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Roman Ciesielski, „Epitafium dla cukrowni Pruszcz”, collage

Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach wiosennego numeru kwartalnika „Neony-
tożsamość”. Szczególnie debiutujących na  łamach „Neonów-tożsamość” artystów 
związanych z powiatem gdańskim. 
Józef Borzyszkowski, Daniel Czerwiński – historia, Maria Stanisławska – malarstwo, 
Renata Jelińska – ceramika, Renata Skelnik-Kotlińska – muzyka. W  tym numerze 
kwartalnika polecam szersze prezentacje: malarstwa Agnieszki Michalczyk, wierszy 
Małgorzaty Mikos, Kazimierza Kalkowskiego, światowej klasy ceramika, „Droga 
Krzyżowa” w kościele pw. Św. Jacka w Straszynie w fotografii Andrzeja Maciejewskiego. 
Można przeczytać wspomnienie prof. Józefa Borzyszkowskiego o  Zygmuncie 
Bukowskim. Opowiadania m.in.: Marii Jędrzejczyk „…ani żadnej rzeczy …”, Zofii Marii 
Smalewskiej „Mama Maria i pampuchy”. O wierszach z przygotowywanego do druku 
tomiku Hanny Glok-Lejk pisze Halina Goral-Rybkowska. Kazimierz Babiński pokazuje 
nam obraz Pruszcza w  przewodnikach po  Gdańsku i  okolicy. Bardzo interesująco 
przedstawiają  się kolejne prezentacje twórczości artystów związanych z  naszym 
kwartalnikiem od  czasu wydania 1. numeru „Neony-tożsamość” w  2016  r. W  części 
historycznej Piotr Wójcik pisze o dwóch basenach w Praust. Marek Kozłow o „kąpie-
liskach” na Raduni. Tomasz Jagielski przedstawia zarys historii żuławskiej wsi Grabiny 
Zameczek. Rada Miasta Pruszcz Gd. podjęła uchwałę o  ustanowieniu roku 2018, 
Rokiem Tożsamości Pruszcza Gdańskiego. Podejmowane działania i ich efekty w tym 
zakresie będziemy przedstawiać na  naszych łamach. Nasz kwartalnik objął patro-
natem prasowym 2. Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL. 
Festiwal odbędzie  się w  dniach 24-26  sierpnia w  Centrum Rekreacji w  Juszkowie 
oraz 25  sierpnia, w  miejscowości Marzęcino, w  gminie Nowy Dwór Gdański. 
Po kilku latach przerwy nastąpiła reaktywacja Konkursu Poetyckiego im. Aleksandra 
Klimiuka. Przypominam, że „Neony-tożsamość” można przeczytać także na  stronie 
www.neony.pruszcz.com i  www.powiat-gdanski.pl Jesteśmy także na  Facebooku  
www.facebook.com/Neony-Tożsamość-119207575443489/ Życzę Państwu miłej lektury!

Roman Ciesielski
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Joanna Kleinzeller „Martwa natura 
z manekinami 3”, olej na płótnie

Gabriel Roszak „Przełom Kłodawy”, olej na płótnie

malarstwo
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poezja

Małgorzata Mikos
ku wolności
powiedz lub wykrzycz
te słowa te myśli te niedomówienia
emocje i marzenia
skrytykuj lub wyświęć
oczyść swój umysł
pozbądź się ciężkiego powietrza
i zła w duszy zakorzenionego podstępnie
przygotuj się i policz do trzynastu

czas na spowiedź życia niewypełnionego do końca

wiadomość
z notesem na kolanach i ołówkiem w ręku
siedzę o poranku w parku
ławka ta sama co zwykle
walczę z myślami by wybrać odpowiednie
słowo za słowem w takt bicia serca
muzyka miasta miłym szumem
pośpiesznie kreślone znaki hieroglifami
ukryte prawdy i kłamstwa niewinne
tylko prawdziwy Człowiek będzie w stanie je odczytać

w potrzasku
wpadłem w niewolę własnych słów
łańcuchy opadające ciało i zatrzaśnięte kłódki
dłonie nie pomogą w odzyskaniu wolności
cenne sekundy mijają oddech się spłyca
martwym za życia się stałem

nad przepaścią
straciłem wszystko
nie zostało nic w kieszeni i płóciennej torbie
straciłem świat ukochany i to czego 
potrzebowałem by przetrwać
miejsce wyznaczone przez los przepadło na zawsze
spadam w ciemną przepaść 
topię się we wzburzonym oceanie strachu
fala za falą uderza we mnie próbując pokonać
panika ogarnia mnie panika
wiem że kolejna zaciągnie mnie na samo dno
bez powietrza w ciemność opadnę niczym wrak statku
odnajdą mnie syreny z sennych koszmarów
za późno by nacieszyć się pięknem
za głęboko myśli mieszają się z uczuciami by ogrzać skórę
wszystko przepadło a droga powrotna przepadła
muszę skoczyć
huragan pod moimi stopami

kręte ścieżki
nie chcę abyś zapamiętał mnie jedynie po czynach
by moja twarz była cichym szeptem mojego imienia
nie byłem człowiekiem prawym
wiem
byłem cieniem zabijającym wszelkie światło
ścieżki prowadzące ku szaleństwu poznałem tak dobrze
odejść po cichu próbowałem tak wiele razy
wyrzuty sumienia zdradzały plany skrzętne skrywane
bałem się kolejnego oddechu kolejnego kroku słowa
teraz boję się stracić tę chwilę gdy w końcu jesteś wolny

ta ulotna chwila
błękit nieba naznaczony kilkoma białymi obłokami
w oddali ciche śpiewy ptaków
najlepsza orkiestra w najpiękniejszym utworze
szum wiatru między wysokimi trawami
miliony barw na kwiatowych płatkach
słońce ogrzewa i odgania smutki
pozostaje zapamiętać ten widok i zatracić się w chwili

ptak na wolności
mgłą szarość przysłonięta
słońce krócej na niebie świeciło
księżyc już nie zaszczycał żadnej z nocy

dni umierały powoli i za wcześnie
a ona pragnęła jedynie uciec ze swej klatki

M
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z przymkniętymi powiekami
stoję w milczeniu
wyprzedałem wszystko co ukochanym 
                           [i znienawidzonym było
wzrok wędruje po twarzach tak obcych
zderzenie z życiem
ułamek sekundy
skrzydła połamane bezpowrotnie

szczury
każdego dnia obserwuję ludzi
chaos w nich narastający
serce pęka i łzy same znaczą skórę
walczą o pozycje walczą o niepotrzebne
wypuszczają z rąk cenne chwile i swe życia
nie cieszą się byciem lecz posiadaniem
pieniądze ich pokarmem powietrzem zwycięstwa kolejne
gdzie podziały się ich niewinne dusze?
gdzie słowa miłe odeszły?
przymykam powieki na barkach zbyt duży ciężar
nie dam rady
odwracam głowę niebo zwiastuje burzę
(istny) koniec świata

tatuaże
zrobiłem to
zabiłem marzenie co sił mi dodawało
zgasiłem światło nad drogą prowadzącą do nieosiągalnego
życie tak krótkie a ja zostałem bez celu
stąpam po ziemi jałowej wraz z innymi
szaleństwo z kłamstwem zawarły pakt dawno temu
chaos narasta pochłaniając świat kawałek po kawałku
ślady na wodzie ślady na piasku
niewidzialne ślady na ciele i umyśle
próbuję złapać oddech gubiąc się w tłumie nieznanym

pewnego dnia
w milczeniu usiądę nad brzegiem rzeki
czas płynąć będzie wraz z jej nurtem
pozwolę by jedna łza spłynęła po policzku
za ten świat oraz za mnie
lekka fala
myśli uciszę szumem wiatru
wiatru co delikatnie rozwiewać będzie moje włosy
i trawy i liście
potem wstanę powoli
jakby nigdy nic powrócę na utwardzoną drogę
do świata nieznajomych twarzy
tak po prostu

biały ptak
nie bój się schowam cię w swych ramionach
światło ani ciemność cię nie znajdą
nie bój się zatrzymam na swej skórze uderzenia 
                                                 [spadających gwiazd
niebo stanie się ciemniejsze 
nie bój się zagłuszę innych głosy swym śpiewem
nie pozwolę by krzyki obudziły cię ze snu
nie bój się zrobię to wszystko by cię ochronić
poświęcając nawet swe życie

ponad chmurami  
mówisz: będę ciebie kochać aż do śmierci
wierzysz że się nie zmienimy
że zawsze będziemy buntownikami zakochanymi w nocy
strzelamy do własnych cieni próbując zabić własne demony
myśli krzyczą głośniej niż nasze głosy
twierdzisz: znajdziemy w końcu wyjście
ale czy znajdziemy odpowiednią drogę?
obejmujesz mnie nie pozwalając odejść
niebo cicho zaczyna płakać zmywając kurz z naszych ciał
obraz rozmazuje się i tracimy kolejny dzień
a ja krzyczę: nie poddawaj się, jeszcze nie pora! Mieczysław Czychowski, rysunek tuszem
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Daniel Kufel „Ulotność”, olej

malarstwo

Agnieszka Michalczyk

„W ogrodzie”, olej na płótnie

„Schody”, olej na płótnie

„Wejście do ogrodu”,  
olej na płótnie

„W podróży po Żuławach”, olej na płótnie
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„Dom podcieniowy 
na Żuławach”, olej 
na płótnie

„Ogród mamy”, olej na płótnie 

„Park rano”, olej na płótnie „Kogut z kurami”, olej na płótnie
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fotografia

Bogdan Groth „Wisła w Kiezmarku”, fotografia

Anna Jakubowska „Żuławy 3”, fotografia Krzysztof Jakubowski „Żuławy 3”, fotografia
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proza

Zofia Maria Smalewska

Mama Maria i pampuchy

O  matce, co wydała mnie na  świat, można pisać tylko 

dobrze. Zresztą jakby było inaczej, nie pisałabym wcale.

Najmłodsza z córek Andrzeja i Rozalii Grzeszczaków, bru-

netka o  pięknych długich włosach i  pięknych zielonych, 

lekko skośnych oczach, nie  tylko grzeszyła urodą, ale  i była 

muzycznie utalentowana. Po  ojcu Andrzeju odziedziczyła 

zdolności do śpiewu, a że miała piękny sopran o aksamitnej 

barwie, często występowała jako solistka w kościele na Wito-

minie w  Gdyni. Na  każdym ślubie rozbrzmiewał jej anielski 

śpiew i  niezapomniane przez młodych Ave Maryja, pieśń, 

którą do tej pory słyszą moje uszy.

Mama bardzo lubiła śpiewać. I  nie  tylko pieśni religijne. 

W  pamięci szczególnie mi utkwiły przyjazdy w  miesiącach 

zimowych, kiedy okazjonalnie pojawiałam się na Witominie, 

aby nacieszyć się moją rodziną. Gdy po  radosnych powita-

niach i długich ciepłych rozmowach podczas kolacji, mama 

stojąc przy kuchni nuciła jakąś tradycyjną, ludową melodię. 

A potem poranki, gdy jeszcze dosypiałam pod puchową pie-

rzyną, a ona raniutko rozpalała w piecu ogień pod kuchnią 

kaflową. Słychać było trzask płomieni na  suchym drewnie, 

powietrze w pokoju pomału ocieplało się, a mnie wybudzał 

jej półgłośny słodki sopranik, którym nuciła „Kiedy ranne 

wstają zorze”.

Na płycie już bulgotała przyjemnie mleczna zupa nazywa-

na polewką lub zacierka na mleku, którą uwielbiałam i którą 

cała rodzina na śniadanie jadła ze świeżym chlebem. 

No i… z boku na rozgrzanych kafelkach rósł dumnie roz-

czyn z drożdży, na niedzielną drożdżówkę z marmoladą.

Mama uwielbiała, nam dzieciom, robić takie kulinarne róż-

ne niespodzianki.

A  propos niespodzianki… Nie  mogłabym w  tych wspo-

mnieniach pominąć opowieści o przesmacznych, najczęściej 

w ramach nagrody otrzymywanych od mamy pampuchów. 

Klusek na  parze, których kunszt przyrządzania pozostał 

tajemnicą do końca jej dni.

To wydarzyło się w marcu. Jakoś tak przed moimi urodzi-

nami, na świętego Józefa. Będąc w klasie maturalnej, wygra-

łam olimpiadę polonistyczną na  szczeblu wojewódzkim 

w Kołobrzegu. Po odczytaniu wyników i wręczeniu dyplomu 

za zajęcie pierwszego miejsca, jak najszybciej tą radością 

chciałam się podzielić z najbliższymi. Szczególnie mi zależało 

na mamie Jance i mamie Marysi. 

Wróciłam do  Wałcza, w  pośpiechu wrzuciłam do  torby 

parę osobistych rzeczy, zabrałam dyplom i… pamiętnik, 

na wypadek, jakby ktoś chciał mi się wpisać. Wszyscy wtedy 

żyliśmy czasem zbliżającego się szkolnego rozstania.

Ponieważ wcześniej tego wyjazdu nie  planowałam, 

musiałam jakoś o  nim moje mamy uprzedzić. Poczta znaj-

dowała  się blisko internatu, więc postanowiłam zadzwonić 

z poczty. Wtedy nie było to takie proste jak dzisiaj, o komór-

kach nawet jeszcze nikt nie marzył. Trzeba było wyczekać się 

w kolejce, by podejść do specjalnego pocztowego okienka 

i w nim zamówić rozmowę przez tradycyjny telefon. Aparaty 

rozmieszczone były w otwartych (bez drzwi) kabinach, z któ-

rych każda miała swoje kierunkowe przeznaczenie.

Na  zamówioną rozmowę też trzeba było czekać. Gdzieś 

po godzinie, a może i dłużej, usłyszałam wreszcie: - Gdynia 

na linii! Kto zamawiał?.. Kabina trzecia!

Zrywając się z ławki, na której czekałam na holu, pomknę-

łam w kierunku telefonu i chwyciłam za zimną, sfatygowaną 

już mocno, metalową słuchawkę.

Mama jakby przeczuwała, że  zadzwonię. – Dzień dobry 

córeczko! Mów szybko, jak ci poszło?!

Słowo szybko było powszechnie używane, bo… Nie tylko 

czas rozmowy przekładał  się na  opłatę za rozmowę, liczy-

ło się też to, ile trwało przywołanie tego, z którym chcieliśmy 

rozmawiać. Rozmowy z poczty były drogie, a do tego wia-

domo, w domu moich rodziców telefonu nie było, musiałam 

zamówić rozmowę z przywołaniem. 

Zamawiało  się numer telefonu sąsiada, który takowy 

posiadał i z którym wcześniej się uzgodniło, że w razie takiej 

potrzeby, będzie z jego pomocy można skorzystać. Ja dzwo-

niłam na  numer właściciela masarni pana Ciszka, on jeden 

na naszej ulicy dysponował telefonem.

- Mamusia! Świetnie mi poszło! Bez żadnych przeszkód, 

rozumiesz?! Słyszysz mnie?! Hallo! – zaczęłam  się dener-

wować, bo  w  słuchawce pojawiły  się jakieś trzaski, bałam 
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się, że  rozmowa zostanie przerwana, a  na  dalsze czekanie 

nie miałam już czasu.

- Zosia, jesteś tam?! – usłyszałam po chwili także zdener-

wowany głos mamy.

- Mamusiu jestem! Słuchaj! Zgodnie z  planem będę 

na  dworcu w  Gdyni Głównej po  dwudziestej. – Ledwie 

to powiedziałam, gdy znów w słuchawce pojawiły się trzaski, 

a potem na krótko sygnał, jakby rozłączenia. Pip, pip… i cisza.

- Mamo! Hallo! Mamo!

- No słyszę cię Zosieńko!

- Nie to jest najważniejsze! Pampuchy, rozumiesz?! Pampu-

chy niech na mnie czekają!

Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że zasłużyłam sobie na tę 

jej szczególną nagrodę. Wyjaśnić, lub przynajmniej dowie-

dzieć się, czy ta moja ostatnia informacja do  niej dotarła, 

ale tym razem już naprawdę w słuchawce pojawił się długi 

sygnał rozłączenia.

Byłam wściekła, bo nie dość, że nie miałam pewności, czy 

mama mnie słyszała, to straciłam sporo czasu i zapłaciłam za 

rozmowę ekspresową z przywołaniem, co bardzo nadszarp-

nęło mój i  tak skromny budżet uczniowski. Po  wykupieniu 

biletu na kupno bułki już mi zabrakło. Tego dnia byłam tylko 

po śniadaniu, a tu jeszcze… cztery godziny jazdy do Gdyni.

No cóż, muszę to wytrzymać. Mój tato i tak mi znów powie, 

że wyglądam, jak niedotuczona gęś. – Przeliczałam pozosta-

łe mi drobne i  ucieszyłam się, że  nie  jest tak źle do  końca, 

bo zostało mi jeszcze akurat tyle, by za nie kupić sobie dropsa 

- miętusa.

Mama rozumiała mnie w pół słowa. Na pewno, w nagrodę, 

będą te „kluchy na łachu”. Bielutkie, pulchniutkie pampuchy 

– częstując się miętusem, rozmarzyłam się w pociągu, zajmu-

jąc wolne miejsce przy oknie.

Szkoda, że nie  zabrałam ze  sobą parasolki – pomyślałam 

jeszcze, spoglądając na nadciągające chmury i obserwując, 

jak na szybie pojawiają się pierwsze krople deszczu.

Nabita bogactwem wrażeń tego dnia głowa zaczęła mi 

ciążyć, aż wreszcie zdrzemnęłam się. Pamiętam, że szczęśli-

wa nawet z tego powodu, że przespałam większą część trasy, 

wysiadłam wreszcie w Gdyni Głównej.

Było po godzinie dwudziestej, zawiewał przenikliwy zim-

ny wiatr, a  ja miałam już na  sobie wiosenny płaszcz, który 

wbrew wcześniejszym moim oczekiwaniom, wcale wiosny 

nie przyśpieszał.

Brrr – wzdrygnęłam  się i  dopinając poły, przerzuciłam 

pasek torby podróżnej przez ramię, rozglądając się, czy 

nie  spotkam kogoś znajomego. Za mną wysiadł z  wagonu 

konduktor, a razem z nim sokista.

- Poczekaj! – któryś z nich rzucił głośno w moją stronę.

Zaskoczona spojrzałam na nich z uwagą. Co to za zaczep-

ki?- zdążyłam jeszcze pomyśleć. Sokista zastąpił mi drogę.

- Podaj, jak się nazywasz?! - prawie ryknął mi w ucho.

- Jak się nazywam? A czemu? Piwowarska Zofia się nazy-

wam - wystraszona wydusiłam z siebie.

- Aha. A twoja matka? 

- Ligocka Maria. 

- Aha. A ojciec?

- Ojciec? Ojciec się nazywa Ligocki Kazimierz.

- Ojciec Ligocki, matka Ligocka, a  ty ich córka Piwowar-

ska… Tak?! – znów zawarczał podniesionym głosem.

- No tak. A co? Mój Boże, stało się coś z nimi?

- Co za głupie pytanie i co ty kręcisz, młoda?! Raz jeszcze 

pytam, jak się nazywasz?!

- Nazywam się Piwowarska, Zofia.

- I to ty dzwoniłaś po południu z Wałcza do matki?!

- No, ja dzwoniłam.

- Do matki, która, jak twierdzisz, nazywa się Ligocka?!

- No tak. 

Strach paraliżował mnie coraz bardziej. Strach, że przede 

wszystkim coś niedobrego mogło się wydarzyć moim rodzi-

com, nie  pozwalał mi zastanowić  się nad tym, że  należy 

od razu wyjaśnić im, skąd bierze się rozbieżność pomiędzy 

moim i nazwiskiem rodziców. – Co oni ode mnie chcą? O co 

im chodzi?..

- Panna pozwoli z nami na dyżurkę! – sokista pokazał ręką 

na budynek przystacyjnej przybudówki, w której znajdowa-

ła  się miejscowa placówka milicji i  chyba straży kolejowej 

także.

Nogi mi  się zrobiły jak z  waty. Już nie  czułam zimna, ani 

głodu. Czułam strach.

W pomieszczeniu, w którym panował lekki półmrok, pali-

ła  się tylko jedna słaba żarówka, za stolikiem pod ścianą, 

na której wisiał orzeł bez korony i dwa portrety rządzących 

państwem, siedział rozparty na krześle jegomość w skórza-

nym płaszczu. Podniesiony kołnierz, rude, prawie różowe 

włosy z ulizanym na lewą stronę przedziałkiem i wygląd twa-

rzy mężczyznom wyjaśniałyby od razu wszystko. Ja, niedo-

świadczona dziewczyna, nie miałam pojęcia, kogo ten gość 

reprezentuje i w jakim celu mnie do niego zaprowadzono.

Sokista usiadł obok niego i  przysunął sobie pod ręce 

maszynę do pisania, która stała na drugim końcu stołu. Wkrę-

cając w nią papier, zaczął wystukiwać moje dane osobowe.

