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Ryszard Prill 
1949–2018

12 czerwca pożegnaliśmy na cmentarzu w Pruszczu Gd. Ryszarda Prilla – pruszczanina, rzeźbiarza, 
kolarza. 

W pamięci Pruszczan Ryszard Prill pozostanie, jako jeden z najbardziej znanych artystów, działających 
na terenie powiatu gdańskiego i Pomorza. Jego pasją była rzeźba w drewnie i kamieniu. Początkowo 
w nurcie rzeźby ludowej, aby z czasem ewoluować w kierunku sztuki sakralnej. Ale – nie tylko. Ryszard Prill 
równie chętnie rzeźbił scenki rodzajowe, akty, czy przypominał w swoich pracach tematykę historyczną. 

Najbardziej znaną realizacją artysty, była „Matka Boska Bolesna”, wykonana w  1999 roku, stanowiąca 
część Ołtarza Papieskiego.

- „Ryszard mawiał, że  tworząc, artysta staje  się z  jednej strony człowiekiem wolnym, a  z  drugiej 
niewolnikiem pasji. Nie potrafi bez niej istnieć” - mówi żona rzeźbiarza, Anna Prill. 

To właśnie ta pasja sprawiła, że poprzez swoje dzieła, jest ciągle wśród nas.

Mieszkał i  pracował w  Pruszczu Gd. W  latach  1966-1985  uprawiał kolarstwo przełajowe w  klubie LZS 
Neptun Gdańsk-Neptun Pruszcz Gdański. W latach 1966 i 1967, sięgnął po tytuły mistrza Polski juniorów. 
Był też, w latach 1971 i 1977, Mistrzem Polski Seniorów. Wygrywał medialne plebiscyty na najlepszego 
sportowca roku. Za działalność sportową Uchwałą Rady Państwa z dnia 17.10.1984 r. odznaczony został 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
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Rita Staszulonok – malarstwo

Przywidz ok. 1940 r., zdjęcie lotnicze.  
W: Krzysztof Grynder „Z kolekcji 
starych pocztówek”

Grobowiec książąt pomorskich. 
W: Krzysztof Szczotka „Dynastia 
Sobiesławiców. Przypomnienie”

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gd. W: „Pruszczański Zespół(...)”

autorzy numeru:
Babiński, Biegańska, Boduch, Boetcher, Borzęcka, Borzyszkowski, 
Brodowski, Brzostowski, Bukowski, Chudyba, Ciesielska, Ciesielski,  
Chrostowska-Gucwa, Cwalińska, Czernomord, Czerwiński, Czychowski, 
Domański, Dunajski, Flis, Fryckowski, Frydrych, Glok-Lejk, Gondek, 
Groth, Gut Szymecka, Grynder, Grzech, Idzikowska, Jagielska, Jagielski, 
Jałoszyński, Jankowska, Jankowska-Dębska, Jelińska, Jędrzejczyk, 
Jung, Kazanowska, Kalkowski, Karmazyn, Kleinzeller, Kloka, Kłosińska, 
Konieczny, Kornacki,  Kosater, Kostiuk, Kraszewska, Kruglik, Krzanowski, 
Kufel, Kuśmirek, Kulpa, Lang, Laskowska, Laskowska-Mróz, Latocha, 
Lisiecka, Mann, Matyśkiewicz, Mazur, Michalczyk, Mikos, Montowska, 
Netsko, Paszkowski, Piechocińska, Piotrowska, Prill, Radomska, 
Romanowska-Rogozińska, Roszak, Sikora, Sikorski, Skrzypek, 
Smalewska, Smalewski, Sobczyk, Sokół, Stachowicz, Staszulonok, 
Szczotka, Tomczak, Tuźnik, Ulianova, Wojewódzki, Wójcik, Wróblewska, 
Vetter, Zielińska. 
Na okładce: Andrzej Tuźnik „Odpoczynek”, olej na płótnie

Wojciech Jung – fotografia

Hanna Montowska „Dawna Rotunda”, akryl. 
W: Uniwersytet III Wieku w Pruszczu Gd.(…)”

Zygmunt Bukowski „Para pod księżycem”, 
rzeźba w granicie i drewnie. W: Józef 

Borzyszkowski „Okruchy wspomnień(...)” cz.II
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Aleksander Tomczak, płaskorzeźba

Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na łamach kolejnego numeru kwartalnika „Neony-Tożsamość”, 
latem 2018 r. Szczególnie debiutujących na naszych łamach artystów związanych 
z powiatem gdańskim. Zbigniew Ignacy Brzostowski, Tadeusz Wojewódzki – poezja, 
Jerzy Paweł Kornacki– historia, Barbara Biegańska, Eugenia Frydrych, Lidia Piechocińska, 
Hanna Montowska, Cecylia Wróblewska, Zofia Radomska, Sabina Jankowska-Dębska, 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pruszczu Gd. oraz Janina Zielińska, Danuta 
Vetter – malarstwo, Mariusz Kulpa – grafika, Hanna Idzikowska – fotografia, Mateusz 
Michalczyk, Aleksandra Matyśkiewicz, Dorota Romanowska-Rogozińska, Bożena 
Jagielska, z Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna z Cieplewa  – ceramika, 
Jadwiga Sikora- haft. W tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: malar-
stwa Rity Staszulonok, wierszy Zofii Sokół i fotografię Wojciecha Junga. Prozę m.in.: 
fragment książki Dobiesława Koniecznego „Krótki wstęp do Apokalipsy”. Interesująco 
przedstawiają się kolejne dokonania artystów związanych już jakiś czas z naszym 
kwartalnikiem. W części historycznej Krzysztof Szczotka przedstawia pomorską dyna-
stię Sobiesławiców, Piotr Wójcik przetłumaczył relację Güntera Langa ze spaceru po 
przedwojennym Pruszczu. Tomasz Jagielski pisze o dr Stefanie Mirau z Różyn, m.in. 
drużynowym pierwszej drużyny harcerskiej w Gdańsku. Za nami : RockBlu Festiwal w 
Przywidzu, Trąbki w Trąbkach i 2. Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego 
Widza FOTEL w Juszkowie. Trwają ostatnie imprezy w Faktorii Kultury w Pruszczu Gd. 
Przypominam poetom o VI Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Aleksandra Klimiuka 
w Straszynie. Wiersze dostarczamy do 15 października 2018 r. (decyduje data stempla 
pocztowego). Nagrodzone wiersze zamieścimy na naszych łamach. Regulamin na 
stronie: http://www.oksibp.pruszczgda.pl/images/strefy/czytelnictwo/dokumenty/
RegulaminPowiatowegoKonkursuPoetyckiegoim.AleksandraKlimiuka.pdf 
Przypominam, że „Neony-Tożsamość” można przeczytać także na stronie www.neony.
pruszcz.com i www.powiat-gdanski.pl  Jesteśmy również na Facebooku www.face-
book.com/Neony-Tożsamość-119207575443489/  Życzę Państwu miłej lektury!

Roman Ciesielski

Aleksandra Borzęcka
* * *
To miasto każe mi ciągle się spieszyć
aby zdążyć przed tłumem w metrze
korkiem na ulicy
zawałem serca
na żółtym świetle podejmuję decyzje
biegnę na oślep przez rozpędzone godziny

Może pewnego dnia zachoruję
i bez winy przystanę na chwilę
szczelnie schowam się w teraz gdzie 
                                 [ czasem częstują
w lepszą przyszłość popłynę
gdzieś nad Wisłę
nad Radunię
na skraj lasu
gdzie czas myśli kołysze
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Mieczysław Czychowski „Trzy kobiety”, tempera

Wiesław Grzech „Wodospad”, olej

malarstwo



6     lipiec – wrzesień 2018

poezja

Roman Ciesielski „Krzyk”, grafika

Zofia Sokół     
Nie nazywaj mnie
Nie nazywaj mnie różą
bo rozpłaczę się deszczem,
niebo chmurą zakryję
łez zostało mi jeszcze.

Nie nazywaj mnie słońcem
ciepła promieniem, 
chłód wieczorny maluje
barwy jesieni.

Nie nazywaj mnie muzą
symfonią, dźwiękiem,
liść pożółkły opada
napawa lękiem.

Zagubiony
Bezradny zagubiony liść
na otwartej przestrzeni
miota się
drży -
jeśli nie zdąży przed zmrokiem
zdepczą go ciężkim krokiem
rozszarpią na strzępy
rozniosą po wertepach
rzucą w ostępy -
maleńki drżący liść
gdyby miał się
gdzie skryć...

W podróży
Listopadowa słota
ukryta w ciężkich chmurach
tuż nad ziemią
osłania cieniem uśpione życie
wpisane w kalendarz
chłodem niedomkniętych drzwi
pustego pokoju.

Czas
Mówią, że nieuchwytny
Ja go dotykam
widzę, czuję
dobrze mi z nim.
Mówią, że szybko mija
Ja dotrzymuję kroku
biegnę, zwalniam
staję z boku.
Metafizyczną siłą
pod górę kamień pcham
Syzyf patrzy
czy radę dam

Smak czereśni
Lipcowe poranki
wypełnione nieodpartą siłą
zmysłowego dojrzewania
gorącym oddechem
nadchodzącej burzy
młodością splecionych dłoni
smakiem czereśni
które tylko w parze
coś znaczą
ozdoba zaczarowanych ogrodów
zapach lipca

Iluzja
Przez niedomknięte drzwi
przepastnych szaf
wylewa się coraz śmielej
obsceniczny śmiech
martwych dusz
nikomu niepotrzebnych masek
peruk, krynolin
iluzja podniebnych westchnień
z pretensjami do świata
lament czarnoksiężnika
pozbawiony współczucia
omdlałych dam
bez żenady znoszonych
ze sceny
chorałów dumnie brzmiących
duetów lustrzanych
atłasów błyszczących
nie domykajcie drzwi szaf
niech wyleje się do końca 
niepowtarzalny wehikuł czasu
nieme kino
a tyle treści

* * *
Poeci
wyrastają z drzew
żyją rytmem uskrzydlonych lotów
wiatrem szumiących słów
pod płaszczem
kryją tajemnice świata
by w stosownym czasie
przemówić Eliotem
Fantazym
lub Kasandrą na otarcie łez.
Poeci
rozmawiają z drzewami
słowa – liście
niepewnie drżą
jak błagalna modlitwa
wznoszona ku górze.
Poeci
rozkwitają drzewami
szeptem porannego zdziwienia
płodnością metafor
na obrzeżach marzeń
nadzieją tworzenia.
Poeci
widzą kolorami drzew
barwami nastrojów
dojrzałością przemijania
od najwyższych konarów
do podziemnych rozgałęzień.
Poeci
myślą milczeniem drzew
pragnieniem
obfitych narodzin
by cienia
starczyło dla wszystkich.
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Trzeba
Trzeba być blisko
by poczuć ciepło,
czerpać ze źródła
garścią obficie,
bo jeśli nawet
w środku coś pękło,
trzeba miłości
by przeżyć życie.

Zanim
Zanim ostatnią wypiję kroplę
spienionej fali życia
nim zaspokoję ciekawość nocy
gdy dzień już nie zachwyca
zanim do końca wybrzmi fraza
w zgodnym anielskim chórze
dotknij mnie dłońmi dobrymi
raz jeszcze spójrz na mnie Boże

Kropla
Zniewolona pod powłoką lodu
zastygła niemocą wyznania
czeka na słońce
powiew wiosny
uwolniona
drąży skałę
wypełnia koryta rzek
wygładza szorstkie kamienie
niszczy niepewne brzegi
jedna maleńka kropla
a może tak wiele.

Isadora
Patrz! wzeszła gwiazda
najjaśniejsza na błękicie
motyl
szalem opleciony.
                Jej matką – piana morska
                Ojcem – falujący wiatr
                brzask trudny do uchwycenia.
Isadora –
                bosonoga kapłanka
                porannej zorzy,
                pod niebem
                sama z sobą tańczy,
                upada,
                podnosi się
                aż po zmierzch.
Isadoro – 
                wracaj do głębin
                na samo dno
                do pereł.

Przeznaczenie – przypadek
Moje serce jak gotyk
wszystko przez ten dotyk
nieopatrznie cię wtedy spotkałam
mogłam przecież iść prosto
boczną drogą lub mostem
przeznaczenie mi ciebie przysłało
            - była jesień pamiętam
            i czaiły się święta
            na poddaszu pokoik mały 
            a nas dwoje nikt więcej
            i zimne moje ręce
            w twoich dłoniach ciepłymi się stały
gdybym tamtej jesieni
inna drogę wybrała?
albo gdybym czekała do wiosny?
te pytania jak echo
powracają dziś do mnie
odpowiedzi jednak nie przyniosły

Pamięci

ks. Jana Twardowskiego

Jak odejść od świata
do Boga
by znowu jak żywy przychodzić
w prostocie,
w dziecięcej ufności
przesłanie nadziei się rodzi.
Bo trzeba mieć ciało
i duszę,
znać czym jest niepewność i trwoga,
by spotkać biedronkę
motyla
i uśmiechniętego Boga.
A kiedy już cisza nadejdzie,gxs
znienacka serce poruszy,
poezja
modlitwą się staje
kojącym balsamem dla duszy.
Znalazłam obrazek –
przypadkiem
blask świecy przywołał wspomnienia,
ktoś się zatrzymał
pochylił
nad sensem ludzkiego wspomnienia.
Więc śpieszmy się kochać
człowieka
wymyka się, szybko odchodzi
potem żal serce przenika –
miłość za późno 
przychodzi. 
A kiedy już cisza
nadejdzie,
znienacka serce poruszy, 
poezja
modlitwą się staje,
kojącym balsamem dla duszy.

„Zamiast śmierci racz z uśmiechem
przyjąć Panie pod Twe stopy
moje życie jak różaniec”
Ostatni werset ks. Jana Twardowskiego dyktowany 
przyjaciołom, którzy czuwali przy nim do końca.
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Daniel Kufel „Ulotność”, olej

malarstwo

Rita Staszulonok

„Korzenie”, tempera na płycie

„Rozeta”, tempera na płycie

„Dziennik Żuławski. Żuławki”, tempera na płycie

„Dziennik Żuławski. Mały Holender”, tempera na desce
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„Kot Żuławski”, tempera na płycie

„Arboretum-IV”, technika mieszana

“Quietis Vicis”, tempera na gesso, na panelu

„Red Door”, tempera na gesso, na panelu„Ptaszek”, tempera na płycie

„Panorama Żuławska”, tempera na płycie
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Bogdan Groth „Ulkowy”

Małgorzata Kloka, Mariusz Krzanowski „Wyspa Południowa, Nowa Zelandia. Jeden z wodospadów fiordu Milford Sound”

fotografia
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proza

Dobiesław Konieczny

Tomasz

Tak późno – to  już przecież zima – a  ptaki wciąż jeszcze 

odlatują. Dziwne – pomyślał. Był wczoraj za miastem i  jego 

uwagę przykuły rozcinające powietrze, hałaśliwe dzikie gęsi. 

Wprost nie  mógł oprzeć  się wrażeniu, że  za chwilę wyda-

rzy się coś niezwyczajnego, być może coś bardzo złego. Nic 

jednak się nie wydarzyło. 

Tomasz Chmielewski przypomniał sobie o tym teraz, gdy 

stojąc przed oknem Galerii Triada, wpatrywał się w kolorowe 

fantasmagorie pozamykane w drewnianych ramach. Obser-

wowanie uspokajało go, dawało chwilową przyjemność. 

W tym właśnie miejscu lubili z Justyną zatrzymywać się 

nocą i  obserwować bez słów, trochę tak, jakby zaczyna-

li śnić wspólny sen. „Ja, Justyna, biorę sobie ciebie…”. Nie, 

to nie tak, nie szukał jej odbicia w szybie, nie próbował so-

bie przypomnieć jej małej główki obok swojej głowy – „za 

męża” – nie przywoływał jej istnienia, kontemplował samot-

ność – „i ślubuję ci…” – tak, był najzupełniej pewien, że jego 

ukochana znajduje się w  innym wymiarze, no  i poczuł, jak 

w tej chwili ów wymiar nachylił się lekko ku niemu. „Oraz to, 

że cię nie opuszczę aż do śmierci”. Uśmiechnął się, a uśmiech 

ten trwał, dopóki przejeżdżający za jego plecami samochód 

ucichł zupełnie. 

Kiedy ruszył w  dół ulicą Piwną, od  chodnika oderwa-

ła się stalowoszara suka, podążając w ślad za swoim panem. 

Szli tak blisko siebie, że któreś z nich swobodnie mogłoby 

zamknąć oczy. Czworonożna istota zdawała się czytać mu 

w myślach. Czuł psa, jakby szedł z ukochaną pod rękę. 

Znów nie  wytrzymał, kucnął obok wejścia do  kościo-

ła Mariackiego, spojrzał psinie w  oczy, a  ta podskoczyła, 

oparła  się łapami o  jego barki i  przytuliła pysk do  twarzy 

pana. Ciekawe, jak długo mogłaby tak wytrzymać – pomyślał, 

zawsze to  on kończył te niby przypadkowe zbliżenia. Tak, 

to wszystko jeszcze boli, tak nieprzyjemnie świeżo obezwładnia. 

Noc była przyjemna i  jasna, a miasto wyludnione, miał 

wrażenie, że ta chwila jest spreparowana wyłącznie dla nie-

go, coś jakby dołożyć jeden malutki, ale pasujący klocuszek 

do  układającej  się w  idealną całość epopei przeznacze-

nia. Ulotna myśl, pojawiła  się i  zaraz znikła, lecz dzięki niej 

podszedł bliżej murów wielkiej budowli, oparł  się rękoma 

i spojrzał w górę. Poczuł się taki mały i samotny. 

– Boże mój, daj mi pewność, że  jestem częścią twego 

planu. Pozwól mi cię bardziej czuć, nie chcę być już dłużej 

taki samotny. Słyszysz? Albo po prostu mnie stąd zabierz! 

– Przytulił policzek do jednej z wilgotnych cegieł i jesz-

cze raz powtórzył: – Zabierz mnie stąd! Proszę! 

Oderwał się nagle, jakby coś chwyciło go za kurtkę i od-

ciągnęło, ukrył twarz w dłoniach i krzyknął bezgłośnie, z ca-

łych sił w głąb siebie. – Przepraszam, Panie! Przepraszam! 

Uspokoił się, otrzepał, choć nie miał z czego, i ruszył da-

lej w kierunku Motławy, biorąc na swoje barki całą tę swoją 

zwyczajność, trochę zniesmaczony chwilową niesubordy-

nacją. Może jeszcze przyjdzie czas, może przyjdzie taki czas, kie-

dy Bóg wykorzysta mnie do jakiegoś ważnego celu, jeśli jednak 

to się nie zdarzy, to nic, będę służył, powinienem nabrać więcej 

pokory, bo będę służył aż po kres. 

Począł obchodzić kościół z  lewej strony ulicą Szewską, 

wyłożoną niemal równymi, szarymi kamieniami o  płaskich 

głowach. Przemieszczał  się wolno i bardzo blisko ceglane-

go monstrum, jakby został wciągnięty w jego orbitę, co jakiś 

czas przytrzymywał dłoń na głowie psa. Doszedł tak do ko-

lejnych wrót świątyni i tu cofnął się parę metrów, aby móc 

spojrzeć z  lepszej perspektywy. Nad mocno osadzonymi 

skrzydłami drzwi, w wykutej wnęce tkwiły postaci świętych, 

zbite blisko siebie, jakby  się zmawiały – były wyrzeźbione 

tak, że nigdy nie mógł przejść obok nich obojętnie, wręcz 

czuł się w obowiązku im potowarzyszyć. Rozpiął guzik czar-

nego płaszcza, rozluźnił nieco kaszmirowy szal i odetchnął 

głęboko. 

