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Dla Niepodległej  
– piękny powiat gdański

Z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości dzieci 

i młodzież ze szkół z terenu powiatu gdańskiego przygotowa-

ły prace plastyczne związane z pięknem swojej małej Ojczy-

zny. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Gdańskiego.

Uczniowie w  swoich pracach przedstawiali atrakcje 

turystyczne naszego powiatu, zabytkowe obiekty i  wido-

ki bliskie sercu. Na  plakatach możemy podziwiać Pruszcz 

Gd. w  różnych odsłonach. Piękne kościoły żuławskie, elek-

trownię w Straszynie czy uzbrojenie 49 Bazy Lotniczej. Po-

jawiły  się również piękne pejzaże z  kwitnącym rzepakiem 

i przełomy Raduni. 

W  Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej - Filii 

w  Pruszczu Gd. odbyła  się uroczystość wręczenia nagród 

w konkursie. 

I miejsce zajęła Julia Miernik SP w Kłodawie, II miejsce ex 

aequo przypadło Roksanie Szyrenos SP w  Straszynie oraz 

Kamilowi Majek SP nr 2 w Pruszczu Gd. III miejsce ex aequo 

zajęła Marta Kowaluk SP w  Łęgowie, Monika Kochan 

SP  w  Straszynie oraz Aleksandra Sejbuk SP Nr 2  w  Prusz-

czu Gd. Wyróżnienia: Magdalena Sychta ZSO Nr 1 w Prusz-

czu Gd., Weronika Godlewska SP Łęgowie, Maciej Sawko 

SP nr 2 w Pruszczu Gd., Lidia Gliszczyńska SP w Czerniewie, 

Jakub Walecki SP w Przejazdowie, Alicja Wnuk SP w Pszczół-

kach, Marta Musiała SP w Cedrach Wlk., Joanna Litwicka ZSO 

Nr 1 w Pruszczu Gd., Daria Madejska SP Nr 2 w Pruszczu Gd. 

i Maja Fijarczyk SP w Łęgowie. 

Praca laureatki wykorzystana została na  plakatach oraz 

zaproszeniach związanych z  powiatowymi obchodami 

100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organiza-

torem konkursu plastycznego była Biblioteka Pedagogiczna 

filia w Pruszczu Gd., a współorganizatorem Starostwo Powia-

towe w Pruszczu Gd. 
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Wanda Żabińska – malarstwo
Zygmunt Bukowski. Wystrój kościoła 
w Suchej Hucie, w gminie Przywidz, 
fot. Andrzej Maciejewski

Flizy. W: Jerzy Paweł Kornacki 
„Domy podcieniowe (...)”

Joanna Kulig i Tomasz Kot na planie 
„Zimnej wojny”, w: Kazimierz Babiński 
„Krzywa w górę”, fot. Łukasz Bąk

ROCKBLU w Przywidzu.  
Wykonawcy i goście, fot. Edyta Skrzypek

Lublewo. Stara pocztówka 
z kolekcji Krzysztofa Gryndera

FOTEL – Juszkowo. Teatr Barnaby 
Marcina Marca z Gdańska
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Zenon Kosater, rzeźba w drewnie,  
fot. Danuta Kraszewska

Aleksander Tomczak, „Św. Onufry”, 
rzeżba w drewnie

Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach kolejnego, grudniowego numeru kwartalnika 
„Neony-Tożsamość”, kończącego rok 2018. Był to  rok szczególny. Obchodziliśmy  
100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Już tradycyjnie witamy debiutu-
jących na naszych łamach artystów związanych z powiatem gdańskim. Łukasz Jaruga 
– malarstwo, Mariusz Kulpa – rzeźba, Anna Michalczyk – ceramika.
W tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: malarstwa - debiutującej 
u nas Wandy Żabińskiej, wierszy Jana Stanisława Smalewskiego, prozę m.in.: opowia-
danie Magdy Bielickiej „All inclusive” i fragment książki Małgorzaty Mikos „Dni naszego 
życia. Część 1” i rzeźby Zygmunta Bukowskiego stanowiące wystrój kościoła w Suchej 
Hucie w gminie Przywidz sfotografowane przez Andrzeja Maciejewskiego.
Ponadto przedstawiamy dokonania innych artystów związanych z naszym pismem. 
W części historycznej - ciąg dalszy kolekcji starych pocztówek Krzysztofa Gryndera. 
Marek Kozłow pisze o zabobonnych mieszkańcach Praust, Tomasz Jagielski o drama-
topisarzu z Koźlin, Bartosz Gondek o sopockim malarzu Albercie Lipczyńskim i  jego 
żonie, córce dziedzica Rusocina a Daniel Czerwiński o Wiktorze Anochinie pierwszym 
dowódcy 25. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Pruszczu Gd.
Przypominamy jeszcze dwie letnie imprezy. IV RockBlu Festiwal w  Przywidzu 
i  2.  Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL w  Juszkowie. 
Rozstrzygnięty został
VI Powiatowy Konkurs Poetycki im. Aleksandra Klimiuka. Nagrodzone wiersze zamie-
ścimy w następnym numerze. Mogę zdradzić, że zdobywczynią GRAND PRIX konkursu 
została Hanna Glok-Lejk.
Przypominam, że  „Neony-Tożsamość” można przeczytać także na  stronie  
www.neony.pruszcz.com i www.powiat-gdanski.pl Jesteśmy również na Facebooku  
www.facebook.com/Neony-Tożsamość-119207575443489/ 
Życzę Państwu miłej lektury!

Roman Ciesielski

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU – WESPRZYJ PISMO TWÓRCÓW POWIATU 
GDAŃSKIEGO-KWARTALNIK ARTYSTYCZNO-HISTORYCZNY  

„NEONY-TOŻSAMOŚĆ”.  
KRS: 0000129119 

TWOJE PIENIĄDZE MOGĄ DZIAŁAĆ LOKALNIE!
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Barbara Boetcher „Portret”, olej

malarstwo

Andrzej Tuźnik „Mae e filho”, olej na płótnie
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poezja

Jan Stanisław Smalewski
O moim ojcu wiersz
Sztywne słowo – ojciec. 
Jak łodyga w sadzie,
gdy ślizga się po niej 
deszczowy październik.
Liściem obeschłym smuci w krajobrazie,
zgasłym słonecznikiem nie 
przywabia trzmieli.

Ze smolnej szczapy, z ługu sodowego,
z duszy karbidówki i końskiego włosia
- niczym Lucyfer z piasku bicz ukręcał -
on czynił cuda nie czartowskie wcale.

To koń mu w ucho tajemnicę zdradził,
to sowa po nocy zaświeciła latarką,
to znów jaskółka splotła w stajni gniazdo,
a wszystko po to, by nie został świętym.

Ojciec – swoiste De eN A 
wpisane w przemijanie.
Tyle go w wierszu, ile syna we mnie.
Przeminie jesień, nastanie zima
i tylko pamięć zakwitnie, jak pamięć.

Samotność na morskiej plaży
Trzeba doczekać jesieni, by zrozumieć przestrzeń:
plaży i bezkresu wody. Aby pojąć odwieczne
dylematy sensu walki z siłami przyrody.

Trzeba przeżyć gorące lato, harmider kurortu
i wakacji patos. Przejść w tłoku piaszczystą plażą,
by zrozumieć ile znaczy dotknąć samotności,
morza jesiennych sztormów doświadczyć.

O moje ty morze. O duszo moja. Jaką samotnością
bić nam w falochrony? Jaką tęsknotą miotać się
po portach, gdy najważniejsze rejsy dawno ukończone?

Jak uspokoić falę, co w wybrzeża opustoszałe brzegi
bezsilna uderza? Jak mi uciszyć te wiatry huczące,
gdy pustka rozlewa się po plaży, jak jesienne słońce?

Pytam wiatru, co w pustych sieciach plącze się rybaków.
Pytam przy nabrzeżu kołyszących się statków.
Ile trzeba przeżyć, by pojąć sens walki z siłami przyrody?
Ile ognia wypalić, ile rozwiać dymu,
by stać się rasowym zbieraczem bursztynów?

Płoń serce moje
Morze miłości. Bałtyk uniesień. Ocean trosk
wszechobecnych. A tu już jesień i tylko jesień,
wrzask mew, fali huk i mokry piasek
toczą się po pustej plaży.

Trwoży mnie ląd, na którym wciąż brakuje marzeń.
Mam za plecami miasta gwar.
Mam port, skąd można wyruszyć w nieznaną dal.
Brak mi jedynie celu, dokąd bym chętnie z lat bagażem

dotarł i osiadł na mieliźnie dobrych zdarzeń.
Płoń serce moje. Płoń miłości, która nie zniewala
i nie burzy. Płoń, bo mróz już kwiaty waży,
porty zamknięto przed podróżą.

Płoń serce moje. Mam morze, mam nasz Gdańsk.
Mam ciebie muzo dwóch postaci -
Erato i Zofio żono moja. I nikt mi za to, nic mi za to
niczego nie jest winien. A ja wędrówką utrudzony

niczego prócz miłości nie potrzebuję więcej.
Płoń miłości, płoń. Bij w falochrony. Płoń moje serce.

Prolog do jesieni
Wyszedłem na spacer szukam
wiersza
ale na wiersze skończył się sezon
Rosły pod drzewami w parku
zbierać je można było
na łące wokół rzeki
Teraz nie ma pusto

To jak z opuszczonymi gniazdami ptaków
wykluły się pisklęta odrosły
odleciały
do innych równin na inne
wyżyny wyobraźni

Siedzę w parku i obserwuję
jak przeze mnie przepływa rzeka
czasu
chłodny nurt zagarnia wszystko
myśli kołyszą się
na falach wspomnień

Rzeka czasu nurt marzeń
WCZORAJ wpisuje się w księgi
w kamień nagrobków
w lustra wyobraźni
Nie chcę oglądać w nich
swojej twarzy
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Wojciech Kostiuk „Gdańsk – moja panorama”, akwaforta

Listopad na wsi
Listopad  nie krzyczy – on jest tylko zduszony.
Ciemność go za gardło pochwyciła wnykiem.
W żelaza mu but się dostał – dlatego nie skrzypi.
Krew zastygła w fiolety, martwo, jak krzyk wrony.

Listopad czeka – w trąby wiatr się sypie.
W chłodnych gałęziach huśtają się lodu świeczki.
Listopad przesypuje ziarna potrząsając sitem
- zboże na przemiał, na niebieską mąkę,
a plewy na bok, w domieszkę do sieczki.

Listopad jest gęsty -  to mrok tak paruje,
czoła przyprósza paciorkami kropel.
Ranek głucho dzwoni w cembrowinach studni.
Noc zatrzasnęła drzwi na długie godziny,
wrótnie snu zamknęła, zatykając skobel.

Domy w listopadzie buchają gorącem,
bielą się podpłomyki, chleby złocą ogniem.
Wibrują smolne żywice, jak rozchełstane biusty kobiet.
Piec do ognia woła: – Buchnij!
Wysokie czoło ojca rozjaśnia mrok kuchni.

W podróży
To nic, że tak cicho, zanosi się na burzę.
Kiedyś trzeba dojść kresu, toboły zostawić.
Kiedyś trzeba będzie rozpakować bagaż,
pokazać cośmy wzięli, dobytkiem się pochwalić.

A jeśli tego będzie zaledwie drobina? Jeśli
krztę tylko na dnie uda się nam zgromadzić?
Po cóż było, grzesznym, wlec się tyle drogi?
Czym przed Panem winy przyjdzie nam odpłacić?

Jako armie zaciężne, juczne karawany
przez pustynię życia – bez cienia i wody -
wędrowaliśmy w udręce, modląc się by obłok
jakiś nas przed skwarem pielgrzymki osłonił.

To nic, że tak cicho, pustka teraz trwoży.
Coraz bliżej brama.  Czy ją kto otworzy?
Czy kto czeka na nas z gestem powitania?
Czy tak tylko wędrowaliśmy z nadzieją, że sami
wreszcie ze sobą kiedyś się spotkamy?

Jeszcze jeden wiersz liryczny
Zapamiętałem, zabiorę ze sobą
wszystko, co najpiękniejszego dało mi życie.
Każdy twój uśmiech, każdy dzień z tobą,
kiedy jak różę w pełnym rozkwicie

ofiarowałaś mi miłość. Trwając w zachwycie,
niczym na niebie pogodnym obłok,
grzałem się w słońcu twej miłości skrycie,

pielęgnowałem ją, ceniłem, szukałem sposobów,
by nie ulegać pokusom złych uciech.

Czy szczera miłość niesie złą pogodę,
a serce gorące może przynieść smutek?
Tylko, gdy jej zdrowie stanie na przeszkodzie,
tylko gdy zły los źle zarządzi jutrem.

Wiernym kochankom zawsze godnym siebie
nigdy w źródle miłości nie zabraknie wody.
Poeta wiersz pisząc wie o tym najlepiej,
bo miłując słowo, też miłuje wiernie.

Nad Bałtykiem
Jestem tu, gdzie tyle lat by być tu, wciąż marzyłem,
gdzie się kraj mój o morze opiera, gdzie dopiero
widzę teraz, jak szeroko pną się fale, gdzie się myśli
me głęboko wtopić mogą w gorzkie żale

– w mokre żale tych wylewnych cnót Polaków,
których nigdy nie miał Kraków, brakowało ich
na Śląsku, były tylko z obowiązku we Wrocławiu
i w Legnicy, no i w wiejskiej okolicy.

Jestem, gdzie się zawsze w porze cienia i zwątpienia
wartką strugą usuwała spod nóg ziemia. Nawet
gdy tam zwyciężałeś, u wrót stoczni dzielnie trwając,
gdy o swoje Westerplatte zamachnąłeś się granatem,
gdzie rodaku żyłeś, byłeś i o wolność się modliłeś,

no i zawsze, kiedy trzeba, mewy krzykiem napełniałeś
płuca swoje. I moje serce, Europie zaświadczając
pieśnią morską, że na piachu bałtyckich plaż
nic się więcej już nie zdarzy, oprócz 
szczęścia marynarzy,
a ty cel jedyny masz, by tu trwać.