- Niech panu powtórzy, jak się nazywa, bo na nasz widok 

zapomniała języka w  gębie i  zaczęła kręcić – zwrócił  się 

do rudego.

- Ustaliliście, kto na nią czekał? – zapytał różowo-rudy.
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- Rozglądała się, ale  nikt do  niej nie  podszedł – wyjaśnił 

sokista.

- A co ona… wyjaśniła?

- Na razie nic. Kręci.

Rudy zapalił lampkę na stoliku i skierował jej światło w moją 

stronę. Poczułam, jak zakręciło mnie w brzuchu i… przypo-

mniałam sobie, że chciałam jak najszybciej dotrzeć do domu, 

bo dostałam okres. A na dodatek te skurcze… głodowe.

- No to jak? Niech mi tylko tu nie kręci! Jak się nazywa?!

Kwitując pytanie milczeniem, sparaliżowana strachem 

drżącymi rękoma wyjęłam z torby legitymację szkolną i poło-

żyłam rudemu przed nosem. 

Rudy obejrzał ją i  oddał sokiście, by spisał moje dane 

z legitymacji.

- Dzwoniłaś dzisiaj do Gdyni?

- Dzwoniłam, z poczty w Wałczu, ale mnie rozłączono.

Rudy podniósł  się krzesła, dłońmi oparł o stół i  skierował 

głowę w moją stronę. Jego oczy zwęziły się w małe szparki. – 

No to wyjaśnij mi – wycedził przez zęby. - Kto miał na ciebie 

czekać na dworcu? 

- Gdzie? Tutaj? Nikt. Przyjechałam do rodziców, oni czekają 

na mnie w domu.

- Czy ja pytam niewyraźnie?! Kto? – mówił powoli, jakby się 

bał, że go nie zrozumiem – i ilu ich miało być? I co dla nich 

załatwiłaś?

Głupi, czy co? O co mu chodzi? – rzeczywiście nie mogłam 

zrozumieć, o  co mnie pytają. Wzruszyłam ramionami, czu-

jąc się bezradna.

Rudy najwyraźniej także zaczął się denerwować. - Wysyp 

wszystko ze swojej torby na stolik! –wrzasnął.

No chyba go posrało. Jeszcze będzie mi grzebał w brud-

nych majtkach?! – Opanowując strach i  powoli odzyskując 

wiarę w siebie, chciałam mu to wykrzyczeć, ale ugryzłam się 

w język. Głód mi doskwierał, a brzuch bolał coraz bardziej.

Posłusznie wysypałam przed nim zawartość torby, składa-

jącą się z kosmetyczki, niedokończonego w pociągu dropsa 

miętusa, majtek, skarpetek, dużej paczki ligniny, opakowania 

tabletek z pabialginą, oraz pamiętnika i zwiniętego w rulon 

dyplomu z olimpiady.

Rudy najpierw dobrał  się do  mojego pamiętnika. Prze-

wracał brudnymi paluchami karki jedna po drugiej i czytał. 

Czytał i spode rudo-pomarańczowego łba z uwagą spoglą-

dał na  mnie. Spoglądał i  bezczelnie odginał zawinięte rogi 

na niektórych kartkach, w których najczęściej chłopcy ukry-

wali swoje tajemne serduszka, albo nawet wyznania. Chciało 

mi się krzyczeć. Nie, jeszcze nie wtedy. Jeszcze nie zebrałam 

w  sobie na  tyle odwagi, by zaprotestować. Chciało mi  się 

po  prostu płakać. I  może bym  się nawet rozpłakała, gdyby 

nagle nie chwycił za rulonik mojego wyróżniającego dyplo-

mu. Rozwinął i… po  przeczytaniu jego treści, cmoknął 

z uznaniem. 

Nie  zwijając go z  powrotem, podał mi do  ręki. - 

To nie powiesz nam, ilu pampuchów miało czekać na ciebie? 

– zapytał.

- Pampuchów??? – Dopiero wtedy zaskoczyłam, o co im 

chodzi. – To…, to  nie  wiecie, co to  są pampuchy? Mama 

na  mnie miała czekać z  pampuchami. W  nagrodę za ten 

dyplom. Miała mi ugotować kluski na parze. Znaczy się pam-

puchy – pierwszy raz odważnie spojrzałam w oczy rudemu.

Sokista, uśmiechnął  się głupio pod nosem i  wyciągnął 

papier z maszyny. Położył go przede mną.

- Podpisz. To protokół ze śledztwa. Rudy odsunął mu jed-

nak rękę z papierem na bok i spojrzał na zegar.

- Pakuj torbę i zmykaj. Zdążysz jeszcze na ostatni autobus.

W  domu na  Witominie byłam dopiero przed półno-

cą. Czekała tylko na  mnie mama, reszta rodziny już spała. 

W drzwiach rozpłakałam się. 

- Na  dworcu zatrzymali mnie na  komisariacie jacyś… 

agenci. Wzięli mnie za kogoś… niebezpiecznego. Myśleli, 

że jestem jakimś szpiegiem, czy coś w tym rodzaju…

Mama ucałowała mnie i pokazała na stół.

- Opowiesz mi wszystko potem. 

Na stole czekała na mnie kolacja i biała miska pełna pam-

puchów. A  na  krzesełku leżały nowe, zrobione na  drutach 

przez mamę, wełniane skarpetki i rękawiczki.

Na  sercu zrobiło mi  się ciepło, jakby wróciło gorące lato. 

Podeszłam do  mamy i  mocno  się wtuliłam w  jej ramiona. 

Trwałam tak w przytuleniu, aż mnie wszystko puściło.

Przygoda z  pampuchami długo potem była pożywką 

do żartów w rodzinie.

Gdańsk, listopad 2017
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proza

Agnieszka Ciesielska

Adorator

Wahałam  się między czwartkiem a  piątkiem. Zapropo-

nowałam czwartek, po  czym zważywszy brak odpowiedzi 

piątek, który po chwili wątpliwości ustąpił miejsce czwartko-

wi. Spotkanie zarezerwowało sobie miejsce w styczniowym 

wagonie w przedziale nr 11, o godzinie 17.00. Zważywszy luź-

ny charakter popołudniowej rozmowy z koleżanką w barze 

La Maison du Peuple, bez wahania wskoczyłam w gigantycz-

ne ogrodniczki w kolorze soczystego granatu. Czarny sweter 

w  białe grochy pod szelkami niebieskich spodni, zamienił 

mnie w hot – doga, czyli smukłą kiełbaskę wciśniętą w dżin-

sową bezglutenową bułę... Odbicie w  lustrze nie wywołało 

mojego zachwytu a  konsternację. Bordowa szminka Chan-

nel nr 446, wydawała się ocalić ruchomy portret, jaki z uwa-

gą studiowało moje wymagające oko w bezludnej sypialni. 

O  16.45  wymaszerowałam z  domu. Droga do  baru zabrała 

mi około 15 minut rowerem. Podczas aktywnego kwadran-

su na  grzbiecie zachrypniętego Serpentello (mój rower) 

nieświadomie wyjadłam niekwestionowany atrybut współ-

czesnej kobiecości. Szminka w kolorze buraczkowego purée 

zbladła, po czym znikła pozostawiając usta umazane bladym 

różem. Pod podbitym zmęczeniem okiem malowały się dwa 

miniaturowe zachodzące za szarym horyzontem słońca. 

La Maison du Peuple dysponowało kilkoma wolnymi sto-

likami. Carine pojawiła się 15 minut później. W szarej opiętej 

sukience przed kolana wyglądała apetycznie. Zamówiła caf-

fe latte zwane w belgijskim sloganie « rosyjskim mlekiem » 

(un lait russe), podczas gdy ja połykałam ze smakiem poma-

rańczowy spritz skąpany w cavie w towarzystwie lodowych 

sześcianów i półksiężyca pomarańczy. Zagadane nie zwró-

ciliśmy uwagi, że  za oknem spacerował beztrosko wieczór, 

wybiła 19.00  i  nowa fala amatorów wina, piwa i  koktajli 

wypełniła salę. 

Zwrócił moją uwagę podchodząc do  baru. Wlepiłam 

wzrok w rysujący się w oddali profil, kiedy znienacka nasze 

spojrzenia skrzyżowały się. Wzrokowy kontakt długości 

1  sekundy zaskoczył mnie jak kiedyś « porcja sera » w bel-

gijskiej barowej odsłonie, czyli kałuża musztardy serwowana 

z kawałkami żółtego sera posypanego selerową solą. Niczym 

nastolatka przyłapana w  szkolnej w  toalecie z  papierosem 

spuściłam głowę zatapiając obiekt konsternacji i mimowol-

nego zawstydzenia w muszli klozetowej, czym w tym przy-

padku okazał się kieliszek z kostkami lodu w agonii.

Poznaliśmy  się 2  i  pół roku wcześniej. Przychodził 

do  restauracji ze znajomymi z dzielnicy. Pił herbatę i  szero-

ko do mnie się uśmiechał. Regularne wizyty w barze trwa-

ły około dwóch miesięcy. Pewnego dnia zaproponował mi 

drinka. Zaproszenie wprowadziło mnie w zachwyt, jaki zwin-

nie zakamuflowałam atletyczną wymówką o  braku czasu. 

Mimo ciekawości, kim był ów bywalec o aparycji i uśmiechu 

James’a Franco, potargany rozsądek wybrał opcję niezliczo-

nych domniemań i hipotez. Minęło lato. Adorator, jak zwy-

kłam nazywać enigmatycznego dżentelmena, zaprzestał 

picia herbaty w barze nieopodal brukselskiego Pałacu Spra-

wiedliwości. Niekiedy mijałam go w sąsiedztwie. Siła deduk-

cji na miarę legendarnego Scherlocka Holmes’a pozwoliła mi 

odkryć, że  szarmancki amator herbaty był młodym francu-

skim antykwariuszem.

I  tak oto, ex-adorator siedział stolik dalej w  towarzystwie 

innej męskiej sylwetki. Kątem oka zarejestrowałam, że intry-

gujący mnie duet przesiadł się bliżej okna pozostając wciąż 

w naszym bliskim sąsiedztwie. 

Okazało się, ze mamy wspólnego kolegę. Sam, artysta sztu-

ki współczesnej, z  którym pracowałam w  sobotnie popo-

łudnia w  restauracji, w  centrum miasta był dobrym kolegą 

James’a. Panowie w  dobrych humorach sączyli belgijskie 

piwo debatując z pasją i  ferworem. W  łazience ochlapałam 

purpurową buzię zimną wodą. Tajemniczy nieznajomy dzia-

łał na mnie jak lipcowy ukrop na waniliowe calypso nadzia-

ne na  patyk. Świadoma ryzyka całkowitego rozpuszczenia, 

postanowiłam powstrzymać irracjonalny proces topnienia 

i na nowo powrócić do stanu ciała stałego o zwartej i solid-

nej formie. 

W  drodze powrotnej z  toalety, podeszłam do  stolika 

przywitać  się z  chłopakami. James wyciągnięty na  krześle 

przypominał rozwałkowane ciasto na makaron, jakie Duśka 

miała w zwyczaju wieszać na plecach drewnianych krzeseł 

w kuchni, podczas gdy na gazie rzęził rosół z kury. Przyglą-

dał mi się, podczas gdy Sam opowiadał o swojej artystycznej 
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misji w  Bolonii, skąd wrócił kilka dni wcześniej. Udawane 

zainteresowanie przygodami kolegi we Włoszech posłużyło 

mi za kamuflaż wewnętrznego rozgardiaszu… Stojąc obok 

dżentelmenów straciłam całkowicie pewność siebie... Czu-

łam  się jak banalny hot-dog, którego apetyczność spadła 

zważywszy brak jakże istotnego dla parówki w suchej bule 

musztardowego makijażu lub chociażby odrobiny krwawe-

go ketchupu... 

Cedząc słowa niczym mleko przez dziurawe sito, zdałam 

sobie sprawę, jak bardzo rzeczywistość kontrastuje z moim 

równoległym bytem tym wyimaginowanym, w jakim uwiel-

biam  się zatracać... Równoległy byt był dla mnie niczym 

rozdział dobrze napisanej książki albo epiczna scena z filmu, 

gdzie codzienny banał nabierał wypieków a  moja anorek-

tyczna ekstrawertyczność kilogramów. To  tu, w  korytarzu 

fikcji byłam główną bohaterką a  nie  błahym i  przezroczy-

stym figurantem. Ex-adorator nie stracił ani grama ze swojej 

charyzmy i uroku, jakim częstował mnie kilka lat temu. Dziś 

nie budziłam już jego zainteresowania. 

Moja teoria o  wychodzonych kapciach wrzuconych pod 

starą kanapę ponownie okazała  się słuszna. Byłam jak ten 

wymemłany bambosz, do jakiego jedynie łaciata wykładzina 

czuje przywiązanie i sympatię. 

Po powrocie do domu stanęłam przed lustrem próbując 

przekonać się, że apetyczna ze mnie parówka. W lustrzanym 

odbiciu dostrzegłam zmęczoną dziewczynę z opadniętymi 

na  czoło nieposłusznymi kosmykami w  kolorze ciemnego 

blondu złaknioną uwagi i  zainteresowania jak zapomniana 

w szafie sukienka Kopciuszka wyczekująca desperacko kolej-

nego wyjścia na bal.

Zbliżała  się północ. Na  kanapie drzemał mój sycylijski 

książę. « Ciao bella », wymamrotał zaspanym głosem. « Ciao 

bello »… 

Gagik Parsamjan „Zachwyt”, olej na płótnie
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Aleksander Domański „Leszkowy”, fotografia

Małgorzata Kloka, Mariusz Krzanowski „Maroko. Saharyjskie wydmy w okolicy miasteczka Merzouga”

fotografia
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Henryka Lisiecka, „Łabędzie”, olej na płótnie

Wiesław Grzech „Nenufary”, akryl

malarstwo
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Barbara Jankowska, olej

Iwona Deptuch-Dymowska, 
akwarela
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poezja

Jan Stanisław Smalewski
Zapis IV. Opowiem ci włosy
 

 Januszowi Styczniowi – poecie
 
Opowiem ci włosy lnu
wpisane w białe prześcieradła
włosy konopi opowiem
krępujące wolność
 
Chcesz zrobię z nich koszulę
przybliżę ciału
 
Nie buntuj się – wiem
– prawdziwe tiełogriejki* robiono z waty
zwykłej celulozy
 
ta będzie serdeczna
tkana promieniami światła
 
Opowiem ci włosy wiatru
albo jeśli wolisz spokoju
odpoczywającego w sieciach pajęczych
- że pozorny to spokój
czyha w nich taniec śmierci
 
A włosy lęku wychodzące pasmami
siwe strugi deszczu
w zbyt wąskich uliczkach
Nagie warkocze w zawiłościach zdrady
 
Opowiem ci twoje włosy siwiejącej brody
włosy których nie kochasz
wkładasz je całymi wersami między wiersze
i śpisz z nimi
 
budzisz je i rozdajesz tomikami
 
*/ inaczej kufajki – ocieplane kurtki  
dla robotników pracujących na mrozie

Jerzy Fryckowski
***
będzie taka uroczystość
że ubierzemy te same koszule
i wcale nie będą brunatne
będą białe jak alba
gdy po raz pierwszy kosztowaliśmy ciało Chrystusa

kiedy stanie się ciemność
podpalimy pochodnie
naostrzymy noże i uzbieramy kamienie
przedłużymy ramiona kijami bejsbolowymi
z wypaloną kotwicą

w miejskim parku rozrywki i kultury
spalimy stare podręczniki
i szczając na popioły wyprostujemy historię

ze stopionych koronek naszych wrogów
wykujemy odznaki przynależności
i złote krzyże zasługi za wierność 

na koniec znajdziemy wśród nas
Żyda

Kobieta o niebieskich palcach
Dogasza sierpień na poboczu drogi
zmusza do łamania przepisów najnowsze modele aut
i te wysłużone pijące paliwo jak smok
opaleni turyści jeszcze wczoraj skąpani w słońcu
widzą zza okien jak niewiele ma do zaoferowania
kobieta na poboczu

Jej twarz zmięta niczym partyjna gazeta na strajku
odrzucana w kąt tyle razy
ma jeszcze ślady męskich palców
skaleczonych gwoździem lub nabitych na drzazgę
gdy przyszło ukraść z lasu wigilijną jodłę

W jej oczach ciągle bawią się dzieci
przyklejają do szyby zadarte nosy
umorusane piaskiem plaży i lepkie od lizaków

Nie zapamiętałem jaką miała sukienkę
czy zakrywała jej kolana 
była w grochy czy polne kwiaty

Pamiętam tylko jej palce
niebieskie od jagód
w których teraz gubię usta
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Daniel Kufel „Ulotność”, olej

rzeźba

Ewa, Zbigniew Boduch „Panna pszczeniczna”, rzeźba w granicie,  
fot. Michał Boduch

Aleksander Tomczak, płaskorzeźba 
w drewnie

Zenon Kosater, rzeźba w drewnie Anna Flis „Chleb”, płaskorzeźba w drewnie



22     kwiecień – czerwiec 2018

ceramika / fotografia

Kazimierz Kalkowski

Droga krzyżowa
Kościół pw. św. Jacka w Straszynie
fot. Andrzej Maciejewski

Stacja I. Jezus na śmierć skazany

Stacja II. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Stacja III. Jezus upada pod krzyżem

Stacja IV. Jezus spotyka Matkę Bolesną

Stacja V. Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Stacja VI. Święta Weronika ociera twarz Jezusowi

Stacja VII. Jezus upada po raz drugi
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Stacja VIII. Jezus przemawia do niewiast nad nim płaczących

Stacja IX. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Stacja X. Jezus z szat obnażony

Stacja XI. Jezus do krzyża przybity

Stacja XII. Jezus na krzyżu umiera

Stacja XIII. Jezus z krzyża zdjęty i złożony na łonie swojej Matki

Stacja XIV. Jezus w grobie złożony
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recenzje

Halina Goral-Rybkowska

O wierszach Hanny Glok-Lejk

Hanna Glok-Lejk - absolwentka filologii angielskiej Uni-

wersytetu Gdańskiego; poetka, tłumaczka, pedagog. Twór-

czość poetycka datuje  się od  wczesnych młodzieńczych 

lat. Publikuje w wielu literackich pismach oraz na interneto-

wych forach poetyckich. Jej pierwszy tomik  zatytułowany 

„tuż przed świtem” zawiera 48 wierszy o bardzo różnorodnej 

tematyce. Jest tam liryka osobista z wyraźnie akcentowanym 

JA lirycznym, którego głównym motywem są relacje mię-

dzyludzkie, przede wszystkim miłość. Drugi krąg tematycz-

ny  to  utwory  dedykowane bliskim osobom - matce, córce, 

Zbigniewowi Herbertowi  i  bohaterom poległym  podczas 

walk o ojczyznę. Trzeci rodzaj wierszy to utwory tematycznie 

związane z wydarzeniami społecznymi lub inspirowane tre-

ścią wybitnych dzieł sztuki: Marca Chagalla, Witolda Wojt-

kiewicza, Jana Vermeera, Zdzisława Beksińskiego, Sandro 

Botticellego.  Poetka przybliża  czytelnikowi postać jezuity 

św. Ignacego Loyoli i odnotowuje dramat Alberta Pierrepo-

int i jego przyjaciela Jamesa Corbitta; Fascynuje się piosenką 

autorstwa Johna Lennona i Paula McCartneya.

Przypomina  dramaty walijskiego miasteczka Brid-

gent.  Nie  zabrakło upamiętnienia  polskich historycznych 

wydarzeń  takich jak Powstanie Warszawskie  czy tragedia 

smoleńska.  Poetka kłania  się również  w  hołdzie  rodzinie 

Ulmów z wioski Markowa spod Łańcuta.

Trudno zinterpretować rozpiętość tematyczną  tomiku 

„tuż przed świtem”. Zamierzam jedynie zasygnalizować 

najciekawsze utwory, a czytelnika zachęcam do przeczyta-

nia pozostałych. Nie ukrywam, że wiersze są nieszablonowe, 

oszczędne w  treści i  intelektualnie wymagające.  Konieczna 

jest znajomość tła historycznego, społecznego i  erudycja. 

Tomik przekona do siebie uważnego i dociekliwego odbior-

cę. Aczkolwiek z pewnością zainteresuje każdego czytelnika. 

W  klimaty tomiku wprowadza tytuł: „tuż przed świtem”. 

Sugeruje on już na wstępie impresjonistyczne „łapanie ucie-

kających chwil” - dążenie do zmysłowego odbioru ulotnych 

momentów. Świt to czas między nocą a dniem, chwila, gdy 

wschodzi słońce, jutrzenka rozświetla niebo, brzask zwia-

stuje rozpoczęcie czegoś nowego. Światło widoczne o  tej 

porze dnia zsyła poetom inspiracje i  ochotę do  tworzenia. 