Scena przedstawiała wniebowzięcie Najświętszej Marii 

Panny, ale on nie skupiał się na tematyce dzieła, lecz na tech-

nice wykonania i  uczuciach wyzierających z  kamiennych 

twarzy. 

– To nie jest turysta, to jakiś miejscowy pajac! – Usłyszał 

za sobą głosy i  kroki szybko zbliżających się ludzi. Odwró-

cił się, zauważył, że są wysocy i mają zakrywające im oczy 

czarne czapki z  daszkami. Piekielnie mocny kopniak zwalił 

go z nóg, wiedzieli gdzie uderzać. Zgiął się w pół i przycisnął 
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ręce do przepony, ból obezwładnił go całkowicie. Suka zwi-

nęła ogon pod  siebie, na  szczęście była świadoma swojej 

starości, nie  miała zębów, więc nie  mogła gryźć, schowa-

ła się za głową swojego pana i poczęła lizać jego ucho, cicho 

przy tym skomląc.

– Zdejmij mu płaszcz i obszukaj go! – rozkazał ten, który 

uderzył, a teraz stał na czatach. – No, wyprostuj go sobie – 

ponaglił i począł rozglądać się nerwowo. 

Głowa Tomasza odskoczyła do  tyłu, a  jego nos zaczął 

obficie krwawić. Pies przytulił łeb do włosów pana. Niektórzy 

sądzą, że dusze najbliższych zmarłych przeskakują na zwierzę-

ta i  jeszcze przez jakiś czas towarzyszą rodzinie, przysiągłbym, 

że  czuję dłoń Justyny, jej spokojny oddech na  twarzy. O  Boże, 

czyżby to był mój bilet do wieczności? Tych dwóch nieznanych 

mi ludzi. Tomasz poczuł, jak próbują zdjąć z niego płaszcz. 

„Kupmy ten, o  tak, w  nim wyglądasz najlepiej, kocha-

nie” – słowa zmarłej niedawno żony tkwiły w  jego głowie. 

Uśmiechnął się. 

– I co się tak śmiejesz? – Napastnik nachylił się nad ofia-

rą, wyraźnie dotknięty jej brakiem strachu, jakby nie chcia-

ła oddać mu należytego szacunku. Wyciągnął nóż, a  jego 

srebrna gładź natychmiast zalśniła nagością. Tomasz 

nie  potrafił tego powstrzymać, dawno nie  uśmiechał  się 

tak do nikogo, ostatnio do swojego przyjaciela – jeśli kogoś 

z żyjących brakowało mu w obecnej chwili, to właśnie jego. 

Cały czas patrzył w oczy wroga, z tym że to przecież nie był 

wróg. Uderzy czy nie uderzy? Nachyla się, bierze zamach, ma 

obce, chyba wystarczająco nieobecne oczy. Tomasz zamknął 

powieki. Panie, byłem dziś u spowiedzi, jeśli czymś cię uraziłem, 

przebacz, proszę. 

– Zostaw! – krzyknął ten drugi, ale  ostrze wtargnęło 

z  impetem, brutalnie penetrując brzuch Chmielewskiego, 

po czym bez żadnych przeszkód wycofało się. To moja krew, 

to moja krew ze środka życia. 

– Dziękuję! – szepnął Tomasz. – Dziękuję! – powiedział 

nieco głośniej, patrząc na powiększającą się na białym swe-

trze plamę krwi. Widok był zajmujący. 

Napastnik cofnął rękę, aby uderzyć dużo silniej, ale jego 

kompan chwycił ją i wyrywał z niej nóż. Zrozpaczony Chmie-

lewski patrzył, jak napastnicy oddalają  się w  pośpiechu. 

Wiedział, że musi być silny. Wiedział, że rana może nie być 

wystarczająca… Znów  się uśmiechnął, bo  przypomniały 

mu się słowa ze Skrzypka na dachu, musicalu, który bardzo 

lubiła Justyna: „Kiedy wszystko jest w najlepszym porządku, 

to  ty myślisz sobie, zobaczymy jakiego by tu psikusa spra-

wić swojemu przyjacielowi…” Wstał w przekonaniu, że musi 

walczyć, Bóg nie pochwala lekceważenia życia. Przepraszam, 

Panie, że jestem w stanie dziękować za śmierć. Ty jednak wiesz, 

jak mi do ciebie tęskno, jeśli jednak to jeszcze nie jest ta chwila, 

sprostam. To nie do wiary, o tej porze Gdańsk jest zupełnie pusty. 

Do domu miał niedaleko. Podniósł z ziemi płaszcz i z tru-

dem założył go sobie na ramiona, czuł smak krwi z rozbitego 

nosa i  jej ciepło na  dłoni, którą mocno przyciskał do  rany. 

Skulony, przeszedł ulicę Szewską i  wkroczył w  ciemne po-

dwórze rosłych kamienic ulicy Piwnej, tędy miał bliżej, lecz 

tu było ciemno. Starał się o niczym nie myśleć, chciał dojść 

do domu i zadzwonić po pomoc. Przewrócił się na wystają-

cym murku dziecięcej piaskownicy, skutecznie zamaskowa-

nej w ciemnościach. Wstał, ale sprawiło mu to więcej trudu 

niż za pierwszym razem, czuł, że słabnie. Dotarł do krzaków, 

między którymi stały kubły pełne śmieci. Skoro tak wielu 

ważnych ludzi zginęło w podobnej scenerii, to dlaczegóż mnie 

miałby ktoś tego wzbraniać? Poczuł przemożną chęć położe-

nia się między rozbebeszonymi, śmierdzącymi kontenerami, 

jednak opanował się, ale niechcący musnął najbliższy z nich 

i, odbijając się, stracił równowagę. Wyglądało to  tak, jakby 

ktoś pchnął go mocno w plecy. Wypadł ze ścieżki na wąską 

ulicę Kozią, zahaczył czubkiem buta o krawężnik i w ostatniej 

chwili przytrzymał się ściany pierwszej w kolumnie kamieni-

cy. Był już na swoim podwórzu. I dobrze – pomyślał – wcale 

nie chciałem tam umierać, wcale nie chcę umierać tu, w Gdań-

sku. Mimowolnie wróciło wspomnienie domu rodzinnego, 

domu, w którym teraz mieszkali obcy ludzie. 

Musiał chwilę poczekać, aby nabrać sił na dalszą drogę. 

Stał pochylony, a krople krwi ściekającej po palcach upada-

ły wprost na chodnik. Zobaczył, że spomiędzy kafli wyszedł 

mały robak. Tomasz nakierowywał krople tak, żeby go trafić 

– I  co, nie  możesz spać? Dziwna zima, prawda? – za-

gadnął robala, lecz ten, przestraszony krwawymi bombami, 

czmychnął do  kryjówki. Chmielewski zaśmiał się, a  raczej 

cicho zarzęził, uświadamiając sobie, jak dziwny obraz stwo-

rzyli z  robakiem, po  czym ruszył dalej. Nagle zreflektował 

się, że nie ma z nim psa, przestraszony, odwrócił się za sie-

bie i zobaczył, jak suka snuje się tuż za nim, zupełnie jakby 

nie chciała przeszkadzać. 

– Jaki śliczny, jednoosobowy kondukt pogrzebowy – 

powiedział i  natychmiast pożałował lekkomyślnych słów, 

bowiem psina spojrzała na niego żałośnie. Ocuciło to trochę 

Tomasza. Zawsze chciałem mieć taką śmierć, taką, żeby móc się 

pomodlić ze świadomością, że nadchodzi, i pożegnać z najbliż-

szymi. Ale  najbliższych już nie  ma, a  przyjaciel nie  chce mnie 

znać. No, ale nic jeszcze nie jest pewne, być może śmierć to kom-

fort, na który wciąż mnie nie stać. Dotarł do klatki schodowej: 

Piwna trzydzieści jeden, klatka B, mieszkanie numer trzy. 

– Klucze! Gdzie są klucze?! – Zaczął przeszukiwać kie-

szenie płaszcza. Są, oszczędzili je niestety. Ale  jakim cudem? 
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Pewnie aż  tak wystraszyli  się mojej rany. Tomasz poczuł 

przypływ sympatii do  niedawnych oprawców. Panie, je-

śli może im to  w  jakiś sposób odjąć winę, to  proszę cię o  to. 

Wyciągnął klucze i  otworzył drzwi prowadzące na  klatkę 

schodową – zamykając je za sobą, przysunął nogą przed 

futrynę kamień wykorzystywany przez sąsiadów do tego, 

aby się nie zatrzaskiwały. Jeśli wdrapię się na górę, być może 

nie będę w stanie w odpowiedniej chwili podejść do domofo-

nu. Staram się, Panie. Widzisz? Nigdy by się nie spodziewał, 

że ów kamień kiedyś i jemu się do czegoś przyda. Tak samo 

wchodząc po schodach, musiał pomagać sobie balustra-

dą, starą, wysłużoną metalową poręczą, której nigdy wcze-

śniej nie dotykał. Czuł, jak rana pulsuje, wiedział, że z każdą 

nową falą wydobywającego się ciepłego płynu jest bliżej 

celu, ale był również i bliżej telefonu. A więc czy będę wciąż 

czekał na Boży plan, którym tłumaczyłem własne istnienie, czy 

też umrę nieświadomy dokonującej się roli. Proszę, nie posądź 

mnie, Panie, o pychę, tyle jest bezimiennych śmierci, ja wiem, 

życie służy ratowaniu przede wszystkim swojej duszy. Ufam, 

iż  sprostałem, ale  miałem nadzieję, że  zechcesz jakoś inaczej 

wykorzystać to oddanie. Tyle miałem planów, nie podobały się 

Tobie, Panie? 

Tomasz stanął przed swoim mieszkaniem, popatrzył 

przez ramię na ślady, jakie pozostawił za sobą na stopniach. 

Nie  włączył światła, ale  na  klatce było dostatecznie jasno 

od stojącej na podwórzu latarni. 

Boże, oto życie moje. Dlaczego nie  obdarzysz mnie inną 

śmiercią? Ty wiesz, że  dla ciebie mógłbym z  pokorą ofiarować 

więcej, tak, uważam, że sprostałbym. Panie! Czy już dziś spotkam 

Justynę? Czy mam szansę zobaczyć rodziców, co jeszcze mogę 

zrobić? Wiem, mam wykorzystać każdą szansę. Tomasz włożył 

klucz do zamka i poczuł, że słabnie. Zrobiło mu się ciemno 

przed oczami i osunął się na kolana. – Oooo… – Zaśmiał się 

jak mysz z bajki Disneya, gdy zbliżało się niebezpieczeństwo, 

nie pamiętał, jaka to bajka. Ucieszył się, że wciąż nie opusz-

cza go poczucie humoru. Ale nie, nie tutaj – pomyślał. Wystar-

czy, że dokonam żywota w środku, szkoda, że nie jest możliwe, 

aby stało się to w rodzinnym domu, tym jedynym, prawdziwym, 

na wsi. To nic, Panie, to nic. 

Wszedł do środka, psina wśliznęła się za nim. Przezor-

nie nie  zamknął drzwi na  zamek. Spojrzał w  lustro, było 

na  tyle wysokie, że  widział całą swoją postać. Stanął tuż 

przed szklaną taflą i  spojrzał sobie w oczy. Przypomniało 

mu się, jak układał swoje włosy, kiedy szedł do  pierwszej 

klasy podstawówki – zawsze potem zaczesywał je na bok 

z  przedziałkiem, ale  wtedy właśnie chciał je sobie pod-

nieść, a one się go nie słuchały, nawet interwencja mamy 

nic nie pomogła. 

O  Panie, jakie mi ładne wspomnienia podsyłasz. Zajaśnia-

ło mu szkolne podwórze i  lipa na  samym jego środku – 

centralne miejsce do zabawy w chowanego. 

Tak wiele oddałbym teraz za jedno takie odliczanie, za krót-

ką zabawę w  ganianego, trzy, dwa, jeden – szukam. Ale  tak 

nie  można. Trochę już  się przecież nażyłem. Uśmiechnął  się 

szeroko. Dużą przyjemność sprawiło mu patrzenie na swoje 

zmarszczki wokół oczu. 

To już trzydzieści dwa lata, Panie, jak jesteśmy razem. Dałeś 

mi wiele chwil radosnych, ale i bolesnych. Chmielewski spojrzał 

na swoją ranę i zobaczywszy, że jego dłoń jest pełna krwi, jął 

przesuwać się po ścianie w kierunku sypialni. 

Muszę się pospieszyć, bo jeszcze pomyślisz sobie, Boże, że się 

ociągam, muszę zanieść swoje ciało kawałek dalej, bo wyobra-

zisz sobie coś złego. Och nie, to nie miało tak zabrzmieć. Cieka-

we, Panie, czy masz poczucie humoru? Bo to nie był przemyślany 

żart. Tomasz znów zarzęził radośnie, wyobrażając sobie do-

brotliwy śmiech Boga, i  natychmiast posmutniał, zdawszy 

sobie sprawę, że te chaotyczne myśli to początek omamów. 

Dobrze, już nic, lepiej uspokoić umysł, ale  pamiętasz, 

Boże, zawsze chciałem umrzeć, słysząc muzykę. Mam na-

dzieję, że nie będziesz mi miał za złe, jak szybciutko coś sobie 

wybiorę.

Tym razem rozśmieszyło Tomasza słowo „szybciutko”, 

lecz przy pierwszej próbie śmiechu poczuł na dłoni obfitą 

falę lepkiego płynu Ooo. Najwyraźniej tracę moc. Wydał z sie-

bie parsknięcie. Dotarł do półki z płytami, wziął do ręki album 

utworów pasyjnych Bacha, ale odstawił go na bok, widząc, 

że pobrudził pudełko. Sięgnął po nie ponownie i próbował 

je wyczyścić, lecz zamiast tego zakrwawił je jeszcze bardziej 

– Wam, wielcy kompozytorzy, wiatr zawsze w oczy – skwi-

tował, teraz już tylko wyginając wargi. Trochę krwi dosta-

ło mu  się na  język, więc mlasnął przeciągle. Zdało mu się, 

że czuje smak noża, jakby jego woń krwiobiegiem przedo-

stała się na kubki smakowe. Wyobraził sobie, że gdyby teraz 

ktoś go podglądał, to zapewne stwierdziłby, że  to on sam 

zrobił sobie dziurę w brzuchu. Odstawił Bacha i wziął Mozar-

ta. Tak, to najgenialniejsze requiem, jakie zdołał poznać świat. 

Ciekawe, czy pozwalasz słuchać tego aniołom w niebie? Pewnie 

sam Mozart prowadzi niebiańską orkiestrę. A tak w ogóle cieka-

we, Boże, jaki jest twój ulubiony kompozytor, a może na równi 

stawiasz Biedroneczki są w  kropeczki, jeśli zrodzone zostały 

z tej samej pasji życia? To jak ją wyrażamy, to już nasz problem, 

być może „biedroneczki” więcej ludzi zmusiły do  miłości niż 

wszystkie utwory Mozarta. 

Tym razem Tomasz spoważniał i niemal ze smutkiem od-

stawił plastikowe pudełko. 

Ja tam wolę Mozarta, mimo wszystko. 
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Chcąc nie  chcąc, Chmielewskiemu wyświetliło się, jak 

Bóg słucha „biedroneczek” i  choć wiedział, czym to  grozi, 

parsknął ochryple. Nie przewrócił się tylko dlatego, że opie-

rał się mocno o front szafki.

Tak, na zbyt dużo sobie pozwalam, ale w końcu umieram 

i pewnie stąd tyle bredni w mojej głowie, nie poczytaj mi, Boże, 

tego za winę, proszę. Nagle jego wzrok natrafił na  znajomą 

okładkę. Tomasz spiął się – płyta, której się przyglądał, mu-

siała wiele dla niego znaczyć. Bernard Ładysz, Śmierć Borysa, 

tak, Musorgski, Borys Godunow, 

– Dziękuję – powiedział, ale  nie  miał pojęcia, czy bar-

dziej dziękuje Justynie, od  której tę płytę otrzymał, czy 

Bogu, że  właśnie na  nią trafił, a  może samemu Ładyszowi, 

który śpiewał tam ulubioną partię Tomasza. Wyjął płytę, ob-

chodząc się z nią nader delikatnie, i włożył do odtwarzacza. 

W oczekiwaniu na pierwsze dźwięki skrzypiec usiadł na zie-

mi i oparł się plecami o rozłożone łóżko. Błogie pociągnięcia 

smyczkiem nadeszły niczym upragniony sen, były jak kocha-

na dłoń na czole, jak otwarcie bogato ilustrowanej baśni ży-

cia, wypełnionej tylko dobrymi zdarzeniami. Zakołysały się 

trzciny przy brzegu jeziorka, z  którego Tomasz wyciągał 

swoje pierwsze złowione ryby. Gdzieś na horyzoncie wycze-

kiwało miłosne spojrzenie Justyny. Odezwał się głos tenora 

„ostawcie nas pójditie wsie”. I cisza, krótka, bo zaraz Ładysz 

zaśpiewał „praszczaj mój syn, umirajut”, i  sączyła  się przy 

tym muzyka, szeptem zaledwie, szeptem strumienia, tego 

samego, który kiedyś porwał papierowy stateczek Tomka. 

Car przekazywał władzę i  rady ojcowskie synowi. Wielkie 

muzyczne arcydzieło, prawda, Boże? Czysta prawda. Szkoda, 

że mój tata umarł tak nagle, ciekawe, jakie słowa by mi pozo-

stawił. Niech sobie Bernard śpiewa, ja się pomodlę. I zaczął się 

Tomasz modlić, odjął dłoń od rany. – „Ojcze nasz, który jesteś 

w niebie…” – szeptał niezrozumiale. 

Zdjął telefon z nocnego stolika, zwiesił głowę. – Oddal 

od nas wszelkie pokusy i zbaw nas od wszelkiego zła, amen. 

Ty jesteś moim ojcem, Boże, jestem więc dzieckiem twoim, 

nie obraź się na mnie za to, co ci teraz powiem”. – Tomasz 

zamilkł i  w  chwili gdy głos Ładysza – „nadgrobnyj wapr, 

swiwa cwietłaja swiwa, w  manoki car idziot” – wtargnął 

w partię chóru – „płaczcie, płaczcie, rukije” – Chmielewski, 

nie słysząc swojego głosu, powiedział: – Czemu służyć ma 

życie? Zbawieniu duszy?! Czekam więc, niech mnie uniosą: 

wiatry dalekie, morza głębokie, przestworzy odmęty, anio-

łów zastępy. Gdy Ładysz w głębokim uniesieniu wyśpiewał 

„Boże, Boże, czaszka mnie uże… kak moja smierć” – Tomasz 

przestał oddychać.