                                                                            26. 04. 2018

Płoń serce moje
Morze miłości. Bałtyk uniesień. Ocean trosk
wszechobecnych. A tu już jesień i tylko jesień,
wrzask mew, fali huk i mokry piasek
toczą się po pustej plaży.

Trwoży mnie ląd, na którym wciąż brakuje marzeń.
Mam za plecami miasta gwar.
Mam port, skąd można wyruszyć w nieznaną dal.
Brak mi jedynie celu, dokąd bym chętnie z lat bagażem

dotarł i osiadł na mieliźnie dobrych zdarzeń.
Płoń serce moje. Płoń miłości, która nie zniewala
i nie burzy. Płoń, bo mróz już kwiaty waży,
porty zamknięto przed podróżą.

Płoń serce moje. Mam morze, mam nasz Gdańsk.
Mam ciebie muzo dwóch postaci -
Erato i Zofio żono moja. I nikt mi za to, nic mi za to
niczego nie jest winien. A ja wędrówką utrudzony

niczego prócz miłości nie potrzebuję więcej.
Płoń miłości, płoń. Bij w falochrony. Płoń moje serce.
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malarstwo

Zostałem połknięty przez rybę, akryl

Już czas!

Drzewo życia, akryl na płótnie

Wiedźmia kuchnia

Wanda Żabińska
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Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, 
dokąd idziemy, akryl

LatoBogini

Bona ventura, akrykl Bee Free, akryl
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fotografia

Małgorzata Kloka, Mariusz Krzanowski „Wyspa Południowa, Nowa Zelandia. Widok na jezioro Wanaka ze szczytu Roys Peak”, z cyklu „Nasza 
podróż dookoła świata”

Hanna Idzikowska „Rzeka Chaena na Alasce”
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proza

Magda Bielicka

All inclusive 

Na basenie robi się coraz tłoczniej. Dzieci biegają po mo-

krej posadzce, a potem ze śmiechem wskakują do płytkiego 

basenu w  strefie tylko dla nich. Rodzice upominają, prze-

strzegają, by ostatecznie ze  znużeniem w  głosie zacząć 

przekonywać pociechy do kończenia zabawy. Pojawiają się 

pierwsze seniorki w czepkach i  jednoczęściowych strojach 

w kwiatki, cętki lub groszki. Zaraz ratownik da sygnał do roz-

poczęcia zajęć z aqua aerobiku. Dziewczyna chce dopłynąć 

do drabinki i darować sobie ostatnie 5 minut z wejściówki. 

Nie cierpi tego miejsca, a w sobotnie wieczory, kiedy panu-

je tu  istny zjazd rodzinny, w szczególności. Jak tylko jej sy-

tuacja się poprawi, spali swój jednoczęściowy strój, sprany 

i  nawet po  przepierce okrutnie zajeżdżający chlorem. I  ni-

gdy nie przestąpi progu parku wodnego, klubu fitness czy 

siłowni. 

Pod prysznicem zdejmuje frotkę i myje rude włosy do ra-

mion. Wychodzi otulona ręcznikiem, z turbanem na głowie. 

Szoruje zęby nad umywalką, ignorując spojrzenia wszyst-

kich mam z córkami, starszych pań i nastoletnich sportsme-

nek. Suszy włosy, zaplata je w kok na czubku głowy i  idzie 

do szatni. 

Wybrała ten klub sportowy, gdyż nie  tylko respektuje 

kartę multisport, do której dopłaca jej pracodawca, ale  też 

ma taras na  dachu z  widokiem na  miasto. Po  treningu 

jest więc gdzie zapalić papierosa i  zwyczajnie pomyśleć. 

Po  opuszczeniu windy stwierdza, że  noce, jak na  sierpień, 

są już chłodne. Szans na powrót upałów podobno nie ma. 

Trochę ją to trapi. Wyjmuje fajki, zarzuca plecak na jedno ra-

mię, a na głowę wkłada kaptur szarej bluzy. Jeszcze tego bra-

kuje, żeby się przeziębiła. Może znów dopisze jej szczęście 

i po czterdziestu minutach gehenny w basenowym zgiełku, 

w  samotności wypali fajkę. Albo dwie. Niestety, na  dachu 

nie  jest dziś sama. Na  dość wysokim murku, stanowiącym 

zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem, ktoś 

już siedzi. Z nogami spuszczonymi na zewnątrz. 

– Masz ognia? – pyta nieszczęśnika, który przyszedł 

tu z ewidentnym zamiarem odebrania sobie życia. Chłopak 

w czarnej bluzie z kapturem na głowie kieruje na nią zdzi-

wione spojrzenie dużych brązowych oczu. 

Czekając na udzielenie odpowiedzi lub podsunięcie za-

palniczki, dziewczyna wyjmuje telefon. Sygnał Wi–Fi nie jest 

tu  najmocniejszy, ale  jest. Z  automatu ładuje  się ostatnio 

przeglądana zakładka. Błękit oceanu i  złoto bezkresnych 

plaż. Właśnie tam musi się znaleźć. Jak najszybciej.

– Wypada odpowiedzieć – zwraca mu uwagę nie pod-

nosząc wzroku znad smartfona. 

– Nie mam – odpowiada ten głucho.

Kładzie więc plecak na  murku i  szpera dłuższą chwilę 

w  poszukiwaniu zapalniczki. Bezskutecznie. Wykłada więc 

kolejno: mokry ręcznik, mokry strój, kosmetyczkę, klapki. 

Wreszcie jest. Żółta, tania zapalniczka. Odpala papierosa 

i trzymając go w ustach niespiesznie pakuje rzeczy z powro-

tem. Wypuszcza dym i oparta o murek obserwuje zapadają-

cy zmierzch nad rozświetlonym miastem. 

– Popełniasz samobójstwo? – zagaduje, dla odmiany 

obrzucając chłopaka uważnym spojrzeniem. Wygląda na jej 

rówieśnika. Może mieć maksymalnie 26 lat. Raczej średniego 

wzrostu. Szczupły. Patrzy na własne buty. Albo na  jezdnię, 

na której za moment pojawi się mokra plama. Albo i nie.

Nie  zapowiada się, by miała uzyskać odpowiedź, więc 

ponownie skupia uwagę na papierosie. W sumie to nawet 

nie ma ochoty na rozmowy z żałosnymi ludźmi. Tacy tylko 

obarczają człowieka swoimi problemami. A jej w zupełności 

wystarczą własne. Pali przeglądając zdjęcia w telefonie. Wy-

spa wydaje się zjawiskowa. We wtorek mogłaby lecieć. I ni-

gdy nie wrócić. Kipuje i rzuca peta na ulicę. Chce zobaczyć 

jak spada, ale szybko traci go z widoku. Spogląda na chło-

paka, który również przenosi na nią wzrok. Planuje skoczyć, 

tylko się boi. Mogłaby teraz odejść zostawiając samobójcę 

samego ze  swoimi dylematami, ale  ma ochotę na  jeszcze 

jednego szluga. Te miętowe slimy to  jakieś dziadostwo, 

nie  papierosy. Poza tym, od  pewnego czasu nie  bardzo 

ma się do czego spieszyć. 

– Kobieta czy praca? – pyta, strzelając z zapalniczki. 

Chłopak ją ignoruje, więc zaciąga się papierosem.

– Długo jeszcze będziesz tu palić? – irytuje się desperat. 

Dziewczyna wypuszcza dym i  nic nie  mówiąc przypa-

truje mu się z zaciekawieniem.
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– I nie twoja sprawa – odpowiada wreszcie, wciąż unika-

jąc kontaktu wzrokowego. 

– A więc kobieta – odgaduje ona i się zaciąga. – Zapalisz? 

– wyciąga paczkę w kierunku jego pleców.

– Nie – słyszy odpowiedź.

– Jak chcesz – stwierdza i wraca do zdjęć w telefonie. 

– Nie chcesz jechać ze mną na Fuertenevturę? – docieka 

po chwili.

– Co?! – parska poirytowany.

– To wyspa kanaryjska.

 – Wiem co to Fuerta! – odwraca się do niej. Jest zły – Czy 

ty się, dziewczyno słyszysz? Spal tego papierosa i wynoś się 

stąd! 

– To miejsce publiczne – przypomina mu. Trzymając faj-

kę w dwóch palcach z satysfakcją obserwuje jego złość.

– W takim razie daj mi spokój. I nie mów do mnie! – Znów 

podnosi głos. Patrzy na nią rozdrażniony. – Kojarzę cię. Po-

dobno myjesz zęby w klubie. Jesteś jakaś walnięta. 

– Tydzień all inclusive wyniesie cię tylko 1500  złotych. 

Last minute. Wylot we wtorek.

– Jaki last minute? Co  ty, biuro podróży jesteś? – znów 

parska śmiechem. Tym razem wydaje się bardziej rozbawio-

ny aniżeli poirytowany. – Wariatka – kwituje.

– A masz inne plany? – docieka. Gdyby miała osobę to-

warzyszącą, dużo by zaoszczędziła. Dla singli takie wyjazdy 

są kompletnie nieopłacalne.

Chłopak kiwa głową z  dezaprobatą. Najwyraźniej 

nie może uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. 

– Tak, mam. We  wtorek planuję być martwy – ironizu-

je, ale  dziewczyna wyczuwa, że  pewność siebie go opusz-

cza. Nie chce skakać. I wcale nie  jest zły, że  jego zamiar się 

odwleka. 

– To przenieś – stwierdza, kipuje i rzuca peta w noc.

– Co mam niby przenieść? – patrzy na nią. Rzadko spoty-

ka osoby z intensywnie zielonymi oczami i chwilę nie odry-

wa od niej wzroku. 

– Samobójstwo. Zabijesz  się po  powrocie. Murek 

nie ucieknie – mówi ona i zbiera się do wyjścia. Chłopak pa-

trzy jak zarzuca czarny plecak. Jest strasznie dziwna. Prawdo-

podobnie chora psychicznie. Mimo to, nie chce, żeby sobie 

poszła. 

– Trudno. Miłego leżenia na  cmentarzu – rzuca jeszcze 

na odchodne.

– Poczekaj – prosi, więc ona staje w miejscu. 

Odwraca się w jej stronę, przerzucając nogi do wnętrza 

tarasu.

– Dlaczego myjesz zęby w klubie? 

– Powiem ci jak wyjaśnisz, czemu skaczesz z dachu.

– Długa historia – ucina

– Mam czas – dziewczyna sięga do plecaka po fajki. Wy-

chodzi na to, że zbyt pochopnie je schowała.

– Nie chcę o tym gadać. Ale masz rację, chodzi o kobietę. 

Teraz ty – zeskakuje z murku. Jest wyższy niż przypuszczała. 

Przewyższa ją o głowę. Chwilę stoją patrząc na siebie. Chło-

pak pokazuje ręką, żeby usiedli na ziemi. Opierają się o mu-

rek. Dziewczyna częstuje go papierosem. Czeka aż  odpali 

i odda jej zapalniczkę.

– Bo nie mam łazienki – mówi w końcu. 

– Mieszkasz w domu bez łazienki? 

– Nie mam też domu – wyjaśnia.

Chłopak wypuszcza dym i zaczyna się śmiać.

– Co cię tak bawi? – oburza się. Ma ochotę mu przywalić.

– Wkręciłaś mnie!

– Nieprawda. Jak chcesz to ci pokażę gdzie mieszkam.

– Nie wiem, czy chcę to zobaczyć. 

– To nie – obraża się.

– Nie wyglądasz na bezdomną – przygląda się jej.

– Mam dach nad głową, jeśli o to pytasz – stwierdza. – 

W pewnym sensie. – gasi prawie całego papierosa. – Chyba 

wystarczy mi palenia na jakiś czas – stwierdza i wstaje. Chło-

pak również się podnosi. Rzuca pół papierosa za murek.

– Właściwie to nigdy nie paliłem. To pokaż ten swój „nie-

dom” – rusza za nią do windy. 

– To tu – przystaje pierwsza. Mają za sobą raptem kilku-

minutowy spacer. 

– Gdzie? – rozgląda  się po  parkingu, na  który go 

przyprowadziła. 

– No tutaj.

– Nie widzę żadnego budynku – stwierdza.

– Bo  to  nie  budynek. Mieszkam w  tym samochodzie – 

wyjaśnia spokojnie. 

Teraz jego wzrok skupia się na białym busie.

– Mieszkasz w  fordzie transicie?! Na  tym parkingu?! 

– patrzy raz na  nią, raz na  samochód. Minę ma niepewną. 

Nie może wyczuć, czy dziewczyna nie robi sobie z niego jaj. 

– Tak, od maja. I nie tylko na tym, przemieszczam się – 

przekręca kluczyk i rozsuwa boczne drzwi. 

Jego oczom okazuje się materac, śpiwór, poduszka, koc, 

sterta ciuchów, książek oraz innych rzeczy osobistych. 

–Na kampera mnie obecnie nie stać – dodaje pół żartem, 

pół serio, wyjmując z plecaka mokre rzeczy i rozwieszając je 

na  lince biegnącej nad „wezgłowiem” materaca. – Wybacz, 

że  cię nie  zaproszę. Czy kwestię naszej wycieczki możemy 

omówić u  ciebie? – pyta. Zamyka samochód – mieszkanie 

i patrzy na niego wyczekująco. 

– Ty z tą wycieczką to tak na serio? Przecież się nie znamy!
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– Agata – przedstawia się wyciągając do niego rękę.

– Michał – uśmiecha się niepewnie. 

– Nie masz domu, a chcesz jechać na kanary? – dziwi się, 

gdy idą do niego. Oboje zakapturzeni. – I jak w ogóle do tego 

doszło?!