Taki przypływ chęci to twórcza wena. Zaczyna się misterium 

poetyckie, którego tłem jest upływ czasu. I w tej heraklitej-

skiej rzece upływ wody niesie wspomnienia: „znalazłam sie-

bie / w miejscu gdzie mieszkają anioły / zapachu deszczu / 

równie niepokojącym / jak naście lat temu /” [ „anioły Bot-

ticellego”].  Radość życia uosobiona na  twarzach pięknych 

młodzieńców ze skrzydłami - to najpiękniejsze dzieło mistrza 

Odrodzenia, włoskiego malarza Botticellego, wykonane tem-

perą na desce, urzekło autorkę. [...] a najpiękniej nocą / kiedy 

anioły boso przechadzają się / po łące leżącej / między moim 

domem a światem” [tamże]. To najpiękniejsze wersy w poezji 

Hanny Glok-Lejk...

Malarstwo polskiego artysty malarza, rysownika i  ilu-

stratora, wybitnego twórcy okresu Młodej Polski- Witolda 

Wojtkiewicza  a  w  szczególności dzieło „Krucjata dziecięca”, 

zainspirowały poetkę  , do  przedstawienia tematu golgoty 

ubogich dzieci zmagających się z żywiołami natury, głodem 

i  zmęczeniem. Mali pątnicy w  poszarpanych  przyodziew-

kach podążają  do  Jerozolimy: „[...] pod ciężkimi sukniami/ 

niosą cudze winy/a droga taka daleka/ „[...] idą/ z głowami jak 

nadmuchane balony /i pewnością że rozstąpi się morze [...]” [ 

„królestwo” z tamże].

Z  serii  tematyki  dziecięcej - poetkę zainspirował obraz 

W. Wojtkiewicza „Zjawisko”. Wiersz wyróżnia  się spośród 

pozostałych utworów lekkością struktury, barwnym języ-

kiem, posiadającym cechy opowiastki dla dzieci: „zjawisko / 

na koniku rudym /zatrzymało się / w stawie niedużym [...]” 

[„zjawisko” z tamże] 

Łacińską dewizę Towarzystwa Jezusowego autorstwa 

św. Ignacego  Loyoli „Ad maiorem Dei glorian” - co znaczy 

„na  większą chwałę Bogu” przybliża autorka odbiorcy  cha-

ryzmę, jaka charakteryzowała Zakon założony przez XVI 

-wiecznego baskijskiego rycerza - Ignacego Loyolę. Bronił 

on w  młodości twierdzy w  Pampelunie przed najazdem 

francuskim. Kula armatnia roztrzaskała mu nogę „Zamiast 

chwały na piersi, noga krótsza o centymetr /Tym lepiej, trud-

niej będzie przejść przez srebrne góry/ [„Ad maiorem Dei 

gloriam” tamże]. Wezwanie do służby Bogu, męstwo i walka 
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do końca „[...] powtarzane przez ojca ostrzeżenie, że oni, daw-

ny ród hiszpański, / nigdy nie patrzą w dół. [...]” [tamże]. 

Pokłon w  hołdzie dzielnej rodzinie Ulmów, ukrywającej 

dwie rodziny żydowskie we  wsi Markowa pod  Łańcutem- 

to  temat wiersza „w  Markowej”. 24  marca 1944  r. o  świcie 

zostały rozstrzelane  na  skutek donosu granatowego poli-

cjanta - szesnaście osób, trzy rodziny... wiersz jest symbolem 

martyrologii  Polaków mordowanych za niesienie pomocy 

Żydom. Wspomnienie tragedii rodzin walijskich, które nawie-

dziła fala samobójstw młodzieży w  wieku  od  13  do  20  lat 

odzwierciedla tematyka utworu „Brigdend”. Listu naczelne-

go kata Królestwa Wlk. Brytanii, Alberta Pierrepointa do przy-

jaciela, na  którym wykonał wyrok śmierci, Jamesa Corbitta, 

nie  należy interpretować. Autorka opatrzyła utwór komen-

tarzem wyjaśniającym wydarzenie. Fascynację postacią 

Tomasza Beksińskiego  wyraża wiersz „Lullaby” - kołysanka, 

zainspirowana wspomnieniem jego ostatniej audycji radio-

wej, przed samobójczą śmiercią. 

Prawdziwa uczta duchowa  czeka czytelnika i  konese-

ra dzieł holenderskiego malarza – Jana Vermeera. Por-

tret dziewczyny z  perłą w  kolczyku, zwany „Moną Lisą 

północy” zafascynował Hannę Glok-Lejk. Tajemnicze spojrze-

nie dziewczyny, zdziwienie a może zaskoczenie, powoduje, 

że „[...] dziewczyna [...] nieustannie / jest obiektem spekulacji 

[...] obrazy rzadko mają / jedno zakończenie” [ „dziewczyna 

z obrazu Vermeera” tamże]. Po przeczytaniu utworu chciało-

by się obejrzeć dzieło, patrzeć w oczy dziewczynie bez toż-

samości i snuć własną interpretację 

spojrzenia, bo  przecież obraz nie  może mieć jednego 

zakończenia! Dzieła Marca Chagalla  użyczyły autorce opty-

mizmu życiowego, który charakteryzował - podobnie jak 

i  zaraźliwy śmiech artysty - jego twórczość. „życie które 

dzieje  się jak bajka / bajka która przysiadła na  dachach” / 

„do obrazów M. Chagalla” tamże /. Tą bajką jest dzieciństwo, 

do którego malarz wracał twierdząc, że „wszyscy pochodzą 

z dzieciństwa”.

 Wzruszające wiersze dedykowane  Matce  posiada-

ją  ponadczasowe przesłania, a  jest nim ból  i  tęsknota za 

nieobecnością, która wydaje się  „[...] że  tylko wyszłaś / tak 

nieśmiało  jakby dzień  się dopiero zaczynał [...] kochane 

twarze zatrzymane w  lustrach / oprócz twojej/ przecież 

tylko wyszłaś/ by oszczędzić mi bólu przebudzenia” [ „nawet 

we śnie troszczysz się o mnie” tamże].

Godny pochylenia się i  refleksji jest wiersz poświęcony 

Zb. Herbertowi „ kłaniając się Herbertowi”. Pozornie humo-

rystyczne  odniesienie do  epizodu Szemkela , / Archanioła 

grzeszących, jednego z  pięciu Aniołów - Gabriela, Rafaela, 

Michała, Azraela i wymyślonego przez Herberta - Dedraela 

i  Szemkela ! Wiersz zawiera emocjonalną warstwę - troskę 

matki o przyszłość córki. Obawa przed niedojrzałymi wybo-

rami  wywodzi  się od  legendy nastolatek - wspomnianego 

archanioła, który jest przykładem  gorszących postepowań 

w  imię  tzw. rozgrzeszenia. Sprowadza  się to  do  wiecznej 

prawdy o konflikcie pokoleń i grzechów młodości, które są 

przywilejem wieku. „moja córka jest / po  stronie / skaza-

nych na zło/ bo  tak kiedyś o nich powiedziano [...] [tamże]. 

Jednakże matki są przekonane, że  [...]  moja córka wierzy / 

w  anonimowość dobra/ a  wszystko przez Szemkela/ idola 

nastoletnich [tamże]. 

Z  twórczości Hanny Glok -Lejk płynie głęboka mądrość 

życiowa, szczerość pozbawiona patosu, bez nadmiaru środ-

ków artystycznego wyrazu. Już pierwsze wersy  utworów 

skłaniają do refleksji nad światem, człowiekiem i dokonywa-

niem wyboru. Liryka osobista autorki jest subtelnym wyzna-

niem pełnym delikatności i piękna języka. Bo słowo powinno 

być czyste i  piękne, tak jak poezja. Jestem pod wrażeniem 

intelektualnej precyzji i  artystycznej wrażliwości Hanny 

Glok-Lejk.

Czytelnik z  pewnością zwróci uwagę na  okładkę tomi-

ku z  grafiką Mieczysława Czychowskiego przedstawiają-

cą zamyśloną anonimową osobę, intelektualistę i  estetę 

- o  czym świadczy półka z  książkami i kwiaty w  wazonie. 

Posiada jednak drugą osobowość. Jego alter ego to egoizm 

czego dowodem jest posiadanie ptaka w klatce. Zaprzecza 

to  wizerunkowi intelektualisty , bo  ptak to  symbol mądro-

ści, nieograniczonej wolności i świętości duszy ludzkiej..

Ptaki były czczone w Starożytności i przez wszystkie epoki 

istnienia ludzkości. M. Czychowski to artysta o wielkiej wraż-

liwości , którą wyrażają Jego dzieła wykonane pędzlem i pió-

rem. Grafika to protest Poety przeciw ograniczeniu wolności 

i ingerowaniu w prawa Natury...

Posłowie do przygotowywanego do druku tomiku poetyckiego Hanny Glok-Lejk „tuż przed świtem”.
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Daniel Kufel „Ulotność”, olej

malarstwo

Andrzej Tuźnik „Plażowe 
zabawy”, olej na płótnie

Alicja Kazanowska „Morze”, olej na płótnie
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Danuta Kraszewska „Na krzyżu, technika mieszana

Vasl Netsko „Pasterz”, technika własnaMaja Chrostowska-Gucwa „Kwiaty 2”, akryl na płótnie
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poezja

Andrzej Sikorski
przedpołudnie
bez przytula okna, wyschniętą studnię i parkan 
topole sypią wysuszonym puchem 
wysoko samolot tnie dźwięk 
kosa we mnie 
coraz głębiej stabilnie 
jak nigdy

w półcieniu
to napina 
potem głębiej boli 
 
w czasie ucieczki z jabłkami za pazuchą 
pies ujada wzdłuż parkanu 
pionowe kreski przeskakują po ciele 
 
coraz bliżej 
czarna czerwień na skórze na plecach 

Tadeusz Karmazyn
Monolog przed końcem  
Zbierz sekundy, minuty, godziny przeszłości.
Zawróć ten zbitek, jeśli potrafisz.
Działaj już. Żadnych opóźnień. Zatrzymaj ten dramat
z kropkami nad i kreskami w te
 
na scenie gdzie skorumpowany skrypt rządzi.
Obudź się. Pędź i rzuć siebie w głębię. Znajdź swoje
ja przy stopach nadziei. Bądź żywy jak gołąb w locie.
Pamiętasz swoje niewinne marzenia,
 
realne jak aromat jaśminu wiosennego wieczoru
i spacery po pierścieniu mlecznej drogi poprzez nocne niebo?
Strzelające gwiazdy spadają jak przedtem.
Chwytaj je teraz w twoje dłonie i krew i poczuj dreszcz.
 
Śpiewaj pieśń bez żadnych brudów z nową czystą
metaforą zanim ciężkie chmury uderzą w ziemię.
Nie oglądaj się do tyłu.

Roman Ciesielski
portret
ile razy chcę odgrzebać
w pamięci jej obraz
widzę wszystkie ręce
zaciśnięte w bólu
podnoszące rozbite szkło
zaplątane pieszczotą w zawiłości włosów
rozłożone bezradnie nade mną
niosące ulgę w gorączce
grzebiące
rozgrzeszające
widzę te wszystkie ręce
portret mojej matki

Elżbieta Kruglik
Piosenka kury  
domowej
dwunasta piętnaście
to drewnianego stołu czas
muchy tańczącej na szybie
i kota, co na karmnik wlazł

dwunasta dwadzieścia
jak on się okropnie wlecze
z czekania przekwitła wiśnia
owoce opadły z porzeczek

dwunasta trzydzieści
modrzew pochylił się dumnie
pokłonił się ku starości
znudziły go wróbli kłótnie

a szyby bolą oddzielając
oddechy od burzy powietrza
a ściany tkwią rozdzierając
dwa światy wolności i wnętrza

kto złoży te dwie przestrzenie
wyważy drzwi, otworzy okna
wyburzy mury niszcząc twierdzę
gdzie jesteś proszę nie każ czekać

Elżbieta Maria Laskowska
* * *
I znowu patrzeć
i znowu marzyć
szukać
na jarmarku wspomnień
błądzić po bezdrożach
kląć i narzekać
i znowu odnajdować ciszę
zagubioną
ukryć pożądanie
nie wydać spojrzenia
by nie obnażyć siebie
i znowu patrzeć
 marzyć
 szukać
 zajrzeć w głębię serca
 by owoce zebrać jesienią
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Daniel Kufel „Ulotność”, olej

malarstwo

Edyta Skrzypek „Przywidz 2”, medalion, olej 
na płótnie

Regina Kłosińska „Przydrożne brzozy 
w Pręgowie”, olej

Barbara Chudyba „Łąka”, akryl
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Dorota Ignatowicz-Wiśniewska, olej na płótnie Małgorzata Płotka „Kasia”, rysunek tuszem

Daniel Kufel „Pegaz”, grafika komputerowa

malarstwo / grafika / rysunek
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Ewa Kruglik „Duch Miasta”, grafika komputerowa

Cezary Paszkowski, „Pruszcz Gd. Elektrownia”, akwaforta

grafika
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Renata Jelińska „Ptak 2”, ceramika

Anna Prill, obraz haftowany na aksamicie szychem, złotogłowia 
kaszubskiego

Dagmara Weyna „Archanioł Gabriel”, na podstawie ikony z XVII w., akryl 
na desce lipowej, złocenie szlagmetal

Olena Ulianova „Ściezki w ciemności”, fragment, bawełna, naturalne 
barwniki, kontaktowe farbowanie, szycie ręczne

haft / malarstwo / tkanina / ceramika
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proza

Maria Jędrzejczyk

...ani żadnej rzeczy...

Obudziło mnie skrzypienie drewnianych schodów. Ktoś 

stąpał bardzo ostrożnie.

Tak mi się przynajmniej wydawało.

Może to  jednak dzwon zegarowy na  wieży kościoła św. 

Katarzyny mnie obudził, a nie czyjeś kroki?

Stale jeszcze swoich wybijał swoich dwanaście uderzeń, 

oznajmiając północ. Nie byłam jednak pewna, czy to dzwon 

mnie obudził, czy też czyjeś kroki.

Niepotrzebnie  się boję – szepnęłam do  siebie samej, 

ale nastawiłam uszu. Może znowu usłyszę czyjeś stąpanie?

Próbowałam wyciszyć lęk, który ogarnął mnie przed 

zaśnięciem.

Zasnęłam w stroju żałobnym. Nie zdjęłam drogocennego 

koronkowego welonu, przetykanego złotą nitką, jedwab-

nej bordowej sukni, ani pereł. Kolorowe pierścienie lśniły 

na moich palcach, uwierając je boleśnie. 

Przypomniałam sobie, że  wieczorem nie  wypiłam mojej 

porcji mleka. Byłam osobą uzależnioną; od czasu wczesnego 

dzieciństwa nie mogłam zasnąć, bez kubka ciepłego mleka 

z miodem! Aż tu nagle niemożliwe, okazało się możliwe!

Poprzedniego dnia dałam Trudzie, naszej służącej, mleko 

w karnistrze - po to, żeby przyniosła mi je wieczorem. Mimo 

to, wczoraj wieczorem, z całą pewnością, Truda nie pojawi-

ła się z mlekiem, przy moim łóżku.

 Z  mojego realnego świata, do  siedemnastowiecznego 

snu przeniosłam dwie rzeczy; biały, plastikowy, litrowy kar-

nister z  odtłuszczonym mlekiem, oraz biały jak mleko, mój 

osobisty iPhone.

Oczywiście, zachowywałam ostrożność. Głównie dlatego, 

że telefon byłby bezużyteczny po wyczerpaniu baterii. W jaki 

sposób, w siedemnastym wieku, mogłabym ją naładować?

Wsunęłam dłoń pod poduszkę. iPhone był na  swoim 

miejscu!

Po  trzech dniach uroczystości żałobnych, podziwianiu 

wystrojonych w najdroższe szaty żałobników, wysłuchiwaniu 

łacińskich sentencji na temat zmarłego, wysłuchiwaniu mszy, 

kazań, spotkań z liczną rodziną, sąsiadami, dziećmi i wnukami 

mojego zmarłego męża, zjedzeniu kilkunastu obfitych i tłu-

stych posiłków, tłustej kapusty z grochem na nóżkach z dzika, 

wychyleniu kilkudziesięciu toastów popijanych kilkunastoma 

litrami piwa, nie byłam w stanie zadbać o mój nienaruszalny 

rytuał wypijania ciepłego mleka z miodem przed zaśnięciem.

Padłam na łóżko w ubraniu, z twarzą upudrowaną, osłoniętą 

czarnym welonem, który miał ukryć moje łzy, lub też ich brak...

Ogarnęła mnie nagła pokusa, żeby sprawdzić, co udało się 

mi  się nagrać w  czasie uroczystości pogrzebowych, moim 

telefonem ukrytym w śmiesznotce, pośród fałdów sukni.

Wysunęłam telefon spod poduszki. Bateria sprawowa-

ła się całkiem dobrze. Głośność nagrania była na tyle dobra, 

że  mogłam rozróżnić poszczególne głosy, a  nawet całe 

zdania, mimo, że nakładały się na siebie, a  rozmówcy prze-

krzykiwali się, przerywali sobie nawzajem i  nad wszystkimi 

dominował lament żałobników.

Nastawiłam uszu: „ Taki cios!” „Biedna kobieta, ma dopie-

ro osiemnaście lat”, „Jaka tam biedna, fortunę jej zostawił. ”, 

„Będzie musiała bić się o nią z synami i córkami męża”, „Ale się 

wystroiła”, „Zobacz, jaki wielki pióropusz Hans przyczepił 

sobie do  kapelusza!”, „Oni wszystko, dosłownie wszystko, 

robią, - pro invidia - czyli ku zazdrości”!. „Zostawił cały spadek 

młodej żonie”, „Co ty mówisz, miał sześćdziesiąt osiem lat? 

Nie przypuszczałem, że aż tyle”, „Jego dwaj synowie, to star-

cy, dwaj inni, najstarsi, zmarli dwa lata temu. Najstarszy wnuk 

ma już ze trzydzieści lat”.

Na ekranie przesuwały się koronkowe mankiety, upierście-

nione dłonie, lśniły jedwabne, bajkowe szaty, „Nie może mieć 

dzieci?”, „A skąd to wiadomo? Podobno jeszcze jest dziewi-

cą”, „Medyk kazał mu wypijać dwadzieścia jeden jajek dzien-

nie, dla poprawy chuci”, „Żeby zabrać jej majątek, musieliby 

Słoneczko otruć...”, „Pewnie to zrobią”:

Nie wierzyłam własnym uszom. Mówili o mnie. Słoneczko 

to ja. Tak nazwał mnie mój mąż, Erazm dwa lata temu, kiedy 

zostałam jego żoną. Tak  się powszechnie przyjęło, wszyscy 

mnie nazywali Słoneczkiem i  tak już pozostało. Chwilami 

sama nie mogłam sobie przypomnieć, że na chrzcie dano mi 

na imię Katarzyna.

Nasłuchiwałam...

„Trzeba coś zrobić, żeby jej nie  było” - to  był piskliwy 

głos Kingi, żony mojego pasierba Johana. Ogarnęło mnie 
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przerażenie. Może to, że  słyszałam skradające  się kroki pod 

drzwiami, wcale mi się nie przyśniło...

Muszę sprawdzić, co dzieje się z Trudą. Dlaczego nie przy-

niosła mi wczoraj mleka?

Wyłączyłam telefon i schowałam go pod poduszkę.

Ostrożnie, na  bosaka, zbliżyłam  się do  drzwi. Mimo, 

że  klamkę naciskałam powoli i  delikatnie ją popchnęłam, 

drzwi i tak skrzypiały niemiłosiernie głośno.

Zeszłam o piętro niżej do jadalni. Stopnie nigdy przedtem 

nie trzeszczały tak hałaśliwie.

Ciężkie, rzeźbione drzwi do  jadalni stały otworem. 

W  pierwszym momencie wydawała mi się, że  jadalnia jest 

pusta. Na końcu długiego stołu, leżał, pośród pofałdowane-

go obrusa, przewrócony na bok, mój kubek do picia mleka.

Jednak co z  Trudą? Skierowałam  się w  stronę przygoto-

walni, która znajdowała  się w  sąsiednim pomieszczeniu… 

Zdrętwiałam. Zobaczyłam rozrzucone na  boki nogi Trudy, 

leżącej w przejściu do przygotowalni. Miała na stopach moje 

najnowsze, atłasowe, amarantowe pantofelki z błyszczącymi 

kokardami, na niezbyt wysokich obcasach.

Oczywiście, stopy Trudy nie mieściły się w moich pantofel-

kach. Przydeptała je więc wystającymi na  zewnątrz piętami, 

pokrytymi popękaną skórą. Ubrana była w moją nową spód-

nicę, haftowaną w  białe pawie. Nie  zdążyłam jej nigdy wło-

żyć z powodu nagłej choroby Erazma. Miała na sobie również 

moją białą, jedwabną bluzkę z szerokimi rękawami i niezasznu-

rowany gorset. W garści ściskała moją złotą szkatułę z biżuterią.