Wojciech Kostiuk „Połów”, akwaforta, akwatinta

Fragment książki Dobiesław Konieczny „Krótki wstęp do Apokalipsy”, wyd. DYGRESJE, Poznań 2018
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Mariusz Kulpa „Tajemnica starej studni”, akwaforta

Cezary Paszkowski „Pruszcz Gdański. Faktoria”, akwaforta

grafika
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Teresa Piotrowska „Bez tytułu”, grafika cyfrowa

Agnieszka Ciesielska, collage Julia Mazur, rysunek długopisem

Henryka Lisiecka, rysunek

grafika, rysunek, collage
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Aleksander Domański „Wróblewo. Nad Motławą”

Hanna Idzikowska „Kłodawa”

fotografie
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Joanna Kleinzeller „Martwa natura z manekinami 1”, olej na płótnie

Gabriel Roszak „Mateusz”, olej na płótnie

malarstwo
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Robert Boetcher „Flamenco 2”, olej na płótnie

Agnieszka Michalczyk „Uliczka”, olej na płótnie Ewa Kruglik „Archanioł”, olej

Agnieszka Czernomord „Dziecko we mnie”, akryl na płótnie
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poezja

Jan Stanisław Smalewski
Kochanka - moja młodość
  Która to już godzina odpływa w nurt wartki?
Życie nie dopieszcza nie dopowiada się wiersz
Daleki krajobraz przymglony – to młodość
to ona - kochanka To oni To sen
 
Która to godzina? Sen na rzęsy siada
dotyka migocze niczym świecy płomyk
Chybocze się liścia rdzawa okaryna
Magnolia za oknem znów wtapia się w mrok
 
Noc za oknem zawisła – w powietrzu i myślach
I w słowach jest sennie zasypia wiersz
Słowo się domyśla dopieszcza się zdrada
Zmęczona kochanka tuli się do rąk

Małgorzata Mikos 
u bram wroga
nie patrzę już ludziom w oczy
więcej tam kłamstw niż w wymawianych słowach
wpatruję się we własne kroki licząc kolejne kamienie
tylko od czasu do czasu sprawdzam czy niebo wciąż
                                                               [ przyjaznym jest
krzyki zamieniam w oddechy
nie potrzebuję już więcej problemów
myśli spisuję na kartkach co odlatują wraz z wiatrem
na północ
może znajdą lepszego właściciela od ciemności we mnie
liczę do pięciu czekając na odpowiedź mego wroga
ruszam w dalszą drogę
może spotkam go na następnym skrzyżowaniu
tylko kwiatów mi brak by godnie go powitać

Roman Brodowski
Palto
W kieszeniach mojego palta
Śpi spokojnie zapach wiatru

W kieszeni mojego palta
Pozostały młodzieńcze wspomnienia

W kieszeni mojego palta 
Czeka wyprany bilet do kina

W kieszeni mojego palta 
Unosi się zapach chłodnych dłoni

W kieszeni mojego palta...
No właśnie Gdzie Ono jest ?

Moje ciepłodajne palto
Ważna treść krótkiego epizodu

Zniszczony, nikomu niepotrzebny 
Świadek mojego przemijania

Gnijący w kufrze na strychu
Fakt mojego jestestwa odchodzi

Tylko moja czasoprzestrzeń nadal żyje
Predestynacja spoczynku czeka

Człowiek otulony starczą pokorą 
A obok ktoś szyje dziecięce okrycie

Zabierzcie to lustro !

                           Berlin 23.09. 2008

Magdalena Kuśmirek
Marcjanna  
uczęszcza do szkoły
Marcjanna uczęszcza 
od poniedziałku do soboty 
nosi pod pachą torbę 
z żeglarskiego płótna 
a w niej zeszyt po babci 
z materiałową zakładką 
 
Marcjanna zaskakuje 
ma pamięć książkową 
dwie lekcje temu czytano  
wiersz pani Twardowskiej 
i pływał w zielonym słoju 
ruchliwy pantofelek 
 
Marcjanna wymyśla 
bajki o księżniczkach 
dłubie w ławce z wgłębieniem 
na stalówki i kałamarz 
przegląda się w gablocie  
z wojennym sztandarem 
 
Marcjanna jest darem 
na tysiąclecie Polski 
od społeczeństwa dla rządu 
deklamuje Gałczyńskiego 
dostaje książkę i dyplom 
klaszczą jej członkowie partii 
 
Marcjanna wychodzi 
spod skrzydeł dyrekcji 
na czerwoną od maków łąkę 
myśli o Monte Cassino 
bitwie pod Lenino 
i rozpuszcza włosy na wiatr

Elżbieta Kruglik
Czwarty
Opuszkiem czwartego palca
łapię „h”
czwarty palec nosi blizny
wszystkich
którzy nie chcieli by ich mieć
przesuwam drążąc gryf
wyryję w nim twoje imię
niech chociaż on je zna
choć pewnie nie powinien

opuszkiem czwartego palca
idę przez
sztachetki płotu przy ulicy
nocy
która widziała twoją krew
przesuwam tracąc czas
na spadek kropli z dni
zapisanych ogrodzeniem
tych pionowych szyn

opuszkiem czwartego palca
sunę w dół
pary zaplątanej oknem
w oddech
gorączkowo szukam czułych miejsc
przesuwam łapiąc chłód
wieczorny ciepłych dni
i twardość twoich słów
że przecież będziemy jeszcze tęsknić
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Zenon Kosater „Kościół w Przywidzu”, płaskorzeźba polichromowana

Adam Stachowicz, rzeźba kuta Kazimierz Kalkowski „Maska”, płaskorzeźba,  
kamionka szkliwiona, złocona

Anna Flis, płaskorzeźba

rzeźba
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Daniel Kufel „Ulotność”, olej

fotografia

Wojciech Jung
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Kazimierz Babiński

Voyage, voyage … 

Voyage, voyage… Podróżuj, podróżuj, dalej, niż noc 
i dzień… śpiewała prawie 30 lat temu zapomniana dziś fran-

cuska piosenkarka Desirelles. 

Tekst tej piosenki, to dalekie, ale jakże ważne dziś echo 

starożytnej maksymy przypisywanej przez Plutarcha Pom-

pejuszowi Wielkiemu: Navigare necesse est, vivere non est 
necesse, co w wolnym przekładzie znaczy: żeglowanie jest 
koniecznością ważniejszą od życia. Żeglowanie, a więc po-

dróżowanie … 

Pompejusz nie był ani podróżnikiem, ani odkrywcą, lecz 

politykiem i  żołnierzem obracającym w  perzynę zdobyte 

miasta i  mordującym przeciwników. W  przekazach o  nim 

nie wspomina się, aby pozostawił po sobie jakikolwiek do-

robek intelektualny, ale  to  jego słowa, a  nie  Herodota, czy 

Pauzaniasza, dziesiątki pokoleń umieszczały w  przestrzeni 

publicznej, np. w powojennym Gdańsku na fasadzie kamie-

nicy* przy ul. Długiej (róg ul. Tkackiej), chociaż okoliczności 

ich wypowiedzenia były bardzo przyziemne i maksyma do-

piero z upływem setek lat nabrała głębokiego, metaforycz-

nego i refleksyjnego znaczenia. A przecież Herodot, zwany 

ojcem historii, znakomity geograf i podróżnik po Italii, Persji, 

Egipcie i Grecji, to autor Dziejów zawierających cenne, cho-

ciaż zasłyszane i nie zawsze, niestety, zweryfikowane prze-

zeń wiadomości, głównie z wojen perskich i odwiedzanych 

krain. Żyjący zaś około 600 lat później Pauzaniasz, również 

geograf, ale w odróżnieniu od Herodota - rzetelny badacz 

zwyczajów, kultów, architektury i historii, pozostawił po so-

bie Wędrówki po Helladzie (W świątyni i w micie, Na olim-
pijskiej bieżni i  w  boju, U  stóp boga Apollona), erudycyjne 

i  przez to  fascynujące relacje z  podróży będące ideałem 

przewodnika turystyczno-krajoznawczego połączonego 

z esejem. Można bez ryzyka i konieczności przeprowadza-

nia dowodów stwierdzić, że podróżowanie jest tak stare, jak 

człowiek. 

Czym jest podróż? Jak ją określić? W dzisiejszych czasach, 

kiedy szaleństwo katalogowania, kategoryzowania, defi-

niowania i  opisywania wszystkiego w  różnych encyklope-

diach, słownikach i wykazach osiąga, a może już osiągnęło 

apogeum, terminem podróż zwykło się nazywać czynność 

przemieszczenia się, zmianę miejsca pobytu na bardziej od-
ległe dzieląc ją na rodzaje w zależności od wyznaczonego 

celu, na  przykład dla przyjemności, z  ciekawości poznania 

innego, dla wypoczynku, kuracji, pokuty, zarobku, handlu 

itp. itd.; synonimem podróży (w kolokwialnym rozumieniu) 

jest turystyka, przy czym jej wikipedyczna definicja za-

węża znaczenie pojęcia do  ogółu czynności osób, które 
podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służ-
bowych lub innych poza swoim codziennym otoczeniem, 

i  co  do  zasady – słusznie koreluje to  pojęcie z  czasem, 

lecz go bezsensownie ogranicza: nie  dłużej niż rok bez 
przerwy wykluczając tym podróże bezgraniczne albo 

nieskończone. 

Zostawmy jednak te sprzeczności i  nielogiczności 

lingwistom, semiotykom, encyklopedystom i  turystyko-

logom, bowiem dla wszelkiej maści wędrowców, piel-

grzymów, trampów i  peregrynatorów nigdy nie  miało 

to żadnego znaczenia. Przede wszystkim liczyło się osią-

gnięcie założonego celu, ciekawość i  pasja poznawania 

świata, ekstremum, zwłaszcza w tzw. turystyce kwalifiko-

wanej i  wynikające zeń ryzyko, a  więc owo żeglowanie 

ważniejsze od życia, które nierzadko mogło wpływać na-

wet na zmianę aksjologii u fanatycznych obieżyświatów. 

Jednak czymże byłaby podróż bez utrwalania wra-

żeń, doświadczeń i  przygód. Ich przekazu werbalnego, 

rysowania, malowania, spisywania, fotografowania, czy fil-

mowania, a także zaspokojenia przemożnej chęci prywat-

nego lub publicznego podzielenia  się nimi. Z  upływem 

czasu coraz barwniejszych, epatujących opisami niezwy-

kłych zdarzeń, zjawisk, baśniowością przestrzeni i  grozą 

zadziwiającej fauny i  flory, gdyż jakakolwiek wyprawa, 

nawet pod kontrolą przewodnika do sąsiedniej miejsco-

wości, nie mogła uchodzić za czynność normalną, prostą, 

by nie rzec – banalną. 

Spisywanie wykształciło z czasem cieszącą się do dzi-

siaj wielkim powodzeniem literaturę podróżniczą i  jej 

nieoczywiste, hybrydyczne gatunki i podgatunki będące 

krzyżówkami pamiętnika, przewodnika, listu, reportażu, 

powieści, dziennika podróży, gawędy, eseju, itp. itp., a im 

esej
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bliżej naszych czasów – dysertacji, rozprawy, monografii 

z zakresu nauk ścisłych, głównie przyrodniczych. 

Któż z  wielkich i  pomniejszych pisarzy przynajmniej 

raz w  życiu nie  sięgnął po  pióro, by opisać krajową 

bądź zagraniczną podróż! Trudno wskazać takiego, któ-

ry nie uległ tej pokusie. Opasłe księgi, będące nierzadko 

arcydziełami literatury podróżniczej, pozostawili po  so-

bie m. in. Victor Hugo (Ren), Johann Wolfgang von Go-

ethe (Podróż włoska), Pawieł Muratow (Obrazy Włoch), 

Josif Brodski (Znak wodny), Johann Gottfried von Herder 

(Dziennik mojej podróży 1769), Tomas Venclova (Z dzien-
ników podróży), Sándor Márai (W podróży), a z rodzimych 

– np. Henryk Sienkiewicz (Listy z podróży i wycieczek), Ka-

rol Sienkiewicz (Dziennik podróży po  Anglii), Aleksander 

Antoni Sapieha (Podróże w krajach słowiańskich odbyte), 

Zbigniew Herbert (Labirynt nad morzem, Barbarzyń-
ca w  podróży), Jarosław Iwaszkiewicz (Książka o  Sycylii). 
Warto, a  nawet trzeba wspomnieć o  niektórych promi-

nentnych postaciach, lecz nie pisarzach, i  ich podróżach 

do Gdańska i na Pomorze, np. o grafiku Danielu Chodo-

wieckim (Dziennik z  podróży do  Gdańska z  1773  roku), 

o urzędniku nuncjatury apostolskiej Giacomo Fantuzzim 

(Diarusz podróży po Europie 1652), o prawniku i redakto-

rze Ludwigu Passarge`u (Z wiślanej Delty. Tczew, Gdańsk, 
Żuławy, Malbork. Szkice z  podróży 1856), o  dyplomacie 

francuskim Charlesie Ogierze (Dziennik podróży do  Polski 
1635-1636), czy kupcu gdańskim Theodorze Behrendzie 

(Z dziennika mojego ojca 1789 -1851), których relacje stały 

się podstawą analitycznej książki Jerzego Sampa Gdańsk 
w relacjach z podróży 1772 -1918. 

Bezspornie dla większości wybitnych intelektualistów 

maksyma Pompejusza znaczyła to samo, co dla przecięt-

nego anonimowego podróżnika i dla osób uprawiających 

turystykę kwalifikowaną; nawet po  wzięciu pod  uwagę 

różnic w  statusie społecznym i  wynikającymi zeń zróż-

nicowanymi warunkami podróżowania; niewielkie środ-

ki finansowe lub ich brak wcale nie  oznaczał rezygnacji 

z poznawania świata, czego dowodem była wzrastająca 

ilość turystów w średniowieczu i następnych stuleciach. 

Do  nielicznych należał V. Hugo czytając maksymę do-

słownie, czym zbliżył  się do  praktycyzmu Pompejusza: 

Morze jest drogą, a nie ojczyzną. Żegluga jest środkiem, 
a  nie  celem, zwłaszcza nie  jest jakimś celem samoist-
nym. Jeśli nie  będzie niosła z  sobą cywilizacji, niechaj 
ocean ją pochłonie. O  ile można  się zgodzić z  wielkim 

romantykiem, co do  „żeglugi jako środka do osiągnięcia 

celu”, o  tyle „niesienie cywilizacji” jako jej celu musi bu-

dzić zastrzeżenia natury moralnej i etycznej; Hugo będąc 
Fasada kamienicy przy ul. Długiej, róg ul. Tkackiej.
Fot.: Kazimierz Babiński
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skrajnym konserwatystą był przekonany o wyższości rasy 

białej. Bronił kolonializmu i usprawiedliwiał (z małymi wy-

jątkami) wszelkie tego rodzaju eksploracje, nawet krwa-

we. Tak rozumiał żeglowanie. 

Jedni i  drudzy poddając  się imperatywowi wędro-

wania i poznawania, przyczynili się do popularyzacji od-

wiedzanych krajów i miejscowości, a także, co oczywiste, 

do ich rozwoju gospodarczego. 

My, typowi turyści, w  istocie jesteśmy spadko-

biercami całego materialnego i  duchowego dorobku 

odkrywców-indywidualistów i masy pokoleń bezimiennych 

podróżników. Zauważyły to i doceniły władze samorządowe 

różnych miast, m. in. Oviedo w Hiszpanii, Makarska w Chor-

wacji, Zakopanego, dowartościowując nas, anonimowych 

turystów, postawieniem pomnika podróżnego, zaś United 

Nations World Tourism Organization (agencja ONZ) 
uchwaliła w roku 1979 Światowy Dzień Turystyki obchodzo-

ny niezmiennie 27 września. 

Zatem: navigare necesse est, vivere …, voyage, voyage.

Elżbieta Gut Szymecka „Wspomnienia z Toskanii”, akryl Daniel Kufel „Tajemnica jednorożca”, olej

* Gdańska sentencja ma brzmienie: Navigare necessum est, vivere non est necesse. Z wyjaśnienia nadesłanego przez kierownika Katedry Filologii 
Klasycznej UG, prof. dr hab. Annę Marchewkę, za które serdecznie dziękuję, wynika, że wyraz łaciński necesse ma też swój archaiczny (skostnia-
ły) odpowiednik: necessum, a nawet necessus. Występuje tylko z czasownikiem być (esse) i mieć, uważać. Dosłowne przetłumaczenie tej części 
zdania, to: konieczne jest żeglowanie; trzeba żeglować, należy żeglować. Zatem zdanie z archaicznym necessum jest poprawne. Na doborze formy 
na -um musiała, jak można przypuszczać, zaważyć eufonia (końcowe -e z necesse zbiegłoby się z e- początkowym z est).
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Alicja Kazanowska „Oceanarium”, olej

Regina Kłosińska „Bociany”, kopia 
obrazu Szkoły petersburskiej, olej

Maja Chrostowska-Gucwa „Łódź rybacka”, akryl

malarstwo
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poezja

Zofia Maria Smalewska
Sierpniowa noc
Sierpień stanął na półmetku
ociera się o niebo
nad ogrodem zapada noc
mój dom odpływa w sen
spod ciężarnych chmur
złowrogo łypie oko księżyca
bezszelestnie snuję się po pokoju
zmierzam ku oknu
przykładam ucho do muru
on nigdy nie śpi
słyszę z dołu na półpiętrze
klawiaturę szmerów minionych istnień
nieznany odgłos chóru
dobiega z ogrodu
wokół okna sypialni jak bluszcz
pną się muzyczne głosy
sięgając dachu zabierając mi sen
czekam aż poranny brzask uciszy je
                                              [ w niebie
sierpniową nocą śpiewa cały dom
skrzypią okiennice starego ganku
o parapet okna uderzają pierwsze
srebrne krople deszczu

Zbigniew Ignacy Brzostowski
Heraklit próbuje jeszcze raz wejść 
do tej samej rzeki
Przez rdzawe usta jazu schodzi w wodę posiwiały Heraklit
w zielonych oczach ryb bada zimowy zodiak
na zawsze go kaleczy ich dotyk lodowaty
Martwe ciała węży zmiażdżone kołami wehikułów podróżnych
wiatr wieczorem zrywają
co ciężkim młotem nocy nerwy rozbija
Żywe o łbach jak stopy karpackich Cyganek
z nieba chlustają ulewę ołowiu wrzącą cynę gromu
w smolne żagwie zamieniają lasy
Miedziany wąż niepokoju we śnie przychodzi
cierń szkło blacha nie poznasz nawet w świetle lampy
Przeszywa cię boleśnie dawno zgasła gwiazda
uwięziona w nurcie burej chciwej rzeki

Jesteś drżącym Heraklitem
odwracasz pory roku przeskakujesz miesiące
grzebiesz w kotle dni
oglądasz czarno-białe fotografie
w końcu widzisz rozmazany wirujący karuzel
i tamtego-tego Heraklita
jak pogardliwie podrzuca
ciemne wróżebne astragale
i pod nosem mamrocze -

Ulepić coś z wody i snu nawet z błota
i powiedzieć pomyśleć choć - kocham
                                                  
                                                      Nad Radunią w Juszkowie

Janina Laskowska- Mróz
Zabierz mnie
Zabierz mnie tam
gdzie nie ma zawiści
a w oczach człowieka
widać skrawek nieba
Zabierz mnie tam
gdzie słowa
znajdują
s p e ł n i e n i e

Jerzy Fryckowski
Ojciec
Po lewej stronie torów leżysz zakopany,
niebo ogrzane łuną liże ciepło zniczy,
dłonie wciąż takie zimne troszczą się o rany,
chociaż żaden kalendarz wspólnych dni nie liczy.

Nie mam Ojca. Mam próchno. Pod stopą szeleści,
a czasem pęka lodem jak w szklanych kałużach.
Widzę – idzie w piżamie pod garbem boleści.
Przecież miał iść do nieba, stąpając po różach.

Gnije już trumny wieko. Piach zatyka usta,
a ja ciągle się skradam, aby nie obudzić.
Jak w gabinecie śmiechu wciąż drwią ze mnie lustra
bardziej szczere niż złoto, prawdziwsze od ludzi.