– Wynajmowałam kawalerkę, próbując jednocześnie 

odłożyć coś na wkład własny do kredytu – zaczyna. – Jak się 

domyślasz, średnio mi się uśmiechało kogoś dorabiać. Wola-

łam spłacać swoje. Jednak, po opłaceniu rachunków niewiele 

mi zostawało. Pracuję jako handlowiec w firmie komunikacyj-

nej, tak na marginesie. Miesięcznie byłam w stanie odłożyć 

kilka stówek i  to  dlatego, że  dorabiam pilnowaniem dzieci 

kobiecie, które w weekendy jeździ na studia. A, jak się domy-

ślasz, potrzebuję kilkudziesięciu tysięcy, by dostać w  miarę 

korzystny kredyt. 

– I  postanowiłaś zamieszkać w  samochodzie – podsu-

mowuje Michał.

– Nie od razu – wyjaśnia. – Wypowiedziano mi kawaler-

kę, kiedy córka właściciela zaszła w ciążę i potrzebował pil-

nie lokum dla niej i narzeczonego. A mieszkanie to miało dla 

mnie idealną lokalizację. Niczego podobnego nie  mogłam 

znaleźć. Była wiosna i  postanowiłam spieniężyć ówczesny 

samochód na rzecz busa, w którym obecnie mieszkam. Ot 

cała moja historia – kończy. 

– Niedługo zima – zauważa chłopak.

– No  właśnie. Dlatego chcę jechać na  jakąś przyjemna 

wyspę. Odpocznę, a przy okazji poszukam roboty. 

– I wrócę sam.

– Jeśli dopisze mi szczęście, to tak. 

– Rozumiem, że wybrałaś wczasy, bo czarterem polecisz 

taniej i przy okazji przez tydzień będziesz miała wikt i opieru-

nek, a także czas na szukanie?

– No  widzisz jaki jesteś bystry! A  chciałeś  się zabić – 

uśmiecha się. – Mówiąc poważnie, w  dużym uproszczeniu 

taki jest plan.

Są na miejscu. Otwiera mieszkanie na parterze i wpusz-

cza ją przodem

– Wow! Rzeczywiście masz powody do  zabijania  się – 

żartuje sobie z jego M2 w wysokim standardzie. 

– Daj już spokój z  tym zabijaniem – prosi zamykając za 

nimi drzwi.

– Nie boisz się wpuszczać obcych do takiej wypasionej 

chaty? – śmieje się. Zdejmuje trampki, ściąga kaptur bluzy 

i po chwili testuje jego żółtą kanapę. – Fajna!

Michał przygląda  się rudym kosmykom przylepionym 

do twarzy dziewczyny. 

– Jesteś głodna?

– Strasznie!

– Nie chcę być niegościnny, ale po co właściwie do mnie 

przyszliśmy? – pyta Agatę, gdy dojadają kiełbaski na gorąco 

i kanapki z serem i pomidorem.

– Bo  masz komputer oraz Internet. Chcę dopiąć trans-

akcję. Przelejesz kasę za nas dwoje, a  ja ci oddam gotówkę, 

mam przy sobie.

– A jeśli cię oszukam i stracisz 1500 zł?

– Zaparkuję pod twoim oknem i będę cię prześladować 

dopóki nie skoczysz z klubu.

*

– Nigdy nie leciałam. Będzie strasznie? – Agata jest cała 

w nerwach na myśl, że za chwilę oderwą się od ziemi.

– Poważnie? – Michał  się do  niej uśmiecha. Nie  może 

uwierzyć, że  właśnie leci z  tą szaloną dziewczyną na  wy-

cieczkę. – Przy starcie będzie trochę głośno. Żuj gumę dla 

wyrównania ciśnienia w uszach – radzi. – Wyłączyłaś telefon?

– Tak.

– Zapnij pas.

– Weźmiesz mnie za rękę? – prosi autentycznie wystra-

szona, czym go rozczula.

Chłopak nieśmiało chwyta jej dłoń. Dziewczyna mocno ją 

ściska i nie puszcza dopóki samolot nie wyrówna wysokości. 

Lot trwa ponad 5 godzin. Lądują o 1 w nocy kanaryjskie-

go czasu.

– O ile mam przestawić zegarek? O godzinę? – dopytuje, 

gdy siedzą w autobusie organizatora, który rozwiezie gości 

po hotelach. 

Michał potwierdza i zamyka oczy. Jest zmęczony.

– Spróbuj się zdrzemnąć – radzi jej. – W nocy i tak za dużo 

nie zobaczysz. 

Agata jednak nie  ma zamiaru odrywać wzroku, choć 

mkną drogą szybkiego ruchu, a ocean wydaje się tylko ciem-

ną otchłanią. 

Kiedy po  dwóch godzinach, które spędzi-

li w  autobusie i  w  recepcji, znajdują  się wreszcie  

w swoim pokoju, nawet ich nie peszą połączone łóżka. Jutro 

je rozdzielą. 

– Chcesz iść pierwsza do łazienki? – pyta Michał.

– Poproszę – odpowiada z  wdzięcznością. Po  pryszni-

cu niemal od  razu zasypia, nie  czekając nawet na  powrót 

chłopaka.

– Wow! – budzi go jej zachwyt. Agata stoi na balkonie 

i patrzy na ocean. – Tu jest jak na zdjęciach! – zagląda do po-

koju. – Śpisz? Nie śpij, musisz to zobaczyć!

Michała trochę to bawi. Już nie pamięta swojej pierwszej 

wycieczki w cieple kraje. Na samych kanarach był kilkukrot-

nie, najpierw z rodzicami, potem ze znajomymi. 

– Mogę pierwszy do łazienki? – pyta tylko.
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– Idź, ja już byłam rano.

– To która to godzina?

– Ósma ich czasu.

– Przez najbliższy tydzień naszego czasu – zauważa. 

Na  śniadanie Michał wybiera jajecznicę, bekon, tosty 

i  kawę. Agata robi kilka rundek, by ostatecznie postawić 

przed sobą cztery różne zestawy, a także kawę, herbatę i sok 

pomarańczowy.

– Chyba zacznę od  ciepłego – decyduje biorąc  się 

z omlet, który kucharz z  show cooking przygotował na  jej 

życzenie. 

Na drugim talerzu położyła kiełbaski i bułeczki. Na trze-

cim kawałki melona i  arbuza, a  na  czwartym dwa rogaliki 

i zapas czekolady w miseczce. Jedzenie szybko znika i dziew-

czyna idzie po dokładkę.

Spacerują po  plaży Sotavento, według przewodników 

jednej z najpiękniejszych na wyspie. Mokry od wilgotnego 

powietrza piasek ma, zdaniem Agaty, konsystencję bitej 

śmietany. Jest zachwycona absolutnie wszystkim na  Fuer-

cie: bezkresem plaż i  oceanu, piaszczystymi górami skąpo 

pokrytymi roślinnością i  wszechobecnymi, przyjaźnie na-

stawionymi wiewiórkami. Strzela telefonem dziesiątki fotek. 

Ubrana w letnią białą sukienkę i biały kapelusz, a przy tym 

absolutnie przeszczęśliwa wydaje się Michałowi idealnie pa-

sować do tej pięknej scenerii. Kto by pomyślał, że na co dzień 

jest bezdomna i nocuje w starym, zżeranym przez rdzę bu-

sie. Ciekawi go, kiedy zacznie szukać pracy. Ma przed sobą 

tylko sześć dni. 

Hotel zapewnia gościom wieczorki tematyczne. Dziś ani-

matorzy zaprosili wszystkich nad basen, gdzie gra kanaryj-

ska kapela. Agata i Michał zajęli wiklinowe fotele przy małym 

stoliku. Popijają kolorowe drinki i zajadają serwowane przez 

kelnerów przystawki. Agata przebrała się w zieloną sukienkę 

bez ramion, ale za to do kostek. Zdążyła się już lekko opalić. 

Zwłaszcza na twarzy, na której przybyło piegów. 

– Zostaję tu  na  zawsze – zapewnia Michała osuszając 

szkło z  czegoś, co  nazwano Tequila Sunrise. Przygląda  się 

tańczącym parom i uwijającej się obsłudze. Właśnie tak wy-

obrażała sobie zawsze wakacyjną atmosferę. Chłopak z kolei 

przygląda się jej. 

– Przecież taki był plan – przypomina beztrosko, choć 

wolałby, żeby porzuciła zamiary i  wróciła z  nim do  kraju. 

Wie jednak, że spieniężyła samochód, by powiększyć swoje 

oszczędności na nowy start, a nawet rzuciła pracę. – Przy-

nieść ci coś? – wskazuje na jej pustą szklankę. 

– Przynieś, ale już naprawdę ostatniego – zastrzega. Być 

może przez alkohol, ale  Michał wydaje jej  się całkiem faj-

ną partią. Żałuje, że nie zostaną tu razem. Bo ona do Polski 

na  pewno już nie  wróci. Czy Michał przystałby na  opcję 

nowego życia? Bardzo możliwe, ale  tylko dlatego, że  jest 

obecnie tak niestabilny emocjonalnie. A ona nie chce wyko-

rzystywać sytuacji. Choć byłoby jej dużo łatwiej, musi to być 

tylko i wyłącznie jego decyzja. Postanawia nie robić niczego, 

by go zachęcać.

Kolejne dni upływają im z  jednej strony na zwiedzaniu 

wyspy, a  z  drugiej na  wizytach w  hotelach, które ogłosi-

ły nabór pracowników do  obsługi. Po  jednym ze  spotkań  

z menedżerem dziewczyna wychodzi wyraźnie zadowolo-

na. Michał czeka na  nią na  murku, gdzie obsiadły go wie-

wiórki, bo wcześniej ujawnił się jako posiadacz całej paczki 

fistaszków. Zeskakuje, by do niej podejść.

– I  jak? – udaje entuzjazm, choć szczerze wolałby, by 

spotkało ją niepowodzenie jak wczoraj i przedwczoraj, kiedy 

okazało się, że słaba znajomość hiszpańskiego i dobre chęci 

do podjęcia nauki języka to za mało. 

– Zaczynam od  przyszłego tygodnia! – cieszy się. Idą 

w  kierunku plaży, a  dziewczyna opowiada: – Gwarantują 

noclegi w  pokojach pracowniczych, wyżywienie, pensję, 

która wprawdzie nie powala, ale za to podobno dostaje się 

duże napiwki. Dziennie muszę posprzątać 20 pokoi. Myślę, 

że dam radę.

– Nie wątpię – przyznaje Michał. – Cieszę się – zapewnia 

siląc się, by zabrzmiało szczerze. – Musimy to uczcić – dodaje. 

Dzień spędzają włócząc się po piaskowych górach. Sia-

dają na szczycie jednej z nich, by podziwiać panoramę Costa 

Calma.

– To moja ulubiona miejscówka – przyznaje Agata. Za-

myka oczy i wystawia twarz do słońca. Jest brązowa, choć 

nie tak jak on, bo ma znacznie jaśniejszą karnację. Wygląda 

jednak zdrowo i promiennie. Ma na sobie biały top, jeanso-

we spodenki oraz kapelusz. Sukienkę, w której wybrała się 

na spotkanie upchnęła do plecaka. Chociaż rozsunęli łóżka 

i  tak jest im ostatnio niezręcznie w  jednym pokoju. Michał 

chciałby czegoś więcej niż wspólne włóczenie się po wyspie 

i szukanie pracy Agacie, ale raz, że nie potrafi przewidzieć jej 

reakcji, a dwa – jaki sens jest zaczynać 

coś, co za trzy dni od dziś się skończy? Opiera się o cie-

płą skałę i również wystawia twarz do słońca. Po chwili Aga-

ta wyjmuje z  plecaka sukienkę, zwiją ją w  kłębek i  kładzie 

na nogach chłopaka w charakterze poduszki. Układa się jak 

do snu. Michał bawi się jej rozpuszczonymi włosami, szuka-

jąc powodów, dla których właściwie wraca do Polski. Miesz-

kanie może oddać w najem, by kredyt sam się spłacał. Pracę 

znajdzie nową. Z kolei rodzicom, do których jeździ kilka razy 

do roku, nie będzie robiło różnicy, czy pokonuje kilkaset, czy 

kilka tysięcy kilometrów. 
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Schodząc z góry trzyma dziewczynę za rękę. Jednak kie-

dy niebezpieczeństwo upadku mija i są z powrotem na plaży, 

ona od razu puszcza jego dłoń. Dochodzi więc do wniosku, 

że źle odczytał jej intencje i zupełnie niepotrzebnie planował 

jakieś zmiany w życiu.

Nastawił budzik na trzecią rano, bo rezydentka zapowie-

działa zbiórkę na 3:40 przy recepcji. Agata również się budzi 

i  choć słońce jeszcze nie  wzeszło, a  oświetlenie ograniczył 

do nocnej lampki, wie, że na niego patrzy. 

– Śpij sobie, zaraz mnie tu  nie  będzie – mówi ruszając 

do łazienki. 

Kiedy z niej wychodzi, dziewczyna stoi w drzwiach bal-

konu. Na piżamę w postaci spodenek i koszulki ubrała szarą 

bluzę z kapturem, w której poznał ją na dachu klubu. Jakieś 

dziesięć dni temu, a wydawać by się mogło, że od tego czasu 

upłynął co najmniej rok.

Agata odwraca się w jego stronę i bez słowa obserwuje jak 

kończy pakowanie i przekłada najpotrzebniejsze rzeczy z wa-

lizki do plecaka. Tutejsze apartamenty mają aneksy kuchenne  

i chłopak widzi, że na blacie stoją dwie parujące herbaty. 

– Nie mam pojęcia jak uruchomić ten ekspres – uśmie-

cha się do niego usprawiedliwiająco. 

– Zdążymy wypić? Zaniosę nam na taras. 

Telefon wskazuje dopiero 3:15, więc bez słowa wychodzi 

za dziewczyną. Jest cicho i ciemno. Pachnie oceanem. Za pół 

godziny, a może wcześniej, będzie wschodziło słońce. 

– Nie boisz się? – pyta biorąc ją za rękę. Agata oplata jego 

palce swoimi i dopiero po chwili odzywa się ledwo słyszalnie. 

– Boję. Bardzo. 