W upięte do góry, przypudrowane różowym pudrem włosy, 

wpięła złote zapinki z  brylantami. Obok Trudy leżał otwarty, 

przewrócony, biały plastikowy karnister na mleko. Sączyła się 

z niego biała, zasychająca strużka - jak przypuszczałam - mleka.

Chciałam zapytać Trudę, co też ona wyprawia, ale nie byłam 

w stanie powiedzieć nawet jednego słowa. Zresztą zaczęłam 

tracić nadzieję, że Truda jeszcze żyje. Leżała całkiem sztyw-

na, jak drewniana lalka. Jej twarz, chociaż pokryta różowym 

pudrem wydawała mi się zupełnie zielona.

Oczy Trudy pozostawały szeroko otwarte, tak jakby się dzi-

wiły figurom namalowanym na stropie.

Bez wątpienia Truda była zimnym trupem, chociaż na tru-

pach się nie znam i prędzej dałabym się żywcem na stosie 

spalić, niż jej w tamtym momencie dotknąć i sprawdzić, czy 

trupy rzeczywiście są zimne.

Zamknęłam oczy, nabrałam powietrza i zaczęłam z całych 

sił wrzeszczeć. Słyszałam skrzypienie gwałtownie otwiera-

nych drzwi. Jacyś ludzie biegli po schodach. Usłyszałam kroki 

służących i sąsiadów. Usłyszałam tubalny głos mojego ojca. 

Pojawiła się Klara, żona bogatego kupca z sąsiedztwa, która 

dopiero co wróciła z Włoch w wielkim kapeluszu.

Postanowiłam zemdleć. Osunęłam  się miękko na  dywan, 

ostrożnie, tak żeby nie uderzyć głową o oparcie wysokiego, dębo-

wego fotela. Omdlenie jest najlepszym rozwiązaniem w  sytu-

acjach, w których nie wiadomo jak się odnaleźć. Każda prawdziwa 

dama powinna wiedzieć jak się to robi. Ja to wiedziałam.

Klara troskliwie podsunęła mi pod nos sole trzeźwiące.

Tato położył mi chłodną dłoń na czole i zawołał:

 - Wezwać Medyka! Także księdza i sędziego! Natychmiast! 

Nie dotykać Trudy pod żadnym pozorem!

Mój Ojciec, jak przystało szlachcicowi, potrafił zachować 

zimną krew i rozsądek w każdej sytuacji.

Słyszałam, że  do  naszej jadalni wchodziło  się coraz więcej 

osób. Leżałam na sofie i nie otwierałam oczu.

- Została otruta – powiedział Medyk

- Ktoś wsypał truciznę do mleka przeznaczonego dla mojej 

córki – grzmiał mój Ojciec.

- Kto mógł mieć interes w tym, żeby pozbyć się Słoneczka? - 

zastanawiał się Sędzia.

- Truda, to  była dobra parafianka – w  głosie kanonika 

Andrzeja słychać było smutek – Przychodziła na msze, skoro 

świt. Panie świeć nad jej duszą!

- Dlaczego ubrana była w suknie mojej córki? - pytał Ojciec.

- To  jest zagadka! -ze  zmarszczonym czołem zastana-

wiał się Sędzia.

- To była trucizna dodana do mleka, ponad wszelką wątpli-

wość! - powiedział Medyk.

- Ale  kto to  zrobił? – zagrzmiał mój Ojciec - Ktoś walczy 

o spadek należny mojej córce, ale niedoczekanie jego!

Głos Ojca mógłby przestraszyć każdego. Nawet mnie.

- Trzeba zbadać wszelkie ślady. Ciekawe, kto ubrał Trudę 

w  suknie należące do  Słoneczka? To  poważne naruszenia 

prawa - powiedział Sędzia 

- Muszę mieć wszystkich na  oku. Truciciel, z  pewno-

ścią, czymś  się zdradzi – w  głosie Sędziego było słychać 

ekscytację.

 Tymczasem dopadła mnie migrena. Bardzo silna i nieuda-

wana. Musiałam położyć się do łóżka.

Przygotowaniami do pogrzebu Trudy zajął się Sędzia.

Moje amarantowe pantofelki, suknie i złota szkatuła, znala-

zły się, nie wiadomo jakim cudem, w mojej szafie.

Plastikowy karnister po  mleku zniknął. Zarekwirował go 

Sędzia, jako dowód zbrodni. Medyk zajął się badaniem rozla-

nego mleka. Przyniósł kota, ale ten nie chciał mleka pić, więc 

Medyk go zmusił.

Moja migrena miała swoje dobre strony; miałam czas, żeby 

wszystko przemyśleć.

Trudę poznałam dwa lata temu. Była sierotą. Służyła 

w rodzinie partaczy – powroźników. Zupełnie przypadkiem, 
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na  ulicy, widziałam jak jej pracodawca karcił ją biciem 

i kopniakami.

Uprosiłam męża, żaby zabrać ją do  nas, do  domu. Dzię-

ki temu pracowała u  nas całe dwa lata. Erazm jej nie  lubił, 

w przeciwieństwie do mnie.

Kiedy Truda patrzyła na  mnie, w  jej oczach widać było 

miłość i  respekt. Czasami, sznurując mój gorset, niby przy-

padkiem, dotykała mych ramion i piersi.

Wiedziałam, że nocą lubiła przymierzać moje stroje. Tole-

rowałam to.

Pewnego razu Erazm nazwał Trudę fetyszystką.

- Co to znaczy fetyszystka - zapytałam

- Jak ci to  wytłumaczyć – zastanawiał  się Erazm – hm... 

to  ktoś, kto otacza jakimś kultem przedmioty lub zjawiska. 

W dalszym ciągu nie rozumiałam, co Erazm miał na myśli.

Innym razem przyszedł odwiedził nas rajca Rudolf.

Zauważyłam, że  Erazm zniżał głos, kiedy  się do  nich 

zbliżałam.

- To  nie  dla kobiecych uszu, Słoneczko – powiedział 

do mnie i nadal szeptał coś do ucha Rajcy.

- Co też opowiadasz – ożywił się Rajca – ale cóż... Nie miesz-

kamy na wyspie Lesbos, ale w Gdańsku i nie żyjemy w staro-

żytności, ale  czasach nowożytnych, jednak takie rzeczy  się 

zdarzają.

Zrobiło mi  się smutno, kiedy przypomniałam sobie, 

że  Erazm już nie  żyje. Truda również. Kot, któremu Medyk 

dał do  polizania mleko, zdechł. Pogrzeb Trudy, nie  był tak 

wystawny jak pogrzeb Erazma i  trwał jedynie kilka godzin. 

Budził jednak duże zainteresowanie. Sensacyjne okoliczno-

ści, w których zmarła Truda, spowodowały, że w pogrzebie 

udział brali przedstawiciele różnych stanów, nie tylko służące 

– koleżanki Trudy. W czasie jej pogrzebu, docierały do moich 

uszu głośne spekulacje dotyczące jej śmierci i  rozważania, 

który z moich pasierbów czyhał na moje życie i przez niepo-

rozumienie otruł Trudę.

Kanonik Andrzej wygłosił wzruszające kazanie. „Nikt z nas 

nie jest bez winy … trzeba pamiętać o wszystkich dziesięciu 

przykazaniach. Tym dziewiątym: nie pożądaj żony bliźniego 

swego i dziesiątym: ani żadnej rzeczy, która jego jest”. Cieka-

we, skąd on to wszystko wiedział? - pomyślałam sobie.

Szłam za trumną Trudy z odsłoniętą twarzą. Nie wstydzi-

łam się łez.

Zagadka śmierci Trudy pozostała nierozwiązana. Byłam 

jedyną osobą, która wiedziała, co  się stało. Jednak niko-

mu nie  mogłam o  tym powiedzieć. Trudę otruło moje 

odtłuszczone mleko w  plastikowym karnistrze, pełne ulep-

szaczy smakowych i  konserwantów, kupione w  sklepie, 

w XXI wieku, i przeniesione do mojego siedemnastowiecz-

nego snu. Trudzie bardzo nasze mleko smakowało. Jednak 

jej organizm, nie był w stanie znieść związków chemicznych, 

które wprowadzili do  jedzenia. Ulepszacze naturalnej żyw-

ności... Jak się okazuje, nie wszystko, co dobrze smakuje, służy 

zdrowiu.

Rozwiązałam również tajemnicę kroków, które słyszałam 

za moimi drzwiami. Okazało się, że  była to  Truda w  moich 

amarantowych pantofelkach, jednak zawróciła spod moich 

drzwi. Widocznie nie chciała mnie obudzić. Pantofelki pozo-

stawiły ślady różowego pudru.

Kiedy znałam już rozwiązanie, poczułam się bezpieczniej. 

Jednak mój Ojciec zatrudnił kilku strażników, którzy mnie 

strzegli w dzień i w nocy.

Taka córka jak ja, to prawdziwy skarb!

Maria Jędrzejczyk, pastela



36     kwiecień – czerwiec 2018

Daniel Kufel „Ulotność”, olej

malarstwo / rysunek

Julia Mazur, długopis, 
rysunek

Urszula Cwalińska 
„Elektrownia 
w Juszkowie”, akryl

Genowefa Latocha „Samotność”, olej Maria Stanisławska „Radunia. Juszkowo”, akryl na płótnie
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poezja

Magdalena Kuśmirek
wrażliwość
kiedy przyjdzie dzień wrażliwości na ból 
na każdy podmuch wiatru i ciche skamlenie 
kiedy wzdłuż piersi podążać będą 
armie hunów aż do ich uwolnienia 
na białym papierze oszronionej ziemi 
 
zaludni się świat popiołem 
czerwienią krwi pokryje się stoczniowa rdza 
i zabrzmią pęknięte dzwony wesel  
 
wtedy  
zapragniesz schronić się we mnie 
w cieple nieważkich słów 
czepiać się liter i znaków  
najbardziej przestankowych 
jak ręki w akcie czułości 
zanurzającej się w płynną noc

Marcjanna staje się zwykłą kobietą
cały świat pożąda na gwałt normalności  
- choć jej tak nie nazywa 
Marcjanna stara się być nienachalna 
zapomina jeść i może to być jakiś sposób 
 
dla ciebie staje się zwykłą kobietą 
porzucając akademickie wykłady  
o kwantowych stanach splątanych 
składa koszulę i rozczesuje włosy 
 
pachnie całą noc spokojem  
wkładasz w nią palce i tak zasypiasz 
pełen wiary w jej ofiarę

Tadeusz Jałoszyński
Rapsod piąty 
Naraz drgnąłem...
spostrzegłem drobną twarz kobiety
nieruchomo ku mnie zwróconą
bladą i jasną jak światło miesiąca
Jej oczy... nie spostrzegłem barwy
nie postrzegłem kształtu
poczułem tylko, że drobne ręce ujęły 
pieszczotą moje serce
tuliły je i całowały
przez chwilę drgnęły Jej usta 
jakby chciała coś powiedzieć
jakby czekała, żebym odezwał się
był to tylko błysk chwili
nagle twarz Jej zastygła
tylko oczy błyszczały
wbijając się coraz głębiej w me serce
coś mnie rwało by powstać i pójść
tam gdzie mnie oczy powiodą
czułem, że powstałe gwiazdy mnie poniosą
nie wiem czy to była jawa czy sen ?

Rapsod szósty
W ścisku tłumu na pomoście do morza
zniknęła mi z oczu
wlokłem się trawiony gorączką, tęsknotą 
szukałem Jej wszędzie 
dopatrywałem się Jej w każdej kobiecie
zdawało się, że widzę Ją w każdym miejscu
widzę te oczy z palącym pytaniem
czy nie przyjdę ?
czy nie pójdę za Nią ?
widziałem jak Jej oczy zapalały się
błyszczały jak węgle żarzące
świecące białą łuną elektrycznych lamp
często stojąc w pomroku nad biegiem morza 
widziałem wokół Niej tęczowe mgły
jak się widziało kiedyś przy gazowych latarniach 
gdy się patrzało przez szyby pokryte szronem
szedłem jakby pogrążony w potwornym śnie
mógłbym być szczęśliwy widząc Jej dwoje oczu
lecz one były jak dwa krwawe słońca
zanurzyły się w morzu - dla mnie niedoścignione

Ilona Roszak
Przywrotniki

Przecież przykuły czyjąś uwagę
przepraszające kwiatki
rozpasane liście
zwane gęsie łapki.
Przecież nie sposób przeoczyć
o wrześniowym brzasku
brylantowej w splocie nerwów
buławki
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Daniel Kufel „Ulotność”, olej

historia

Krzysztof Grynder

Z kolekcji starych pocztówek

Szkoła w Błotniku (Schmerblock), 
1932 r., gm. Cedry Wlk., fotografia

Trąbki Wlk., wnętrze kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, zbudowany w 1331 r. zniszczony 
prawdopodobnie w czasie wojen 
szwedzkich w XVII w., odbudowany w 1740 r.

Kierzkowo, gm. Przywidz 
(Strauchhutte)
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Piotr Wójcik 

Dwa baseny w Praust
Badeanstalt 1909 r. Kameradschaftshaus 1938 r.

Chciałbym zwrócić uwagę na  pewną nieścisłość, która 

pojawiła się w publikacjach o historii naszego miasta. 

Wpis z Kronik Hoffmanna o powstaniu kąpieliska, Chronik 

des Dorfes Praust Kreis Danziger Hohe: Sammlung der unter 

dem Titel „Aus vergangen Tagen” im „Anzeiger für Praust, 

Ohra und Umgegend” erschienen Aufsatze nach amtlichen 

Quellen / verfasst von W. Hoffman.

Najczęściej mówi się o basenie znajdującym się na terenie 

obecnego Centrum Kultury i Sportu.

A tak naprawdę mieliśmy takie dwa obiekty!

W  dotychczasowych publikacjach Jacka Ciarkowskiego 

„Pruszcz Gdański wczoraj i  dziś na  widokówkach i  fotogra-

fiach. Przewodnik”1  oraz „Pierwszy był Pruszcz”2  możemy 

przeczytać informację, iż powstały tam obiekt został udo-

stępniony w  1909  roku. Podobne informacje czytamy 

w książce „Historia Pruszcza Gdańskiego do 1989 roku”3 pod 

red. Błażeja Śliwińskiego. 

I tu chyba wymieszano dwa wątki!!!

Po  kilkukrotnej analizie dokumentów stwierdziłem, 

że nie jest możliwe by basen przy obecnym Centrum Kultury 

i Sportu zbudowany i oddany został do użytku w 1909 roku. 

Wprawdzie Hoffmann w  swojej kronice przywołuje taką 

datę, jednak (wg. P.W.), chodzi tu zupełnie o inne miejsce.

Było to otwarcie kąpieliska w 1909  roku wraz z basenem 

(Badeanstalt), które znajdowało się przy obecnej restauracji 

„U Jakuba”. Mieściła się tam szkoła z salą gimnastyczną poło-

żona przy samym kanale Raduni. 

Fakt ten można potwierdzić czytając opis” Spaziergang 

durch Praust” na  stronie internetowej Axela Katinsa, www.

katins.com/praust/page1/page35/index.html

gdzie młody Günther Lang oprowadza nas po  Praust 

i opisuje szkołę (Würfelstr. 36), salę gimnastyczną (Turnhalle) 

i właśnie wspomniane kąpielisko (Badeanstalt), które zresztą 

istniało jeszcze po  wojnie. Prawdopodobnie zostało zlikwi-

dowane w latach 40-tych lub na początku 50-tych.

„Dalej idzie  się obok domu rodziny Gust. Helmuta 

nie widzę, ale na prawo w szkole małżeństwo dozorcy Han-

nemann myje okna. Witam  się i  idę do  sali gimnastycznej. 

Patrzę na kąpielisko (łaźnię), ale tam nic się nie dzieje. Moja 

droga prowadzi dalej przez dziedziniec szkolny do  młyna 

Weigle. Na  dziedzińcu młyna panuje żwawy ruch. Za mły-

nem pojawia  się wzgórze Plapperberg. Po  drugiej stronie 

kościół. Pastor Walter wchodzi właśnie do  kościoła. Teraz 

dochodzę do Gischkauer Straße.”

Czy na tym zdjęciu widać fragment plaży?

Z  basenem przy starej szkole wiąże  się historia Polaków 

zatrzymanych przez Niemców w 1939 roku.

Prezentuję mniej znane zdjęcie z upokorzenia i zatrzyma-

nia rodaków, którym Niemcy nakazali uklęknąć do zdjęć.

Co ma z tym wspólnego wspomniany basen?

Pruszcz (Praust), Kościół ewangelicki nad kanałem Raduni, fragment 
pocztówki z kolekcji Krzysztofa Gryndera
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Otóż z  książek napisanych przez Józefę Krośnicką oraz 

Grzegorza Boguna dowiadujemy się, że ten basen miał być 

„polskim morzem” dla torturowanych.

Ze  zdjęć lotniczych ówczesnej cukrowni i  okolic wyko-

nanych w  1929  roku widać w  tym miejscu zarośnięte łąki 

i  nieużytki, więc nie  ma możliwości by był tam widoczny 

na  górnym zdjęciu basen z  boiskiem, fontanną i  całą infra-

strukturą. Dodatkowo brakuje zabudowy CKiS na  mapach 

z  tamtego okresu, mimo, że  ich aktualizacje są datowane 

nawet na 1944 rok (wg. P.W. błędnie). Na mapie jest widoczne 

jezioro trzcinowe Rohrsee.

Szkoła w Praust zamieniona na więzienie, 1939 r. Źródło: www.strefahistorii.pl/article/4753-polacy-w-okresie-ii-wojny-swiatowej-w-pruszczu-
i-okolicach

Dom koleżeński III Rzeszy (Kameradschaftshaus), w głębi cukrownia, 1941 r. Źródło: pruszcz_gdanski.fotopolska.eu/772564,foto.html
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Dużo informacji dało nam także zdjęcie otrzymane 

od historyka Jana Daniluka, na którym widać dokładnie jak 

wyglądał plac przed budynkiem obecnego CKiS.4 

Możemy domyślać się, że zdjęcie pochodzi z  lat 1938-44, 

więc można przyjąć, iż cały teren wraz z basenem powstał 

najwcześniej w połowie lat 30-tych.

W 1938 roku otwarto przedszkole na obecnej ulicy Kocha-

nowskiego i była to jedna z najnowocześniejszych i najwięk-

szych placówek na Pomorzu.

Najprawdopodobniej w tym samym czasie otwarto obec-

ne CKiS wraz z  infrastrukturą sportową. Był to  wtedy tzw. 

Kameradschaftshaus (Dom Koleżeński III Rzeszy, siedziba 

NSDAP, od lat 30-tych był miejscem spotkań jej członków).

Zdjęcie basenu najprawdopodobniej pochodzi z otwarcia 

tych placówek. 

Fragment mapy 1777, Praust, 
1925 r., z zaznaczonym Jeziorem 
trzcinowym Rohrsee.  
Źródło: http://amzpbig.com/
maps/025_TK25/1777_Praust_1925.jpg

Kompleks sportowy przy Domu 
Koleżeńskim III Rzeszy, siedzibie 
NSDAP, od lat 30-tych miejscu 
spotkań jej członków.

1 Jacek Ciarkowski „Pruszcz Gdański wczoraj i dziś na widokówkach i fotografiach. Przewodnik”,  Wyd. AGNI, Pruszcz Gd. 2001 r.
2 Jacek Ciarkowski, Monika Ambros-Zezula „Pierwszy był Pruszcz”, Wyd. AGNI, Pruszcz Gd. 2002 r.
3 „Historia Pruszcza Gdańskiego do 1989 roku” pod red. Błażeja Śliwińskiego, Wyd. AGNI, Pruszcz  Gd. 2008 r.
4 Zdjęcie zostało zamieszczone w czasopiśmie „Unser Danzig”, nr10 z 20 maja 1963 r., (był to dwutygodnik), na s.7. Reprodukcja 

zdjęcia Jan Daniluk. 
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Daniel Czerwiński 

Kilka faktów o sowieckiej 
administracji Pruszcza 
w 1945 roku. 

Rok 1945 stanowił okres wielkich zmian dla całego Pomo-

rza. Terytorium przyszłego powiatu gdańskiego zostało 

zajęte przez wojska 65. Armii gen. Pawła Batowa i  2. Armii 

Uderzeniowej gen. Iwana Fiedunińskiego. Wejście jednostek 

sowieckich do Pruszcza wiele zmieniło też w funkcjonowa-

niu miasta. Niemcy mieli zostać wysiedleni, a na ich miejsce 

zaczęli przybywać Polacy. Wszyscy musieli się liczyć z nowy-

mi władzami. Nie były to jednak początkowo władze polskie. 

Miastem, a praktycznie całym powiatem, rządził bowiem de 

facto sowiecki komendant wojenny. 

Komendantury wojenne nie były pomysłem nowym. Sfor-

malizowano ich istnienie w  IV konwencji haskiej z  1907  r., 

ale  funkcjonowały one już we  wcześniejszych wojnach. 