Andrzej Sikorski 
na Żuławach po wojnie
 
co tam pracowało się i jakoś było
pomału zlepiało się do kupy
 
u nas też czarne ziemie były i niejedno licho
na wiosnę
- Bug spokojny; Motława wyrzuca zapiętych 
          [na ostatni guzik żołnierzy z węgorzem
w głowach

Roman Ciesielski
myślałeś
myślałeś
że jak przestaniesz pisać
zatrzymasz czas
tymczasem nie jest tak łatwo
mgła zaległa nad juszkowem
cienie przodków
pokazują swoje nieodgadnione oblicze
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Dorota Romanowska-Rogozińska

Aleksandra Matyśkiewicz

Bożena Jagielska

Mateusz Michalczyk, z cyklu „Korony”, rzeźba

ceramika
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Danuta Kraszewska „Kościół w Straszynie”, tusz

Barbara Jankowska „Miłocin”, akwarela

malarstwo
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Edyta Skrzypek, ręcznie malowana porcelana

Renata Jelińska „Słoneczniki” wg Van Gogha,  
haft krzyżykowy

Jadwiga Sikora „Czepiec z ludowego stroju kaszubskiego” haft

Anna Prill „Torebka” haftowana na czarnym aksamicie, szychem, złotogłowie kaszubskie

Olena Ulianova „Sad o zmierzchu” (fragment), jedwab, 
naturalne barwniki, kontaktowe farbowanie

porcelana, tkanina, haft
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malarstwo
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proza

Maria Jędrzejczyk

Czarny znak  
odc. 1

Grzmiało. Niebo zrobiło  się granatowe. Szłam wzdłuż 

brzegu Motławy, zgięta wpół. Coraz silniejszy wiatr dmuchał 

w moje plecy, popychał do przodu.

Czułam, jak do nóg przykleja mi się zmoczona deszczem 

sukienka. 

Uszyłam ją ze  starego, spłowiałego, jedwabnego żagla 

znalezionego w szuwarach. Ufarbowałam na czerwono ko-

rzeniami marzanny. Przewiązałam sznurem.

Efekty moich starań wyglądały mizernie: po moich sto-

pach spływały krwiste smugi.

Krew! – pomyślałam w pierwszej chwili. 

Natychmiast zrozumiałam jednak, że to nie krew, ale za-

sługa marzanny. 

Burza szła od północy, od strony Zamku Krzyżackiego.

Nagle spomiędzy beczek z piwem, które akurat mijałam, 

wyskoczył w górę, jak z procy, czarny kot. Skierował się pro-

sto na mnie i… niestety, przebiegł mi drogę!

Ogarnęły mnie złe przeczucia. Popatrzyłam za siebie, 

na  Krzyżacki Zamek. Wyglądał jakby płonął. Zasłaniały go 

ogromne czerwone jęzory. Granatowe niebo rozdzierały 

zygzaki piorunów. 

Kiedy grzmiało, moja Babcia zwykła mówić:

- To Pan Bóg, palcem grozi.

Rozglądnęłam się wokół siebie; ani żywej duszy. Dziwne. 

Po południu, kiedy wracałam codziennie do domu, nabrzeże 

było gwarne i zaludnione, pełne kupców, marynarzy, porto-

wych robotników, mieszczan, polskich szlachciców a także 

gdańskich bówków o twarzach rozanielonych piwem.

Nagle, poczułam lęk.

Co  prawda, kilka dni wcześniej, również czułam  się 

nieswojo. Wydawało mi się, że  czasami, kiedy wracałam 

do  domu, ukradkiem podążało za mną dwóch mężczyzn. 

Jeden za drugim. Tak, jakby ten pierwszy podążał za mną, 

a drugi śledził tego pierwszego.

Jednak wówczas nie  bałam  się tak bardzo, jak tym ra-

zem. Wokół było mnóstwo ludzi i ci dwaj nie mogli zrobić 

mi niż złego.

O  tych dwóch dziwnych mężczyznach, powiedziałam 

Ojcu. Nazwałam ich szpiegami.

- Nic dziwnego, moja najstarsza córka, dopiero co, 

wyrosła na  śliczną pannę. Niedługo wyjdziesz za mąż 

i  będzie spokój – powiedział Ojciec, i  uważał sprawę za 

zamkniętą.

Tym razem nie widziałam nikogo. Szpiegów również. Bu-

rza wypłoszyła wszystkich.

Na  szczęście, kiedy już pożegnałam  się z  Ojcem, opu-

ściłam Krantor, i szłam nabrzeżem, mury kamienic osłaniały 

mnie, chroniły nieco przed zachodnim wiatrem i deszczem. 

Szłam zamyślona w kierunku mostu Kogi. 

Zastanawiałam  się nad rozmową mojego Ojca z  Mi-

strzem Dźwigowym, który powiedział; 

- Współczuję ci z powodu śmierci żony. Teraz, kiedy zo-

stałeś żurawikiem, nie musisz martwić się o pracę.

Wystarczy deptać. Będziesz mógł wyżywić sześcioro 

dzieci i  uzbierać na  posag dla Kasi. Widzę, że  codziennie 

przynosi ci obiad. Popatrzył na  mnie. Ładna z  niej panna 

– następnie przeniósł wzrok na wielkie drewniane bębny - 

Cały Gdańsk jest dumny z ukończenia budowy Żurawia. My 

również. Mamy rok tysiąc czterysta czterdziesty czwarty – 

powiedział Mistrz uroczystym głosem.

Próbowałam wyobrazić sobie, ile to jest tysiąc czterysta 

czterdzieści cztery. Znalazłam w sobie odwagę i odezwałam 

się;

- Cztery, to łatwe. Wystarczy zagiąć kciuk. Cztery dziesiąt-

ki również. Nieraz zanosiłam cztery dziesiątki, lub więcej, jaj 

na targ, żeby je sprzedać. Ale czterysta… i tysiąc?!.

- Po  co  dziewczynie psuć sobie tym głowę. Kobiety 

nie powinny być zbyt mądre – powiedział Mistrz.

Wracałam do domu z koszem. Niosłam puste naczynia, 

w  których zanosiłam Ojcu obiady i  zastanawiałam  się nad 

słowami Mistrza.

Chciałabym jednak wiedzieć, ile to  jest – tysiąc cztery-

sta czterdzieści cztery. Gdybym była chłopcem i  chodziła 

do szkoły, to pewnie bym wiedziała.
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Deszcz siekł tak mocno, że musiałam schronić  się przy 

Chlebnickiej Bramie. Po chwili ruszyłam znowu w kierunku 

Mostu Kogi.

W świetle błyskawic widziałam jak wielkie krople desz-

czu rozbijały się o lśniącą powierzchnię Motławy.

Nagle zauważyłam, że  na  wodzie, niedaleko brzegu 

pływa, a właściwie kołysze się, coś białego. Podeszłam bli-

żej brzegu. Na wodzie, pływał sobie, jak na białym, rozpo-

startym prześcieradle - człowiek z rozkrzyżowanymi rękami 

i szeroko otwartymi, brązowymi oczami.

Deszcz uderzał w  niego, tak jakby chciał go zatopić. 

Bezskutecznie.

Jego wąskie usta były rozcięte z  jednej strony, tak jak-

by ktoś chciał mu je poszerzyć. Była to stara, dawno już za-

gojona, blizna. Na białej koszuli widniał czarny znak krzyża. 

Od razu rozpoznałam w nim jednego z dwóch, śledzących 

mnie mężczyzn. To był ten drugi szpieg. 

cdn.

Maria Jędrzejczyk „Burza”
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Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Pruszczu Gd. 
2008-2018

W  2018  roku przypada 10-ta rocznica powołania 
przez Fundacje Pomocy Społecznej im. J. Beaumont 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pruszczu Gd. 

Działa on pod wspólnym patronatem Rektora Uniwersy-

tetu Gdańskiego, Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański, Staro-

sty Powiatu Gdańskiego i Fundacji Pomocy Społecznej im. 

J. Beaumont. (W  styczniu 2008  podpisano list intencyjny). 

Inicjatorkami utworzenia UTW były wolontariuszki Fundacji 

Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gd.

Pierwszy wykład odbył  się 6  lutego 2008  roku Zespo-

le Szkól Ogólnokształcących Nr 1  w  Pruszczu Gd., w  któ-

rym wzięło udział około 200  słuchaczy. Celem Fundacji 

w 2008 roku było zaktywizowanie ludzi, którzy mają pomysł 

na aktywne, twórcze życie. Zaczęło się od „plastyczek”, które 

chciały rozwijać swój talent. Dołączyli seniorzy, którzy chcieli 

uczyć się języków obcych, i kolejni słuchacze, którzy chcieli 

poprawić swą sprawność fizyczną, ćwiczyć pamięć, a na za-

jęciach komputerowych poznawać nowe technologie byli 

i tacy, którzy chcieli miło spędzać czas w gronie rówieśników. 

Podczas pierwszej inauguracji Roku Akademickiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku w Pruszczu Gd. ślubowanie zło-

żyło ok. 200 -stu abiturientów. Oferta obejmowała wykłady 

i 9 sekcji-warsztatów. Dziś Uniwersytet liczy około 400 słu-

chaczy a  dodatkowa oferta, poza wykładami, to  46  grup 

warsztatowych. Na  sukces, którym niewątpliwie jest nasz 

Uniwersytet składa  się wiele czynników a  najważniejszy 

to czynnik ludzki. To ludzie tworzą wspólnotę -naszą wspól-

notę uniwersytecką. Dzięki dobrej współpracy z  władzami 

miasta i powiatu - samorządowcami, którzy rozumieją po-

trzeby seniorów rozwój i poszerzanie oferty jest możliwe. 

Do  dziś wspólnie tworzymy i  rozwijamy Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Pruszczu Gd. Możemy realizować marze-

nia seniorów nie tylko miasta, ale i powiatu. Nasz uniwersy-

tet jest wspólnym dziełem i dobrze służy seniorom, czego 

dowodem jest rosnąca rzesza słuchaczy. Możemy postawić 

znak równości między byciem seniorem, a aktywnością, ra-

dością i spełnieniem.

Dotychczasową działalnością udowodniliśmy, że  warto 

było nam zaufać. Pokazujemy, że rozwiązywanie problemów 

środowiska senioralnego jest również ważne jak kształcenie 

młodzieży.

Słuchacze Uniwersytetu, poza ofertą edukacyjną chęt-

nie uczestniczą w  wycieczkach krajowych i  zagranicznych 

oraz w wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Odwiedzają 

muzea, filharmonie, teatry, kina. 

Obecnie w  ramach oferty dodatkowej prowadzimy 

46 grup warsztatowych w każdym semestrze. Proponujemy 

słuchaczom, co dwa tygodnie, wykłady o różnej tematyce, 

mogą również korzystać z  lektoratów: języka angielskiego, 

niemieckiego oraz hiszpańskiego, gimnastyki i  rehabilitacji 

w  basenie oraz różnych gimnastyk na  salach dobrze wy-

posażonych w profesjonalny sprzęt. Seniorzy ćwiczą swoją 

pamięć dzięki warsztatom z  psychologii, doskonalą swoje 

talenty na zajęciach plastycznych oraz wokalno - instrumen-

talnych. Od dwóch lat mamy własny chór uniwersytecki.

Przez dziesięć lat, przygotowując ofertę na  każdy se-

mestr, wsłuchujemy  się w  potrzeby słuchaczy. Tworzymy 

zajęcia zgodnie z zainteresowaniami naszych seniorów. Cecylia Wróblewska „Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”, akryl
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Lidia Piechocińska „Ostrózki”, akryl

Hanna Montowska „Dawna Rotunda”, akryl

Zofia Radomska „Kościół w Łęgowie”, akryl Sabina Jankowska-Dębska „Kościół w Cedrach Wlk.”, olej

Eugenia Frydrych „Pruszcz Gdański”, olej

Barbara Biegańska „Ul. Kossaka”, akryl



37

poezja

Tadeusz Jałoszyński
Rapsod czwarty
Dałem Ci moc i piękno
byłaś pięknem na ziemi 
teraz pozostał tylko blask zadumanych gwiazd
kąpałem Cię w świetlistym blasku księżyca
nad Twą głową rozwiesiłem niebo cudu
a nagą ziemię w raj zamieniłem
ale wyczerpała się moja potęga
tworzyłem nowe cuda daremnie
widziałem Cię smutną
w ciepłych pieszczotach pomroku
w nim mnie nie było
zgasłaś jak błędny ognik
rozwiałaś się jak opary mgły o brzasku
znikłaś, zgasłaś a ja wciąż Cię widzę 
na jawie i we śnie 
w słonecznym a czasem gasnącym mroku
słyszę Twój głos nawet w huku burzy
w rozkołysanej tęsknocie zasypiającego morza
niby widzę, słyszę a znaleźć Cię nie mogę

Elżbieta Maria  
Laskowska
* * *
Zatańczę z Tobą tango
w pustej sali
wśród róż zapachu
dobiegającego z ogrodu
w ciemności czterech ścian
odgadywać będę Ciebie
spojrzenia
uśmiechy
myśli
dotyk zagubionych dłoni
słów niewypowiedziane 
                       [ znaczenie
zatańczę z Tobą walca
w zieleni lasu
wśród sosen zapachu
i panien – brzóz białych
w tanecznym wirze 
odgadywać będziemy siebie

Tadeusz Karmazyn
Petycja do Thee

Nieś mnie moje życie do Ciebie,
włóż mnie w Twój zawsze kwitnący 
                                                 [ ogród, 
pozwól Twojej bliskości trwać.

W ciszy, oddechu, biciu serca,
płaczu nowonarodzonego,
Ty jesteś tlenem mojego Ja.

Bądź moją solidną laską
żebym trzymał równowagę
na kolczastych ścieżkach.

Pomóż mi ze łzami
podążającymi za impulsami
mojego serca--
ich oczyszczający bieg
kłopotliwy czasami.
Rozpal we mnie uśmiech.

Daj mi cierpliwość żeby zrozumieć
tą nieustającą walkę o bliskość Twoją.

Znowu gonię Cię.

Hanna Glok-Lejk
Czterdzieści siedem 
zachodów słońca

Żeby każdemu było dobrze,
obiecaliśmy sobie wyspę
podzieloną na gorące zaułki
i gorsze dni miały odchodzić
z pierwszym świtem.
Zamiast tego
rozrastają się jak baobaby.

Od wyrywania mam czerwone 
                                          [ palce.

Spójrz. Przeciera się horyzont,
byśmy mogli, jak dawniej
od rana do wieczora
oglądać zachodzące słońca.

Tadeusz Wojewódzki 
Domek Iwonki i mój
budowaliśmy domek z kart
w kształcie marzeń o nieskończoności
dokładaliśmy 
kolejne piętra 
zapisane prozą normalności 
bez retuszu przemilczeń
w czystej przestrzeni wrażeń
domek 
otwarty na świat
przyjazny ludziom i nam
wypełniliśmy dobrym słowem
po najmniejszy zakątek
wyświęciliśmy ciepłym gestem
wszystkie progi
i ostre kąty
…
gdy
zostanie
choć jedno z nas
będzie nadal w tym domku z kart
cień sensownie spędzonego życia
rzucony niedbale na płaszczyzny kart
przez płomień
nadziei wieczności
obecnej do końca 
w nas 
                                           14.02.2017
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Barbara Chudyba „Przypływ”, akryl

Jerzy Sobczyk „Pasieka”, olej na płycie, fot. Grzegorz Cwaliński

Janina Zielińska – Bez tytułu

Danuta Vetter „Widok na wyżyny”, akrylVasyl Netsko, technika własna

Urszula Cwalińska „Portret”, akryl

malarstwo
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historia

Krzysztof Grynder

Z kolekcji starych pocztówek

Przywidz ok. 1940 r., zdjęcie lotnicze

Jodłowno (Stangenwalde), gm. Przywidz,  
siedziba Nadleśnictwa.

Bielkowo, gm. Kolbudy. Piekarnia, mistrza 
piekarnictwa. Bruno Kielmanna 
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Oprac. Krzysztof Szczotka

Dynastia Sobiesławiców. 
Przypomnienie 

Ta dynastia, to  książęta pomorscy, którzy na  Pomorzu 

rządzili od XII wieku. Z niej wywodzili się książęta gdańscy. 

Nazwa dynastii pochodzi od imienia Sobiesław. Sobiesław I, 

zwany też „gdańskim”, panujący do  ok. roku 1177/79, jest 

uznawany za jej założyciela i pierwszego przedstawiciela. 

Rodowód dynastii, jak i  jej protoplasty, jest tajemniczy. 

Jedno jest pewne: ta dynastia nie wywodziła się z Piastów. 

Nie ma źródeł, które jednoznacznie przesądzałyby o jej po-

chodzeniu, chociaż istnieje przekaz tzw. translacji „Św. Barba-

ry”, jakoby jej korzenie tkwiły w ziemi sieradzkiej, lecz nie jest 

on potwierdzony i mało prawdopodobny. Przypuszczalnie 

byli wielonarodowościową mieszanką Bałtów, Germanów 

i Słowian, a być może i Skandynawów. Przywołajmy opinię 

prof. B. Śliwińskiego, autora cennego „Pocztu książąt gdań-

skich” (2006), który pisze, że „z władców rządzących polskimi 

księstwami tylko książęta Pomorza Gdańskiego nie wywo-

dzili się z rodu Piastów, choć dla wszystkich ówcześnie żyją-

cych było oczywiste, iż z mowy, obyczaju i wedle własnego 

mniemania byli Polakami”. Oznacza to, że też przyjęli więk-

szość, w zależności od regionu Pomorza tradycji, a ówcze-

sny jego zasięg terytorialny (pomimo częstych zmian granic) 

obejmował tereny od Wisły po przedpola Koszalina, zaś naj-

ważniejszymi grodami obszaru były miejscowości takie, jak 

Słupsk, Świecie nad Wisłą, Tczew, Gniew, Sławno, Białogard 

i, co  oczywiste, Gdańsk jako centrum administracyjne, kul-

turalne, handlowe i  polityczne. Majątek dynastii pochodził 

prawdopodobnie z  podbojów i  darowizn Bolesława Krzy-

woustego. Wyprawmy się w tamte czasy. 

Książe Bolesław Krzywousty dążący do  podboju Po-

morza pokonał w kilku bitwach dwóch książąt pomorskich 

(źródła nie podają gdzie i kiedy; w Wikipedii przyjmuje się, 

że jednym z pokonanych był prawdopodobnie Świętopełk I) 

i wcielił Pomorze do Polski przyczyniając się do chrystianiza-

cji tych ziem i ustanawiając na nich struktury kościelne. Dla 

zagwarantowania trwałości wprowadzonych zmian ustano-

wił swoich namiestników mianując na tę funkcję wybranych, 

uległych lokalnych władców z dynastii Sobiesławiców. Wła-

dza zwierzchnia księcia okrzepła. Wprowadzone zmiany 

okazały się na tyle trwałe, że tzw. rozbicie dzielnicowe, które 

nastąpiło w  Polsce po  jego śmierci (1138), nie  zaszkodziło 

na tych terenach interesom państwa i Kościoła. 

Przyjęto, że  druga połowa XII w., to  czas tej dynastii, 

której przedstawiciele pozbawieni władzy, lecz nie  końca 

pogodzeni z  realiami i  nowym porządkiem wynikającym 

z podległości Polsce, powoli włączali się do zmian. Jednak-

że po śmierci księcia i rozpadzie państwa na dzielnice część 

z nich zwietrzyła okazję do odbudowania dotychczasowej 

pozycji i prestiżu. Jednak przysłani z Polski nowi, bezwzględ-

ni namiestnicy (z dynastii piastowskiej), pochodzący z naj-

bardziej wpływowych środowisk władzy (tak uważa część 

historyków związanych z Uniwersytetem Gdańskim, a wśród 

nich m. in. B. Śliwiński) i  Kościoła, którzy zaprowadzili po-

rządek na  zbuntowanych obszarach kończąc tym próby 

powtórnego usamodzielnienia  się dynastii i  z  czasem do-

prowadzając do jej wygaśnięcia. 