Ściska jej drobną dłoń, by chociaż symbolicznie dodać 

otuchy. Nie wie, co właściwie powiedzieć. Zostaje tu sama, 

nie znając kompletnie nikogo. Nawet języka jeszcze nie opa-

nowała, choć przez ostatnie dni nie rozstawała się ze słow-

nikiem i  tłumaczyła mu wszystkie napisy na  bilbordach 

i sklepowych witrynach. Tymczasem za kilka godzin wymel-

duje  się i  powędruje z  całym dobytkiem w  jednej walizce 

do hotelu w centrum – nowego miejsca pracy i zamieszkania.

Musi już iść i  dziewczyna odprowadza go w  kierunku 

drzwi. 

– Dziękuję za wszystko – wypowiada do jego szyi. Czuje 

jej ciepły oddech i tak bardzo chce z nią zostać.

– To ja dziękuję – całuje ją czule w skroń i wychodzi. 

Jest już po odprawie. Przez szklaną ścianę poczekalni ob-

serwuje budząca się do życia wyspę. Zastanawia się, co robi 

Agata. Zapewne położyła się z powrotem spać. Jest dopie-

ro 7. Ma jeszcze czas do ostatniego śniadania w ramach all 

inclusive i  wymeldowania się. Wybiera jej numer i  opcję 

Fot. Bartosz Bielicki „Fuerteventura”
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wiadomości. Nie  ma jednak pojęcia, co  mógłby napisać. 

Że tęskni? Że wróci? Ale do niej czy po nią? Gdyby nie ona 

nie byłoby tych wakacji. Nic by nie było, bo popełniłby to-

talną głupotę. Gdyby tylko był pewien, że i ona choć trochę 

go chce, zostałby, nie martwiąc się o nic. Razem na pewno 

daliby sobie radę. Gdyby dała mu choć najmniejszy znak, 

że jest dla niej ważny, załatwiłby wszystkie swoje sprawy, na-

uczył się hiszpańskiego i przyjechał żyć z nią w tym pięknym 

miejscu. Gdyby, gdyby, gdyby…

Ostatecznie nie  pisze SMS–a, ale  kiedy wycisza telefon 

na pokładzie, zauważa wiadomość od niej.

Przyjemnego lotu. I nie rób głupstw… Do zobaczenia…?

Już wie, co napisać.

Do zobaczenia!

*

5 miesięcy później

Po wyjściu z samolotu czuje znajomą nocną bryzę. Kiedy 

opuszczał Polskę było sporo na minusie. Tu, w środku stycz-

niowej nocy, jest 15 stopni. W dzień standardowe 25, za które 

uwielbia Wyspy Kanaryjskie. Nie za zimno i nie za gorąco. I tak 

całym rokiem. Za chwilę znajdzie się w hali przylotów, gdzie 

czeka ona. Przez ostatnie miesiące mieli stały kontakt, choć 

nie  za częsty z  powodu jej pracy. Okazało się, że  20  pokoi 

to bardzo dużo. Zanim nabrała wprawy, potrzebowała kilku-

nastu godzin dziennie. Wolne dostawała tylko w  niedzielę. 

Uczyła  się wtedy intensywnie, ale  przynajmniej w  miłych 

okolicznościach przyrody, nie w pokoju, który dzieliła z dwie-

ma Ukrainkami. Praca, choć ciężka, jest opłacalna. Hotel od-

wiedzają niemal w stu procentach goście z Niemiec, którzy 

zostawiają nawet po 10 euro napiwku. Nie wydając na miesz-

kanie ani na  wyżywienie, które zapewnia obsłudze praco-

dawca, przez ostatnie miesiące prawie wszystko odkładała. 

Wreszcie wynajęła mały bungalow, a  ściślej jego połówkę, 

dzięki czemu zyskała prywatność, przestrzeń i  stały dostęp 

do Internetu. 

Odbiera z taśmy dwie duże walizki i rusza w kierunku wyj-

ścia, gdzie są umówieni. 

Z  początku jej nie  poznaje. Ma dużo jaśniejsze włosy 

(nie  zna się, ale  dziewczyny mówią na  takie pasemka om-

bre) i  ciemniejszą skórę. W  czarnej koszulce, jasnych jean-

sach i  klapkach wygląda drobniej niż latem. Wielokrotnie 

przerabiał w głowie ich powitanie. Postanowił, że po prostu 

ją pocałuje. Nie przyjacielsko, ale namiętnie, jak mężczyzna 

kobietę. Tymczasem Agata go dostrzega i przyspiesza kroku. 

Michał stawia walizki, by ją przytulić, ale ona jest już przy nim 

i całuje go namiętnie w usta. 

Ewa Majewsk Boduch „Ewa Lipska”, pastel
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fotografia

Tomasz Dunajski „Przywidz”

Bogdan Groth „Faktoria”
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Dorota Ignatowicz-

Wiśniewska „Martwa 

natura”, olej na płótnie

malarstwo

Włodzimierz Rybacki „Kutry”, akwarela na bawełnie
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Julia Mazur „Portret”, pastel

Robert Boetcher „Zima”, olej na płótnie Barbara Chudyba „Listopadowy las”, akryl

Rita Staszulonok „Bardzo mocny wiatr w Krakowie”, olej na płótnie



20     październik – grudzień 2018

poezja

Roman Brodowski
Rozmowy z wnukiem – Monolog
(Wolność przybyła pospiesznym z Berlina)

…Pytasz mnie jak zaczęła się Nasza Polska ?
Było to dziesiątego Listopada 1918 roku 
W pochmurny i chłodny niedzielny poranek 
Staliśmy na dworcu obok siebie, w milczeniu, 
Ramię przy ramieniu, jak dwoje bliskich przyjaciół 
Czekających na zbliżający się koniec beznadziei.

Wujek Antek w rosyjskim podartym, szynelu 
Ja w pruskim, pachnącym ziemią mundurze. 
Nieopodal nas stały młode sanitariuszki. 
Widać, że przyjechały z dalekiego frontu 
Ubrane w galicyjskie uniformy, dzieliły się chlebem

Być może kiedyś siedzieliśmy w okopach 
Naprzeciwko siebie, we wrogich sobie armiach 
Modląc się w tym samym, polskim języku, 
O szczęśliwy powrót do rodzinnych domów. 
Tak, mój wnuku, w tym samym polskim języku.

Mój Boże, jak wiele nas wówczas dzieliło

Na peron wjechał pociąg pospieszny z Berlina. 
Niemiecki, a na lokomotywie Biało-Czerwona. 
Pamiętam godzinę. Była siódma trzydzieści pięć. 
Na peronie przebywało niewielu jeszcze ludzi. 
Pierwsi podróżni, żołnierze wracający do domu.

Do jednego z wagonów podeszło kilka osób. 
Czekali cierpliwie na odgłos otwierających się drzwi. 
Twarze niektórych z nich były mi znane. 
W środku stał Książe Zdzisław Lubomirski 
Obok por. Adam Koc komendant P.O.W.-u.

Nagle drzwi zajęczały, odsłaniając tajemnicę wagonu. 
Na schodkach ukazał się pułkownik Sosnkowski 
Po nim, zmęczony, w rozpiętym, szarym płaszczu 
W maciejówce z orłem strzeleckim, na głowie 
Wyszedł gwarant naszej wolności – Brygadier J. Piłsudski.

Na peronie zapanował cisza, mój wnuku.  A potem?

Potem na naszych twarzach ukazały się słone krople rosy. 
Ktoś zaintonował „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, 
Inni wspomogli go wydając dźwięki podobne do śpiewu. 
Słowa odbijały się o mury dworca, donośnym echem 
Wypełniając przestrzeń najwyższym be-mol patriotyzmu

Twórca Legionów rozejrzawszy się dookoła, wyszeptał 
– nie rzuciliśmy rodacy, nie rzuciliśmy! – 
Po czym odwróciwszy, powoli, w towarzystwie przybyłych, 
                                                                                       oddalił się 
A my staliśmy wpatrzeni w znikający symbol odrodzenia

Tak, nasza wolność przybyła pociągiem pospiesznym z Berlina…

Zofia Sokół
Pierwsza Brygada

Opowiem Ci dzisiaj Marszałku
Tak zwyczajnie, po ludzku, najprościej
Bo nam leżą głęboko na sercu
Niespełnione nadzieje wolności.

Ty wiedziałeś jak trzeba budować
Dom stabilny, bezpieczny i trwały
W imię świętej, nadrzędnej wartości 
By przysporzyć mu sławy i chwały.

Dziś potrzebna jest Pierwsza Brygada
Twoja mądrość, przywódcza strategia,
By nas wszystkich zjednoczyć dla sprawy
I pokazać, że Polska jest jedna.

Wdzięczny naród pamięta Twe czyny
Kiedy dzielnie broniłeś oręża,
Ty zerwałeś kajdany niewoli
Nauczyłeś jak trzeba zwyciężać.

Oddajemy Ci nasze honory
Na Wawelu spoczywasz wśród wielkich,
Ukochany nasz wodzu Piłsudski
W naszych pieśniach zostaniesz na wieki.

Dziś potrzebna jest Pierwsza Brygada
Twoja mądrość, przywódcza strategia,
By nas wszystkich zjednoczyć dla sprawy
I pokazać, że Polska jest jedna.

Zofia Maria Smalewska
Narodziny
                                   Mojej córce Katarzynie

Przyszły do mnie razem jednego dnia i roku
upragniona córka i wolna ojczyzna
Obie wyczekiwane obie wymarzone
- a zima była sroga styczeń 1981

Kwiaty dla nich na szybach wymalował mróz
ozdobił drzewa oszroniałą girlandą
Pod nogami żołnierzy skrzył się śnieg
Witały je szpalery czołgów ustawionych na Gdańsk

Niby uroczyście choć serce opanował strach
Moja Kasia i Polska rosły piękniały jak miłość
- do córki do matki i ojczyzny
W zaciśnięte piąstki wiosna włożyła im stokrotki

Minęły lata odjechały czołgi zniknęły barykady
Dziś obie mają po trzydzieści pięć lat  
Moja córka i Polska wciąż walczą o swoje
I ja matka – z sercem na dłoni
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malarstwo/grafika

Łukasz Jaruga „Na straży”, olej, płótno lniane

Agnieszka Curzytek „Ojczyzna”, grafika komputerowa
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rzeźba

Ołtarz kościoła w Suchej Hucie, w gminie Przywidz.

Stacja I. Jezus na śmierć skazany. Stacja IV. Jezus spotyka swą matkę.

Stacja III. Pierwszy upadek Jezusa.

Zygmunt Bukowski

Wystrój kościoła  
w Suchej Hucie.  
Ołtarz, fragment  
drogi krzyżowej. 
Fot. Andrzej Maciejewski
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Stacja VI. Świeta Weronika ociera twarz Jezusa. Stacja VII. Hezus upada pod krzyżem po raz drugi.

Stacja IX. Trzeci upadek Jezusa. Stacja X. Jezus z szat obnazony.

Stacja XIII. Jezus zdjęty z krzyża.

Stacja VIII. Jezus pociesza 
płaczące niewiasty.

Stacja XIV. Jezus złożony do grobu.
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recenzja

Halina Goral-Rybkowska

O wierszu Zbigniewa 
Ignacego Brzostowskiego

Zbigniew Ignacy Brzostowski - dr nauk humanistycz-

nych, nauczyciel akademicki w  Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku. Przedmiotem jego badań naukowych jest kul-

tura i sztuka starożytna, w szczególności Bliskiego Wschodu 

i Grecji.

Poza bogatym dorobkiem naukowym Zbigniew Ignacy 

Brzostowski jest autorem wierszy. Jego poezja jest podszy-

ta intelektualną głębią, jest poezją ważnych kwestii i pytań, 

dzięki czemu pobudza czytelnika do  refleksji. W  jednym 

z  utworów publikowanym w  numerze 3(11) kwartalnika 

„Neony –  Tożsamość”, zaskakuje czytelnika tytuł wiersza 

zbudowany na antytezie „Heraklit próbuje jeszcze raz wejść 

do tej samej rzeki”.

Starożytny mędrzec z Efezu, Heraklit, żyjący w latach ok. 

540 r. p.n.e. - 480 r., p.n.e., kontynuator teorii jońskiej filozo-

fii przyrody - twierdził, że podstawą wszystkich rzeczy jest 

ogień. Ogień i Wszechświat jest niestworzony był od zawsze 

i jest wieczny, podlegający nieustannej zmianie, którą wyra-

ża przypisywanie mu zdania: „Panta rhei kai ouden menei” 

- wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu. 

I  oto sędziwy mędrzec ostrożnie wchodzi 

do  wody,  ale  to  nie  są nurty „burej chciwej rzeki” [tamże]. 

Ludzkość zmieniła przyrodę w ponury obraz. Posiwiały He-

raklit ostrożnie schodzi „przez rdzawe usta jazu” [tamże]. 

Jest to najprawdopodobniej zapora zastawkowa. Tego typu 

stawidła posiadają zwały żelastwa:  łańcuchy, koła zębate, 

listwy palczaste, służące do  przemieszczania zasuw dwu-

dzielnych. Pierwsze takie urządzenia powstały 4000 lat p.n. 

e, w Egipcie i służyły spiętrzaniu wody w Nilu i nawadnianiu 

pól. Na skutek przemian i rozwoju myśli ludzkiej powstawały 

w  czasach nowożytnych, zmuszając przyrodę do  służenia 

człowiekowi. Woda poruszała koła młyńskie,  uruchamiała 

wodne elektrownie i wytyczała szlaki dla żeglugi. Wg Hera-

klita świat- Kosmos - jest możliwy do zrozumienia dzięki ba-

daniom, które prowadzą do odkryć jedności warunkujących 

się wzajemnie przeciwieństw. Ich walka konstytuuje zmiany, 

które są bardzo uporządkowane. Starożytny myśliciel uwa-

żał, zmiany za jedno z elementarnych praw rządzących całą 

naturą, siłą napędową wszelkiego życia. Twierdził, że  bez 

nich nie ma rozwoju. 