Działalność sowieckich komendantur wojennych opiera-

ła  się na  porozumieniach Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego z  rządem sowieckim. Abstrahując od  faktu, 

czy PKWN miał w ogóle prawo zawierać takie umowy, trze-

ba przyznać, że dokumenty te oddawały faktyczną władzę 

nad zajmowanymi terenami w  ręce sowieckie. Uchwała 

Państwowego Komitetu Obrony ZSRR (Государственный 

Комитет Обороны) z  20  lutego 1945  r. zezwalała na  rządy 

komendantów w obrębie 60-100 km od linii frontu. W przy-

padku powiatu gdańskiego, gdzie ostatnie oddziały niemiec-

kie poddały się już po formalnym zakończeniu wojny, dawało 

to  Sowietom nieograniczoną władzę. Po  9  maja w  gestii 

komendantów pozostał jedynie nadzór na  kolejami i  prze-

wozami, ale  faktycznie nadal uzurpowali oni sobie prawo 

do decydowania o wszystkich zagadnieniach. 

Komendantury wojenne tworzone były w  miastach, 

węzłach kolejowych i  innych strategicznych punktach. 

Na terenie Pomorza tworzono je przede wszystkim z wydzie-

lonych oddziałów ochrony tyłów II Frontu Białoruskiego. 

Najważniejszym sowieckim dowódcą na  interesującym nas 

obszarze był gen. Siemion Mikulski, który kierował komen-

danturą w  Gdańsku. Według przełożonych robił to  na  tyle 

dobrze, że w nagrodę otrzymał Order Czerwonego Sztanda-

ru (jeden z czterech, jakie dostał w ciągu służby). 

Dla Pruszcza najważniejsza była jednak komendantura 

zlokalizowana w  tym mieście. Informacje o  niej pojawia-

ją się często w polskich dokumentach z pierwszego okresu 

powojennego. Trudno jednak znaleźć tam jakieś pozytywy. 

Sowieci kradli, nadużywali alkoholu, a skargi do komendanta 

wojennego nie  przynosiły żadnych efektów. Według pol-

skiej dokumentacji komendantem Pruszcza był ppłk Polakin. 

Stosunki polskiej administracji z komendanturami na terenie 

powiatu nie  układały  się najlepiej. Starosta Józef Dyżewski 

skarżył  się wojewodzie, że  komendant wojenny Pruszcza 

zarekwirował cały zapas spirytusu z  miejscowej gorzelni, 

dlatego bardzo często znajduje się pod wpływem alkoholu. 

Podobne zachowanie miało cechować także jego podko-

mendnych. Na destrukcyjny wpływ ppłk. Polakina w proce-

sie formowania władzy miejskiej w Pruszczu zwracał uwagę 

również burmistrz miasta, Jan Bezuszko. Starosta gdański 

konkludował pismo wnioskiem, że „albo trzeba zlikwidować 

komendanturę albo usunąć Polakina”. Gen. Siemion Mikulski kierował komendanturą wojenną 
w Gdańsku. Źródło: wikipedia (domena publiczna)
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W  chwili obecnej, dzięki udostępnianym przez Rosjan 

dokumentom z okresu wojny, możliwa stała się weryfikacja 

polskich dokumentów. Niestety żadnego Polakina zwią-

zanego z Pruszczem nie udało mi się do tej pory odnaleźć. 

Nie oznacza to, że taki człowiek nie  istniał. Dostępne mate-

riały archiwalne dotyczą przede wszystkim przyznawa-

nych żołnierzom odznaczeń. Polakin mógł po prostu nigdy 

nie otrzymać żadnego medalu. Znając realia funkcjonowania 

Armii Czerwonej trudno to sobie wyobrazić, ale jest to możli-

we. Niewykluczone jednak, że doszło do pomyłki w translite-

racji nazwiska. Porównując bowiem zapisy dotyczące innych 

oficerów, można zauważyć, że  np. późniejszy komendant 

Gdańska ppłk Stiepan Justinowicz Krutij jest w  aktach pol-

skiej proweniencji zapisany jako Krutin, Krutjak czy Krutino-

wicz. To tylko pokazuje, że trzeba te sprawy nadal uważnie 

sprawdzać. 

Oficerem, którego próżno szukać w  archiwach polskich, 

a  który niewątpliwie pełnił funkcję komendanta wojenne-

go w  Pruszczu, był kpt. Akim Gieorgiewicz Samsonienko. 

Zdaniem dowództwa 2. Frontu Białoruskiego był na  tyle 

dobrym komendantem, że 16 czerwca 1945 r. wyznaczono 

go do  otrzymania Orderu Czerwonej Gwiazdy. Formalnie 

otrzymał go rozkazem z  19  września tegoż roku. Nie  było 

to  jednak jego pierwsze odznaczenie. Samsonienko uro-

dził się w 1 stycznia 1915 r. w miejscowości Tulin w obwodzie 

irkuckim. W  Armii Czerwonej służył od  października 1937  r. 

W czasie wojny dwukrotnie był ranny, a na początku stycznia 

1944 r. za sprawne dowodzenie batalionem otrzymał medal 

Aleksandra Newskiego. Po wkroczeniu Sowietów na Pomo-

rze trafił do komendantury wojennej Gdańska. Początkowo 

był komendantem 5. Rejonu w  mieście. Trzeba bowiem 

pamiętać, że Gdańsk będąc jedną z większych komendantur 

sowieckich, podzielony był na mniejsze okręgi, co ułatwiało 

kontrolę nad miastem. Stamtąd trafił do Pruszcza. Nie wiado-

mo niestety, jak długo pełnił funkcję komendanta. Być może 

było tak aż do końca istnienia komendantury. W lipcu 1945 r. 

władze sowieckie zadecydowały bowiem o likwidacji znacz-

nej części placówek. 24  lipca wojewoda gdański otrzymał 

pismo z  informacją o  likwidacji siedemnastu takich jedno-

stek. Wśród nich znajdowała  się również komendantura 

w Pruszczu.

Wydawać  się może, że  w  powyższym tekście pada wię-

cej pytań niż odpowiedzi. Poniekąd to prawda, ale przykład 

Samsonienki pokazuje, że  ich zadawanie ma sens. Nadal 

nie  wiemy przecież wszystkiego o  okresie bezpośrednio 

po  zakończeniu działań wojennych w  okolicy Pruszcza, 

a  ustalenie nazwisk wszystkich komendantów wojennych, 

ludzi, którzy mieli prawie nieograniczoną władzę, jest sprawą 

absolutnie niezbędną. 

Sytuacja bojowa w okolicy Pruszcza w końcu marca 1945 r. Źródło: http://militera.lib.ru/memo/russian/borschev_sn/ill.html
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Tomasz Jagielski

Żuławska wieś  
Grabiny-Zameczek
Legenda o dobrym komturze  
i złym kapelanie

Grabiny-Zameczek to wieś położona na Żuławach Gdań-

skich na terenie gminy Suchy Dąb. Kiedyś podzielona na Gra-

binę Zameczek i Grabinę Duchowną, ostatecznie połączone 

w 1929 roku w jeden organizm miejscowości. Najstarszy zapis 

o  wsi pochodzi z  28  sierpnia 1273  roku. Wówczas książę 

Pomorza Gdańskiego Mestwin, podarował osadę Christia-

nowi, zięciowi sołtysa Tczewa. W czasach, gdy na Pomorzu 

zagościli Krzyżacy, zbudowali tu zamek, jako siedzibę wójta 

i stajnię na potrzeby zakonnych koni. Miejsce to było rozpo-

znawalne w całej Europie. Słynęło z hodowli koni bojowych, 

które były na  usługach rycerzy zakonnych. Pod polskim 

panowaniem wieś stała się własnością Gdańska. 

Senat Wolnego Miasta Gdańska w  dniu 28  listopada 

1928  roku ustanowił dla Grabiny Zameczek herb. Nawiązy-

wał on do  czasów krzyżackich i  taki miał charakter. Przed-

stawiał od  frontu zamek, gdzie między dwiema wieżami 

Herb Grabiny Zameczek.  
Źródło: Danziger Wappenwerk, 1930

Wnętrze kaplicy na zamku w Grabinie, fot. Archiwum
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umieszczona został tarcza z herbem wielkich mistrzów krzy-

żackich. Umieszczona na  niej na  środku krzyż z  tarczą 

w  środku, a  na  niej czarnego orła. W  dokumencie senatu 

gdańskiego nie  określono kolorów znaku wsi, ale  Marian 

Gumowski historyk, numizmatyk i heraldyk w swojej książce 

„Herby i pieczęcie miast Pomorza” opisał jego barwy. Tarcza 

wielkich mistrzów była koloru srebrnego z czarnym krzyżem, 

a na niej mniejszy złoty krzyż. W jej środku mała złota tarcza 

z czarnym orłem. Mury grabińskiej warowni w kolorze czer-

wonym, na białym tle.

Legenda żuławska
O dobrym komturze i złym kapelanie

 W czasach Zakonu Krzyżackiego w Grabinach stał zamek. 

Mówiono, że  jego piwniczne stajnie mogły pomieścić 

sto koni dla rycerzy gotowych do  natychmiastowej walki. 

Za panowania Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingena 

zarządzał zamkiem komtur, znany ze  swej sprawiedliwości. 

Człowiek ten pokój kochał ponad wszystko.

 Pewnego dnia do  Grabin dotarła wiadomość, że  Wiel-

ki Mistrz wypowiedział Polsce wojnę. Jednocześnie ogło-

sił, że  wszyscy rycerze mają stawić  się w  pełnej gotowości 

do walki.

- A więc jednak… - westchnął komtur. – Na każdej radzie 

prosiłem, by nie  wszczynał tej wojny. Przekonywałem, 

że  nie  przyniesie ona niczego dobrego. Jestem już stary 

i widziałem wiele. Wiem, że zginie wielu ludzi i Zakon Krzy-

żacki tej wojny nie wygra.

- Ależ Panie… - oburzył  się grabiński kapelan - jak-

że możesz tak mówić! Ulryk von Jungingen jest wielkim 

wojownikiem, na pewno poradzi sobie z wojskami Jagiełły. 

Stary tchórz!! – dodał już po cichu. – Myślał, że jego płacze 

i  lamenty powstrzymają Wielkiego Mistrza. Nic nie wskórał. 

Tylko ściągnął na swoja głowę pogardę. Tchórz!

Tego komtur nie  słyszał. Znał jednak kapelana od  wielu 

lat i wiedział, że jest on człowiekiem zawistnym i obłudnym: 

choć sam nie musiał wyruszać na wojnę, był jej najgorętszym 

zwolennikiem.

 Wkrótce przygotowano wszystko do wyprawy. Komtur raz 

jeszcze objechał dobra grabińskie; przeczuwał, że nigdy już 

tu  nie  wróci. Kiedy opuszczał zamek, na  drodze stanął mu 

kapelan.

- A więc wybierasz się na wojnę, Panie? I zostawiasz zamek 

bez zarządcy? Czy nie warto wyznaczyć następcy?

 Komtur dokładnie wiedział, czego oczekuje kapelan.

- Tak. Masz rację. Obaj wiemy, że  ta wojna zniszczy nasz 

kraj. A gdy wielki zwierz pada martwy, zbiegają się lisy… Ten 

zamek i  włości powierzam tobie i  innym diabłom, którzy 

radziliście za tą przeklętą wojną!

 To powiedziawszy, odjechał wraz z rycerzami.

 Stało się tak, jak powiedział. Zginął na polach grunwaldz-

kich. Lecz ledwie wieść ta dotarła do  zamku, w  Grabinach 

zaczęły się dziać dziwne rzeczy.

 Oto rycerze zakonni zasiadają do wieczerzy. Lecz cóż to! 

Nagle misy unoszą się w górę, a kielichy napełniają się pur-

purową krwią… Biesiadnicy uciekają w  popłochu. Biegną 

do kucharza, ale tymczasem kuchnia przemieniła się w staj-

nię! Śpieszą więc, by zobaczyć, co  się stało ze  stajnią, lecz 

trafiają do komnaty kapelana.

- Dość, dość tej bieganiny! – zakrzyknął zwierzchnik. 

– Co się dzieje na tym zamku? Rozkazuję wam przestać!!

- Ależ Panie… tu dzieje się coś dziwnego – i jeden z ryce-

rzy opowiedział kapelanowi, co przed chwilą widzieli.

- To  niemożliwe. Wypiliście za dużo wina i  teraz widzicie 

niestworzone rzeczy.

Berthold Hellingrath “Grabiny Zameczek”, akwaforta, 1924 r. 
Źródło: www.geocaching.com/geocache/GC6WHNQ_szlak-
mennonitow4-grabiny-zameczek-herrengrebin?guid=3d64ee0f-
1a94-4c1f-ba39-4d7f62b86f39
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- Nie  Panie, nawet nie  skosztowaliśmy. Wino przemieni-

ło się w krew… To jakieś diabelskie sztuczki.

- Skończcie z tymi bzdurami. Od tej pory ma być spokój. 

Kucharzu, przynieś mi wieczerzę, zjem w  swojej komnacie. 

A  wy – zwrócił  się do  rycerzy – udajcie  się na  spoczynek 

i nie wymyślajcie więcej bajek.

 Wkrótce kapelan zabierał się do kolacji.

- Diabły…. Co też oni wygadują.

W  tym momencie zawiał wiatr, zdmuchnął wszystkie 

świece. W  komnacie zrobiło  się ciemno. Kapelan próbował 

właśnie ugryźć pieczeń, ale zatrzymał dłoń w bezruchu. Nic 

nie widział, ale czuł, że ktoś wyjmuje mu pieczeń z ręki. To był 

zimny dotyk. Nie  mógł wydusić z  siebie słowa. Czuł czyjąś 

obecność bardzo wyraźnie. Wtem rozbłysło światło świec. 

Było jednak niezwykłe – purpurowe. Kapelan zobaczył, 

że z kielicha, który stał na stole wylewa się czerwona, gęsta 

maź – to była krew.

 Bał się już nie na żarty. Zaczął krzyczeć i wzywać pomocy. 

Ale  wtedy niewidzialna siła uniosła go i  zawiesiła pod sufi-

tem. Potem wszystko uspokoiło się. Tylko kapelan spędził 

całą noc zawieszony wysoko. Rankiem znaleźli go rycerze. 

Był wycieńczony i przerażony. Bał się nawet opowiedzieć, co 

mu się w nocy przydarzyło. Rycerze zbudowali konstrukcję, 

która sięgała po sufit, ale gdy tylko wspięli się, by ściągnąć 

kapelana, wszystko runęło. Zginęli na  miejscu, a  ci którzy 

przeżyli, czym prędzej z  zamku uciekli. Kapelan, gdy został 

już zupełnie sam, spadł na  ziemię i  skręcił sobie kark. Taka 

kara spotkała złego i chciwego człowieka.

„Baśnie i legendy Żuław i Mierzei Wiślanej” w oprac. Marzena 

Bernacka, Monika Jastrzębska, Opitz Wydaw. „Żuławy Wiśla-

ne”, Nowy Dwór Gdański 2003.

Grabiny. Pieczęć krzyżacka. Źródło: Archiwum Państwowe 
w Gdańsku i www.pruszcz.com
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historia

Marek Kozłow

Pruszczańskie  
„kąpieliska” sprzed lat

Kolejny sezon letni zbliża się szybkimi krokami, a co za tym 

idzie, czekają nas kąpiele. Dzisiaj, wykorzystując dogodne 

położenie Pruszcza, wystarczy wsiąść w  samochód, by już 

po kilkudziesięciu minutach rozkładać koc na jednej z wielu 

plaż zatoki, lub nad wybranym jeziorem na Kaszubach.

Ale  jeszcze stosunkowo niedawno, gdy samochód 

posiadali tylko nieliczni, wyjazdy nad wspomniane akwe-

ny nie były takie proste. Dla większości Pruszczan pozosta-

wała więc nasza Radunia. Zdawać by się mogło, że Pruszcz 

nie powinien kojarzyć się z wieloma możliwościami do kąpie-

li. Każdy, no może oprócz najmłodszych mieszkańców miasta 

pamięta jednak doskonale, że Radunia dawała okazję amato-

rom kąpieli w rzece i to w wielu miejscach. Dzisiaj pozostało 

z nich w zasadzie tylko „kąpielisko miejskie”, ale o nim później. 

Dlaczego by nie oprowadzić tych młodszych, a tym starszym 

przypomnieć te miejsca. Zacznijmy może, idąc z  biegiem 

nurtu Raduni, zaraz przy granicy z Juszkowem. Tam właśnie 

znajdują się pierwsze z tych, dla nas „magicznych” miejsc. 

Mała i Duża Skarpa
„Duża Skarpa” była krótszym odcinkiem brzegu Raduni, 

i  ewidentnie miejscem dla „starszych” chłopaków, to  zna-

czy umiejących w miarę dobrze pływać. Jeżeli pojawiały się 

tam dziewczyny, to zwykle były one dziewczynami jednego 

z kąpiących się chłopaków. Nazwa „Duża Skarpa” bierze się 

od  stosunkowo, jak na  Pruszcz wysokiego brzegu, z  które-

go oczywiście doskonale można było skakać „na  główkę”. 

„Mała Skarpa” jak by  się mogło wydawać, miała oznaczać 

niższą skarpę brzegową, ale  było tego zaledwie kilkadzie-

siąt centymetrów, i  to  w  wybranych miejscach. „Mała Skar-

pa” jest to  miejsce łagodnego zakola rzeki, niedługo przed 

miejscem, w  którym od  Raduni odchodzi jej kanał. Miejsce 

to  dużo bardziej od  „Dużej Skarpy” nadawało  się na  dłuż-

sze spędzanie czasu nad wodą. Od  brzegu rozciągała  się 

niewielka łączka, mogąca pomieścić kilkanaście do  nawet 

kilkudziesięciu osób. Wokół „Małej” i „Dużej Skarpy” tworzo-

no teorie na  temat głębokości rzeki w  tych miejscach. Nikt 

„Mostek”, dzisiaj, 
fot. Marek Kozłow
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tego dokładnie nie  zbadał, ale  byli tacy, którzy wspinali  się 

na pochylające się nad nurtem drzewa i próbowali skoków 

z nawet trzech metrów. Spacerując niedawno wzdłuż brze-

gu Raduni musiałem stwierdzić, że  teren ten w  ciągu tych 

kilkudziesięciu lat w dużym stopniu się zmienił. Radunia jest 

bardziej porośnięta niż kiedyś. W  wielu miejscach dojście 

do  niej jest dość trudne. Jednakże zauważyłem w  miejscu 

byłej „Małej Skarpy” osobliwą konstrukcję, służącą z  pew-

nością skokom do wody. Wychodzi na to, że w dalszym cią-

gu przynajmniej „Mała Skarpa” znajduje swoich amatorów. 

Nie wiem jednak, czy w dalszym ciągu amatorzy kąpieli dalej 

tak to miejsce nazywają. 

Mostek
 Idąc w dół Raduni, dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej 

rzeka rozwidla się na swój główny nurt, a w lewo odchodzi 

Kanał Raduni. Chwilę dalej, już nad Kanałem przechodzi kład-

ka, zwana za naszych czasów mostkiem. I nie o konstrukcję 

tu  chodziło, lecz o  kolejne miejsca z  możliwością kąpieli. 

„Mostek”, tak w ogóle, był jedynym miejscem na pruszczań-

skim odcinku kanału, w  którym od  czasu do  czasu ktokol-

wiek zażywał kąpieli. Jeszcze stosunkowo niedawno dostępu 

do brzegu broniły leszczyny i gęste krzewy. Dzisiaj wygląda 

tu zupełnie inaczej, ale równie urokliwie. 

Śluza
 Miejsce to, które dzisiaj należy już bardziej do terenu Fak-

torii, wybierali jako swoiste „kąpielisko” mieszkańcy przede 

wszystkim okolicznych kwartałów. Wybór ten opatrzony był 

pewnym ryzykiem, gdyż zabawy te nie bardzo podobały się 

osobie, odpowiedzialnej za śluzę. Ja byłem tam może ze dwa 

razy, i  raz salwowałem się ucieczką. Chyba schowaliśmy się 

wtedy w  krzakach obok stawów hodowlanych. Za szcze-

gólnie atrakcyjną „Śluza” uchodziła wtedy, gdy zwiększano 

na niej spust wody. Nurt stawał się o wiele szybszy i pływa-

nie, a przede wszystkim dopływanie do brzegu wymagało 

większej wprawy. 