Okres rządzenia Sobiesławiców można podzielić na dwa 

etapy: 

namiestnikowski liberalny, obejmujący lata 1227-

1294, charakteryzujący się względną samodzielnością, stabi-

lizacją polityczną, administracyjną i gospodarczą, 

namiestnikowski twardy, charakteryzujący  się bez-

względnym zwierzchnictwem książąt piastowskich; według 

historyków pozycja namiestników mogłaby być porów-

nywalna z  pozycją niemieckich margrabiów i  urzędników 

o poszerzonych kompetencjach, głównie wojskowo-skarbo-

wych, zwłaszcza, że ci z czasem pokusili  się o usamodziel-

nienie, ale to już inna historia. 

Skupmy się na niektórych postaciach znaczących książąt 

gdańskich z dynastii liczącej 20. przedstawicieli. 

Sobiesław I, jej założyciel. Dla jednych postać legen-

darna, dla drugich – historyczna. W  okresie swojego, pra-

wie 50. letniego żywota, nie  zdziałał niczego znaczącego 

historia
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i nie wsławił  się niczym spektakularnym. Nadal dyskusyjne 

jest przypisywanie mu „fundacji klasztoru oliwskiego”. W tej 

materii wielu badaczy, w tym wymieniony prof. B. Śliwiński, 

skłania się do tezy, że było to zasługą jego syna, Sambora I. 

Sambor I, hipotetyczny „fundator klasztoru oliwskiego”. 

Śliwiński pisze, że  zachowany dokument fundacyjny dato-

wany na  rok 1178 okazał  się falsyfikatem powstałym w XIII 

wieku, a więc po śmierci Sambora, jednakże zawierającym 

część prawdziwych informacji o  tym wydarzeniu. Na  tej 

podstawie przyjęto, że  klasztor „otwarto” w  roku 1186, za 

jego życia. Sambor darował cystersom kilka osad pomor-

skich i przyznał wiele przywilejów, w tym m. in. nieopodat-

kowane połowy ryb na Bałtyku i prawo do dziesiątej części 

z dochodów z karczem i ceł gdańskich. Oczywiście wszystko 

za zgodą krakowskiego księcia Kazimierza Sprawiedliwego.

Mściwoj I, syn młodszy Sobiesława i  brat Sambora. 

Po  śmierci Sambora objął namiestnikostwo Gdańska. Po-

mógł namiestnikom wschodniopomorskim powiększyć ich 

prywatne majątki ziemskie. Złożył „na  wyrost” hołd lenny 

Waldemarowi II, królowi duńskiemu i  zwierzchnikowi Po-

morza Zachodniego, który wówczas wyprawił  się do Prus. 

Nadal wspierał cystersów przekazując im Chmielno, lecz 

później „przerzucił”  się na  norbertanów fundując klasztor 

w Żukowie (ok. 1212/14) i nadając im wieś z przyległościami, 

m. in. Rębiechowem. Pod koniec żywota (ok. 1220) ofiarował 

klasztorowi w Żukowie wieś Juszkowo pod Pruszczem.

Tę politykę wobec klasztorów kontynuował po śmierci 

Mściwoja jedyny syn Sambora I, Sobiesław II (zmarły bezpo-

tomnie) darowując Kościołowi m. in. Żarnowiec, Dzierżążno, 

Ostrzyce i część Rumi. 

Z  potomstwa Mściwoja I  (6. dzieci:, w  tym 4. synów) 

na uwagę zasługuje 

Świętopełk II Wielki był księciem i  wojownikiem za-

wierającym liczne sojusze. Z  bratem Warcisławem wziął 

udział w wyprawie Leszka Białego i jego brata, Konrada Ma-

zowieckiego, na Prusy. Samodzielną wyprawę, zakończoną 

sukcesem, podjął na  wezwanie rycerstwa ziemi słupskiej 

zbuntowanego przeciwko Duńczykom i przyłączył ją do Po-

morza Gdańskiego, a następnie wyprawił się w bynajmniej 

nie  pokojowych zamiarach do  Wielkopolski. Samodziel-

ność kosztowała go utratę zaufania Leszka Białego i odmo-

wę przezeń dalszego wspierania. Świętopełkowi udało  się 

Grobowiec przesławnych książąt pomorskich fundatorów tej budowli. Grobowiec zbudowano w formie sarkofagu. Kosztował w 1615 r. 800 
florenów. W czasie świąt kościelnych zapalano przy nim świece. Podczas mszy Opat skrapiał grobowiec wodą święconą oraz okadzał. Zwyczaj 
ten pielęgnowano w klasztorze do 1831 r., fot. Krzysztof Szczotka.
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usamodzielnić Pomorze i  zostać jego jedynym władcą. Za 

jego kadencji rozpoczęło się tworzenie na Pomorzu Gdań-

skim struktury terytorialnej i  hierarchii urzędniczej, przez 

co wszedł w liczne konflikty z sąsiadami i Kościołem, w tym, 

jako prekursor, z  forpocztami Zakonu Krzyżackiego. Zmarł 

w roku 1266 w wieku 71 lat. Jego zasługą dla Gdańska jest, 

jak pisze Śliwiński, „lokowanie na  prawie lubeckim miasta 

Gdańska”.

Mściwoj II - najstarszy syn Świętopełka z  pierwszego 

małżeństwa. Kontynuował walkę z Zakonem jego metoda-

mi, których nabył przebywając w ich niewoli jako zakładnik 

ze  strony Świętopełka, jego ojca. Z  czasem wystąpił prze-

ciwko ojcu i  części rodziny ułożonej z  Krzyżakami, m. in. - 

przyrodniemu bratu Warcisławowi II (synowi Świętopełka 

z drugiego małżeństwa), księciu gdańskiemu od roku 1266, 

nie zgadzając się na utrzymywanie dalszego pokoju (z roku 

1253) z  Zakonem. Eskalacja konfliktu i  wojna domowa do-

prowadziła go do zaoferowania Gdańska margrabiom bran-

denburskim za militarne poparcie przeciwko Krzyżakom, 

lecz z tego się wycofał, jednakże ci przy przychylności miesz-

czan zajęli go. Chcąc odzyskać gród zwrócił  się o  pomoc 

do  Bolesława Pobożnego, przeciwnika margrabiów, który 

błyskawicznie z  nimi  się rozprawił. Mściwoj uznał wpusz-

czenie Brandenburczyków za zdradę i zemścił się na miesz-

czanach skazując niektórych na śmierć, konfiskując majątki 

i nakazując zburzyć fortyfikacje. W ten sposób na długie lata 

zmarginalizował polityczne i gospodarcze znaczenie miasta 

sprowadzając go jednego z  wielu prowincjonalnych miast 

w regionie. Reasumując, przyczynił się do zjednoczenia Po-

morza Gdańskiego z Wielkopolską i stworzenia silnej koali-

cji antykrzyżackiej na połączonych terytoriach. Dzięki temu 

Przemysł II rozpoczął proces zjednoczenia państwa Polskie-

go. Mściwoj zmarł w roku 1294 przeżywszy 74 lata. 

Na nim kończy się de facto dynastia Sobiesławiców. Po-

czynając od Przemysła II (od roku 1294, po śmierci Mściwoja) 

do władzy doszła dynastia Piastów.

Podsumowując trwające ok. półtora wieku rządy dy-

nastii nie  sposób spojrzeć na  nie  przychylnie. Głównie 

z  powodu uprawianej przez nich prywaty podyktowanej 

chciwością i chęcią bogacenia się, a także obdarzania nad-

miernymi dobrami i przywilejami Kościoła. O ile to ostatnie 

po części wynikało z polityki prowadzonej przez Bolesława 

Krzywoustego, o tyle po jego śmierci z własnych interesów. 

Zawsze bowiem mogli liczyć na  wsparcie duchowieństwa 

w trudnych momentach życiowych i dziejowych. 

Wykorzystano:

B. Śliwiński, Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 2006.

Historia Gdańska, tom I, red. E. Cieślak, Gdańsk 1985. 

Nota autora 

Niniejszy tekst jest prezentowaną (we  fragmentach) 

przeze mnie jako przewodnika informacją podczas oprowa-

dzania wycieczek po Gdańsku i okolicy. 

Świętopełk II Wielki. Pomnik dłuta Wawrzyńca Sampa w Gdańsku, 
fot. Krzysztof Szczotka
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Jerzy Paweł Kornacki

Dzwonnica i cmentarz 
w Wiślinie

W Wiślinie, w gminie Pruszcz Gd. znajduje się nietypo-

wy, rzadko spotykany obiekt zabytkowy pochodzący z koń-

ca XVIII wieku. Wyjątkowa drewniana brama – dzwonnica 

cmentarna została zbudowana w 1792 roku (nr rejestru za-

bytków 792). Stoi na  brzegu niewielkiego parafialnego 

cmentarza w Wiślinie. Przejście przez nią na teren cmenta-

rza stanowi niesamowitą symbolikę między życiem docze-

snym (droga przed cmentarzem) a życiem wiecznym czyli 

terenem cmentarnym. Bramę zbudowali mieszkańcy oko-

licznych wsi będący jedną grupą wyznaniową, menonici - 

protestancki odłam wyznaniowy. W tym czasie na Żuławach 

nie było niczym dziwnym, że cmentarze zakładali wyznawcy 

jednej religii. W sąsiedniej Rokitnicy był cmentarz luterański 

i żydowski. We Wocławach, wsi także oddalonej tylko o kilka 

kilometrów, były też dwa cmentarze katolicki i protestancki. 

Menonici byli to emigranci wyznaniowi z Niderlandów 

oraz północnych prowincji niemieckich, stworzyli kulturę 

o niezwykle surowych obyczajach i zasadach. Dzięki tym za-

sadom i umiejętności walki z wodą przyczynili się w dużym 

stopniu do  odnowienia i  utrzymania urządzeń melioracyj-

nych Żuław. W  1555  roku menonici zmuszeni byli opuścić 

Holandię z powodu prześladowań religijnych. Głównie za 

sprawą odmawiania wstępowania do wojska, czego zabra-

niały im zasady religijne. W Polsce mieli możliwość korzysta-

nia z  tolerancji religijnej zwłaszcza w  Prusach Królewskich. 

Byli chętnie osadzani na ziemiach szlacheckich czy dobrach 

kościelnych. Wysoko ceniono ich za pracę i gospodarność. 

Zabytkowa wieża przypomina budowle stojące 

w  średniowiecznych grodach. Jest to  obiekt drewniany 

o  konstrukcji słupowej oszalowanej deskami, ustawiony 

na  ceglanej podmurówce. Deski są ustawione pionowo. 

Budowla jest czworoboczna, w  planie prostokątna, dwu-

kondygnacjowa. Parterowa kondygnacja mieści półkoliste 

otwory bramne z dwuskrzydłowymi wrotami, nad nią pię-

tro nakryte czterospadowym daszkiem zwieńczonym iglicą 

z chorągiewką. Znajdują się tu też otwory okienne. Deskowe 

poszycie pokrywały niegdyś zdobienia.

Wewnątrz, w  części parterowej, na  słupach nośnych 

znajdują  się wyryte napisy w  języku niemieckim. Napis 

na pierwszym słupie upamiętnia rok powstania i nazwisko 

fundatora, tj. Hansa Qwarpa Szulca – sołtysa sąsiedniej wsi 

Dziewięć Włók (Anno 1792 ist dieser Tührm gebaut, der Bau 
Herr ist gewesen Hans Qwapb Schultz auf Nuenhuben). Dru-

gi napis informuje o budowniczym obiektu Jakubie Jantze-

nie i o  jego innych obiektach, które wybudował np. domy 

czy młyny - wiatraki (Bau Mauster ist gewesen Jacob Jant-
zen Ligner wie auch Zimmer und Mühlenbau er auf Hoch-
zeit, Nassenhuben und Neunhuben). Pozostałe dwa napisy, 

Dzwonnica

historia
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na  dwóch pozostałych belkach, podają imiennie Zarząd 

Gminy Wyznaniowej z  podziałem na  wsie Wiślinę (niem.: 

Hochzeit) i  Mokry Dwór (niem.: Nassenhuben). Widnieją 

tu  nazwiska Schultz, Boertz. Ciekawostką jest dodatkowy 

napis na mieczu łączącym belki konstrukcyjne. Wyryto tam 

wiadomość o fakcie zamordowania miejscowego grabarza 

Johanna Brun i datę 1815 rok (Johann Brun Anno 1815 Toten-
graber gemord). Niestety nie znane są okoliczności tej trage-

dii. Również tajemnicą pozostaje wyryta pod tym napisem 

data 1829 rok z symbolem krzyża.

Na  wieży wisiały dawniej dwa dzwony różnej wielko-

ści usadowione w drewnianych łożach. Ze względu na zły 

stan techniczny wspomnianych łoży przeniesiono je na pro-

wizoryczne obramowanie przy dawnej kaplicy a  później 

na wieżę nowo wybudowanego kościoła gdzie są do dziś. 

Zostały one odlane w 1922 roku i mają napisy w języku nie-

mieckim. Jest to rota modlitwy.

Budowla ta została wyremontowana w 1959 roku, a de-

cyzją z dnia 27 października 1973 roku została wpisana do re-

jestru zabytków województwa gdańskiego.

Dnia 15  listopada 2006  zakończono inwestycję w  ra-

mach projektu „Konserwacja menonickiej dzwonnicy 

cmentarnej w  miejscowości Wiślina”. Projekt ten został 

sfinansowany z  Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. Za 

odnowienie zabytku Gmina Pruszcz Gdański została nagro-

dzona w  konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków 

„Zabytek Zadbany”, kategoria –zabytki sakralne.

Większy dzwon posiada odlany tekst modlitwy: 

„HERR LASS GEDEIHN DIE FRUCHT AUF UNSEREM FELD.”

(Panie powiększ plony, owoce naszej ziemi)

„GIB. DASS AUCH UNSER HERZ SEI WOHLEBESTEUT.”

(daj naszym sercom dobroduszność)

 „AM ENDE FŰHR UNS IN DEIN HIMMELZELT.”

(poprowadź nas na koniec do Królestwa Niebieskiego) 

Mniejszy dzwon ma umieszczoną rotę:

„SCHŰLTZ UNS HERR VOR KRIEGESNOT.”

(zachowaj nas Panie od wojny)

„SEGNE UNSER TÄGLICH BROT. HILF UNS BHEREN DEIN GEBOT.”

(błogosław nasz chleb powszedni. Pomóż przestrzegać Twoich 

przykazań)
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Obok dzwonnicy jest wkopana płyta nagrobna pocho-

dząca być może z  nieistniejącego kościoła, poświęcona 

zmarłemu w 1679 roku Hansowi From i zmarłej w 1697 roku 

jego żonie Cornelii Wilhelms. Na  płycie znajduje  się napis 

w języku niemieckim. 

ANNO 1679 DEN 11 APRIL IST IN GOTT DEM 
HERRN SEELIG EINGESCHLAFFEN DER ERBARE 
UND WOLGE ACHTE HANS FROM MIT NACHBARN  
AUF NASSEN HUBEN

ANNO 1697 DEN 20 FEBR. IST SEIN 
EHFRAU CORNELIA WILHELMS IN GOTT
DEM HERRN SEELIG EINGESCHLAFFEN
GOTT VERLEIHE IHNEN AM IUNGSTEN TAGE 
EIN FRŐLIGE AUF ERSEHUNG ZUM EWIGEN
  LEBEN AMEN 

W wolnym tłumaczeniu wyżej napisany tekst brzmi:

11 KWIETNIA 1679 ROKU W PANU BOGU ZASNĘŁA DUSZA 
UMIŁOWANEGO W PEŁNEJ CHWALE HANSA FROM. SĄSIE-
DZI Z MOKREGO DWORU.

20  LUTEGO 1697  ROKU W  PANU BOGU ZASNĘŁA DUSZA 
JEGO ŻONY CORELLI WILHELMS.
BOŻE DAJ IM W  NAJBLIŻSZYCH DNIACH RADOŚĆ ZMAR-
TWYCHWSTANIA DO WIECZNEGO ŻYCIA. AMEN.

Jest to najstarsza pamiątka po byłych mieszkańcach tej 

części Gminy Pruszcz Gd. Niestety fakt, że jest umiejscowio-

na na  zewnątrz i  narażona na  działanie czynników atmos-

ferycznych powoduje, że napis na płycie powoli zaciera się 

i jest coraz mniej widoczny.

W  centrum cmentarza stoi jeszcze jeden „świadek” hi-

storii tego miejsca. To  zabytkowy pomnik nagrobny. Jest 

to  stella zwieńczona polem pod  nasadą, zwanym tympa-

nonem (bębnem) z rzeźbą. Bogato wykończono też nasadę 

pomnika tzw. akroterionem, rzeźbioną dekoracją stylizowa-

ną na motywie roślinnym. Całość wykończona została ażu-

rowym, żelaznym krzyżem. 

Nagrobek postawiony został na mogile Johanna i Anne 

Wiens. Na pomniku po stronie wschodniej są widoczne na-

pisy w języku niemieckim:

Hier   Tutaj

Ruhen in Gott  Spoczywa w Bogu

Johan Wiens  Johan Wiens

geb. D. 17 Februar 1799 ur. dnia 17 lutego 1799

in Wotzlaff  w Wocławach

gest. D. 29 März 1876 zm. dnia 29 marca 1876 

in Schönau  w Stanisławowie 

und   i

Anna Wiens  Anna Wiens

geb. Wilms  z domu Wilms

geb. D. 12 Juni 1800 ur. dnia 12 czerwca 1800

in Schönau  w Stanisławowie

gest. D. 31 December 1877 zm. dnia 31 grudnia 1877

in Schönau  w Stanisławowie

Po stronie zachodniej widoczne są pojedyncze zwroty 

i litery w języku niemieckim, jednak ze względu na szkodli-

we działanie czynników atmosferycznych są one niewyraź-

ne i nie można ich przetłumaczyć. Była to prawdopodobnie 

rota modlitwy. 

Ślady rodziny Wiens w Stanisławowie i Wocławach moż-

na znaleźć do czasów zakończenia II wojny światowej. Bruno 

Wiens figuruje w książce adresowej jako gospodarz (Hofbe-
sitzer) pod adresem Wocławy 10. 

Cmentarz w  Wiślinie posiadał wiele innych cennych 

nagrobków. Jednak po II wojnie światowej prawie wszyscy 

mieszkańcy żuławskich wsi opuścili swoje gospodarstwa 

lub zostali wysiedleni. Nikt nie dbał o groby i cmentarz. Na-

grobki niszczały, wiele z nich padło ofiarą wandali a ówcze-

sne władze przymykały oko na tą dewastację. Tłumaczono, 

że to przecież „niemieckie”, niepotrzebne. Od czasów kiedy 

w Wiślinie na  stałe zamieszkał ksiądz i powoli tworzyła  się 

parafia rzymskokatolicka, zaczęto myśleć o ponownym ko-

rzystaniu z  terenu cmentarza. W  latach siedemdziesiątych 

XX wieku pochowano pierwszych mieszkańców, którzy 

przybyli na żuławską ziemię po wojnie. Dziś jest to cmentarz 

bardzo rozległej obszarowo Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie, skupiającej wiernych 

z Wiśliny, Mokrego Dworu, Krępca, Dziewięciu Włók, Rokitni-

cy, Bystrej i Lędowa. 
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Bartosz Gondek

Francuscy jeńcy w powiecie 
gdańskim – odkurzona 
historia

Po czerwcowej klęsce 1940 roku na Pomorzu pojawili się 

Francuscy jeńcy wojenni...

Jeszcze kilka miesięcy wcześniej żaden z nich nie podej-

rzewał, że kilka kolejnych lat przyjdzie im spędzić w koman-

dach roboczych malborskiego Stalagu XX B. Także na terenie 

Pruszcza Gdańskiego i Powiatu Gdańskiego.