Heraklit wszedł do rzeki po raz drugi, ale nie do tej sa-

mej... Upływający czas rozbija wszelkie teorie. Rzeka Herakli-

ta przepływa nieustannie nie mogąc zatrzymać krajobrazów 

z przeszłości. Przyroda daje początek zamyślenia, wysuwa-

nia wniosków i  refleksji, ale do poznania natury świata po-

trzebna jest myśl - rozum-logos. „W  zielonych oczach ryb 
bada zimowy zodiak” [tamże]. A zimowy zodiak, to Kozioro-

żec należący do żywiołu Ziemia, Wodnik - żywioł Powietrze 

i Ryby - żywioł Woda. Biblijna Ryba to samarytanin gotowy 

nieść pomoc potrzebującym, nie  oczekując pochwał ani 

zapłaty. Zieleń to  kolor, który najgłębiej przenika w  głąb 

wody, ponieważ jest przez nią filtrowany. Dlatego ryby mają 

jasnozielony kolor oczu. Najzimniejsza pora roku kształtuje 

też charaktery. Osoby mające szczęście urodzić się pod zna-

kiem zimowych Zodiaków są artystycznie uzdolnione, acz-

kolwiek pozbawione spontanicznej emocji, nie  są skłonne 

do wyrażania radości i sprawiają wrażenie, że nie są przysto-

sowani do agresywnej rzeczywistości i dlatego „[...] na za-
wsze go kaleczy ich dotyk lodowaty [...]”. Ten dotyk to odbiór 

rzeczywistości, bo nie ma nic subtelniejszego i dokładniej-

szego od czucia jednego ze zmysłów - opuszki palców, któ-

re dotykają powierzchniowo, wyczuwając obcą materię. Ten 

dotyk rani boleśnie Heraklita widzącego ingerencję  w  od-

wieczne prawa przyrody, czemu da wyraz w pogardliwym 

spojrzeniu, podrzucając „ciemne wróżebne astragale” 
[tamże]. Te astragale  to  różnego rodzaju ornamenty roślin 

zielonych z rodzin motylkowatych. Niezwykle piękne w na-

turalnym środowisku, lecz przybierają czerń, jako złą wróżbę 

dla ludzkości, która zmienia środowisko wbrew  Naturze. 

Poeta odwołuje  się do  motywów biblijnych „Miedzia-
ny wąż niepokoju  we  śnie przychodzi / cierń szkło blacha 
nie poznasz nawet w świetle lampy” [tamże]. Otóż Mojżesz 
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na  polecenie Boga wykonał miedzianego węża … ponie-

waż Jahwe rozgniewał się na narzekających Hebrajczyków, 

których Mojżesz wiódł przez pustynię do Ziemi Obiecanej. 

Podróż wydłużała się, pielgrzymom dokuczał głód i zaczęto 

wątpić w Boga i Mojżesza. Wówczas Jahwe ukarał lud zsyła-

jąc plagę węży, które czyniły śmiertelne spustoszenie wśród 

Izraelczyków. Widząc ten dramat zaczęto przepraszać Moj-

żesza i  Jahwe za zwątpienie. Wówczas bóg Hebrajczyków 

polecił Mojżeszowi wykonać węża z  miedzi i  zawiesić go 

na  palu po  to, by każdy ukąszony przez jadowitego gada 

został uzdrowiony spojrzawszy nań. Motyw miedzianego 

węża występuje w Starym Testamencie w Księdze Wyjścia 

i w Księdze Liczb. [ Lb.21 5-9 ]. 

„Wąż jest symbolem zdrady, podstępu i  zakłócania 

porządku kosmicznego: [J. Słowacki „Kordian”]. Nawie-

dzając we śnie, wróży śmierć. Jest to dygresja do niepoko-

ju i lęków mieszkańca każdego zakątka Ziemi a szczególnie 

w  krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Najbardziej 

znanym przykładem jest współczesna Europa.

Przedostatnie wersy wiersza to  apostrofa do współ-

czesnego mieszkańca naszej Planety: „jesteś drżącym 

Heraklitem/ odwracasz pory roku / przeskakujesz miesiące 
/ grzebiesz w  kotle dni / oglądasz czarno-białe fotografie 
[...] [tamże]. Zabrzmiały te słowa jak nagana dla mieszkańca 

postępującego wbrew prawom natury i świadomego tego 

co czyni, wytykając jego wady takie jak małostkowość, w ży-

ciu codziennym, zawiść, brak miłości w rodzinach i podział 

w narodach. „[...] w końcu widzisz rozmazany wirujący karu-
zel / i tamtego-tego Heraklita [...]” [tamże]. Pointą utworu są 

słowa „Ulepić coś z wody i snu nawet z błota / i powiedzieć 
pomyśleć choć - kocham” [tamże]. Sens tych słów dosko-

nale wyraża zdanie poety Edwarda Stachury stwierdzające, 

że „Przybywa ludzi a coraz mniej człowieka”. 
W  wierszu widać dbałość o  stronę językową  ; 

nie ma nadmiaru wyszukanych metafor, ale nie jest też ubo-

gi w  słownictwo, wprost przeciwnie... I  nie jest przełado-

wany moralizatorstwem jak przystało na  doświadczonego 

twórcę. Warto zastanowić się nad treścią utworu i ponow-

nie przemyśleć. A najlepiej w towarzystwie przedstawiciela 

młodego pokolenia...

Przemysław Pancer „Nad Radunią”, Pruszcz Gd. obok dworca
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malarstwo

Ewa Kruglik Przełom Dunajca przez Pieniny”, olej

Agnieszka Ciesielska, collage Daniel Kufel „Żuławskie demony 1”, grafika komputerowa

Teresa Piotrowska „Niepokoje”, olej



27

Anna Michalczyk, ceramika Mateusz Michalczyk, rzeźba z cyklu „Korony”

Mariusz Kulpa „Heweliusz”, brąz

rzeźba
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poezja

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

Jerzy Fryckowski
Wyjazd do rodziców

Weźmy parasol
może padać

pajęczyną drutów 
ocalimy nasz świat
dwa plus dwa

dzieci w bezpiecznych fotelikach

wypada wypastować buty
krawat zawiązać tak
jak lubiła matka

żadnych smutków
woskowych masek

kwiaty i znicze
kupimy na miejscu
podejdziemy 
97 schodów
poparzymy palce
bo wiatr nie uznaje zapałek 
                [krótszych niż życie

ciasto zjemy po powrocie

w kawie 
utopimy łzy

psu zakażemy wyć

Roman Ciesielski
natłok myśli

natłok myśli
kładzie się na ciebie
jak śpiewająca ciepła kołdra
wytarta od czytania z latarką
jak szperająca w pamięci latarnia
dnieje
już widno
można zgasić starą oliwną lampę
rozłupać kasztanową skorupę
lato odeszło zbyt szybko
stawiając stopy na mokrym asfalcie

Tadeusz Karmazyn
Róża Don Juan 

Zaczyna się nowa zieleń, drzewa otwierają ramiona po więcej.
Ptaki ćwierkają swoje opowieści ptasimi językami,
proklamują wiosny powrót.
 
                      W opuszczonym domu poskręcane widelce,
                       pusta porcelana, do góry nogami kubki,
                       porzucone pamiętniki. Płacz, wzdychania.
                       Ląd, woda bełczą się. Wojna. Nienawiść
                       pożera krew. Żółty znak ostrzega: No Exit.
 
                       Niepokój naciera. Chwieje się Wschód, Zachód, Północ,
                       Południe. Czas odkręca się i spada z  urwiska
                       w palące się krzaki. Energetyczno- Cybernetyczne psy
                       niuchają w skupieniu. Skowycząc, znikają za horyzontem.
 
                       Daleko od codziennych twarzy, sala balowa na wzgórzu,
                       szepczące głowy, posezonowe  maski,
                       krawaty do pasa. Blue-tooth w uszach.
                       Jak zbić historyczny interes,  wymazać strach z News,
                       zamienić łzy na śmiech.
 
                       Grupa Wiem-Wszystko-Co-Dobre-Dla Ciebie
                       skanuje, eksponuje bezprzewodowe cuda,
                       oślepia halogenowym światłem. A ja.
                       Ciągle słyszę płacz. Niezliczone łzy.
 
                       Klak-klik. Wirtualne foto-słowo koneserzy skaczą w oczy.
                       Poodgryzane widelce, gołe talerze, nieużywane kubki  z
                       drugiej zwrotki, dom znikają.
                       Entrentainer błyszczy. Ciało trzeszczy w garniturze.
                       Nabrzmiałe usta, przyćmione okulary. Witaj.
                       Proszę Państwa teraz nadeszła chwila pokazać jak...
 
W oknie mojego pokoju:
blisko czerwonego wiejskiego płotu
karmazynowa róża Don Juan,
ciągle w rozkwicie.

* * * 
                                       pamięci Kory

nagle ktoś uderza w szynę i gra 
ogień idzie w górze 
dołem kamienie w piach otwarte 
 
na całą szerokość skroni 
pobielonych wapnem 
 
dreszcze poza tym 
bardziej
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malarstwo

Vasyl Netsko, technika własna

Barbara Biegańska „Lęgowisko kaczek”, akryl

Gabriel Roszak „Bohater >Siekierezady<”, olej na płótnie
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omówienie

Kazimierz Babiński

Krzywa w górę

Kolejny, 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
mamy za sobą. Od lat do tej imprezy i rodzimego kina 
mam ambiwalentne uczucia: słabość połączoną bezkry-
tycyzmem i czasami stany bliskie zapaści. To odróżnia 
mnie od inż. Mamonia, który miał na nie jednostronne, 
niebanalne i  osobliwe spojrzenie: Proszę pana, siedzę 
sobie, proszę pana w kinie… Pan rozumie… I tak pa-
trzę sobie… siedzę se w kinie, proszę pana… Normal-
nie… Patrzę, patrzę na to… No i aż mi się chce wyjść 
z… kina, proszę pana… I wychodzę… No i, panie, i kto 
za to  płaci? Pan płaci… Pani płaci… My płacimy… 
To są nasze pieniądze, proszę pana… Jak nie ma treści, 
to po prostu można tam sobie podkładać różne treści. 
Bardzo niedobre dialogi są. W  ogóle brak akcji jest. 
Nic się nie dzieje. To po pierwsze.

Po  drugie – wysłałbym na  księżyc, choć ten, jak 
sama nazwa wskazuje, jest zarezerwowany dla księży, 
wszystkie komisje konkursowe, selekcyjne, oceniające, 
dotujące, nagradzające, nominujące, wszystkowiedzą-
ce, roszczeniowe i uzurpatorskie i – co najbardziej na-
ganne - podatne na  tzw. czynniki zewnętrzne: presję 
wynikającą z aktualnej sytuacji politycznej, społecznej, 
ekonomicznej, ideologicznej, towarzysko-zawodowej 
itp. 

Zacznę od pierwszego. Miniony festiwal był moim 
zdaniem jednym z  lepszych w  ostatniej dekadzie, 
co  pozwala mi z  umiarkowanym optymizmem pa-
trzeć w  przyszłość. Wydaje mi się, że  powodów tego 
stanu rzeczy należałoby szukać w  zaostrzeniu kryte-
riów artystycznych i  wyraźnego zdystansowania  się 
od  twórczości debiutantów. Przypomnę, że  w  roku 
2017  do  konkursu głównego zakwalifikowano 17  fil-
mów, w  tym 8  debiutów, co  włączyło mi pomarań-
czowe światło i skłoniło do szczególnej ostrożności. Ad 
hoc przyjąłem dwa założenia: będę świadkiem nagłe-
go wysypu geniuszy niemającego precedensu w dzie-
jach żadnego festiwalu na świecie (w tym przekonaniu 
podtrzymywał mnie optymizm dyrektora Festiwalu 
na  konferencji prasowej) lub, co  bardziej przyziemne 

i brutalne, ograniczonego wyboru wynikającego z nie-
dostatecznego poziomu warsztatowego i  artystycz-
nego. Sprawdziło się drugie, chociaż Złote Lwy dostał 
debiutant Piotr Domalewski za Cichą noc. Wyjątek 
potwierdza regułę. Poza tym, jaki sens miałoby orga-
nizowanie tej rangi imprezy dla 8-9 filmów? Przeglądu, 
owszem. 

Od lat spotykam się okresowymi zapaściami w pol-
skiej sztuce filmowej i tłumaczę to wymianami pokoleń. 
Dawniej, aby stanąć za kamerą, trzeba było terminować 
(w dosłownym tego słowa znaczeniu): zostać asysten-
tem (uczniem) reżysera, następnie - drugim reżyserem 
(czeladnikiem), by po latach dostać szansę samodziel-
nego reżyserowania. A i to w ostatecznym rozrachunku 
mogło przynieść klęskę skutkującą odcięciem od pie-
niędzy i zgonem kariery; z wyjątkiem, jeśli beztalencie 
było blisko partii i władzy. Nowi są zdani tylko na siebie, 
więc nie wiedzą jak, dlaczego, po co, kiedy …, ekspery-
mentują, mieszają, bo... zabrakło mistrza i przewodnika.