Zakręt
 Od śluzy, przez następne półtora kilometra Radunia była 

korytem dość wartkim, niezbyt głębokim, z trudno dostęp-

nymi brzegami. Stąd też następne miejsce, nadające się jako 

tako do  kąpieli rzeka oferowała na  tzw. „Zakręcie”. „Zakręt” 

to  miejsce, w  którym nurt zatacza łuk niemalże 90  stopni, 

równolegle do łuku na zbiegu ulic Nowowiejskiego i Dwor-

cowej. Kąpali się tam głównie chłopcy. Znikoma ilość miejsca, 

pozwalającego na rozłożenie koca lub ręczników nie czyniła 

tego miejsca atrakcyjnym dla dziewczyn. Sam byłem kilka 

razy świadkiem, a kilka razy uczestnikiem kąpieli na „Zakrę-

cie”, kiedy to po tym, jak sobie popływaliśmy udawaliśmy się 

spacerem na główne „kąpielisko” Pruszcza, to znaczy na „Sta-

cję”, by sobie poleżeć.

Stacja
 Bez wątpienia najpopularniejsze miejsce kąpieli Pruszczan 

nad Radunią. Usytuowany po przeciwległej stronie dzisiejszego 

Kąpielisko „Stacja”,  
fot. Bogdan Groth
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miejskiego ośrodka sportu, łagodny brzeg, niezbyt głęboka 

woda z  przeważnie piaszczystym dnem stanowiły miejsco-

wą atrakcję, przede wszystkim dla młodszych i całych rodzin. 

W pierwszych dziesięcioleciach po wojnie cały brzeg porośnię-

ty był trawą, ale któregoś roku nawieziono duże ilości piasku 

i tak „Stacja” stała się swego rodzaju nieformalną, bez ratownika, 

plażą miejską. Teren był tak rozległy, że powstały na nim swe-

go rodzaju sektory. Rodziny z dziećmi w wózkach okupowały 

skrawek skrajny, tzn. na  końcu plaży idąc z  nurtem rzeki. Bli-

żej mostku królowała młodzież, było też miejsce by poodbijać 

w kręgu piłkę siatkową. Sama kąpiel możliwa była na odcinku 

mniej więcej dwustu metrów, rozpoczynając jeszcze po dru-

giej stronie mostku prowadzącego do dworca. Tam woda była 

jeszcze na  tyle głęboka, że  można było poskakać do  wody 

na główkę, nawet z mostku. Niestety, mimo że bywało na „Sta-

cji” jednocześnie do  kilkuset osób naraz, w  pobliżu nie  było 

nigdy żadnego sklepu, ani nawet kiosku spożywczego. Jeśli 

ktoś nie zadbał o napoje wcześniej, jedyną możliwość stanowił 

przez wiele lat bufet na pobliskim dworcu. Niewtajemniczeni 

w pruszczański klimat podróżni robili często duże oczy, widząc 

przed sobą w  kolejce do  bufetu ludzi jedynie w  slipach lub 

strojach kąpielowych. Dzisiaj miejsce to, chyba już bez potocz-

nej nazwy, jest jedynym użytkowanym kąpieliskiem, do  tego 

oficjalnie dopuszczonym przez Sanepid, w Pruszczu. 

„Stacja” jest też dobrym przykładem na  to, że  nazewnic-

two miejsc do kąpieli nie było jednakowe pośród wszystkich 

mieszkańców miasta. Mieszkańcy wschodniej części Pruszcza, 

to znaczy „Za torami”, nazywali to miejsce często „Przy mostku”. 

Wymienione tu miejsca są tymi, które podawano najczę-

ściej podczas rozmów ze  znajomymi i  starszymi ode mnie 

mieszkańcami Pruszcza. Pokrywają się one także z tymi, któ-

re poznałem osobiście. Nieco starszy znajomy opowiadał, 

że wraz z kolegami chodzili także „Pod wierzbę”. Miało to być 

miejsce już za cukrownią, w kierunku Radunicy. Pochodzenie 

miejsca nasuwa się samo.

A gdzie kąpano się jeszcze przed wojną?
 Ze  wspomnień przedwojennych mieszkańców Pruszcza 

wynika, że  dwa z  wymienionych już miejsc; „Zakręt” oraz 

„Stacja” odwiedzane były już w  czasach przedwojennych. 

We  wspomnieniach Magdy Bils-Trojahn odnajdujemy frag-

ment o miejscu na wysokości cukrowni, tzn. sztucznym spię-

trzeniu wody. Według autorki miejsce to wybierała jedynie 

co odważniejsza młodzież w  absolutnej tajemnicy przed 

rodzicami. Moja rozmówczyni sprzed wielu lat opowiadała 

mi o płyciźnie przy łąkach Haselau. Haselau to łąki na wyso-

kości, między mostkiem wiodącym do  dworca, a  końcem 

dzisiejszej ulicy Mickiewicza. Według przedwojennej miesz-

kanki Pruszcza, pani Muchy, pełniły one ze względu na sto-

sunkowo płytki nurt, podobną funkcję, którą pełniła „Stacja” 

przed i po wojnie.

 Podobnie, jak po  wojnie, Kanał Raduni także wcześniej 

nie  znajdował amatorów kąpieli. Zdarzało się, że  pływały 

po nim kajaki, albo chodziło się połowić cierniki „na słoik”, no, 

ale to już zupełnie inna historia.

Kąpiący się k. Cukrowni, 
źródło: www.katins.com
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wspomnienia

Józef Borzyszkowski

Okruchy wspomnień  
o Zygmuncie Bukowskim 
(1936-2008), cz. 1

Nie  pamiętam, kiedy i  gdzie poznałem Pana Zygmunta. 

Jak dziś przypuszczam, było to  być może w  Ratuszu Staro-

miejskim, siedzibie dawniejszego Wojewódzkiego Domu 

Twórczości Ludowej, potem Wojewódzkiego Domu Kultury, 

wreszcie przed narodzinami Nadbałtyckiego Centrum Kultury 

- Wojewódzkiego Ośrodka Kultury… W Ratuszu Staromiejskim 

w latach 60. miało też siedzibę Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-

skie - początkowo jeden pokój, a na koniec jedno biurko obok 

dwóch dalszych, przy których trudzili  się pracownicy WOR - 

muzyk Antoni Sutowski i  choreograf Jan Właśniewski. Będąc 

studentem WSP zostałem członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-

-Pomorskiego w  roku akademickim 1964/65, a  rychło preze-

sem Klubu „Pomorania” Wtedy też poznałem p. Funię - Stefanię 

Liszkowską - Skurową, opiekunkę twórców ludowych, określo-

ną przez Zygmunta „naszą Funią”. Z czasem jej następczynią 

została Krystyna Szałaśna, także i  mnie bliska postać, zwią-

zana wcześniej i później z Działem Etnograficznym Muzeum 

Narodowego w Gdańsku, zlokalizowanym w Pałacu Opatów 

w Oliwie.

Zgodnie ze statutem Zrzeszenia i regulaminem Klubu nasze 

samokształcenie, w tym wanogi - wędrówki, obejmowało tak-

że sprawy Kociewia. W tamtych latach członkiem Prezydium 

Zarządu Głównego ZK-P był m.in. Józef Milewski ze Starogar-

du. W  latach 70., będąc we  władzach Zrzeszenia, należałem 

do  tych, którzy (m.in. zachęcani przez Lecha Bądkowskiego) 

starali się o bliższy kontakt z Kociewiem i większą obecność - 

aktywność Kociewiaków w Społeczności Zrzeszonej. 

Bez wątpienia w tych działaniach szczególna rola przypadła 

Izabelli Trojanowskiej, rzeczniczce interesów i  propagatorce 

sztuki ludowej - nie tylko Kaszub i Kociewia. O ile jednak dobrze 

pamiętam naszą klubową wanogę po  Kociewiu w  1968r., 

z udziałem I. Trojanowskiej, kiedy to zaprzyjaźniłem się m.in. 

z Pińczynem i Pelplinem (o czym mógłbym już dziś napisać 

osobną książkę), jak i poznałem kociewskich twórców - Alojze-

go Stawowego w Bietowie i Jana Giełdonia w Czarnej Wodzie 

- nabywając ich rzeźby, to  nijak nie  potrafię przypomnieć 

sobie pierwszego spotkania z  Zygmuntem. (Skąd inąd wie-

my, że on sam zaczął rzeźbić dopiero w 1976 roku, uprawia-

jąc już od  3  lat poezję). Mogło to  być jedynie w  Gdańsku, 

może na którejś z dorocznych wystaw twórców sztuki ludo-

wej województwa gdańskiego, organizowanych z  reguły 

w Ratuszu Staromiejskim. Z reguły też wystawy te omawiano 

m.in. na łamach „Pomeranii”, z którą od lat 70. ub. wieku byłem 

na różne sposoby związany, pisząc m.in. o twórcach ludowych 

i związanym z Łączyńską Hutą konkursie „Ludowe Talenty”.

Nasza znajomość, a po latach przyjaźń, zaistniała na dobre 

i  rozwinęła  się u  schyłku okresu PRL oraz na  początku III RP. 

Osobą, z którą dzieliłem uznanie i podziw dla twórczości Zyg-

munta, pierwotnie tylko rzeźbiarskiej, a  z  czasem coraz bar-

dziej znaczącej literackiej, obok Izabelli, był Stanisław Pestka.

- Redaktor St. Pestka (1929-2015), czyli Jan Zbrzyca, najwy-

bitniejszy z współczesnych poetów kaszubskich, był dla Zyg-

munta autorytetem i jednym z promotorów jego poezji. W t. III 

„Zielonego kuferka” m.in. raz jeden zostaliśmy przez Zygmun-

ta przywołani razem w  kontekście jego debiutu na  łamach 

„Pomeranii”. Pod 1983 rokiem napisał:

„Dnia 10  października, w  rocznicę śmierci Franciszka Feni-

kowskiego, „Pomerania” po  raz pierwszy zamieściła osiem 

moich wierszy, dodając ilustrację Bogdana Bartkowskie-

go. Kolegium redakcyjne po  odwilży składało  się z  Józefa 

Borzyszkowskiego, Konrada Ciechanowskiego, Jerzego Kie-

drowskiego, Wojciecha Kiedrowskiego, Stanisława Pestki, 

Krystyny Puzdrowskiej i Jerzego Sampa. Prócz Bartkowskiego 

znałem wszystkich osobiście. Byli to ludzie prawi, mnie życzli-

wi i odporni na szykany komunistów. Ten miesięcznik społecz-

no-kulturalny w owym czasie wydrukował sporo jeszcze mojej 
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poezji, a  reprodukcje moich rzeźb zamieszczał na stronicach 

tytułowych”. (Op.cit.s.45).

- Może warto już tu  dopowiedzieć, że  kilka lat później, za 

czasów mojego prezesowania w Zrzeszeniu, Zygmunt został 

w Społeczności Zrzeszonej jednym z nas. 

W wspomnianym kuferku nieco dalej napisał:

„W  dniu 8  lutego 1989  roku zostałem członkiem Zrzesze-

nia Kaszubsko-Pomorskiego. Otrzymałem legitymację nr 

5217  i  wszedłem do  zarządu. Prezesem był wówczas Jan 

Miotk” (Op.cit.s.74). - A działo się to w bardzo bliskim Zygmun-

towi, bo gminnym Przywidzu.

W  1991  roku Redakcja „Pomeranii” uhonorowała Zygmunta 

„Skrą Ormuzdową”, której idea - przesłanie i zakorzenienie jest 

w znanej nam najwybitniejszej powieści kaszubskiej - młodoka-

szuby Aleksandra Majkowskiego - pt. „Żëcé i przigódë Remusa.” 

Siłą rzeczy w  pierwszych latach znajomości nie  mogła 

zaistnieć między mną a Zygmuntem jakaś bliższa współpra-

ca. Długo i do końca nie stać też mnie było na zakup którejś 

z podziwianych jego rzeźb… Pamiętam słabo pierwszą wizy-

tę w Mierzeszynie, a bardzo dobrze drugą, gdy w zagrodzie 

Zygmunta istniał już osobny budynek muzealny jego wła-

snych dzieł - płaskorzeźb, rzeźb w  drzewie i  kamieniu. Ude-

rzyła mnie wówczas nie tylko jego godność i skromność, co 

uzasadnione poczucie własnej wartości, jako artysty, człowie-

ka wyrastającego ponad poziomy - także sztuki ludowej… 

Nie przeszkadzał temu fakt, iż Zygmunt dumny był z przyna-

leżności do  Stowarzyszenia Twórców Ludowych w  Lublinie, 

jak i z uzyskiwanych licznych nagród na różnych konkursach 

sztuki ludowej w Polsce.

Od  początku naszej znajomości mój podziw budziła też 

jego zaradność. Jej wyrazem był kształt, obraz zmieniającej się 

zagrody Bukowskich na ich pustkowiu w Mierzeszynie. Słysza-

łem wtedy sporo o nabywcach jego dzieł zza Odry i Łaby, jak 

i o późniejszych, dzięki przyjaźniom, wyjazdach z wystawami 

do RFN. - Wspaniale opisał je na kartach swoich wspomnień! 

Z  szczególnym podziwem kontemplowałem kiedyś i  nadal 

podziwiam jego rzeźby sakralne, a zwłaszcza te w kamieniu, 

polnym granicie, obecne choćby w kościołach Sopotu, Mie-

rzeszyna, Kolbud, Węsiorów i Straszyna. W tym ostatnim nie-

odżałowany ks. abp Tadeusz Gocłowski, podziwiający również 

twórczość Zygmunta, ochrzcił naszego najmłodszego wnuka 

Rocha, mieszkańca tej wsi położonej nad płynącą od  Jezior 

Raduńskich i  niemal obok naszej „zagrody kaszubskiej” 

w Łączyńskiej Hucie Radunią.

Przypuszczam, że sam w oczach Zygmunta urosłem nieco 

dopiero po  objęciu stanowiska wicewojewody i  wyborach 

na  senatora. Pan Zygmunt cenił sobie znajomości i  przy-

jaźnie z  vipami, a  do  mnie wówczas w  Urzędzie Wojewody 

Gdańskiego przypisane były między innymi sprawy kultu-

ry, w  tym można rzec także opieki nad twórcami i promocji 

sztuki ludowej. Nie  bez znaczenia jest fakt, iż Zygmunt był 

humanistą, człowiekiem ciekawym nie tylko współczesności, 

ale  i  historii. Stąd, jako historyk i  autor czy współautor kilku 

monografii wsi kaszubskich zyskiwałem i  ja jego sympatię. - 

Przypuszczam, że w domowej bibliotece Bukowskich pozostał 

jakiś ślad wyrosłej na tym polu naszej przyjaźni…

W moim księgozbiorze są to m.in. tomiki wierszy Zygmun-

ta. W wydanym w 1990 roku przez Wojciecha Kiedrowskiego 

w jego prywatnej oficynie wydawniczej „Kara Remusa”, dość 

zgrzebnym tomiku pt. „Na  uboczu Nieba”, Zygmunt napi-

sał: „Państwu Borzyszkowskim z  ustronia, gdzie Poselstwo 

wielkich borów zdąża na Kaszuby. Maleńką wysepkę wierszy 

w prezencie gwiazdkowym ofiaruje Zygmunt Bukowski.

Mierzeszyn, Wigilia 1990 r.”

W swoistym posłowiu - nocie o autorze red. Stanisław Janke 

stwierdził, iż Zygmunt urodził się na Kociewiu, do czego wró-

cę. Jest w tym tomiku m.in. wiersz pt. „Moje Kociewie”!

Będąc artystą, a  wcześniej i  zawsze rolnikiem - gospo-

darzem, Zygmunt Bukowski był pod wieloma względami 

w  swoim otoczeniu postacią więcej niż wyjątkową. Cokol-

wiek bym dziś o  nim powiedział, może to  zabrzmieć nader 

banalnie. Jak na artystę - rzeźbiarza, zmagającego się z twar-

dą materią drewna i kamienia, był człowiekiem nazbyt może 

wrażliwym i  delikatnym, więcej niż dopieszczającym swoje 

dzieła. Ta liryczno-poetycka cecha jego twórczości rzeźbiar-

skiej nie wszystkim się podobała. Niektórym brakowało w niej 

ostrzejszych rysów, tzw. ludowego prymitywizmu, co świad-

czy jedynie o ich ograniczonej wrażliwości…

Jako rolnik i rzeźbiarz był Zygmunt, jak sadzę, zawsze bardziej 

poetą, stąd jego dzieła plastyczne w  swojej istotnej posta-

ci, a  przede wszystkim w  wyobraźni i  świadomości twórcy, 

nie zawsze odkrywanej przed odbiorcą, noszą w sobie ładunek 

dodatkowych znaczeń i  treści, nawet historycznych. Niektó-

rzy odkrywali tę stronę jego osobowości i  twórczości dopiero 

w  trakcie lektury „Zielonego kuferka”. Szczęśliwi mogli wysłu-

chać autorskiej egzegezy dzieła niemal na gorąco. A swoją drogą 

„Zielony kuferek”, do napisania którego, na szczęście nie trzeba 

go było długo namawiać, to arcyważne, unikatowe, jedno z naj-

cenniejszych, nie tylko dla historyków, dzieł tegoż mistrza sztuk 

wielu. Ono samo w  sobie stanowi opus magnum Zygmun-

ta, zarazem pomnik wystawiony sobie i  nie  tylko najbliższym 

z ukochaną żoną Różą - Kaszubką zakorzenioną w sulęczyńskiej 

parafii, jego muzą, towarzyszką doli i niedoli, żoną i matką w cen-

trum. O wartości i zawartości trzech tomów „Zielonego kuferka”, 

których miało być pierwotnie tylko dwa, a wyszedł jeszcze trzeci 

- najobszerniejszy - można by mówić bardzo wiele. 
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Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w pierwszym zdaniu dru-

giego tomu pojawia  się bliski Zygmuntowi kolega Kazimierz 

o  - zdawać by  się mogło mitycznym i  symbolicznym dla 

Kaszubów i Pomorzan - nazwisku Remus!

Powiedziano już niejednokrotnie, iż Zygmunt Bukowski 

mieszkał na Kociewiu, był kociewskim twórcą, piewcą Kocie-

wia. - I słusznie! Powiedziano też, także w zaproszeniu do udzia-

łu w  ankiecie, czy raczej w  niniejszej księdze wspomnień, iż 

był człowiekiem Kociewia, Kaszub, Pomorza… I bardzo słusz-

nie, trafnie! Zdarzało  się jednak w  przeszłości, iż próbowano 

nadto wyłącznie osadzać jego postać na Kociewiu, pomijając 

jego kaszubskie korzenie i  rodzinne więzi - nie  tylko przez 

żonę - z Kaszubszczyzną, z językiem kaszubskim, którym - jak 

zauważył najwybitniejszy promotor jego twórczości, Donat 

Niewiadomski, ubarwiał swoją prozą wspomnieniową na rów-

ni z kociewszczyzną.

Ze znamiennym przykładem nazbyt wyłącznego (z dwóch 

stron…) traktowania Zygmunta, jako swojaka spotykamy  się 

w t. 3  „Zielonego kuferka”. Tam właśnie - w kontekście przy-

wołanych wydarzeń z 1999 roku - czytamy:

„W  poniedziałek z  leśniewskiego oddziału Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego, ściślej od prezesa Franciszka Okunia, 

otrzymałem zaproszenie na spotkanie autorskie, które odby-

ło się w świetlicy szkolnej tamtejszej wsi. Zaproszono tam rów-

nież ze świeckiego oddziału Marię Pająkowską, która wygłosiła 

odczyt na  temat gwary i  kultury Kociewia. Kaszubi przyjęli 

nas bardzo ciepło i  serdecznie, a szczególnie podziwiali mój 

uczynek dłuta i pióra. Wiersze recytowały nauczycielki, ponoć 

także piszące poezję.

Profesor Tadeusz Bolduan, twórca nowego „Bedekera 

Kaszubskiego”, bardzo pochlebnie wyrażał  się o  mojej twór-

czości. Chwalił mocno poezję, jej świeżość, odkrywczość, 

neologizmy i metafory. Udowadniał również ze swego punktu 

widzenia, że  jestem Kaszubem, motywując to  tym, iż Wysin 

przed wojną, jak i  teraz, należał do  powiatu kościerskiego. 

Pod wieczór odbyła się część artystyczno-rozrywkowa w sali 

remizy strażackiej w  Leśniewie. Wystawiono humorystyczny 

teatrzyk Stanisława Janke w języku kaszubskim. Treść traktowa-

ła o tym, jak to Kaszubi wybrali się do „Chameryki”. Ze swoimi 

„skieczami” wystąpił także znakomity gawędziarz Roszman. 

Do końca grała kapela kaszubska na zmianę ze strażacką dętą. 

Pająkowska słysząc, że  jestem „pasowany” na  Kaszuba, 

powiedziała mi na osobności, iż zawsze próbowano wybitne 

postacie przeciągać na  swoja stronę. Śmiejąc  się odparłem, 

że cóż ja znaczę wobec wybitnych Młodokaszubów”. (Op. cit. 

s.84-85).

- Zauważmy, iż Zygmunt nie  zaprzeczył, a  jedynie z  ową 

własną skromnością postawił się blisko Młodokaszubów!!!