10 maja 1940 roku o godzinie 5:35 ruszył „Fall Gelb”, czyli 

wielka ofensywa niemiecka na  Francję. 22  czerwca Niem-

cy pokonali ostatecznie niedawnego zwycięzcę I  Wojny 

Światowej. Tego dnia, o godzinie 18.50 gen. Wilhelm Keitel 

i gen. Charles Huntziger podpisali, w Compiegne układ o za-

wieszeniu broni. Oznaczało to wyłączenie największego mi-

litarnie europejskiego mocarstwa z wojny, czasową izolację 

Wielkiej Brytanii na kontynencie i oddanie zasobów mate-

rialnych Francji dla potrzeb gospodarki wojennej III Rzeszy.

Oznaczało także dostanie się do niewoli 1 850 tys. żoł-

nierzy i oficerów. 1 575 tys. z nich zostało później zarejestro-

wanych w  obozach, a  różnicę w  obu liczbach tłumaczyć 

można ucieczkami, zwłaszcza w  pierwszych tygodniach 

niewoli, oraz incydentalnymi zwolnieniami. 950  tys. jeń-

ców pozostanie w  niewoli aż  do  1945  r. Większość z  nich 

znajdowała się w granicach III Rzeszy sprzed 1938 r. Na te-

renach dawnych Prus Wschodnich, które od 1945 roku na-

leżą do  Polski, dwoma największymi obozami były: Stalag 

I Hohenstein, w którym przetrzymywano nawet 43 000 jeń-

ców francuskich, oraz Stalag XXB Marienburg. Największą 

liczbę jeńców zarejestrowano 1 lipca 1944 roku: przebywa-

ło tam ogółem 32.477  Jeńców, w  tym: 10.577  francuskich, 

9.324 brytyjskich, 5.708 sowieckich, 6.081 włoskich, 470 bel-

gijskich, 315 jugosłowiańskich i 2 polskich. Według pierwsze-

go oficjalnego raportu Międzynarodowego Czerwonego 

Krzyża, z  10  września 1940  roku stan osobowy obozu wy-

nosił: 5840  jeńców, w  tym: 4569  Francuzów ( 2  oficerów, 

20 cywili, 3962 pracujących), 589 Belgów (1 oficer, 214 pra-

cujących), 682 Polaków (199 pracujących). Dane te dotyczą 

jeńców znajdujących się w ramach organizacyjnych Stalagu 

XXB, obejmujących administracyjnie obóz główny położony 

w Malborku - Wielbarku (Marienburg - Willenberg), podobo-

zy w Gdańsku i wiele komand roboczych znajdujących się 

w  miejscowościach położonych w  północnej części pro-

wincji Prusy Zachodnie - Gdańsk. Dodatkowo podlegały 

mu lazaret w Malborku i więzienie w Grudziądzu. Większość 

jeńców pracujących przebywała w  podobozach i  koman-

dach roboczych. Grupy te mieściły  się w  pobliżu miejsca 

pracy jeńców i liczyły od kilku osób do ponad tysiąca. Ekipy 

robocze miały przeważnie charakter jednonarodowościo-

wych choć spotykamy też komanda wielonarodowościowe. 

Ze względów językowych szczególnie często występowały 

komanda francusko-belgijskie.

Francuskie komanda robocze, podlegające pod  Stalag 

XXB rozrzucone były po  całym obszarze dawnej prowin-

cji Gdańsk – Prusy Zachodnie. Francuscy jeńcy pracowali 

w Gdańsku i Gdyni. Oliwie, Tczewie, Starogardzie, ale także 

w Pruszczu Gdańskim

W  zależności od  przekazu od  50  do  200  Jeńców fran-

cuskich zajmowało także barak – baraki przy warszta-

tach i  hangarze w  południowo zachodniej części lotniska 

w  Pruszczu, w  bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi 

Cieplewo (Zipplau). Z  relacji więźniarek podobozu Stut-

thof działającego na  lotnisku, wynika, że  osadzeni po  dru-

giej stronie lotniska jeńcy francuscy żyli w  znacznie 

lepszych warunkach. Na  tyle, ile mogli, pomagali Żydów-

kom. Było to  jednak bardzo niebezpieczne dla obu stron. 

„Budując lotnisko, wycinałyśmy drzewa. Po  drugiej stronie 
lotniska, przy baraku z  narzędziami, mieszkali mężczyźni. 
Jak wachmani byli daleko udawało  się czasami nawiązać 

historia
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z  nimi kontakt. Nawet przekazać list. Jeńcy czasami zosta-
wiali nam kawałek czekolady lub cokolwiek, ale  udawa-
ło się to bardzo rzadko. Numery rozmawiających spisywane 
były przez strażniczki. Następnie, po powrocie z pracy, wy-
mierzano kary. Podstawową było bicie skórzanym batem, 
w  obecności całego komanda.” - wspominała Charlotte 

Firestone, węgierska żydówka, która trafiła do  podobo-

zu KL Stutthof przy lotnisku w  Pruszczu Gdańskim, przez 

Oświęcim z  getta w  węgierskim wówczas Munkacsu. 

W  Pruszczu Gdańskim znajdował  się także, najprawdopo-

dobniej na terenie cukrowni, obóz dla komanda roboczego 

jeńców brytyjskich, którzy grywali na miejskim boisku w pił-

kę nożną. Najstarsi mieszkańcy Trąbek Wielkich wspominają 

także o grupie jeńców francuskich pracujących na okolicz-

nych polach. Kilku jeńców francuskich miało kwaterować 

we wsi. Chodzili wolno, w mundurach, nie próbując uciekać. 

Jak mogli, pomagali pracującym tu w polu jeńcom sowiec-

kim. Zniknęli w 1945 roku.

Francuskie komando robocze pracowało także na po-

lach w  Skowarczu. Świadczą o  tym znaleziska drob-

nych monet i  przedmiotów osobistych, czynione tutaj 

od 1945 roku. 

Poruszanym dotąd zbyt często a  niezwykle ciekawym 

i często tragicznym zagadnieniem jest los jeńców alianckich 

po  wdrożeniu w  życie w  styczniu 1945  roku Fall Eva (Plan 

Ewa), czyli ewakuacji ludności z  terenów prowincji Gdańsk 

– Prusy Zachodnie. Przydzieleni do rodzin, często pozbawie-

ni prac jenieckich i  traktowani jako robotnicy przymusowi, 

znaleźli się w sytuacji, w której niezależnie od strony łatwo 

było stracić życie.

„Wszędzie kopano i grzebano z wielkim przejęciem. Pra-
wie wszystkie narody Europy były tu reprezentowane”- pisze 

w  swoich wspomnieniach podporucznik łączności Hans 

Schaufler ze sztabu 35 pułku 4 Dywizji Pancernej. 

„Jako pierwszych spotkałem 32 wziętych do niewoli an-
gielskich oficerów, którzy przed około czterema tygodniami 
w okolicach Heiderode przeszli poza nasze linie ściśle według 
wojennego zwyczaju, z  białą chorągwią i  parlamentariu-
szem na czele... Sytuacja była wtedy tak pokręcona, że musie-
li przez trzy dni pozostać na stanie żołnierzy naszego pułku, 
zanim przeniesiono ich gdzie indziej. W tym czasie dobrze się 
zrozumieliśmy i  zaprzyjaźniliśmy. Teraz oczekiwali oni, jak 
sto tysięcy innych, na statek płynący na zachód. Potem coraz 
częściej widziałem, że u rodzin chłopskich z Prus Wschodnich 
i  Zachodnich byli jeńcy francuscy, którzy z  wielkim przeję-
ciem troszczyli  się o  „swoje rodziny”. Bardzo uważali, by  się 
nie  pogubiły. Byli oni często jedynymi mężczyznami tej 

wędrówki, jeżeli nie  liczyć zgrzybiałych starców. (...)” - pisał 

o Francuzach w swoich wspomnieniach podporucznik łącz-

ności Hans Schaufler ze sztabu 35 pułku 4 Dywizji Pancernej, 

który znalazł się w kotle na Mierzei Wiślanej.

Po  II Wojnie światowej pamięć po  jeńcach francuskich, 

pracujących na  terenie Gdańska, Gdyni, Malborka, Tczewa, 

Starogardu Gdańskiego, czy na terenie Pruszcza Gdańskiego 

i Powiatu Gdańskiego, uległa z latami zatarciu… Aż do ubie-

głego roku.

Idąc śladami relacji Żydówek – więźniarek podobozów 

Stutthof, zaczęliśmy razem z  kolegami ze  Stowarzyszenia 

„Wczoraj Dziś i  Jutro”, zbierać rozsiane po  powiecie infor-

macje i drobne artefakty, pozostałe po pracujących na tym 

terenie jeńcach francuskich. Impulsem było przekazanie 

nam przez jednego z rolników ze Skowarcza blaszki jeniec-

kiej, którą po  wojnie znaleziono w  jednym z  zabudowań 

gospodarczych. 

W odtworzenie pamięci po  jeńcach włączył  się Konsul 

Generalny Republiki Francji na  Pomorzu, Alain Mompert, 

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański, Janusz Wróbel i  Staro-

sta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny. Zdecydowa-

no o  ufundowaniu pamiątkowej tablicy, którą odsłonięto 

26  czerwca w  Pruszczu Gdańskim, w  obecności Kompanii 

Honorowej 49 Bazy Lotniczej, oraz attache wojskowego Re-

publiki Francji i francuskich oficerów – dowódców okrętów 

przybyłych w tym czasie do Gdyni. Patronat nad uroczysto-

ścią objęło Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu.
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Daniel Czerwiński

Nieco zapomniane wybory 
do Sejmu  
Głosowanie z 1952 r. w powiecie gdańskim 

Mówiąc o wyborach do Sejmu w okresie Polski Lu-
dowej, większości z  nas od  razu przychodzą na  myśl 
pierwsze wybory ze stycznia 1947 r., ewentualnie pierw-
sze głosowanie po Okrągłym Stole z czerwca 1989 r. Te 
dwa wydarzenia najsilniej odcisnęły swe piętno na pol-

skiej historii, ale  przecież nie  były one jedynymi. Sfał-
szowane wybory styczniowe stały się dla komunistów 
mitem założycielskim, ale zastosowane wtedy metody 
były zbyt oczywiste. Powszechny terror, nękanie opo-
zycji, aresztowania i „cuda nad urną” widziało za wiele 

osób. Do  kolejnych władze musiały  się przygotować 
zdecydowanie lepiej. I trzeba przyznać, że to się udało. 

Podstawowym celem dla władz stało  się poka-
zanie gremialnego poparcia dla wprowadzanych 
w Polsce zmian. Partia komunistyczna była już wtedy 
ukształtowana i  umocowana w  polskich realiach. Siłą 
stłamszono podziemie niepodległościowe, zlikwido-
wano wszelką opozycję legalną, przeprowadzono tak-
że „zjednoczenie” ruchu robotniczego, które powołało 
Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Obowiązywała 
nowa konstytucja, Polska była „oficjalnie” Rzeczpospo-
litą Ludową, a samą ordynację stworzono tak, że głos 
można było oddać tylko na jedną listę wyborczą. Mimo 
to  przebieg głosowania musiał być w  pełni kontrolo-
wany, a  rządząca partia oraz aparat bezpieczeństwa 
czuwały, aby 26 października 1952 r. zapewnić „zwycię-
stwo” Frontu Narodowego. 

Nie inaczej było w województwie gdańskim. Do ak-
cji przedwyborczej włączono wszystkich dostępnych 
funkcjonariuszy aparatu represji. Ich raporty stanowią 
doskonałe źródło do ukazania rzeczywistych poglądów 
społeczeństwa w tamtym okresie. Większość ludzi do-
skonale zdawała sobie sprawę z fikcji, jaką zafundował 
im rząd. Nie mieli złudzeń, co do charakteru głosowania. 
Wyraz niezadowoleniu dawano przez „szeptaną propa-
gandę”, w której częściej niż o swobody obywatelskie, 
upominano  się o  podstawowe produkty potrzebne 
do codziennej egzystencji. Trudności gospodarcze były 
bowiem zdecydowanie bardziej dotkliwe niż brak wol-
ności politycznej, z  którym znaczna część społeczeń-
stwa wydawała się być w 1952 r. pogodzona.

Powiat gdański na mapie ówczesnego wojewódz-
twa gdańskiego charakteryzował  się znacznym stop-
niem niezadowolenia wśród mieszkańców. Widać 

Plakat wyborczy

historia
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to wyraźnie w statystykach sporządzanych przez urzędy 
bezpieczeństwa. Przed samymi wyborami zatrzymano 
na tym terenie 24 osoby, 53 przesłuchano, przeprowa-
dzono 54 rozmowy profilaktyczne, od 104 osób pobra-
no oświadczenia od zaniechaniu „wrogiej działalności”. 
Liczby te mogą  się wydawać niewysokimi, ale  trzeba 
pamiętać, że  UB działało punktowo. Nie  aresztowano 
wszystkich głoszących nieprawomyślne hasła. Cho-
dziło o zastraszenie społeczeństwa, a to w ówczesnej 
sytuacji o wiele prościej było osiągnąć poprzez zatrzy-
manie pojedynczych, ale najbardziej aktywnych osób. 

Funkcjonariusze nie bagatelizowali jednak żadnych 
informacji, co  pokazuje chociażby przykład z  Juszko-
wa, gdzie rankiem 24  października znaleziono trzy 
odręcznie sporządzone afisze, których treść trudno 

traktować poważnie. Mimo to, wszczęto dochodze-
nie na  miejscu. Treść tych ulotek brzmiała następują-
co: „Dnia 26  października 1952  r. w  juszkowskim lesie 
odbędą się wybory 7 dziewcząt dla 7 chłopców od lat 
13 do 17, obecność obowiązkowa. W razie niestawienia 
się, użyjemy sądu koleżeńskiego, hasło »Broń honoru« 

koleżeńskiego komitetu (P.B.G.A.R.G.S.Y.J.S.W.J.J.J). Wyko-
nał z nami Pruszcz Gdański”. Trudno traktować tę infor-
mację inaczej niż w kategorii wybryku lub żartu, jednak 
za podobne prześmiewcze wypowiedzi można było 
trafić nawet do aresztu. W podobny sposób potrakto-
wano przerobienie jednego z  plakatów wyborczych. 
Nieznany sprawca z zawiadomienia o spotkaniu z kan-
dydatami na posłów, usunął literę „P”, przez co afisz za-
praszał na spotkanie z kandydatami na „osłów”. 

Tego typu sytuacje nie były ewenementem, ale po-
mimo poważnego ich traktowania, doskonale wie-
dziano, że  nie  stanowią one poważnego zagrożenia. 
Zdecydowanie ostrzej traktowano wszelkie zapowie-
dzi niesubordynacji i  zapowiedzi bojkotu głosowa-
nia. Tego typu sygnały dochodziły przede wszystkim 
ze  środowiska Świadków Jehowy, których już wtedy 
jednoznacznie uważano za agentów amerykańskie-
go wywiadu. To  oni, prócz byłych żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, uważani byli za głównych 
mącicieli, osoby, które namawiają do  bojkotu wybo-
rów. Za to też spotykały ich represje, z aresztowaniami 
włącznie. 

Według „oficjalnych” wyników wyborów w  wo-
jewództwie gdańskim – które opublikowano już 
po  dwóch dniach – głosowało 95,9  proc. uprawnio-
nych. Na  listę Frontu Narodowego padło 99,89  proc. 
ważnych głosów. Jakie były rzeczywiste wyniki głoso-
wania? Tego prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. 
Procedura głosowania została bowiem tak skonstru-
owana, że  jedyną metodą wyrażenia sprzeciwu był 
bojkot wyborów lub oddanie nieważnego głosu. Tego 
typu fakty musiały jednak zostać zatuszowane.

„Dziennik Bałtycki”, nr 257, 26.X.1952 r.
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Tłum. Piotr Wójcik
Günter Lang 

Urwis ze śluzy 
Mój najpiękniejszy spacer po Pruszczu

Zniknęła ciemność nocy. Promienie słoneczne przeła-

mują unoszące się nad starą Radunią opary mgły i ukazują 

w  wierzbinie zwilżone rosą sieci pajęcze, jako prawdziwe 

dzieła sztuki. Ponieważ przy Raduni jest jeszcze wszystko 

mokre, wracam na  Meisterwalder Straße by kontynuować 

mój spacer w kierunku śluzy.

Po lewej dom rodziny Buchholz, trochę dalej po prawej 

rodziny Hinz. Pan Hinz jest w trakcie wyprzęgania konia. Wi-

tam się i pytam o Herberta. 

- Musi być jeszcze w środku, ale my chcemy zaraz ode-
brać coś w Będzieszynie – odpowiedział.

Dalej w kierunku śluzy, dom listonosza Schenvata a dalej 

mojego wujka Paula Eckmanna. Skręcam w  prawo do  ślu-

zy, przechodzę przez mostek i widzę już Pana Ferdynanda 

Günter.

- Dokąd idziesz? 
- Do stawu z karpiami Kamińskiego i dalej do śluzy nowej 

Raduni. 
Pan Kamiński przychodzi właśnie z  elektrowni nowej 

Raduni.

- Kim jesteś? – pyta.

- Synem kierowcy busa Firmy Peters, Franza Langa.
- Ach od Franza, przekaż mu najlepsze życzenia.
Droga prowadzi mnie wzdłuż nowej Raduni do  Wür-

felstraße. Stoję na  drewnianym moście nowej Raduni. 

Na prawo do Dirschauer Straße dom mistrza krawieckiego 

Pawlowskiego.

Na moście podziwiam przepiękne wierzby płaczące, któ-

rych gałęzie sięgają aż do wody i z wodą się bawią. Za drew-

nianym mostem zaczyna się Würfelstraße. Po lewej stronie 

stoją trzy stare dęby. Widzę właśnie jak wysoko na drzewach 

śmiga wiewiórka. Dalej na górze stoi biały dom. Mieszkają 

tu rodziny Polley i Brotzki. Harry Polley, kolegi z klasy nie wi-

dać, lecz Traute i Paula Brotzki są w ogrodzie. 

- Halo, wy dwie – wołam. 

- Günter ze śluzy – odpowiadają chórem.

Paula jest jedną z moich szkolnych koleżanek. 

Naprzeciwko Brotzkich, dom szewca Rascha i  rodziny 

Ewert.

Dalej idzie się obok domu rodziny Gust. Helmuta nie wi-

dzę, ale  na  prawo, w  szkole, małżeństwo dozorcy Hanne-

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

Patrzę na kąpielisko (łaźnie), 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 do-

chodzę do Gischkauer Straße. Tutaj mieszkają rodziny Pleger 

i Höpfner, które znam. Eva Höpfner wraca właśnie od pieka-

rza Kadatzkego na Dirschauer Straße, skąd przyniosła bułki. 

Zamieniamy parę słów i znowu rozchodzimy się. Po Ernstcie 

i Rudim Pleger nie ma śladu.

Teraz decyduję  się przejść obok restauracji Willer mo-

stem nad Radunią w  Dirschauer Straße. Nie  idę jednak 

na lewo obok weterynarza Schäfera, ale na prawo do sklepi-

ku Pohla-a, rodziców Siegfrieda i Wernera. Później idę do Lin-

denstrasse przez nas nazywana „Grund”. Dlaczego tak, tego 

nie wiem.

Na  początek kowal Schwertfeger. Tam śmierdzi spalo-

nym rogiem z  powodu spasowywania gorących podków. 

Na  prawo w  Lindenstrasse wisi szyld ogrodnictwo Zindel. 