W  tym roku organizatorzy ograniczyli liczbę de-
biutantów do trzech stawiając na twórców sprawdzo-
nych i  uznanych, co  przełożyło  się na  dosyć wysoki 
i wyrównany poziom warsztatowy i artystyczny prezen-
towanych utworów. W zestawie 16. filmów pojawiły się 
ostatnie dokonania Marka Koterskiego - autobiogra-
ficzny 7  uczuć, Krzysztofa Zanussiego - metafizyczny 
Eter, Jana Jakuba Kolskiego - autobiograficzny Ułaska-
wienie, Filipa Bajona - epicki Kamerdyner, Wojciecha 
Smarzowskiego publicystyczny Kler, Janusza Kondra-
tiuka - autobiograficzny Jak pies z kotem, z młodszych 
i  średnich wiekiem, ale  nieustępujących mistrzom: 
Kingi Dębskiej - Zabawa, zabawa (przenikliwe stu-
dium uzależnienia od  alkoholu), Agnieszki Smoczyń-
skiej – psychologiczna, zagadkowa Fuga, Małgorzaty 
Szumowskiej - dramatyczna Twarz, Pawła Pawlikow-
skiego – melodramatyczna i  kameralna Zimna wojna 
(rekomendowana do  Oscara), Andrzeja Jakimowskie-
go - paradokumentalny Pewnego razu w listopadzie..., 
Bartosza Konopki - dramat religijny Krew Boga, Adriana 
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Panka - psychologiczny dreszczowiec Wilkołak. Na ich 
tle debiutanci: Adam Sikora z politycznym Autsajderem 
i Piotr Sobbotko z onirycznym Dziura w głowie, będą-
cym studium szaleństwa, wypadli blado; wyjątkiem 
jest Aleksander Pietrzak, który błysnął Juliuszem, naj-
lepszą moim zdaniem od dekady komedią, której war-
to poświęcić kilka słów. Pomimo, że są w niej klisze, kalki 
gagów z  filmów z  Pierrem Richardem, Jimem Carrey-
em, a w czołówce – wyraźne nawiązanie do Różowej 
pantery Blake à  Edwardsa, a  pośrednio do  Petera Sel-
lersa, a  więc aktorów grających wielkich pechowców 
i  nieudaczników, to  obraz ma inteligentnie napisany 
scenariusz, dobre tempo, świetny montaż i  kilka mą-
drych przesłań, zaś Jan Peszek i Anna Smołowik grają 
koncertowo. To oznacza, że Pietrzak starannie odrobił 
lekcje z klasyki kina, głównie europejskiego, adaptując 
twórczo dobre wzorce do  naszych prowincjonalnych 
realiów.

W zestawach festiwalowych trudno szukać wspól-
nego mianownika, bowiem są one wypadkową wie-
lu kryteriów, w  tym polaryzacji poglądów twórców 
na  sztukę, religię, estetykę, politykę, filozofię, etykę, 
a  także własnych doświadczeń itp. Zatem rzadko  się 
zdarza, aby większość mówiła, nawet na  marginesie, 
epizodycznie, jednym głosem o  tym samym, chyba, 
że… jest to powszechnie bulwersujące, nieakceptowal-
ne zjawisko społeczne. Twórcy po raz pierwszy po roku 
1990 na taką skalę zajęli się uboczną działalnością funk-
cjonariuszy Kościoła katolickiego i  pośrednio - religią, 
gdyż jej nie da się, jak chcieliby Wojciech Smarzowski 
i Arkadiusz Jakubik, oddzielić od krytykowanej przezeń 
struktury, gdyż ta, jako taka ją implikuje.

Obraz sług bożych jest czarny jak ich sutanny i od-
pychający. Nie ma wśród nich dobrego, może z wyjąt-
kiem głęboko wierzącego, ale  pełnego wątpliwości 
księdza Kukuły (A. Jakubik, Kler), który w finale się pod-
pala w  proteście przeciwko praktykom hierarchów. 
Motyw złego pojawia  się Eterze (postać fałszywego 
i  przebiegłego księdza) K. Zanussiego, twórcy konser-
watywnego i  wierzącego, co  w  tym kontekście musi 
wydać się paradoksem; postać obleśnego i cyniczne-
go proboszcza widzącego plan boski w  tragicznym 
wypadku robotnika na  budowie pomnika Chrystusa 
w  Świebodzinie i  przeżyciu pojawia  się w  Twarzy M. 
Szumowskiej, zaś z postacią złej, zawziętej i kostycznej 
zakonnicy ma do  czynienia bohaterka Pewnego razu 
w  listopadzie … Jakimowskiego; zakonnik-rycerz Wil-
librord, główny bohater bergmanowskiego z  ducha 

filmu Krew Boga B. Konopki, to fanatyczny wyznawca 
chrześcijaństwa, owładnięty szaleńczą misją siłowego, 
krwawego nawracania pogan, co, jak się później okazu-
je, jest również drogą do kariery: otrzymania nominacji 
na biskupa. Ukoronowaniem ich negatywnego obrazu 
jest wybitny, bo godzący wartości artystyczne ze spo-
łecznymi Kler Smarzowskiego, w którym postaci trzech 
proboszczów i  arcybiskup, to  amatorzy małolatów, 
wódki, wysokiej klasy aut i  jazdy z promilami, bezkar-
ni, bo będący w układach z władzą, politykami i mafią; 
łączy życiowe motto: oto tajemnica wiary: złoto i dola-
ry. Czy ekspiacja za cały Kościół prostego proboszcza 
Kukuły okaże  się pustym gestem? Czas pokaże w  re-
alu. Od tej wizji odstają zakonnicy z jakiegoś klasztoru 
na  zapomnianych przez Boga i  ludzi południu kraju, 
gdzieś w Bieszczadach, których neutralny obraz poja-
wia  się w  Ułaskawieniu Kolskiego, ale  Hanka, główna 
bohaterka opowieści obwinia Boga za swoje nieszczę-
ścia i celuje z rewolweru do figury Chrystusa na przy-
drożnym cmentarzu.

Pomimo demokracji dawno temu straciłem zaufa-
nie do wszelkich wyborów, głównie w sztuce i  litera-
turze. W tych dziedzinach od dawna decydują kryteria 
pozaartystyczne, czego dowodem przyznanie Nobla 
Bobowi Dylanowi, a  więc - powtórzę - ideologiczne, 
religijne, etniczne, narodowe, polityczne, towarzysko-
-zawodowe, ekonomiczne itp., których restytucję ob-
serwuję od kilkunastu lat. Z dwóch najlepszych filmów 
Festiwalu, jakimi są Zimna wojna i Kler, tylko pierwszy 
otrzymał Lwy, skądinąd zasłużenie. Uhonorowanie 
srebrną statuetką Kamerdynera jest nieporozumie-
niem na miarę ubiegłorocznego: „srebro” dostał prze-
ciętny i nudny obraz Ptaki śpiewają w Kigali Krzysztofa 
Krauze (dokończony po śmierci reżysera przez Joannę 
Kos-Krauze), ale  wówczas „na  fali”, bo  o  emigrantce 
z  ogarniętej wojną domową Ruandy; kryterium było 
ewidentnie polityczne, bo dało się odczytać jako pro-
test wobec polityki rządu RP w stosunku do emigran-
tów i odporu danego w tej materii Unii.

Nie  znam szczegółowego uzasadnienia tegorocz-
nej decyzji, rozkładu głosów, w tym - zdań odrębnych, 
gdyż to  nigdy nie  było i  nadal nie  jest podawane 
do publicznej wiadomości (vide: komunikat na oficjal-
nej stronie Festiwalu: www.festiwalgdynia.pl). 
Nie wiem zatem, jakimi kryteriami, bo na pewno nie ar-
tystycznymi, kierowało  się jury, więc nie  mogę mery-
torycznie polemizować z  werdyktem; mam nadzieję, 
że  rzeczywistą wartość Kamerdynera ustalą krytycy 
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i  filmoznawcy i  zweryfikuje go czas. W  opinii akredy-
towanych dziennikarzy na srebro zasługiwał Kler. Zma-
terializowało  się to  w  postaci Nagrody Specjalnej dla  
W. Smarzowskiego (uzasadnienie jury zamieszczone 
ww. stronie: za podjęcie ważnego społecznie te-
matu) i  Nagrody Publiczności oraz najcenniejszego 
trofeum: pozaregulaminowej Nagrody Dziennikarzy. 
Zatem Smarzowski górą!

Drugą wtopą jury jest przyznanie A. Smoczyńskiej 
nagrody za debiut reżyserski (Fuga). Nie mam nic prze-
ciwko Smoczyńskiej i Fudze, która jest filmem dobrym, 
a nawet bardzo dobrym. Problem w tym, że Smoczyń-
ska debiutowała w  roku 2015  filmem Córki dancin-
gu i  na  40. FPFF została uhonorowana nagrodą za… 
debiut reżyserski; Popow wynalazł radio, z którego się 
dowiedział, że Marconi wynalazł … radio.

Szanowne jurory-alzheimery: róbta tak dalej, 
to może doczekam takiego festiwalu, na którym nagro-
dę za debiut dostanie K. Zanussi; tylko czy on wówczas 
będzie jeszcze cokolwiek pamiętał? 

Wrzesień, 2018.

Najważniejsze nagrody: 

ZŁOTE LWY: Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego.

SREBRNE LWY: Kamerdyner Filipa Bajona.

NAGRODA ZA REŻYSERIĘ: Adrian Panek za film Wilkołak.
NAGRODA ZA GŁÓWNĄ ROLĘ MĘSKĄ: Adam Woronowicz 

za film Kamerdyner.
NAGRODA ZA GŁÓWNĄ ROLĘ KOBIECĄ: Grażyna Błęcka-Kol-

ska za film Ułaskawienie.
NAJLEPSZY SCENARIUSZ: Jan Jakub Kolski za film 

Ułaskawienie.
NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Jacek Podgórski za film Krew Boga oraz 

Jakub Kijowski za film Fuga.
DEBIUT REŻYSERSKI: Agnieszka Smoczyńska za film Fuga.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: Wojciech Smarzowski za Kler.
NAGRODY SPECJALNE: Marek Koterski za 7 uczuć i Wojciech 

Smarzowski za Kler.
PLATYNOWE LWY, przyznane przez Komitet Organiza-

cyjny Festiwalu za całokształt twórczości, otrzymał Jerzy 

Skolimowski.

Joanna Kulig i Tomasz Kot na planie „Zimnej wojny”. Fot. Łukasz Bąk, materiały prasowe, źródło: www.rmf24.pl
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malarstwo

Danuta Kraszewska „Dobra wróżka”, grafika cyfrowa

Cezary Paszkowski „Pruszcz Gdański, ul. Chopina 22”, akwaforta
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2. festiwal objazdowych teatrów 
lalkowych młodego widza
FOTEL – Juszkowo
24-26 sierpnia 2018
fot. Mateusz Włoch

„Wyspa pacynek”. Teatr „Pod Orzełkiem” z Białegostoku. 
Aktorzy: Mariusz Orzełek i Małgorzata Linkiewicz

„Mała żabka”. Lwowski Teatr Akademicki „I lalki i ludzie” ze Lwowa. 
Aktorki: Nadya Krat i Ałła Novikova

50-lecie pracy aktorskiej Jana T. Pieczątkowskiego. Od lewej: Marcin 
Marzec z Teatru „Barnaby” z Gdańska i Jubilat z Teatrów „Arlekin”  
i „Pinokio” z Łodzi.

„Opowieści starego kredensu”. Teatr „Pod Orzełkiem” z Białegostoku. 
Aktorzy: Mariusz Orzełek i Małgorzata Linkiewicz

Festiwalowa 
publiczność
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„Mały Wilk”. Teatr „Kabaré Púpala 
Marionetes” z Berlina.  
Aktor: Thomas Herfort

„Pingwiny potrafią latać”. Teatr „Samoloet” z Paryża.  
Aktorka: Sacha Poliakova

„Brzydkie Kaczątko”. Teatr „VAŠKA” z Torunia.  
Aktorzy: Wiesław Kusa (40 lat na scenie) i Agnieszka Korpal

„Kto tam?”. Teatr „Uszyty” z Krakowa. 
Aktorzy: Andrzej Kopczyk i Katarzyna Kopczyk

„Historia nie do powtórzenia”. „Teatr 
Lalek Marka Żyły” z Rybnika.  
Aktor: Marek Żyła

Warsztaty „Tworzenie pacynek” Gazeta „Festiwalowa”

„Ballada”. Teatr „Teatrol” z Moskwy. 
Aktorzy: Evgeny Solovyev i Yulia 
Rikhter

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury
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poezja

Hanna Glok-Lejk
Monochromia

Cały dzień 
żegnałam się z latem.
Jutro rzeka, którą tyle razy
całowałam na dobranoc,
poniesie je w srebrną otchłań,

a ja będę włóczyć się
po chmurach,
odliczając księżyce do najdłuższego dnia.

Już teraz maluję maluję myśli
jak drzewa na biało,
by przetrwały chłody i wahania ciał.

Czasami 
ogrody przychodzą do nas
niespodzianie.

Elżbieta Kruglik
Bezsenność dla M.

Bez ciebie niezrozumienie
dla wszechrzeczy niepokój
ostroświatłe gwiazdy
wokół głów

wieloświaty zagmatwane
w samym środku oczodołów
powracają płynąc
wewnątrz żył

nadmiarem rzeczywistości
obolałe ramiona 
niedomiarem boga
pusty krzyż

Elżbieta Maria  
Laskowska
* * *

Śniłam
            anioły
co lotem błyskawicy
wieści przynoszą
i jak kadry filmu
ustawiają obrazy
w zwierciadle nocy
piękno
skalistych brzegów
wysp zielonych
przesmyków fiordów
grzmiących wodospadów
niebieskości nieba
kosmosu
nieprzeniknionego
magnetyzm serc
odsłaniając kurtynę głębi
morza
wtulonego w lazur fal
na styku horyzontu
i szept czułych wyznań
Śniłam
            anioły

Magdalena Kuśmirek
Marcjanna zaprzysięga
                    duszę fizyce

ha! mieć wybór a nie mieć 
typowy kot Schroedingera 
miauczy pod klatką  
i należy go przynieść do domu 
 
metafizyka nas opuszcza 
pozostaje czysta physis i cielesna fizyczność 
jeśli dłonie mam takie pomarszczone 
to chociaż będę nimi układać rad 
zakurzone włosy rozsypują się  
bo minął ich czas rozpadu 
zmieniają zapach na powabny  
w końcu siwieją  
 
Marcjanna rozkłada myśli na kwarki 
do szczęścia brakuje  
jednego bozonu

Tadeusz  
Wojewódzki
Lęk
Lęk
boi się przyszłego
zapatrzony w siebie
spętany ruchem zastygłym 
                               w obawie
każe czekać
na zło z przeszłości

Lęk
karmi do syta obawami
każdą napotkaną myśl -
budzi wątpliwości
poskromione rozsądną myślą
przywraca niepewność
ukojoną dobrą radą
podsyca niepokój
utulony nadzieją powodzenia
każe czekać
na zło z przyszłości

Lęk
…
to tylko krzyk nicości
cień niebytu
nic

                          13 grudnia 2016

Zbigniew Ignacy Brzostowski
Metamorfozy II

Już za kilka lat zacznę podcinać włosy,
a niewidzialna Arachne dni splecie woalkę na moich policzkach.
Ta letnia noc stanie się tylko zaprzeszłym wspomnieniem,
jak światło księżyca zatopione w glinie.
Wcześniej jeszcze wytatuuję sobie pod obojczykiem
odwieczną figurę wierności.
Matka jest coraz chudsza, sterczą jej rzepki kolan,
wciąż jednak żyje oddechem rzeki i indyjskim ryżem.
Co będzie, kiedy zrównają się nasze włosy?

bestie podprzestrzeni
w kręgu bezmyślności
przedumarłe twarze
blady świt

śpij
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proza

Małgorzata Mikos

Dni naszego życia. Część 1

Prolog
Co  tak naprawdę jest najważniejsze w  życiu? To, cze-

go zawsze sobie życzymy: zdrowie, szczęście, pieniądze? 