Pamiętać wypada, że Wysin, w którym urodził  się Zygmunt 

Bukowski, w  świecie nauki (zob. „Słownik geograficzny Kró-

lestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich”), jak i  w  świa-

domości większości współczesnych jego mieszkańców, gdzie 

od pokoleń nie brak też Borzyszkowskich, obecny jest, jako wieś 

kaszubska, o  czym pamiętał nie  tylko red. Tadeusz Bolduan. 

W ofiarowanym mi t. 1 „Zielonego kuferka” znajduje się nastę-

pująca dedykacja: „Prof. Józefowi Borzyszkowskiemu zielony 

kuferek z krainy Kaszub i Kociewia [podkr. J. B.] składa w darze 

autor Zygmunt Bukowski 3.05.2003 r.”. Wszystko się liczy…

Zygmunt Bukowski „Zakończenie żniw”, 
fragment płaskorzeźby,  
fot. Henryk Kleinzeller
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historia

Kazimierz Babiński

O Pruszczu w Przewodnikach 
po Gdańsku i okolicy

W  nielicznych przewodnikach po  Gdańsku, a  przede 
wszystkim tych, których tytuły zapowiadają opisanie 
okolicy miasta, są niewielkie, acz interesujące wzmianki 
o  Pruszczu. Niewielkie, gdyż miejscowość ze  względu 
na lokalizację pojawia się w nich z reguły epizodycznie, 
po drodze, przelotowo, jako jedna z kilku opcji przerwy 
w  podróży, stacja przesiadkowa, np. do  Malborka lub 
na  Kaszuby. Rzadziej, jako docelowa. Oba warianty 
wycieczek do Pruszcza w zależności od środka lokomocji 
(poza prywatnym) są w  przewodnikach dość starannie 
opisane i udokumentowane. Zawierają wskazania miejsc 
odjazdów i  zależną od  nich odległość do  wybranych 
celów podróży, godziny odjazdów, numery linii 
kolejowych i autobusowych, nazwy stacji (przystanków) 
pośrednich i mijanych miejscowości wraz z propozycjami 
zatrzymania  się i  zwiedzenia lokalnych osobliwości, 
a  także informacje o  lokalnych urzędach, pocztach, 
restauracjach, muzeach i  ośrodkach kultury, punktach 
informacji turystycznej itp. przydatne w każdej podróży. 

Z  postępem technicznym świat coraz szybciej 
przybliża  się do  turysty. Wynikająca zeń rozbudowa 
sieci połączeń drogowych i  kolejowych, rozwój 
motoryzacji, tworzenie miejskiej komunikacji 
publicznej, która stopniowo zaczęła obsługiwać 
miejscowości coraz odleglejsze od  Gdańska, dawały 
mu większy wybór środka transportu i, co oczywiste, 
więcej czasu na  popas, dokładniejsze spenetrowanie 
i obwąchanie odwiedzanego terenu, a więc coraz więcej 
niezależności. Dotychczasowe przewodniki szybko  się 
dezaktualizowały i  wymagały kolejnych poprawionych 
wydań lub napisania na  nowo. Sprawdźmy, jak 
doradzano, czym najpewniej

dojechać do Pruszcza.
W  Ilustrowanym przewodniku po  Gdańsku i  okolicy 

Ph. Rothsteina z roku 1894 i jego kolejnych wydaniach, 
np. z  roku 1902, do  Pruszcza można dojechać szosą 
lub koleją z  Dworca Wschodniego w  Gdańsku (za 
dzisiejszą ul. Toruńską, w  pobliżu bastionu Żubr). Trasa 
wiedzie przez Guteherberge (Lipce) i  tu  - opcjonalnie 
- po  około 8  minutach jazdy można wysiąść na  stacji 
o  tej samej nazwie, aby zwiedzić „Trzy Świńskie Łby”: 
park będący kiedyś własnością, jak i  Lipce, Ferbera, 
burmistrza Gdańska, a  obecnie, tj. na  początku XX 

wieku, miejsce wypoczynku i  rozrywki. W przewodniku 
wyjaśniono, że nazwa pochodzi od mobiliów na tarczy 
herbowej rodu: trzech świńskich łbów. Następnie 
autor przewodnika zaleca kontynuowanie koleją jazdy 
do Pruszcza, tu krótkie zwiedzanie, potem - pociągiem 
do Malborka (półtorej godziny z Pruszcza).

Jeszcze oszczędniejszy jest Pierwszy polski ilustrowany 
przewodnik po  Gdańsku i  okolicy (Gdańsk. Nowy Port. 
Wybrzeże. Kartuzy) z  roku 1922  (wyd. II, Towarzystwo 
Wydawnicze Pomorskie S.A. W  Gdańsku) opracowany 
przez Kamila Kantaka, w którym Pruszcz jest tylko stacją 
przesiadkową na modnej wówczas i bardzo atrakcyjnej 
widokowo trasie kolejowej Gdańsk – Kartuzy (53 km). Rok 
wcześniej obrazowo i ze smakiem opisał ją w Przewodniku 
po  Gdańsku, Oliwie i  Sopotach dr Mieczysław Orłowicz, 
jeden z najbardziej znaczących i kompetentnych autorów 
publikacji krajoznawczych w ówczesnej Polsce. Oddajmy 
mu głos: Z Pruszcza biegnie na zachód kolej doliną Raduni 
do Kartuz (Szwajcaria Kaszubska), której część aż po stację 
Łapino leży jeszcze na terytorium W. M. (wolnego miasta 
– K. B.) Gdańska. Piękniejszym jest widok z prawych okien 
pociągu, jadąc w  stronę Kartuz, gdyż z  tej strony ma  się 
przed oczyma Radunię, która w licznych zakrętach wije się 
górską doliną. Jest to rzeka o bardzo bystrym prądzie, gdyż 
na  100  km. długości ma 260  m. spadku. W  Pruszczu robi 
pociąg wielki łuk dookoła Starej i  Nowej Raduni i  podąża 
w kierunku zachodnim. Dalej mija się przystanek Juszkowo 
(Gischkau) ze stojącym na wzgórzu barokowym kościołem 
ewangelickim z r. 1678. W dalszym ciągu wzgórza po obu 
brzegach Raduni wzrastają, dolina staje  się węższą, 
rzeka nabiera charakteru potoku górskiego – zaczyna  się 
Szwajcaria Kaszubska ( pisownia i interpunkcja oryginalna 
– K. B.); dla Orłowicza Szwajcaria Kaszubska zaczynała się 
tuż przed stacją Straszyn-Prędzieszyn (Straschin 
Prangschin). 

W  latach 30. podróżni mogli skorzystać z  restauracji 
dworcowej (jednej z  6. na  trasie: Sopot - Pruszcz) 
prowadzonej przez Leona Pliszkę (tel. 351-24), o  czym 
informuje Przewodnik po  Gdańsku (1938) wydany 
nakładem Gdańskiej Macierzy Szkolnej w  Warszawie; 
można  się domyślać, że  dzwoniąc na  podany tam 
numer można było zarezerwować stolik i posiłek. Cenną 
informacją dla turystów planujących jednodniowe, 
albo krótsze wycieczki do  Pruszcza jest informacja 



54     kwiecień – czerwiec 2018

o  możliwości dojazdu liniami autobusowymi: nr 8  - 
do Rosenbergu, czyli Różyn, przez Orunię, Guteherberge, 
św. Wojciech, Praust, czyli Pruszcz, Langenau, czyli 
Łęgowo i nr 11 - do Gross Paglau, czyli Pawłowa, przez 
m. in. Pruszcz, Kłodawę i Graniczną Wieś. Warto zwrócić 
tu uwagę, że ten przewodnik w treści był narodowy. Jego 
autorzy tropili, dokumentowali i akcentowali w opisach 
zabytków i  przestrzeni publicznej wszelkie przejawy 
polskości oraz przypominali o  haśle: Swój do  swego, co 
przekładało  się bezwzględny obowiązek korzystania 
przez Polaków z  usług i  sklepów prowadzonych tylko 
przez Polaków. Uzasadnieniem takiej postawy, skądinąd 
racjonalnym i usprawiedliwionym, było trudne położenie 
polskich kupców i  rzemieślników w  Wolnym Mieście 
Gdańsku; wcześniejsze wydania tego selektywnego 
i  politycznego w  jednym przewodnika ograniczały 
omawianą przestrzeń do  Św. Wojciecha (włącznie), zaś 
Pruszcz pojawił się w nich w drugiej połowie lat 30.

Po  wojnie kontynuowano dobrą tradycję 
uwzględniania miejscowości w różnych przewodnikach 
i  informatorach nie  zaniedbując informacji o  środkach 
transportu. W Turystycznym informatorze woj. gdańskiego 
(1956) wydanym przez PTTK O/Trójmiasto jest lakoniczna 
wzmianka o  możliwości alternatywnego dojazdu 
koleją lub autobusem. Bezsprzecznie chodzi o  PKS, 
gdyż w  wykazie miejskich linii autobusowych nie  ma 
połączenia z  Pruszczem; linie 118  i  126  (do  Pszczółek) 
pojawiły dopiero na  przełomie lat 50. i  60.). Jest też 
podana odległość do  Pruszcza: 11  km. Miasto nadal 
jest traktowane, jako węzeł kolejowy i  przesiadkowy, 
głównie do  Kartuz. Z  Gdańska prowadzą doń dwie 
linie kolejowe: nr 450  i  nr 441. Obie przez Pruszcz. 
Jednak w  tym Informatorze jest coś, czego wcześniej 
nie  było: komunikacja wodna. Szlak o  długości 73  km 
rzeki Raduni łączący Pruszcz ze  Szwajcarią Kaszubską 
i  Gdańskiem, pozwalający płynąć dalej aż do  Gdańska, 
niemal do  samego centrum miasta; wówczas lądujemy 
w  Biskupiej Górce (ten odcinek jest mało ciekawy; 
od  Pruszcza Gdańskiego do  Gdańska rzeka płynie 
kanałem, który uchodzi do  Motławy na  Starym Mieście. 
Zatem wystarczyło mieć coś żeglownego, pływającego 
i nietonącego, by rzucić wyzwanie Raduni. 

Trasę kolejową z  Pruszcza do  Kartuz opisywano 
w  przewodnikach aż do  roku 1990  podkreślając jej 
walory poznawcze i  malarskość. Dla urozmaicenia 
podróży sugerowano powrót autobusem. Franciszek 
Mamuszka, wybitny krajoznawca i  erudyta, nazwał 
tę trasę w  przewodniku Gdańsk i  okolice (1990) 
najpiękniejszą trasą kolejową na  Pomorzu Gdańskim. 
Pruszcz wiele stracił po jej likwidacji.

W  tym miejscu sprawdźmy, co przewodniki polecały 
turystom

do zwiedzenia. 
Wśród nielicznych atrakcji, ciekawostek i  zabytków 

najczęściej są wymieniane cukrownia, zakład ogrodniczy, 
kościół, dworzec, ochronka (brak adresu) prowadzona 
przez gdańską Macierz Szkolną, śluza oddzielająca kanał 
Raduni i w miarę rozwoju miejscowości szereg instytucji 

publicznych mieszczących się w zabytkowych obiektach. 
Autorzy według własnych upodobań i wiedzy wybiórczo 
rejestrują niektóre z nich i niezwykle rzadko opisują ich 
historię, komentują i zachęcają do zwiedzenia.

Wymieniony tu  ilustrowany przewodnik Rothsteina 
ogranicza pole zwiedzania do  cukrowni i  – cytuję: 
handlu ogrodniczego* (bez określenia miejsca, w którym 
ten  się miał odbywać). Poza powyższe nie  wyszedł 
Orłowicz nazywając Pruszcz osadą przemysłową z dużą 
cukrownią i  uściślając informację o  handlu, którym 
okazał  się ogromny zakład ogrodniczy o  powierzchni 
70  morgów, ale  nie  wiadomo, gdzie umiejscowiony 
i, co mniej istotne, o  jakiej mordze autor myślał, 
bowiem na tym obszarze były stosowane dwie: morga 
pruska duża o  pow. 0,5673  ha i  morga pruska mała 
(tzw. magdeburska) o  pow. 0,2553  ha, a  więc ponad 
połowę mniejsza. Zatem zakład mógł mieć zarówno 
39,71  ha i  17,87  ha. Za to  kościołowi i  jego wnętrzu 
poświęcił krótki, lecz wartościowy komentarz, który 
warto przytoczyć: Gotycki kościół trzynawowy z  XIV w. 
ma rzeźbiony ołtarz późnogotycki, roboty antwerpijskiej 
z  początku XVI w. Kościół ten jest jednym z  cenniejszych 
w  okolicy. Kazalnica z  r. 1578, odnowiona w  r. 1661, 
renesansowa, organy barokowe z  piękną ornamentyką 
zbudowane w  r. 1728  przez Andrzeja Hildebrandta 
z  Gdańska. Chrzcielnica z  czerwonego marmuru 
pochodzi z  kościoła w  Petershagen (przy dzisiejszej ul. 
Na Stoku 18, na wysokości Urzędu Marszałkowskiego; 
zachowała  się wieża kościoła – K.  B.). Oryginalne 
obrazy z  XVI w., przypisywane Kranachowi (pisownia 
nazwiska oryginalna; nie  wiadomo, którego Cranacha 
autor miał na  myśli: starszego, czy syna – K.  B.) 
przedstawiają 10  przykazań i  sposoby ich naruszania. 
Darowano je tu  w  r. 1681. Na  zakończenie wędrówki 
Orłowicz poleca zwiedzić zabytkową śluzę oddzielającą 
Kanał Raduni i  informuje, że  w  tym miejscu w  roku 
1460  Krzyżacy odnieśli zwycięstwo nad gdańszczanami 
(chodzi tu  o  bitwę pod Pruszczem w  okresie wojny 
trzynastoletniej. Krzyżacy pokonawszy gdańszczan 
sprzyjających Kazimierzowi Jagiellończykowi ograbili 
i spalili przedmieście Gdańska – K. B.).

Z  powojennych publikacji nad jedną warto  się 
pochylić. To  wspomniany już przewodnik Mamuszki, 
bodaj najlepszy z  wydanych w  ostatnim półwieczu. 
Autor poświęcił Pruszczowi 40  wersów uściślając 
dotychczasowe informacje o  kościele i  dodał nową: 
o zabytkowej bramie przykościelnej z roku 1648. Ponadto 
nie omieszkał zaznaczyć, że najcenniejsze dzieło kościoła 
tryptyk antwerpski – z ok. 1500 roku znajduje się od 1945 r. 
w  Muzeum Narodowym w  Warszawie. Kanał Raduni 
osadził w  historii i  w  odróżnieniu od  poprzedników, 
m. in. Turystycznego informatora …, dokładnie określił 
jego lokalizację: Odgałęzienie kanału od rzeki znajduje się 
ok. 1,5  km na  pd. zach. od  pruszczańskiego kościoła. 
Ponadto wymienił (bez komentarza) kilka zabytkowych 
budynków przy ul. Krótkiej 6, 12 i 14 i wspomniał, a jakże, 
o  dużej cukrowni, należącej do  przodujących w  kraju. Jej 
likwidacja, to ewidentna strata dla miasta, porównywalna 
z likwidacją linii kolejowej do Kartuz.
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Zaletą opisu miasta jest zwrócenie uwagi na  jego 
historię zgodnie z aktualnym (wówczas) stanem wiedzy. 
Mamuszka sięga do okresu późnolateńskiego (I w. p.n.e.) 
i  czasu wpływów rzymskich (I-III w. n. e.) przywołując 
odkrycie pod koniec lat 60. osady i  wielkiego 
cmentarzyska liczącego kilkaset grobów. Zauważa, 
że na rozwój ówczesnej osady miało wpływ jej położenie 
przy drodze bursztynowej. Dodaje też informację 
o pochodzeniu nazwy miejscowości, pierwszej wzmiance 
z roku 1367 i otrzymaniu praw miejskich w roku 1941. Tę 

treściwą charakterystykę zamknął kilkoma informacjami 
praktycznymi dla każdego przyjezdnego wymieniając: 
MOSiR, restauracje: Rotunda, Zacisze, Karczma 
„U Jakuba”, bary: Balladyna, Mleczny, Dworcowy, Zodiak, 
stację benzynową przy trasie, i  uzupełnił je adresami 
i numerami telefonów. Miasto tak postrzegane może być 
bezpośrednim celem podróży. 

Kwiecień, 2018

* W tym czasie istniało na terenie Praust ogrodnictwo założone w 1840 r. przez Antona Rathke. Wg reklamy 
zamieszczonej m.in. w „Gazecie Bydgoskiej” w 1925 r. i „Słowo Pomorskie” z 25 marca 1926 r., R.6 nr 69, ogrodnictwo 
A. Rathke & Syn Sp. z ogr. por. z Praust pod Gdańskiem miało 75 ha powierzchni.

Dom ogrodnika Anthona Radke. Pocztówka z 1917 r., z kolekcji Jacka Ciarkowskiego
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Roman Ciesielski
Kalendarium spotkań, imprez poetyckich i literackich  
w latach 1960-2017 na terenie powiatu gdańskiego cz.4

Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, filia  
w Straszynie 2005 - 2017
Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański- filia w Straszynie 

organizowała, razem z regionalną gazetą «Modra», wydawa-

ną przez Lecha Milewskiego ze Straszyna, konkursy poetyc-

kie w latach 2005 - 2006, w których nagradzani byli m.in. 

Aleksander Klimiuk, Zofia Sokół, Barbara Pestka. Po śmierci 

A. Klimiuka w 2007 r., Biblioteka Publiczna w Straszynie razem 

z Bogusławem Izdebskim, sołtysem Straszyna, w latach 2008-

2010 zorganizowała trzy Konkursy Poetyckie im. Aleksandra 

Klimiuka, na których nagrodą główną była statuetka „Liść 

Jaworu”, którą w 2008 r. zdobyła Zofia Sokół z Rusocina, w 

2009 r. Dorota Matusiak ze Straszyna, w 2010 r. Urszula Kowal-

ska z Pruszcza Gd. 

W następnych latach biblioteka zrezygnowała z formy kon-

kursu i zaczęła organizować, we współpracy ze Stowarzysze-

niem Twórców „Przystanek Sztuka”, spotkania autorskie. M.in. 

z Zofią Sokół, Tadeuszem Jałoszyńskim, Romanem Ciesiel-

skim, Tadeuszem Karmazynem. W Jury konkursów zasiadali: 

Aleksander Jurewicz – poeta, prozaik, Lech Milewski- poeta, 

Teresa Lipowska-Januszkiewicz - aktorka Teatru Miejskiego 

w Gdyni, Małgorzata Antuszewicz- polonistka, a z ramie-

nia organizatorów, Halina Ludka- bibliotekarka, Bogusław 

Izdebski – artysta.

Laureatami dotychczasowych konkursów byli: Michał Kowal, 

Zofia Sokół, Urszula Kowalska, Aleksander Klimiuk, Jarosław 

Kopeć, Barbara Pestka, Henryk Skorupa, Maria Kłobukowska, 

Natalia Sobisz, Tadeusz Jałoszyński, Lech Milewski, Karolina 

Bagłajewska, Maria Gajewska, Karolina Leszczyńska.

konkurs / kalendarium

Konkurs Poetycki im. Aleksandra Klimiuka w Straszynie. 
Reaktywacja!

Po kilku latach przerwy Ośrodek Kultury Sportu i Biblioteka 

Publiczna wznawia Powiatowy Konkurs Poetycki im. Aleksan-

dra Klimiuka. VI edycja Konkursu jest skierowana do poetów 

powiatu gdańskiego. Zapraszamy twórców w różnym wieku, 

również dzieci i młodzież. Główną nagrodą będzie, podob-

nie jak w poprzednich edycjach, statuetka „Liść Jaworu”, 

wykonana przez rzeźbiarza Bogusława Izdebskiego. Przewi-

dziane są również nagrody w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. Prace należy składać do 15 października 2018. 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Media-

tece w Straszynie, 26 listopada 2018. Szczegółowy regulamin 

znajduje się na stronie www.oksibp.pruszczgda.pl

II edycja Konkursu poetyckiego, 2006 r. Na zdjęciu m.in. drugi od 
lewej: Aleksander Klimiuk, od prawej: Halina Ludka, Zofia Sokół, w 
środku: Magdalena Kołodziejczak, fot. Kronika Biblioteki w Straszynie

III edycja Konkursu poetyckiego, 2008 r. Na zdjęciu: Laureaci 
konkursu - Barbara Pestka, Zofia Sokół, Maria Kłobukowska, Natalia 
Sobisz, Lech Milewski, Tadeusz Jałoszyński, Maria Gajewska, 
Karolina Bagłajewska, Karolina Leszczyńska. Jury – Teresa Lipowska, 
Aleksander Jurewicz oraz Halina Ludka, Mariusz Klimek i Bogusław 
Izdebski, fot. Grażyna Goszczyńska
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historia

Artur Jendrzejewski
Rok Tożsamości Pruszcza Gd.