Dalej znajduje  się szyld sklep mięsny Kollent a  dalej sklep 

z nabiałem Schwarza. Na lewo położona jest lodownia i lo-

kal gastronomiczny Stanitzke-go. Za apteką pokazuje  się 

duża brama zakładu ślusarskiego Jahr-a. Właśnie podchodzi 

pod bramę Herbert Rosamowitz ze swoim rowerem.

- Cześć Günter. 
- Herbert, gdzie idziesz?
- Tam, do Stanitzke-go, coś zepsuło się przy poręczy. 
- No to cześć. 

historia
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Mapa przedwojennego Pruszcza z nazwami ulic i ważniejszych obiektów



52     lipiec – wrzesień 2018

Koło doktora Möbiusa na stalowych schodach stoją dwie 

kobiety i gadają. Muszę przejść na drugą stronę ulicy do skle-

pu papierniczego Tornow-a kupić ołówki. Ze sklepu rowero-

wego Bocka potrzebuję zestaw do  naprawy dętek. Potem 

mijam Prauster Hof Kucksa. Naprzeciwko dom starców. 

Przez nas nazywany domem schorowanych, niedomagają-

cych. Moja droga prowadzi do pomnika ku czci poległych. 

Naprzeciw umiejscowiona jest drogeria Andres. Za pomni-

kiem przy Am markt skręcam przy restauracji Kresin w lewo 

i znów jestem na Würfelstr. Jeszcze raz spoglądam z mostu 

Raduni na  piękną panoramę wierzb płaczących i  wody. 

Potem idę w  kierunku ogrodnictwa i  szkółki drzewkarskiej 

Radthke-go. Na  końcu Würfelstraße znajduje  się Rottman-

nsdorfer Weg. Idę na  prawo w  Danziger Straße. Po  lewej 

stronie sklep mięsny Stangneth oraz sklep z  towarami ko-

lonialnymi Pahlke. Naprzeciw Pahlke-go, Danziger Straße 

20, jest mój dom rodzinny. Tu przez pewien czas mieszkała 

rodzina Herholz z Hänschen (Johannes). Jestem głodny i idę 

na początek Fleischerstr. do piekarni Kalweit. Za 10 fenigów 

kupuję drożdżówkę, którą pałaszuję przy prywatnej szkole. 

Za szkołą znajduje się kasa oszczędnościowa i sklep odzie-

żowy Prohla. 

Mój spacer prowadzi dalej do  Bahnhofstraße. Na  rogu 

ulic am Markt i  Bahnhofstrasse znajduje  się Kaisers Kaffee 

Geschäft. Po lewej kościół katolicki. Dalej na lewo żółty dom 

rektora Karnatha. Z Bahnhofstraße odchodzi Friedhofsweg. 

Tam mieliśmy właśnie nasze miejsce (domek) dla lotników 

pod  kierownictwem Lothara Knettera i  Erharda Buchhol-

za. Tu  budowaliśmy nasze modele samolotów. Docierając 

do  cukrowni męczyło mnie pragnienie. Naprzeciwko cu-

krowni znajduje  się boisko sportowe z  kantyną. Tutaj „sze-

fową” była matka Heinza Chrzonowskiego. Wchodzę a tam 

stoi już ta „dobra dusza”. 

- No, mój chłopcze. 
Ona znała nas z klubu piłkarskiego, gdzie naszym trene-

rem był Frank Lüttke. 

- Strasznie chce mi się pić. 
Położyłem 20  fenigów na  ladę. Pani Chrzonowski nala-

ła szklankę lemoniady i podała mi ją. 20 fenigów oddała mi 

z powrotem. 

- Za to na dole po treningu wyczyścisz swoją przebieral-
nię – powiedziała.

Wypiłem lemoniadę, podziękowałem i  zniknąłem. Gdy 

doszedłem do przejazdu kolejowego przy Praustfelder Weg, 

Wiesenweg, Werderstraße i  Müggenhahler Straße, rogatki 

były zamknięte. Właśnie nadjeżdżał pociąg osobowy z Kar-

tuz i  jechał do  Gdańska. Przeszedłem obok wieży ciśnień 

i poczty do dworca. Potem dalej do wału starej Raduni w kie-

runku Fabeckweg. Tu  musiałem zdecydować  się czy idę 

wzdłuż starej Raduni przez mostek nad Gęsią (Gęś uchodzi 

tu do starej Raduni) czy do domu przez Fabeckweg. Decy-

duję się na Fabeckweg. Przechodząc przy domach rodziny 

Ernst i Ericha Kahs-a, po prawej przy Landjahrlagerze słyszę 

śpiew w wysokich tonach. Stąd do Dirschauer Straße nie jest 

już daleko. Zaraz na rogu przy rzeźniku Gärtnerze spotykam 

Benno Loth-a. Rozmawiamy kilka minut i idę dalej w kierun-

ku śluzy do domu. Przy majątku Wiensa, aż do przedsiębior-

stwa przewozowego Petersa.

Następnie przy restauracji Bialkowskiego (Falk), zdunie 

Pawlowskim (Paulsen), jak również po drugiej stronie ulicy, 

ogrodnictwie Müller. I  już stoję na  moście starej Raduni. 

Koło Witznik-ów, róg Dirschauestr. i  Meisterwalder Straße 

oraz osiedla NSV widziałem już moją matkę stojącą u babci 

Drewing. Ona też już mnie widziała i  kiwała. Pozdrowiłem 

babcię Drewing i Mamę.

- Ty włóczęgo. 
Z  matką poszliśmy do  domu. Ach, Mamo było pięknie 

zobaczyć okolice mojej ojczyzny.

Źródło: Günter Lang - kiedyś An der Schleuse 14; facebook: Ocalic 

od zapomnienia Praust.

www.praust.wordpress.com

VI Powiatowy Konkurs Poetycki im. Aleksandra Klimiuka
Organizatorem Konkursu jest „Mediateka” w Straszynie. Konkurs ma charakter otwarty 
- skierowany jest do wszystkich tworzących poezję bez ograniczeń. Tematyka dowolna. 
Zestawy wierszy należy przesłać (lub dostarczyć) do 15 października 2018 r.  
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: „Mediateka” w Straszynie ul. Dworcowa 
6A, 83-010 Straszyn. Konkurs zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych. Organizator 
przewiduje główną nagrodę statuetkę „Liść jaworu” artysty rzeźbiarza Bogusława 
Izdebskiego oraz dyplomy i nagrody rzeczowe.

 Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: http://www.oksibp.pruszczgda.pl/ima-
ges/strefy/czytelnictwo/dokumenty/RegulaminPowiatowegoKonkursuPoetyckiegoim.
AleksandraKlimiuka.pdf 
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Tomasz Jagielski

Bohaterski lekarz z Różyn 
Stefan Mirau 

Stefan Mirau urodził  się 2  sierpnia 1901  r. w  Różynach. 

Pochodził z  rodziny o  patriotycznych tradycjach. Jako gim-

nazjalista wspólnie z  Alfonsem (Alfem) Liczmańskim założył 

w  1917  r. Towarzystwo Filaretów, a  w  1920  r. złożył przyrze-

czenie harcerskie. Przez długie lata był mu wierny i  odda-

ny. Zorganizował pierwszą drużynę harcerską w  Gdańsku 

im. Zygmunta Augusta i został jej drużynowym. Ukończył me-

dycynę na uniwersytecie w Berlinie. Po powrocie do Gdańska 

w 1932 r. rozpoczął praktykę lekarską. Jego gabinet mieścił się 

przy ulicy Długiej 20/21. Działał również na  rzecz gdańskich 

Polaków w  Polskim Czerwonym Krzyżu i  harcerstwie. Był 

również aktywny w  pracy Macierzy Szkolnej, która szerzyła 

oświatę wśród gdańskiej Polonii. Po wybuchu wojny 1 wrze-

śnia 1939  r. został aresztowany i  osadzony w  obozie w  No-

wym Porcie. Po zwolnieniu i ponownym aresztowaniu został 

wywieziony do obozu w Stutthofie. Pracował tam jako lekarz 

w najcięższych warunkach i z wielkim poświęceniem starał się 

pomagać współwięźniom nękanym przez różne choroby. 

Towarzysze niedoli nazywali go „Aniołem Dobroci”. W obo-

zie zaraził  się tyfusem plamistym i zmarł 24 kwietnia 1942 r. 

Jego zwłoki pochowano na  cmentarzu na  Zaspie w  Gdań-

sku. Nazwiskiem doktora Stefana Miraua nazwano jedną 

z ulic w Gdańsku Oliwie. Na ścianie domu przy ulicy Długiej 

w 2010 r. pojawiła się pamiątkowa tablica. Warto również upa-

miętnić jego osobę w rodzinnej miejscowości, w Różynach. 

Dr Stefan Mirau- źródło: 
http.stutthof.org

Przywidz niedaleko 
Gdańska. Litografia 

C.A. Manna wg 
rysunku Juliusa Gretha, 

drukowana w Instytucie 
Litograficznym C.G. 

Kantera w Kwidzynie 
w 1864 r.

historia
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Józef Borzyszkowski

Okruchy wspomnień 
o Zygmuncie Bukowskim 
(1936-2008) 
cz. 2

W  mojej pamięci Zygmunt Bukowski pozostaje jako 

wybitny twórca związany przede wszystkim z  Kociewiem, 

ale  niemal równie mocno, choć inaczej z  Kaszubami. Wi-

dzę go w gronie takich postaci, jak najwybitniejsi synowie 

Kaszub - Florian Ceynowa i Bernard Sychta, łączących - jak 

to zauważyła nieraz także Maria Pająkowska - Kaszuby i Ko-

ciewie, wzbogacających kulturę całego Pomorza i  Rzeczy-

pospolitej. Przyjmuję, iż to nie przypadek sprawił, iż Zygmunt 

jest twórcą m.in. pamiątkowych tablic - ku pamięci Floriana 

Ceynowy jako patrona szkoły w  Przysiersku i  ks. Bernarda 

Sychty, patrona Domu Parafialnego w Skórczu. - Oba wyda-

rzenia i  towarzyszące im uroczystości były także udziałem 

naszej, że tak powiem, zaprzyjaźnionej trójcy - Z. Bukowski, 

M. Pająkowska i J. Borzyszkowski. Z przyjemnością odświe-

żyłem sobie pamięć o nich czytając t. 3 „Zielonego kuferka”.

W  tymże tomie Zygmunt odnotował kilka innych mo-

mentów wspólnych dla drogi życiowej każdego z nas. To m.

in. niejedno spotkanie w  Przywidzu i  pierwsze uczestnic-

two Zygmunta w „Spotkaniach Wdzydzkich” - skupiających 

twórców i  badaczy literatury kaszubsko-pomorskiej. Było 

to  w  1990  roku, kiedy to  Zygmunt poznał osobiście m.in. 

Teresę Ferenc.- „Tam również profesorowi Józefowi Borzysz-
kowskiemu - prezesowi ZG ZK-P wręczyłem z dedykacją swój 
pierwszy zbiorek wierszy. Profesora znałem znacznie wcze-
śniej z jego prelekcji historycznych w Przywidzu i Pelplinie”. 
(s.94) - Chodzi tu o tomik „Na uboczu Nieba”, którego dziś 

nie zdołałem w domu odnaleźć, choć Przywidz i nasze nie-

jedno przywidzkie spotkanie, m.in. dzięki panu Henrykowi 

Elwartowi, dobrze pamiętam, nie prostując tu i ówdzie błę-

dów - owoców dziur w naszej pamięci, także Zygmunta.

Osobną sprawą, albo raczej ważnym fragmentem - mo-

mentem w naszych życiorysach, to dzieje ołtarza papieskie-

go w Sopocie, stworzonego dzięki Marianowi Kołodziejowi 

przez grono twórców ludowych nie  tylko z  Kaszub i  Ko-

ciewia. Ich pierwsze spotkanie odbyło  się latem 1998  r. 

u  nas w  Łączyńskiej Hucie, w  którym Zygmunt nie  mógł 

uczestniczyć. 

Bez wątpienia kulminacja naszej znajomości i przyjaźni 

związana jest z  rokiem 2003, kiedy to  Szkoła Podstawowa 

w Czerniewie - szkólni, rodzice i młodzież - wybrała na swego 

patrona Zygmunta Bukowskiego. Dzięki archiwum Zygmun-

ta wykorzystanym w „Zielonym kuferku” mogę dziś przywo-

łać zeń swoje dwa listy i jeszcze inny niejeden cytat. Spory 

jego fragment, dotyczący 2003 roku, przypomina to wyda-

rzenie - wielkie Zygmunta oraz Szkoły w Czerniewie święto. 

Może Szkoła, za sprawą Zygmunta obdarzyła zaszczytem 

zaprezentowania zgromadzonym uczestnikom uroczystości 

postaci Patrona. Przypuszczam, iż  tego faktu dotyczy mój 

liścik, przywołany przez Zygmunta pod 2004 rokiem, gdzie 

czytamy: „W dniu trzeciego marca tego roku dostałem kart-

kę z ryciną „Spichlerze Gdańska nad Motławą” od prof. Józefa 

Borzyszkowskiego. Profesor napisał:

„Lubòtny Panie Zygmuncie!
Gratuluję! Dziękuję! Dziękuję za list, za miłą wiadomość 

(jest Pan niczym Jan Paweł II!), za propozycję zaszczytnej 
prelekcji. Nie wiem, czym godzien, czy podołam, czy nie roz-
czaruję!? Ale… Spróbuję! Rozumiem, że w szczegóły zosta-
nę jeszcze przez Pana i Panią Dyrektor wtajemniczony. Rad 
bym więcej wiedział o wsi Czerniewo, o dawnych i współcze-
snych mieszkańcach, o dziejach szkoły. Może Pani Dyrektor 

wspomnienia
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udostępni mi Kronikę szkolną. Z serdecznym pozdrowieniem 
i dobrymi życzeniami 

Józef Borzyszkowski” (Op. cit. s. 94-195)

Pamiętam, że do tego zadania przygotowałem się nader 

rzetelnie. Szczegółowa relacja z  tej uroczystości w  „Zielo-

nym kuferku” jest na pierwszym miejscu pod rokiem 2003. 

(s. 182-186). Niestety kaszubski lub kociewski Purtk pomieszał 

mi program dnia tak, że do Czerniewa przyjechałem moc-

no spóźniony, gdy uczestnicy szkolnego święta po głównej 

części uroczystości modlili się już w kościele, gdzie poświę-

cono sztandar szkoły. Kolejna część uroczystości miała miej-

sce w szkole, gdzie była m.in. wystawa prac Zygmunta. Tam 

mogłem również zabrać głos i  wyrazić uznanie Patronowi 

Szkoły i Jego Podopiecznym. - Radbym dziś odnalazł tekst 

przygotowanego wystąpienia… Na szczęście Pan Zygmunt 

i  Gospodarze uroczystości rozgrzeszyli mnie z  tamtego 

spóźnienia, którego ja sam sobie i losowi wybaczyć nie po-

trafię. - Było to przecież najwyższe wyróżnienie, jakie mnie 

wtedy spotkało.

Miłych spotkań z Zygmuntem po Czerniewie było wię-

cej. Między innymi w  trakcie III Kongresu Kociewskiego 

w 2005 roku. Ich śladem w „Zielonym Kuferku” jest zapis:

„Dokładnie w  tym samym czasie, czyli w  październiku, 

od profesora Józefa Borzyszkowskiego otrzymałem książkę 

„Pro memoria Róża Ostrowska (1926-1975) z dedykacją:

Lubòtny - Drogi Zygmuncie! Królu Kaszubsko-Kociewski 

w Mierzeszynie!!! Dzięki za Dzięki! Serdeczne Bóg zapłać za 

piękny list i równie piękne książki! Dziękuję i gratuluję!!! Ży-

czę dalszych sukcesów na  drodze budowania piękniejszej 

wspólnoty porozumień! Nie  wiedziałem, że  Pani Róża jest 

z Bladowskich z Sulęczyna, których część znam! Ślę moc ser-

deczności dla Ciebie i Familii - Józef Borzyszkowski.

Otrzymałem również „Wyspę” Róży Ostrowskiej, 

z adnotacją:

Z serdecznościami dla Pani Róży Bukowskiej, ku pamięci 

J. Borzyszkowski, Gdańsk, 20.10.2005r”. (Op. cit. s. 207-208).

Ostatnie lata życia Zygmunta, początek XXI wieku, wyda-

ją mi się pasmem sukcesów, wyróżnień, licznych dowodów 

uznania i sympatii, wyrażanych dlań na Kociewiu i w innych 

stronach Pomorza, także w Szczecinie, jak i w całej Polsce. 

Zdarzyło się, że  na  tej drodze Zygmunt spotykał naszych 

wspólnych przyjaciół, odkrywając nowe pokłady wspólno-

ty duchowej, miłośników małej i wielkiej Ojczyzny! Pod sam 

niemal koniec t. 3  „Zielonego kuferka”, pod  rokiem 2006, 

czytamy:

„Gdzieś 18 czerwca w Chmielnie koło kościoła spotkałem 
Zofię Staichową i koleżankę jej męża - Bogusię. Robiły zdję-
cia figury Chrystusa. Dowiedziałem się, że obie piszą książkę 

o folklorze kaszubskim i znają dobrze prof. Józefa Borzysz-
kowskiego, którego zamiarowały odwiedzić, ale  póki 
co odłożyły wizytę w Przełęckiej [Łączyńskiej] Hucie na jutro. 
Miałem w samochodzie zbiór „W gęstwinie słów wiernych” 
oraz tom drugi „Zielonego kuferka”, więc wpisałem dedy-
kację i  obdarowałem książkami te niezwykle sympatyczne 
niewiasty, które spotkałem po raz drugi w muzeum ceramiki 
Neclów. Wkrótce otrzymałem od  pani Zofii antologię wier-
szy znakomitych poetów góralskich, wśród których znala-
zły się również utwory jej męża Tadeusza Staicha, w zamian 
wysłałem jeszcze do Krakowa tom „W odwiecznej Mateczni” 
i „Zasiew Serdeczny”. (Op. cit. s.225).

- Ten zasiew serdeczny, to  umiłowanie małej i  wielkiej 

ojczyzny, Kociewia, Kaszub i Pomorza oraz Polski - z Podha-

lem nie na ostatnim miejscu, wciąż wydaje błogosławione 

owoce, także w przypadku Tadeusza i Zofii Staichów, której 

przypomnę w najbliższych dniach o pisanej przed laty z Bo-

gusią książce o folklorze kaszubskim!?!

Donat Niewiadomski w  ostatnim akapicie „Posłowia” 

do t. 3 „Zielonego kuferka” na sam koniec stwierdził:

„Dokonał [ Z.B.] wybranej syntezy, w której ujawnił swą 
wszechstronność artystyczną i szeroką sferę zainteresowań 
poznawczych. Zdumiewa jego zdolność wskrzeszania zda-
rzeń i  myśli. Ukazuje  się nam jako człowiek nieprzeciętny, 
poszukujący, dynamiczny, pragnący szczęścia, uporczywie 
dążący do samorealizacji, wyróżniający się i coraz bardziej 
doceniany w lokalnej społeczności, na terenie kraju i w krę-
gach znawców sztuki poza granicami. Trudno powiedzieć, 
czym nas jeszcze artysta zaskoczy. Na wszystkie dzieła jego 

„Dziadek na kobylnicy”, kobylnica-drewniane imadło, rzeźba w 
drewnie, fot. Henryk Kleinzeller
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talentu będziemy wszakże czekać niecierpliwie”. (s.249).1 - 

Niestety, nowych dzieł, a zwłaszcza tomików poezji i prozy, 

którą są wspomnienia, już  się nie  doczekaliśmy. Wszystko, 

co  stworzył stanowi cenną cząstkę naszego dziedzictwa 

kultury; nie tylko Kociewia i Kaszub. Trudno mi wskazać dzie-

ła niby najcenniejsze. Wszystko się liczy. Wszystkie polecam 

- rzeźby, wspomnienia i wiersze! Może wspomnienia na po-

czątek, bo to także wspaniały obraz rodziny, której szczęścia 

zazdrościło i zazdrościć mogło wielu, nie tylko artystów.