A może cała kwintesencja życia zawiera się w jednym słowie 

- ja? Każdy z nas tworzy przecież historię, zachowuje wspo-

mnienia, darzy drugiego człowieka przyjaźnią oraz pewnym 

uczuciem. Wszyscy jesteśmy osobnymi jednostkami, które 

chcą odnaleźć swoje miejsce na  tym świecie, pragną ko-

chać i być kochane. Marzą, aby przeżyć każdą chwilę godnie 

i  w  wyjątkowy sposób. Chcemy do  końca swoich dni być 

sobą i pozostać wierni wyznawanym przez siebie zasadom.

Dzień po dniu pojawiają się wątpliwości, problemy, tre-

ści wizualne i słowne, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć 

w poszukiwaniu odpowiedzi. Sami musimy odnaleźć drogę 

do własnego szczęścia.

Czy prawdziwa miłość istnieje naprawdę, czy jest je-

dynie złudzeniem? Czy uczucie to  może być potężniejsze 

od samej śmierci - nieznanej i nieobliczalnej? Cuda rzeczy-

wiście  się zdarzają, czy są jedynie zabobonami? Czy czło-

wiek może tak po prostu znaleźć szczęście i spełnienie tam, 

gdzie inni widzą jedynie pustkę lub zwyczajną prozę życia? 

A może szczęście to jedynie nierealna fantazja umysłu sza-

leńca? Iluzja, której tak bardzo pragniemy? Czy możliwa jest 

przyjaźń trwała i prawdziwa, co oprze się upływowi czasu 

oraz zmiennym nastrojom?

Być może miłość oraz szczęście to wytwory człowieka, 

który potrzebuje czegoś, do czego mógłby dążyć każdego 

dnia.

A co dzieje się z człowiekiem, jeśli musi mierzyć się z co-

raz większymi przeciwnościami losu? Czy można tak po pro-

stu, bez większych problemów, wstać, oczyścić rany i ruszyć 

dalej? A może ten, kto raz upadnie, pozostaje tam, na dnie, 

już na  zawsze? Wspomnienia przeżywanych każdego dnia 

ulotnych chwil - czy one również stają się z czasem jedynie 

zarysem przeszłości, mgłą ogarniającą nasz umysł kawałek 

po kawałku?

Czy aby doświadczyć czegoś niesamowitego, niespo-

tykanego i mającego wpływ na nasze życie, potrzebna jest 

podróż na drugi kraniec świata, na nieznane terytoria? Czy 

właśnie tam, gdzie świat jest nam nieznany, jesteśmy w sta-

nie odnaleźć siebie, swoje miejsce i własną drogę?

Niewiedza, chęć poznania smaku powodzenia i porażki, 

naturalna wola przeżycia i ciągłej walki o coś lepszego jest 

zakodowana w ludzkich umysłach. Nic nie jest tak do koń-

ca do  przewidzenia, do  całkowitego wyjaśnienia, do  bez-

względnego poznania. Nigdy nie będziemy czegoś pewni 

w stu procentach, zwłaszcza jeśli mowa jest o trzech najważ-

niejszych w życiu rzeczach - o samym sobie, przyjaźni oraz 

o miłości. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy otrzyma-

my szansę, aby posmakować tych uczuć, a z całą pewnością 

nie jest możliwe, żeby już w pierwszych sekundach potwier-

dzić, czy jedno lub drugie jest prawdziwe i czy będzie trwać 

aż  po  kres życia. Możliwe, że  będzie z  nami aż  do  końca 

świata, a może skończy się za tydzień, miesiąc, rok. Nikt tego 

nie wie.

Jedyne, co  możemy zrobić, by być lepszymi i  wyko-

rzystać daną nam szansę życia na tym świecie, to wierzyć, 

że to, co w danej chwili odczuwamy i to, w co wierzymy, jest 

czymś wyjątkowym i  niepowtarzalnym. Jest tylko dla nas, 

a my kroczymy własną ścieżką, aby odnaleźć samego siebie 

i swoje miejsce na biegnącym wciąż przed siebie świecie.

I dlatego powinniśmy każdego dnia powtarzać niczym 

mantrę słowa, jakie kiedyś usłyszałam od bardzo mądrego 

człowieka:

Wczoraj to historia, jutro to tajemnica. Dziś to wyjątkowa 

chwila. Pamiętaj o  tym, co  było. Oczekuj tego, co  dopiero 

nadejdzie. Żyj.

Rozdział 1
Jak niemal każde dziecko, które wychowywało się wśród 

bajek, od  zawsze byłam przekonana i  święcie wierzyłam, 

że  coś takiego jak spełnione życie istnieje i  jest czymś zu-

pełnie naturalnym, dostępnym dla każdego człowieka. Czy 

nie każda opowieść dla najmłodszych kończy się radosnym 

zakończeniem słowami: żyli długo i szczęśliwie? I oczywiście 

tym wyjątkowym przesłaniem, że  dobro i  miłość zawsze 

zwyciężają, a życie toczy się dalej i pewnie jest nawet lep-

sze niż przedtem. Właśnie takie małe, niewinne kłamstwo 
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powoduje później liczne zawody miłosne oraz rozczarowa-

nia - nie  tylko życiem, ale  przede wszystkim samym sobą, 

swoimi pragnieniami i możliwościami. Po pierwszej życiowej 

klęsce, wraz z wiarą w dobro, zawsze pojawia się wątpliwość, 

która z czasem przeradza się w ciążące i niekończące się roz-

myślanie. W  końcu wszystkie oczekiwania i  nadzieje doty-

czące miłości i sensu życia umierają lub całkowicie zmieniają 

światopogląd człowieka i wartości, które tworzyły go przez 

lata. Zamiast ognia budującego nasze życie pozostaje jedy-

nie marny pył bez jakiejkolwiek wartości.

Odkąd tylko pamiętam, zawsze chciałam odkryć tajem-

nicę cudownego sposobu na  szczęśliwe oraz spełnione 

życie. Tę niesamowitą niewiadomą, która kryje w sobie cha-

rakterystyczną moc i dając radość, jednocześnie rani.

Naszedł w  końcu taki dzień, gdy otrzymałam od  losu 

możliwość, aby zaspokoić moje najskrytsze pragnienia 

i  przeżyć najważniejszą lekcję życia, odnaleźć samą siebie 

pośród labiryntu nieznanych miejsc, uczuć oraz twarzy. 

Szansę, abym mogła odkryć, co tak naprawdę się dla mnie 

liczy, czego wciąż poszukuję, gdzie jest miejsce, do którego 

przynależę.

To szansa jedna na miliard. Dzięki niej można uwierzyć 

w  jakiekolwiek uczucie, w  życie pełne niespodziewanych 

momentów oraz w to, że  ludzka pamięć może być jednak 

wieczna. Wspomnienia mogą być nadzieją na  lepsze jutro, 

na połączenie przeszłości z przyszłością. Z kolei odnalezie-

nie swojego miejsca oraz podążanie własną drogą, czyli ma-

rzenia każdego z nas, do których dążymy dzień po dniu, są 

po prostu na wyciągnięcie ręki. Otrzymałam od sił wyższych 

możliwość poznania sposobu na życie, którego każdy z nas 

powinien zasmakować, jeżeli nie w całości, to przynajmniej 

w  jakiejś części. Aby tego doświadczyć, wystarczy jedynie 

chcieć.

Czy jest możliwe odnalezienie w sobie siły oraz motywa-

cji, aby żyć i być dobrym człowiekiem, gdy los nie jest życz-

liwy, a  ciosy padają z  każdej strony, sprawiając, że  kolejny 

atak jest jeszcze silniejszy i mroczniejszy od poprzedniego? 

Czy człowiek jest w stanie przetrwać coś takiego i pozostać 

sobą?

Wcześniej uważałam taki hart ducha i  stan umysłu za 

coś wręcz niemożliwego. Ludzie nie  są przecież robotami, 

ale żywymi istotami. Każdy człowiek ma granice wytrzyma-

łości, które utrzymują go przy życiu i w jednym kawałku. By-

łam niemal całkowicie przekonana, że kiedy raz upadnie się 

w  gęsty i  przerażający mrok, nigdy więcej nie  ogląda  się 

pięknego świata, lecz jedynie cienie towarzyszące nam 

w dalszej wędrówce. Być może nawet w trwaniu w tym sa-

mym miejscu. Blizny są niczym tatuaże, które - nawet jeśli 

odrobinę bledną - pozostają z nami aż do  śmierci. Zostają 

na zawsze w naszej pamięci jako kolejne punkty na mapie 

naszego życia - przeszłości i przyszłości. Teraźniejszość jest 

przecież jedynie przystankiem łączącym światy.

Jeden śmiertelnik był przeciwieństwem wszelkich ste-

reotypów. Pewien mężczyzna w podeszłym wieku udowod-

nił swoją życiową postawą, że ludzie są znacznie silniejsi, niż 

zwykle uważają. Każdy z nas ma w sobie nieodkrytą moc, 

która pomaga przetrwać najgorsze momenty, zabliźnić naj-

głębsze rany, ocaleć w chwilach najmroczniejszego zwątpie-

nia w samego siebie oraz w otaczający świat. Ta sama moc 

pozwala zobaczyć pomiędzy czarnymi chmurami maleńki 

punkcik, który daje nadzieję, że prędzej czy później słońce 

znów zacznie świecić na niebie, a ciemności odejdą w zapo-

mnienie. Jedyne, co trzeba zrobić, to wierzyć i walczyć o sa-

mego siebie. Walczyć o pozostanie na powierzchni oceanu 

tego świata.

Teraz już to  wiem i  nie  boję  się upadku w  bezdenną 

przepaść pełną szeptów i  cieni. Znam swoją wartość oraz 

siłę, jaka we mnie drzemie. Wiem także, na  jak wiele mnie 

stać.

Jak wiele z  samego siebie jesteś w  stanie poświęcić 

dla osoby, którą kochasz? - usłyszałam to  pytanie na  jed-

nym z naszych pierwszych spotkań i wciąż jestem w stanie 

przywołać w  myślach jego głos, kiedy wymawiał te słowa 

oraz uczucie zdumienia, które ogarnęło mnie w  tamtym 

momencie. Bez zastanowienia, ale  z  poczuciem pewności 

oraz dumy odparłam - wiele, może nawet wszystko. Więk-

szość z zapytanych o to samo osób udzieliłaby identycznej 

odpowiedzi. Przecież właśnie takie rozwiązanie tej zagadki 

podpowiada nam umysł w  pierwszej chwili. Byłam wtedy 

w ogromnym błędzie, jak oni wszyscy. Tak wiele własnego 

życia - świadomie lub nie - poświęcamy na zwykłą codzien-

ność, dla bliskich nam osób, przyjaciół, dla siebie samych, 

czasem także dla sąsiadów lub współpracowników. Nie za-

uważamy przy tym, jak wiele wyrzeczeń oraz emocji nas 

to kosztuje. Ale miłość, taka prawdziwa, zawsze zabiera dwie 

rzeczy - serce oraz duszę. Serce, by kochać całym sobą i du-

szę, aby stworzyć jedność z ukochaną osobą. Tak niewiele, 

a jednak tak wiele.

Miłość nie jest łatwa, nie jest także tak przyjazna, jaką się 

zdaje. Jest wymagająca, nieprzewidywalna, przemija niepo-

strzeżenie. Gdy kochasz, umierasz każdego dnia po kawałku 

na nowo, ponieważ martwisz się o drugą osobę, dla której 

chcesz jak najlepiej. Nawet kosztem samego siebie. A  gdy 

odchodzi, w jakimś sensie giniesz wraz z nią - głos mojego 

sąsiada mówiącego te słowa za każdym razem wywołu-

je ten sam dreszcz na skórze, jak to miało miejsce podczas 
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tamtej pamiętnej rozmowy. To  brutalna prawda o  nas sa-

mych, o naszym zatraceniu dla uczucia, które po cichu za-

daje nam niewidzialne rany, wystawia na  próby i  wymaga 

kolejnych ofiar złożonych z nas samych.

W  imię miłości człowiek jest zdolny do  wszystkiego, 

do każdego poświęcenia, do największych głupstw, do two-

rzenia najpiękniejszych słów i obrazów, do całkowitego za-

tracenia się. To właśnie dla tego uczucia jesteś zawieszony 

między niebem a  piekłem, doświadczasz każdego typu 

emocji i chłoniesz je, pragnąc wciąż więcej wraz z upływem 

czasu.

Podobno życie to nie sekwencja zdarzeń o charakterze 

przyczynowo-skutkowym, ale  czysty przypadek. Przezna-

czony przypadek - jak mawiał mój przyjaciel. Niekiedy ten 

przypadek przynosi jakiś konkretny efekt. Czasem dzieje się 

dobrze, innym razem źle i to od nas zależy, jaki efekt końco-

wy otrzymamy. Każdy dzień i wszystkie sekundy naszego ist-

nienia są unikatowe, ale musimy umieć doceniać dar, jakim 

jest życie i możliwość wytyczania coraz to nowszych ścieżek 

prowadzących do określonego celu.