Na  sesji 19  grudnia 2017  r. Rada Miasta ustanowiła rok 
2018  „Rokiem Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”. W  ramach 
zaproponowanych działań, przez cały rok 2018, odbywać się 
będą liczne imprezy kulturalno-oświatowe, w tym spotkania 
i  wykłady otwarte o  tematyce związanej z  historią naszego 
miasta. Przeprowadzone zostaną badania opinii publicznej. 
Zostały ogłoszone konkursy miejskie i szkolne:
• na projekt plakatu „Zostań naszym mieszkańcem” dla rodzin 

zameldowanych w Pruszczu Gd., 
• fotograficzny „Pruszcz zatrzymany w kadrze”, dla wszystkich 

chętnych,
• plastyczne „Miejsce w Pruszczu Gd., w którym lubię prze-

bywać, bawić się…”, „Zabytki i ważne miejsca Pruszcza Gd.” 
i „Tajemnice Pruszcza Gd.”, 

• historyczny, z okazji „100-lecia Niepodległości Polski” z ele-
mentami wiedzy dotyczącej miasta Pruszcza Gd.,

• muzyczny, przygotowanie piosenki dotyczącej Pruszcza 
Gd. - własnego autorstwa, 

• recytatorski, przygotowanie - napisanie, recytacja wiersza 
własnego autorstwa dotyczącego Pruszcza Gd., 

• taneczny, dla dzieci pruszczańskich przedszkoli - „Tak  się 
tańczy w Pruszczu!”. 
Odbyło  się także spotkanie z  Markiem Kozłowem – lokal-

nym historykiem, prezesem Stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś 
i Jutro”, który mówił o miejscach oraz zdarzeniach związanych 
z jego pobytem w Pruszczu, w którym wychowywał się, dora-
stał i uczył.

Jarosław Karnath, dyrektor ZSO nr 1  – nadzorujący pra-
cę szkolnego zespołu koordynującego projekt, powiedział, 
że  „Obecne działania są dopiero zalążkiem budowy poczu-
cia wspólnej tożsamości, a prace nad jej rozwojem powinny 
być szczególnie pielęgnowane. Temu służyć mają spotkania, 
wykłady i  pogadanki. Trzymając  się tej dewizy zapraszamy 
na kolejne spotkania i aktywny udział w miejskich obchodach 
„Roku tożsamości Pruszcza Gdańskiego”. W  skład zespołu 
koordynującego projekt wchodzą nauczyciele LO nr 1: Moni-
ka Strzałkowska, Magdalena Hałasińska, Ewelina Jońca-Perez, 
Ewa Betscher, Maciej Michałowski, Artur Jendrzejewski.

Renata Skelnik-Kotlińska
Dokąd tak biegniemy

Mistrzowie magii, czyli wielka ekspresja słowa 
i  muzyki na  nowej płycie Piotra Jana Ulatowskiego 
do poezji Ernesta Brylla „Dokąd tak biegniemy”.

Ekspresja słowa, a  czasami pełne zadumy pytania skie-
rowane do  nas odbiorców z  nadzieją, że  zrozumiemy wagę 
i  istotę słów. Pełnia i bogactwo środków poetyckiego wyra-
zu, jakimi posługuje się poeta w krótkich formach tekstu jest 
wręcz niebywałą, mistrzowską wirtuozerią, mozaiką układają-
cą się w jedną całość przekazu egzystencjalnego. Jest tajem-
nicą i  zagadką egzystencji.  Taka jest właśnie poezja Ernesta 
Brylla. W zaskakująco trafny sposób wkomponowuje się w tę 
tajemnicę talent znanego gdańskiego kompozytora Piotra 
Jana Ulatowskiego. Jest dopełnieniem magii słowa i jest tym, 
co jeszcze w słowie niedopowiedziane, co podąża w ślad za 
słowem, co wyraża i niesie głębię każdego słowa. Dynamizm 
i dramaturgia, perfekcja każdej nuty sprawia, że słuchacz czu-
je mocniej i mocniej, wyraźniej i głębiej. Odczuwa i odkrywa 
przestrzeń pewnego wewnętrznego niepokoju. Tworzy  się 
magia pomiędzy dwoma mistrzami E. Bryllem, a artystą muzy-
kiem wyrazicielem wręcz niebywałych emocji.

Bo  wszystko wokół jest poezją, wszystko jest emocją, 
znakiem zapytania i  jednocześnie odpowiedzią bez jedno-
znacznych rozwiązań. Całość kompozycji naprawdę godna 
najwyższego uznania. Ernest Bryll i  Piotr Jan Ulatowski sta-
wiają nas duchowo pod murem pytań, ale odpowiedzi musi-
my znaleźć sami. Być może nie zawsze będą one takie same, 
spójne i zgodne z przyjętą poprawnością, ale taka jest właśnie 
rola prawdziwej sztuki i  prawdziwych artystów. Niepokoić, 

prowokować, prowadzić zbłąkane i zamknięte w sobie dusze. 
Tak właśnie widzi to poeta Ernest Bryll w poezji, którą słyszy-
my na płycie Piotra Jana Ulatowskiego, „Dokąd tak biegniemy” 
wraz z  jego muzyką, która wyraża również samego arty-
stę. Przekonajcie  się więc Państwo sami. Jest to  wydarzenie 
duchowe, zderzenie dwóch wulkanów - mocy słowa i muzy-
ki, ale też wielki sprawdzian dla nas wszystkich. Czy umiemy 
słuchać? Czy umiemy czuć? Czy umiemy poszukiwać? Czy 
odnajdziemy samych siebie? Przytoczę tu  fragment wiersza 
E. Brylla: Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają/I co chwi-
la nam ziemia pęka pod stopami/A  te okrawki kraju na  któ-
rym stoimy/Z hukiem od siebie odpływają (…). Prowadzą nas 
znakomici artyści z Filharmonii Bałtyckiej i Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Wokaliści: Marek Richter, Maciej Miecznikowski, Jaro-
sław Chojnacki, Izabela Pawletko, Katarzyna Wojasińska. Instru-
mentaliści: Tomasz Diakun - skrzypce, Jerzy Bellwon - gitara, 
Krzysztof Dudek - klarnet, Monika Dudek - flet, Dariusz Gutom-
ski - kontrabas, Aleksandra Kurnyta - instrumenty perkusyjne, 
Chór PPSWA z  Gdyni, Luiza Duluś-Maruszczak - fortepian, 
Dariusz Kruk -saksofon altowy, Joanna Wierzbicka - wiolon-
czela, Jacek Łada - instrumenty perkusyjne, Tadeusz Hofman 
- gitara elektryczna, Piotr Jan Ulatowski - fortepian.

Na płycie znajdziecie Państwo m.in. takie piosenki jak: „Por-
tret sarmacki”, „List”, „Siedzieliśmy cichutko”, „Skąd to zmęcze-
nie”, „Bądźmy dla siebie bliscy”, „Przyjdzie czas”, „Zakochania 
blues”.

Płytę zdobi zdjęcie obrazu Czesława Tumielewicza „Czer-
wony dywan”.
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Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
Dla Dzieci i Młodzieży

„POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM
- 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”
pod patronatem
Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
oraz Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola

Z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Gmina Trąbki Wielkie 

zorganizowała Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Polska w kolorze 

biało-czerwonym”. Udział w nim wzięło 2650 osób. Nadesłano 2223 prace z 245 placówek 

oświatowych z kraju i z zagranicy. Autorami prac były dzieci z 14 krajów: Austrii, Szwecji, 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Czech, 

Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii, Francji i  Polski. Komisja Konkursowa, obradująca w  składzie: 

nauczyciel technik graficznych oraz rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Orłowie 

Wojciech Juchniewicz oraz nauczyciele ze szkół podstawowych: Beata Justa z Turza, Andrzej 

Fijas z Kończewic oraz Paweł Narożnik z Sobowidza, miała bardzo trudne zadanie, ale… 

poradziła sobie. Pełnomocnikiem Wójta Gminy Trąbki Wielkie ds. Konkursu jest Aleksandra 

Nowogrodzka z  Sobowidza. Niektóre z  najlepszych prac prezentujemy obok. Wszystkie 

nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji obrazy zostaną zaprezentowane na wystawie 

w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku 15 czerwca 2018 roku. Kolejna wystawa 

będzie miała miejsce w dniu 8 lipca br. w zaprzyjaźnionej z Gminą Trąbki Wielkie – Gminie 

Uehlfeld w  Niemczech. Planowane są także wystawy we  Francji, Szwajcarii i  Stanach 

Zjednoczonych. 

Anna Stypka, Szkolny Punkt Konsultacyjny Kollegium 
Karlskburg Wiedeń, Austria, III miejsce, technika złożona, 
cekiny, papier

Gabriela Koźlakiewicz, Szkoła Podstawowa nr 7 Mława, 
III miejsce, farby akrylowe na płótnie, 8 lat

Iga Wojtowicz, Publiczne Gimnazjum w Choszcznie, II 
miejsce, farby akrylowe, piórko, kredki, 14 lat

Natalia Borowy, Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie,  
I miejsce, farba akrylowa, piórko, 14 lat

Fot. Andrzej Markowski
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styczeń-marzec 2018 r. 

14  stycznia, w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w  Cedrach Wlk. miał miejsce 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Podczas aukcji cennych przedmiotów zgromadzonych dzięki darczyńcom i sponso-
rom wylicytowano m.in. piłkę z podpisem Jerzego Dudka, plakat polskiej reprezen-
tacji piłki nożnej z podpisami Zbigniewa Bońka oraz Adama Nawałki, spacer z prze-
wodnikiem po budowanym moście w Kiezmarku, tort ufundowany przez właścicieli 
restauracji „Cedrowy Dworek”. Dużym zainteresowaniem cieszyły  się przedmioty 
przesłane przez WOŚP. Wylicytowano książki i koszulki 26. Finału WOŚP oraz płytę 
z koncertu Woodstock 2017. Sama licytacja wsparła WOŚP kwotą 6018 zł. Finały 26. 
WOŚP odbyły się we wszystkich gminach naszego powiatu. 

18 stycznia, w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. 
odbyło się spotkanie autorskie z Janem Hlebowiczem – historykiem i publicystą, 
w trakcie, którego odbyła się promocja jego najnowszej książki „Ksiądz w smoczej 
jamie. Kapłan i żołnierz niezłomny. Życie i działalność ks. Józefa Waląga (1910-1997)” 
wydanej przez Urząd Miasta w Pruszczu Gd. 

20 stycznia, wernisaże w Mediatece, w Straszynie - „Anioły” Vasyla Netsko i 17 marca, 
„4 pory roku” - Alicji Kazanowskiej, Reginy Kłosińskiej i Elżbiety Stanisławskiej. Zosta-
ły one zorganizowane przez Stowarzyszenie Twórców „Przystanek Sztuka”.

25  stycznia, w  Szkole Podstawowej w  Koźlinach, w  gminie Suchy Dąb odbył  się 
Gminny Bal Seniora. Uczniowie szkoły wystąpili z krótkim programem artystycz-
nym. W programie były recytacje wierszy, piosenki: „Fantazja” i „Babcia tańczy rock 
and rolla” oraz zabawny skecz opowiadający o  zwyczajach współczesnych babć 
i dziadków. Odbyły się także tańce i szereg zabawnych konkursów.

28  stycznia, w  Juszkowie i  Straszynie odbyły  się uroczystości poświęcone 73. 
rocznicy Marszu Śmierci więźniów Obozu Koncentracyjnego KL Stutthof. Mszę 
św. w parafii pw. błogosławionego Jerzego Popiełuszki w Juszkowie koncelebrował 
biskup pomocniczy Zbigniew Zieliński, który również poświęcił kamienny obelisk 
obok kościoła, upamiętniający tragiczny marsz więźniów. Obelisk odsłoniła wójt 
Magdalena Kołodziejczak w towarzystwie przewodniczącego RG, Marka Kowalskie-
go. Podobne uroczystości odbyły się w Straszynie na placu przed Mediateką. Tu tak-
że stanął kamienny obelisk poświęcony pamięci więźniów obozu koncentracyjnego.

18  lutego, w Sali koncertowej UG Kolbudy wystąpiła Marta Żak i „Volcano Trio”. 
Marta Żak, na fortepianie wykonała „Klawierstucke nr 1” Franza Schuberta, a także 
„Sceny Dziecięce” Roberta Schumanna. Fortepian, wiolonczela oraz klarnet, tworzą 
zespół „Volcano Trio”. Marta Żak, Olga Chwaszczewska oraz Léolun Planchon Leblanc 
zaprezentowali kompozycje Ludwiga van Beethovena – „Trio B-dur op. 11” oraz Mik-
haila Glinka – „Pathetic Trio”.

23 lutego, gośćmi Biesiady Literackiej w Mediatece, w Straszynie byli Monika Ma-
kowska-Wasowska oraz Grzegorz Wasowski. Głównym tematem spotkania było 
wydawnictwo „Starsi Panowie Dwaj. Kompedium niewiedzy” wydanego staraniem 
Fundacji Wasowskich, mającej na celu zachowanie dziedzictwa Jerzego Wasowskie-
go i Jeremiego Przybory. 

8 marca, w patio Hali Arena Przywidz wręczono nagrody za wkład i promocję Gmi-
ny Przywidz „Przywidzkie Łabędzie”, którymi honoruje się wybitnych mieszkań-
ców i przyjaciół Gminy z zewnątrz. Za rok 2017 nagrodzeni zostali: W kategorii or-
ganizacje pozarządowe: Jadwiga Stawowa, Dorota Herbasz, Bożena Jasińska, Anna 
Litwiniuk, Henryk Elwart. W kategorii Przedsiębiorca: Zenon Ziaja, Andrzej Gajowni-
czek. W kategorii Artyści: Zenon Kosater, Henryka Lisiecka. W kategorii „VIP”: Feliks 
Mikulski, Łukasz Zaręba, Wojciech Korzeniewski.

8 marca, w OKSiBP, w galerii „Kaloryfer”, w Cieplewie odbył się wernisaż ceramiki 
„200h, 1050°”. Goście wernisażu nie szczędzili pochwał pod adresem zaprezento-
wanych prac ceramicznych i  ich autorów. Swoje prace zaprezentowali uczestnicy 
warsztatów artystycznych realizowanych w naszej pracowni plastycznej od jesieni 
2016 r., pod kierunkiem Mateusza Michalczyka - absolwenta wydziału rzeźby gdań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, instruktora ceramiki w OKSiBP. 



60     kwiecień – czerwiec 2018

8

7

6

książki nadesłane

HISTORIA
Tomasz Ilnicki „Azyl. Zapiski stalkera”, wyd. SORUS, 
Poznań 2017
Dariusz Piasek „Żuławy Gdańskie na dawnej 
pocztówce”, Gdański Kantor Wydawniczy, Sulmin 2018 
Tomasz Jagielski „Leszkowy w powiecie gdańskim. 
Historia wsi żuławskiej od XIV wieku”, Gdański Kantor 
Wydawniczy, Sulmin 2018 

Dariusz Dolatowski „Kartuzy. Zarys dziejów gminy 
od czasów najdawniejszych do 1939 roku”, wyd. 
NOWATOR, Kartuzy 2018

PROZA 
Zofia Maria Smalewska „Saga rodziny Grzeszczaków 
(1865-1965)”, Wyd. MARPRESS, Gdańsk 2018

11  marca, w  Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  miała miejsce „Wielka 
Gala Jubileuszowa z okazji 5-lecia”. Dostojnym Jubilatem była Orkiestra miasta 
Pruszcz Gdański pod dyrekcją Anety Wojtkiewicz, która wystąpiła pod batutą Jago-
dy Wyrwińskiej. Orkiestra wykonała najbardziej znane arie operetkowe i operowe, 
przeplatane najpiękniejszymi walcami, marszami, czardaszami - Piotra Czajkowskie-
go, Johanna Straussa, Camille Saint-Saënsa, Giuseppe Verdiego, Charlesa Gounoda, 
Franza Lehara oraz Irme Kalmana. Koncert zorganizowało CKiS w Pruszczu Gd. 

16 marca, w Bibliotece Gminnej, w Trąbkach Wlk. odbył się wernisaż malarstwa Ge-
nowefy Latochy „Spełnienie marzeń”. Maluje ona od najmłodszych lat. Po przej-
ściu na emeryturę poświęciła się swojej pasji. Od 2011 r. należy do Stowarzyszenia 
Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy w  Gdańsku. Uczęszcza tam 
na zajęcia, które prowadzi prof. Ryszard Kul. Maluje to co się jej podoba, to czym się 
zachwyca. Na  obrazach artystki można zobaczyć pejzaże, martwe natury, kwiaty, 
portrety, akty oraz zwierzęta: konie i koty.

20 marca, w Kamienicy Kultury, w Pszczółkach odbyły się kolejne zajęcia plastyczne 
pod czujnym okiem Katarzyny Falkowskiej. Tematem przewodnim były pory roku 
– dzieci malowały wiosnę, lato, jesień i zimę na tekturowych drzewach. Zajęcia pla-
styczne prowadzi także Iwona Gudyka.

1. 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja w Cedrach Wlk., fot. Archiwum GOK
2. Spotkanie z Janem Hlebowiczem w PiMBP w Pruszczu Gd., fot. Anita Kotwa-Konkol
3. Odsłonięcie i poświęcenie obelisku na trasie „Marszu śmierci” w Juszkowie, fot. Grażyna 

Goszczyńska
4. Spotkanie z Moniką i Grzegorzem Wasowskimi w Mediatece, w Straszynie, fot. Grażyna 

Goszczyńska
5. Nagroda „Przywidzki Łabędź”. Na zdjęciu od lewej: Zenon Kosater - rzeźbiarz, Marek Zimakowski - 

Wójt Gminy Przywidz i Henryka Lisiecka- artystka malarka, fot. Archiwum GOK
6. Wernisaż ceramiki „200h, 1050°”w galerii Kaloryfer, w Cieplewie, fot. Archiwum OKSiBP
7. 5 lat „Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański”, fot. Archiwum CKiS
8. Wernisaż malarstwa Genowefy Latochy „Spełnienie marzeń” w Bibliotece, w Trąbkach Wlk.,  

fot. Leszek Orczykowski
9. Linki źródłowe Kroniki Kulturalnej: www.kultura.kolbudy.pl;. www.kolbudy.pl;  

http://ckis-pruszcz.pl; https://www.facebook.com/mediateka.straszyn;  
https://www.facebook.com/oksibp/; https://www.facebook.com/GminaTrabkiWielkie;  
http://www.biblioteka-pruszcz.pl/; http://zokis.eu/; https://www.suchy-dab.pl/;  
http://www.przywidz.pl; http://pszczolki.pl/.



Liczący około 200  stron maszynopisu materiał 
na  książkę to  efekt wspólnego zlecenia Starosty 
Powiatu Gdańskiego, Burmistrza Miasta Pruszcz 
Gdański, oraz Wójtów Gmin Kolbudy, Pszczółki, Pruszcz 
Gdański, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie i Cedry Wielkie.

- Potrzeba wydania książki narodziła  się kilka lat 
temu, podczas rozmów na temat Marszu Śmierci, oraz 
wojennej historii pruszczańskiego lotniska – mówi 
Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny. 

Nie  zdradzając jeszcze zanadto wszystkich tajemnic, 
możemy śmiało powiedzieć, że  wydanie książki 
odpowie na  wiele pytań związanych z  historią tych 

ziem w  latach wojny. Niektóre informacje są, co 
najmniej zaskakujące.

- Ta książka to  uzupełnienie wcześniejszych badań 
nad dziejami Pruszcza czy gminy Trąbki Wielkie. 

Zarazem zbiór ten stanowi pewnego rodzaju początek- 
świetny punkt wyjścia do  dalszych, jeszcze bardziej 
szczegółowych badań nad czasem i  miejscem – mówi 
redaktor książki, dr hab. Piotr Semków, prof. Akademii 
Marynarki Wojennej. Zebrana w niej wiedza jest ogromna 
i bardzo szczegółowa, która została napisana w oparciu 
o  bogaty zasób materiałów źródłowych. Cennym 
dodatkiem do tekstu jest materiał ikonograficzny. 

Autorami poszczególnych 
rozdziałów są: dr Maciej 
Bakun, dr Jan Daniluk, 
Bartosz Gondek, dr Artur 
Jendrzejewski, Marek Kozłow 
i wspólnie Elżbieta Grot wraz 
dr Moniką Tomkiewicz. 

Wydanie publikacji planowa-
ne jest na przełomie czerwca 
i lipca.

Powiat gdański 1939-1945
Zespół siedmiu historyków pod redakcją dr. hab. Piotra Semkowa, profesora Akademii Marynarki 
Wojennej zakończył pierwszy etap prac nad naukową publikacją przybliżającą dzieje powiatu 
gdańskiego w latach 1939 – 1945.

Droga ewakuacji obozu centralnego Stutthof. Źródło: httpdoc-
player.pl31639178-Zespol-szkol-im-meczennikow-marszu-
-smierci-kl-stutthof-w-garczegorzu.html

Stutthof, 1939 r. Wydawanie obiadu.

Kamieniołom Grenzdorf.  
Graniczna Wieś w gm. Trąbki Wlk.