Tragiczna śmierć Zygmunta Bukowskiego była nie tylko 

dla mnie olbrzymim szokiem. Wyobrażam sobie, co przeży-

ła Żona i cała Rodzina. Byłem na pogrzebie w Mierzeszynie. 

Żegnałem Zygmunta nieudolnymi słowami. (Radbym je dziś 

odnalazł). Nie miałem sił, by skorzystać z zaproszenia na sty-

pę, gdzie mógłbym usłyszeć niejedną odpowiedź na  wie-

le nurtujących mnie do  dziś pytań. Od  tamtych dni, poza 

uroczystością ku czci ks. Johannesa Aeltermanna, nie byłem 

w Mierzeszynie, gdzie na cmentarzu spoczywają także pro-

chy powojennych szkólnych Borzyszkowskich i ich syna Hie-

ronima… Ale nieustannie o domu - rajskiej zagrodzie Róży 

i Zygmunta Bukowskich pamiętam.

1 Warto odnotować tu fakt, iż sponsorami wydania tegoż tomu, są: Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie, ks. Gerard Borys i Jarosław 
Pająkowski

Pamiętam z wdzięcznością o Zygmunta wierszach - tak-

że o ostatnim jego tomiku - niby wspólnym z Darią Selka-

-Bonną (autorką ilustracji), jaki „wyszedł” do  nas na  Jasień 

z Mierzeszyna 10.05.2007 r. To tomik pt. „Pod ścieżką Słoń-

ca”, zawierający - jak czytam w dedykacji - „wiersze obcho-

dzące rok cały”. Jednym z  ostatnich jest w  nim „Wigilijna 

modlitwa”, a  wśród ulokowanych na  początku „Maleńkie 

Szczęście”, „Moja chata” i „Mała ojczyzna”, a tuż za nimi „Moje 

Kociewie”…

Dziś po latach możemy powiedzieć, że Zygmunt Bukow-

ski, będąc wybitnym i  wszechstronnym artystą, twórcą, 

ukształtowanym na  pograniczu kociewsko-kaszubskim, 

bez wątpienia bardziej obecnym na  co  dzień w  kociew-

skim świecie, chyba nie zgłębiał sprawy swojej własnej czy 

otoczenia tożsamości. Bez wątpienia cieszyły go, i  bardzo 

słusznie, wyrazy uznania, a  nawet zawłaszczania z  jednej 

czy z drugiej strony. Nie ma najmniejszego dziś powodu, by 

dalej się o Niego droczyć, gdy wszyscy bez wyjątku może-

my się cieszyć i być dumnymi z tego, co stworzył i pozosta-

wił dla następnych pokoleń - na wieki wieków! 

11 grudnia 2016 r. 

Zygmunt Bukowski „Para pod księżycem”, rzeźba w granicie 
i drewnie, własność Ewa  i Zbigniew Boduch, fot. Michał 
Boduch

Zygmunt Bukowski „Maleńkie szczęście”, rzeźba w drewnie, 
fot Henryk Kleinzeller
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Pruszczański Zespół Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących to placówka z bogatymi 
tradycjami. 2 lata temu uroczyście obchodzono 
jej 70-lecie. 

Zaczęło się w 1945 roku - na ulicy Chopina poja-

wiły  się afisze informujące o naborze do Koedu-

kacyjnego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego 

i Spółdzielczości. Do nowo powstałej szkoły zgło-

siło  się czworo uczniów. Nowa szkoła powstała 

w  dawnym biurowcu majątku ogrodniczego 

„Rathke”. Obecnie to  budynek w  którym działa 

szkoła katolicka. W 1946 roku została przekształco-

na w Gimnazjum i Liceum Ogrodnicze. Pierwszą 

klasę liceum utworzyło pięcioro uczniów z  I  kla-

sy gimnazjum, młodzież z  Gimnazjum Rolniczo 

- Ogrodniczego mieszczącego  się w  Gdańsku 

Oruni oraz uczniowie z tzw. małą Maturą (czyli ci, 

którzy ukończyli 4-letnie gimnazjum).

Dziś Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących to piękna i nowoczesna szkoła, będąca dumą organu prowadzącego, 

którym jest Powiat Gdański. Zarówno zaplecze dydaktyczne jak i tereny wokół szkoły przechodzą od kilku lat systematyczną mo-

dernizację i rewitalizację. Na początku 2016 roku zrewitalizowano fragment płotu od ulicy Wojska Polskiego, nawiązujący formą 

do ogrodzeń, które stawiano w Pruszczu, w pierwszej połowie XX wieku. Udało się również odnowić budynek dawnej wozowni, 

w którym powstały nowoczesne pracownie przedmiotowe. Pięknieje także otoczenie wokół szkoły – powstają nowe aranżacje 

zieleni oraz elementów małej architektury. Duża część projektów to uczniowskie prace dyplomowe. W 2017 roku budynek szkol-

ny przeszedł termomodernizację, a w sąsiedztwie szkoły powstało nowe wielofunkcyjne boisko.

Pruszczańskie ZSOiO kusi nowych uczniów dogodnym położeniem w centrum Pruszcza Gdańskiego, wieloletnim doświadcze-

niem, oraz przyjazną atmosferą. Wyselekcjonowana kadra nauczycieli zapewnia spokojne i solidne przygotowanie do matury 

i egzaminów zawodowych a także 

bogatą ofertę dodatkowych za-

jęć uzupełniających. Kształcenie 

w  ZSOiO to  także udział w  kon-

kursach i  projektach – także mię-

dzynarodowych oraz wycieczki 

i wyjazdy na targi krajowe i zagra-

niczne. Szkoła zapewnia praktyki 

zawodowe i ma możliwość kształ-

cenia dla osób niepełnosprawnych. 

Nowoczesne pracownie specjali-

styczne oraz sale wyposażone są w 

multimedialne środki dydaktyczne 

z dostępem do Internetu. 
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Zachód, olej

Akt, olej

Wsiąść do pociągu, olej

Oko zebry, olej Portret mężczyzny, olej

Pejzaż, olej

Genowefa Latocha

malarstwo
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kwiecień-czerwiec 2018 r.

30 marca, wir przedświątecznych przygotowań ogarnął także uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej i  Środowiskowego Domu Samopomocy w  Krzywym Kole. Z  wielkim zapałem 
przygotowali baranki, zajączki, bazie i wiele, wiele innych świątecznych dekoracji. A z kuchni nozdrza 
drażnił zapach białej kiełbasy. Praca nad ozdobami świątecznymi to doskonała forma pracy z naszymi 
podopiecznymi – powiedziała Elżbieta Kacynel-Rendzio, dyrektor placówki Caritas w Krzywym Kole. - 
Podczas kiermaszów zorganizowanych w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie i Szkole Podstawowej prace 
wykonane na naszych zajęciach znalazły wielu nabywców. 

8 kwietnia, w Sobowidzu odbyła się 19. „Jajcarnia”, czyli rozpoczęcie sezonu motocyklowego na Po-
morzu. Najdłuższa przebyta na „Jajcarnię” trasa to 800 km. Zabytkowy motocykl, który ozdabiał ołtarz, 
pochodzi z 1928 r. Najstarszy uczestnik imprezy miał 80 lat. Najmłodszy 4 lata.

27 kwietnia, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gd. o Janie Kasprowiczu opo-
wiadał podczas spotkania autorskiego „Droga Jana Kasprowicza nad polskie morze”, Jan Ku-
las. Historyk przedstawił młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ogrodniczych w Pruszczu 
Gd. mało znane fakty łączące Kasprowicza z polskim morzem. Publikacja „Droga Jana Kasprowicza nad 
polskie morze”, składa się z dwóch części: w pierwszej autor zawarł kalendarium życia i twórczości oraz 
biogram słownikowy Jana Kasprowicza, w części drugiej przybliżył związki pisarza z Pomorzem i pol-
skim morzem. Autor poparł w niej również inicjatywę nadania imienia J. Kasprowicza, latarni morskiej 
w Rozewiu. W ramach Biesiad Literackich w PiMBP gościli również: 8 kwietnia – Robert Janowski pro-
mował książkę „Robert Janowski – jakiego nie znacie”. 11 kwietnia – Romuald Bławat „Stolem 
z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy 1889-1987”. 29 kwietnia- Karol Modzelewski 
promował swoją książkę „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”. 

3  maja, w  Przywidzu odbyły  się uroczystości związane ze  świętem Uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Po uroczystej Mszy Św., 18 Pułk Ułanów Pomorskich, przy wtórze Orkiestry Dętej z Kościerzy-
ny poprowadził krokiem marszowym poczty sztandarowe oraz wszystkich świętujących pod pomnik. 
W miejscu Pamięci Narodowej, upamiętniającym 1050- lecie Chrztu Polski, grupa wokalna z Przywidza 
poprowadziła śpiew Hymnu Narodowego. Wszystkich przybyłych przywitał Wójt Gminy Przywidz Ma-
rek Zimakowski, opowiadał o  tożsamości narodowej, oraz podkreślił jak ważny jest patriotyzm. Głos 
zabrał również Krzysztof Drażba – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. 
Bractwo Kurkowe zaprezentowało cztery wystrzały z  armaty. Zespół Wokalny z  Przywidza zaśpiewał 
Rotę. Oficjalne uroczystości prowadził Wojciech Korzeniewski. Podczas pikniku na boisku szkolnym od-
był się koncert orkiestry oraz wystąpił Zespół Wokalny z Przywidza. W trakcie całego pikniku można było 
podziwiać pokazy jazdy konnej w wykonaniu 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Wójt wraz z Naczelnikiem 
IPN na Patio hali Arena Przywidz dokonali oficjalnego otwarcia wystawy „Ojcowie Niepodległości”. 

12 -13 maja, 10. edycja Żuławskiego Tulipana w Mokrym Dworze za nami. Z okazji przypadającej 
w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, świętowaliśmy pod hasłem „Nasza 
Mała Wielka Ojczyzna”. Na scenie wystąpili, zespół „Jagódki” oraz uczniowie szkół z gminy Pruszcz Gd. 
Żywą lekcję historii dali członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Fort” z Gdańska. Było 
wesołe miasteczko, liczne punkty małej gastronomii i stoiska handlowe wystawione przez koła gospo-
dyń wiejskich, kupców, rękodzielników i artystów. Największe zainteresowanie wzbudziła misternie uło-
żona przez wolontariuszy kompozycja kwiatowa wg projektu Bogusława Izdebskiego. Dla podkreślenia 
narodowego jubileuszu i hasła przewodniego, barwy biało-czerwonej zostały wpisane w kontur gminy 
Pruszcz Gd., a całość wzbogaciły motywy nawiązujące do tematów wcześniejszych edycji Żuławskiego 
Tulipana.

2 czerwca, w Koźlinach niecodzienny widok zobaczyli kierowcy i pasażerowie. Szlabany i słupki granicz-
ne oraz polscy żołnierze kontrolujący ruch pasażerski były elementem wydarzenia pod hasłem „Polska 
w Koźlinach”. Grupa rekonstruktorów i historyków przypomniała o wydarzeniach sprzed lat, gdy istniała 
granica pomiędzy Polską i Wolnym Miastem Gdańskiem. Wyznaczono trzy przejścia graniczne. Jedno 
z nich mieściło się w Koźlinach. Był tutaj całodobowy punkt kontroli celnej dla ruchu pieszego i samo-
chodowego. Kontrola graniczna, próby przemytu, przekraczanie nielegalnie granicy, strzały i  pościgi 
były elementem rekonstrukcji wydarzeń sprzed lat. Ta żywa lekcja historii pozostanie w  pamięci jej 
uczestników i zostanie zapamiętana jako „Epizod graniczny w Koźlinach z 1938 roku”. Mieszkańcy 
Koźlin odsłonili również tablicę historyczno – turystyczną, która przedstawia tło tych zdarzeń.

6 czerwca, odbył się „Festyn Seniora”. Kilkuset seniorów w wieku 65+ z gminy Pruszcz Gd. bawiło się 
podczas dorocznego festynu zorganizowanego przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną 
w Cieplewie. Hasłem przewodnim była sentencja: „Kto się śmieje, ten nie płacze”. W tym roku o pod-
niebienia gości zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Roszkowie, a w rolę kelnerów tradycyjnie 
wcielili się sołtysi oraz wolontariusze z młodzieżowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagatowie. 
Hitem spotkania był przebój Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”.

9  czerwca, podczas 14. Biesiady „Trąbki w Trąbkach” odbyło  się bicie Rekordu Polski w  kategorii: 
najwięcej osób grających jednocześnie na  trąbkach. Hejnał Trąbek Wielkich wspólnie zagrały 
102  osoby i  dyrygent. Rekord ustanowili uczestnicy 3. konkursu „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” 
im. prof. Szymona Pawłowskiego, ich nauczyciele, jurorzy, studenci Akademii Muzycznej oraz gwiazda 
wieczornego koncertu „Marko Markovic Brass Band”. Podczas ustanawiania rekordu nad wydarzeniem 
czuwał przedstawiciel Biura Rekordów z Wrocławia. Przed grą, każdy uczestnik otrzymał koszulkę oraz 
pamiątkowy medal.
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książki nadesłane

HISTORIA
Regina Liczmańska-Małek „Harcerski Krzyż. Opowieść o moim 
Ojcu”, wyd. Chorągiew Gdańska ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej, 
Gdańsk 2015

PROZA
Małgorzata Oliwia Sobczak „Ona i dom, który tańczy” – 
wyd. NOVAE RES, Gdynia 2017
Dobiesław Konieczny „Krótki wstęp do Apokalipsy”,  
wyd. DYGRESJE, Poznań 2018

INNE
„Żuławy. W poszukiwaniu tożsamości”, red. Anna Weronika 
Brzezińska, wyd. JASNE, Pruszcz Gd.-Gdańsk 2009
Aleksandra Paprot-Wielopolska „Żuławy i Powiśle. Kreowanie 
tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku”, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, 2018
„Bajkowy zawrót głowy”, red. Elżbieta Sabatowska-Kot, ilustracje 
- Ewa Hać, wyd. AGNI, Rotmanka 2018

15-17 czerwca – 29. Dni Pruszcza Gd. W sobotni wieczór, w roku tożsamości Pruszcza Gdańskiego, 
muzyczną przygodę rozpoczął przegląd talentów pruszczańskich seniorów, którzy zaprezentowa-
li swoje umiejętności taneczno-wokalne. W  muzycznym wieczornym bloku głównym jako pierwszy 
na pruszczańskiej scenie zagościł niesamowity i jedyny w swoim rodzaju projekt przygotowany specjal-
nie na tegoroczne obchody święta miasta, który tworzyli: lider zespołu „Skaldowie” Jacek Zieliński, Mło-
dzieżowy Chór Pruszcza Gdańskiego i Symfonicy Gdańscy. Podczas koncertu rozbrzmiewały największe 
przeboje „Skaldów”. Zwieńczeniem wieczoru były występy „Mrozu” i „LemON”. Niedziela upłynęła w ro-
dzinnej atmosferze. Po  wielu latach na  pruszczańskiej scenie zagościł pruszczański zespół „Cocktail”, 
a finałem tego wieczoru było spotkanie z grupą „Cliver”.

23 czerwca, na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się już po raz drugi „Palinocka Żuławska” zor-
ganizowana przez Gminę Cedry Wlk. i ŻOKiS. W tradycji ludowej Noc Świętojańska jest świętem wody 
i ognia, słońca i księżyca i w takiej konwencji była przygotowana impreza. „Ucztę” dla uszu rozpoczęło 
Stowarzyszenie „Muzyczna Kuźnia Talentów”. Wystąpili: Adaś Kordowski, Iga Dybowska, Adrianna Kor-
dowska oraz zeszłoroczna uczestniczka „The Voice of Poland” – Milena Szymańska, lokalny zespół „Mid-
night”. Gwiazdą wieczoru była Edyta Geppert. Dla roztańczonej publiczności grał i śpiewał do białego 
rana zespół „2+2”.

24  czerwca, w  Powiatowej i  Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Pruszczu Gd. Jacek Cygan promował 
książkę „Życie jest piosenką”. „Miejcie uszy otwarte na dobre piosenki – mówił Jacek Cygan podczas 
biesiady literackiej. Opowiadał o powstawaniu swoich najlepszych tekstów, tworząc przy tym intere-
sujące portrety znanych polskich artystów. Jego piosenki znają całe pokolenia Polaków. Bo któż z nas 
przynajmniej raz nie słyszał Edyty Geppert i „Jaka róża taki cierń”, Grażyny Łobaszewskiej i Stanisława 
Soyki w „Czas nas uczy pogody”, Ryszarda Rynkowskiego, „Wypijmy za błędy”, Edyty Górniak „To nie ja”, 
która odniosła sukces na konkursie Eurowizji. 

1. „Jajcarnia” w Sobowidzu, gm. Trąbki Wlk. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego na Pomorzu, 
fot. GOKSiR Trąbki Wlk.

2. Uroczystości święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja w Przywidzu, fot. GOK Przywidz
3. 10 edycja „Żuławskiego Tulipana” w Mokrym Dworze, gm. Pruszcz Gd., fot. OKSiBP w Cieplewie
4. „Polska w Koźlinach”, gm. Suchy Dąb. Inscenizacja zdarzeń z 1938 r. na granicy Polski z Wolnym 

Miastem Gdańsk, fot. UG Suchy Dąb
5. 14. Biesiada „Trąbki w Trąbkach”. Bicie rekordu Polski w kategorii najwięcej osób grających jednocze-

śnie na trąbkach, fot. GOKSiR trąbki Wlk.
6. 29. Dni Pruszcza Gd. Koncert w wykonaniu: Jacka Zielińskiego – lidera zespołu „Skaldowie”, Młodzie-

żowego Chóru Pruszcza Gd. i Symfoników Gdańskich, fot. CKiS
7. „Palinocka Żuławska” w Błotniku, gm. Cedry Wlk., fot. ŻOKiS Cedry Wlk.
8. Promocja książki Jacka Cygana „Życie jest piosenką” w PiMBP w Pruszczu Gd., fot. PiMBP

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/.  





24-26 sierpnia

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Cieplewie zorganizował drugą edycję Festiwalu Objaz-
dowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL. W tym roku w Juszkowie, w gminie Pruszcz Gdański, 
na czterech scenach zaprezentowało się kilkanaście teatrów, w tym pięć zagranicznych. Był to czas kolo-
rowych jawajek, niezwykłych pacynek, oryginalnych kukiełek, bajecznych marionetek oraz rozgadanych 
mapetów. Festiwal przywołał historyczną rolę wędrującego teatru lalkowego w budowaniu kultury na 
prowincji a także zaprezentował bogactwo i różnorodność ekspresji twórczej. Przez trzy dni nad malow-
niczym zakolem Raduni królowały marionetki, jawajki, pacynki i kukły. 

W naszej festiwalowej kawiarence odbyły się spotkania autorskie z twórcami, a w strefie warsztatowej 
można było spróbować swoich sił w samodzielnym tworzeniu lalek. Nowością był również japoński teatr 
kamishibai. 

W tym roku partnerem OKSiBP został Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim, który za-
prosił teatry na sceny w Marzęcinie. Zapraszamy na stronę: www.festiwaljuszkowo.pl oraz do polubie-
nia profilu: https://www.facebook.com/festiwal.juszkowo/