Jeden człowiek udowodnił, że życie i przeznaczenie są 

czymś, czego nie można przewidzieć. Nie sposób przygoto-

wać się na każdą ewentualność, ale to nie jest ważne. Praw-

dziwie istotne jest to, aby ofiarować drugiej osobie cząstkę 

siebie.

Historia pewnego małżeństwa została mi opowiedziana 

przez starszego mężczyznę, który mieszkał tuż obok. Koja-

rzyłam go z widzenia prawie od zawsze, lecz jego prawdzi-

we oblicze poznałam późno i w dodatku przez przypadek. 

A jednak to zdarzenie odmieniło mnie raz na zawsze.

Opowieść już niemłoda, odkryta po  wielu latach - ni-

czym skarb ukryty na dnie oceanu przed wiekami. Historia, 

która dała mi namacalny dowód, że  należy marzyć, pla-

nować, oczekiwać i  wierzyć. Stanowiła świadectwo, że  ja 

również mogę doświadczyć uczucia, które mną zawładnie. 

Była potwierdzeniem, że  należy walczyć o  siebie, swoje 

dobro i wyznawane zasady. Dawała nadzieję, że pewnego 

dnia odnajdę miłość, taką na  zawsze i  przeżyję swe dni 

w  najwspanialszy z  możliwych sposobów - zdobywając 

nowe, niesamowite wspomnienia, które pozostaną ze mną 

do  ostatniej chwili. Stworzą one wyjątkowy album mojej 

przeszłości. Album wspomnień, który będzie moim towa-

rzyszem do ostatniej sekundy życia po tej stronie świata.

Wystarczyły nieco ponad trzy miesiące szczerych roz-

mów, spowiedzi z  najbardziej osobistych zdarzeń wydo-

bytych z  zakamarków pamięci i  najskrytszych przemyśleń, 

abym była w  stanie spojrzeć na  otaczający świat z  zupeł-

nie innej perspektywy. Pomogło także czytanie kolejnych 

liter zapisanych tak starannie na  delikatnych kartkach oraz 

dni spędzone na przyglądaniu się zatrzymanym na starych 

fotografiach uśmiechom oraz odkrywaniu tajemniczych 

spojrzeń, gestów i  słów, które byłe przeznaczone tylko dla 

nich - bohaterów tej opowieści. To były godziny wypełnione 

śmiechem, płaczem, milczeniem, krzykiem, czasami nawet 

śpiewem, żartem i  tańcem. Sekundy wyznaczane muzyką 

i poezją tamtych chwil. Życie, które wciąż żyło w  jego ser-

cu, jakby wszystko toczyło się dalej własnym rytmem. Życie, 

które dawno temu przeminęło.

Już po paru dniach spędzonych w towarzystwie starsze-

go mężczyzny oraz zatopieniu  się w  jego wspomnieniach 

niczym trzeci, niewidzialny bohater, zaczęło żyć we  mnie 

pragnienie, które przybierało na sile z każdą minutą. Pozo-

stanie ono już zresztą we mnie na zawsze. Marzenie i jedno-

cześnie jedyny wyznaczony przeze mnie cel na przyszłość 

– pozostać sobą i odnaleźć uczucie, które sprawi, że moje 

życie będzie miało jakąś wartość. Będzie choć w ułamku tak 

niesamowite, jak tamte dni w jego opowieści, które spędził 

wraz ze swoją ukochaną. Uczucie, jakie będzie żyło we mnie 

do końca moich dni. Spotkać na swojej drodze tę jedyną oso-

bę i to właśnie z nią stworzyć swoje miejsce na ziemi, swoją 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Doświadczyć uczucia 

tak silnego, że zachowa się je w sercu mimo upływu czasu 

oraz wszelkich przeciwności losu. Kochać i być człowiekiem 

kochanym ze wszystkich sił, miłością silniejszą niż cokolwiek 

innego. Te właśnie słowa zapisałam głęboko w swoim umy-

śle jak na papierze, aby nigdy ich nie zapomnieć i żeby ma-

łymi krokami dążyć do lepszej wersji samej siebie.

Od  naszego pierwszego spotkania i  pierwszej rozmo-

wy co chwilę w mojej głowie pojawiały się kolejne pytania. 

Dziesiątki, może nawet setki zapytań - od tych najzwyklej-

szych po najbardziej osobiste, emocjonalne, najgłębiej skry-

wane przed światem, na które chciałam poznać odpowiedź 

jak najszybciej. Chciałam znać prawdę, znaleźć racjonalne 

wytłumaczenie każdej wątpliwości. Nie  oczekiwałam je-

dynie miłych słów. Byłam przygotowana na  zdania pełne 

goryczy, przykrych wspomnień, może nawet tragicznych. 

Od początku wiedziałam, że nie będzie łatwo i przyjemnie, 

a oprócz śmiechu i radości otrzymam także rozpacz i łzy. (…)

Fragment książki: Małgorzata Mikos „Dni naszego życia”. Część 1, 

Wyd. NOVAE RES, Gdynia 2018
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Krzysztof Grynder

Z kolekcji starych pocztówek

Kolbudy – Cegielnia Lorwein, Restauracja 
i ogrody Eduarda Botkego (pocz. XX w.) 

[później hotel „Dworcowy” Waltera 
Grablowskiego]

Pozdrowienia z Lublewa – Przedsiębiorstwo 
(firma gastronomiczna) H. Sehringa – restauracja, 
szynk i gorzelnia spółdzielcza

Pszczółki – Dworzec i restauracja L. Reinckego
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Marek Kozłow

Zabobonni mieszkańcy 
Werderstraße

Na przełomie lat 20-tych i 30-tych uzupełniano bu-

dynkami mieszkalnymi początkową, biegnącą do przejścia 

kolejowego, część ulicy Werderstraße, to znaczy dzisiejszej 

Powstańców Warszawy. Obok dzisiejszego Baru „Zacisze”, 

a wówczas „Gasthaus Müller“ stał do początku lat 30-tych 

jeszcze tylko jeden budynek. Tak, jak się zwykle praktykowa-

ło, po wybudowaniu domu na odrębnej parceli otrzymywał 

on kolejny numer.

We wspomnieniach przedwojennej mieszkanki Prusz-

cza, Magdy Bils-Trojahn pojawia się ciekawy epizod, związa-

ny z adresem ich wybudowanego przy Werderstraße domu. 

Otóż ojciec zauważył, że zgodnie z podziałem parceli, ich 

dom musiałby otrzymać nr 13. Uznano, że numer ten, jak 

wiadomo, niekojarzący się ze szczęściem, również im tego 

szczęścia nie przyniesie. Ojciec Magdy udał się, więc do 

władz gminy, i wykorzystując swoje „znajomości” doprowa-

dził do tego, że zamiast numeru 13 otrzymali oni numer 12a, 

mimo że budynek stał na osobnej parceli.

W tym samym czasie budowany był już następny budy-

nek, stanowiący dalszą część historii.

Spacerując niedawno z potomkami przedwojennych 

Pruszczan usłyszałem taką oto historię. Dziadkiem moich 

gości okazał się być jeden ze znamienitszych mieszkańców 

miejscowości, poseł do Gdańskiego Volkstagu Gottfried 

Bock, prowadzący przy pruszczańskim rynku duży sklep ro-

werowy oraz warsztat ślusarski. W roku 1935 nabył on dom, 

postawiony właśnie obok domu rodziny Trojahn. Okazało 

się, że sprzedający ten budynek, budował go na sprzedaż. 

Gdy poznał on historię z numerem jego sąsiadów, popadł 

w lekką panikę, że to temu budynkowi przypadnie feralna 

trzynastka. Udał się on także do władz gminy prosząc o przy-

dzielenie numeru z pominięciem rzeczonej 13-tki. Prośba ta 

jednak została oddalona. Gdy nabyciem domu zaintereso-

wał się szanowany w Pruszczu Gottfried Bock, udał się po-

nownie do urzędu, by wymóc nieprzydzielenie tej feralnej 

trzynastki. Jako ostateczny argument użył ponoć właśnie 

faktu, że nabywcą miałby być nie kto inny, jak były poseł Vol-

kstagu Bock., a przecież nie wypada, by tak szanowana po-

wszechnie osoba mieszkała pod trzynastką. I rzeczywiście, 

aż do końca wojny zamiast normalnej numeracji (ówczesna 

Werderstraße nie miała numeracji ze stroną parzystą i nie-

parzystą), na osobnych parcelach mieliśmy numery Werder-

straße 12, 12a oraz 12b. 

Budynek rodziny Trojahn, wiemy to ze wspomnień Mag-

dy, nie przetrwał walk o Pruszcz, zachowała się jedynie so-

lidna, murowana buda dla psa. Natomiast budynek rodziny 

Bock stoi do dnia dzisiejszego.

Część ulicy Powstańców 
Warszawy (dawniej – 
Werderstraße, fot. Marek Kozłow
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Tomasz Jagielski

Max Halbe – dramatopisarz 
z Koźlin 

Max Halbe ur. 4  października 1865  r. w  Koźlinach, zm. 

30 listopada 1944 r. w Burg koło Neuötting w Górnej Bawarii, 

dramaturg, powieściopisarz. Pochodził z  rodziny rolników 

żuławskich, ukończył gimnazjum w Malborku, w 1883 r. stu-

diował prawo w Heidelbergu i Berlinie, w latach 1884-88 filo-

zofię niemiecką w Monachium, gdzie zamieszkał od 1888 r. 

Od  1895  zajmował  się wyłącznie pracą literacką. Autor 

naturalistycznego dramatu Jugend ( 1893, pol. wyd. Mło-

dość, 1896) i utworów Der Strom (1903), Freie Liebe (1890), 

Mutter Erde (1897). Tłem sztuki Das wahre Gesicht (1907) jest 

oblężenie Gdańska, prawdopodobnie w 1577 r. W utworze 

Freiheit. Ein Schauspiel von 1812  (1913) przybliżył historię 

Gdańska w  okresie wojen napoleońskich. W  wydanej po-

śmiertnie (1945) biograficznej powieści o  Martinie Opitzu 

Die Friedensinsel osadził akcję w Gdańsku w XVII w. W twór-

czości akcentował niemiecki charakter Gdańska. Cieszył się 

dużą popularnością, także w okresie Republiki Weimarskiej i 

czasach hitlerowskich. 3 października 1925 r. centralne uro-

czystości z okazji 60-lecia urodzin, odbyły się w Monachium. 

Tam też otrzymał dyplomy honorowego obywatela Gdańska 

i  Malborka. Gdańskie wyróżnienie przyznano uchwałą Se-

natu Wolnego Miasta. Ozdobny dyplom wykonany przez 

prof. Fritza Pfuhle wręczyła delegacja miasta z  senatorem 

do spraw kultury Hermannem Strunkiem na czele. Podczas 

uroczystych obchodów 70-lecia (1935) wygłosił w  Gdań-

sku w  Dworze Artusa specjalny odczyt. M. Halbe przybył 

do Gdańska dopiero 8 października 1935 r.. Z okazji swoich 

70-tych urodzin wygłosił stosowny odczyt w Dworze Artu-

sa. Wśród widzów były władze miasta z prezydentem sena-

tu Arturem Greiserem oraz NSDAP z  Albertem Forsterem 

na  czele. Następnego dnia sędziwy dramaturg odwiedził 

swój rodzinny dom w Koźlinach, gdzie powitała go ciotka.

Do 1945 r. jego imię, Max-Halbe-Platz, nosił obecny plac 

Komorowskiego we Wrzeszczu.

Max Halbe tak wspominał swoją rodzinną miejscowość: 

„Pierwsze spojrzenie z mojego dzieciństwa pada na ogrom-

ną rzekę o niekończącym się horyzoncie. Płaskie i nieprzewi-

dywalne równiny, symfonia zieleni…..”.

Jadąc drogą z Pszczółek do Koźlin po  lewej stronie wi-

dać było pięć domów podcieniowych. Po  prawej stronie, 

wokół kościoła znajdowały się domy i mieszkania drobnych 

gospodarzy. Pośrodku tych 5  dużych domów podcienio-

wych znajdowała się posiadłość rodziny Halbe. Zbudowano 

ją w starym stylu z pruskiego muru, z kamienia i z gankiem, 

na który padał cień z ogromnej lipy rosnącej przed budyn-

kiem. Dom rodziny pisarza wyróżniał  się z  powodu znisz-

czenia przez pożar, gdy rodzina wracała z kościoła po mszy 

w  Miłobądzu. Po  pożarze drewnianego domu wznieśli 

nowy głównie z  kamienia. Rodzina dramatopisarza była 

jedyną katolicką familią pośród chłopów. Często prowa-

dziło to  do  konfliktów. Od  wszystkich mieszkańców, rów-

nież od  katolickiej rodziny Halbe, wymagany był podatek 

na rzecz kościoła ewangelickiego. Ojciec M. Halbe nie chciał 

przyjąć tego stanu rzeczy, który był sprzeczny z  poczu-

ciem sprawiedliwości. Procesował się z tego powodu przez 
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wszystkie instancje. Jego kulminacją byłą skarga wniesiona 

do Sądu Najwyższego. Proces ten był opisywany w literatu-

rze prawniczej tamtego okresu. Kiedy zmarł ojciec pisarza 

powstał problem z  jego pochowaniem na  miejscowym 

cmentarzu, który należał do kościoła ewangelickiego, ponie-

waż większość swego życia procesował się z tym kościołem. 

Ostatecznie jego szczątki spoczęły na nekropolii w Gdańsku 

Wrzeszczu.

W  domu rodzinnym M. Halbe miał pojawiać  się duch, 

przed którym należało się chronić zamykając drzwi na klucz. 

Związane to było z dziejami prababci dramatopisarza. Pisarz 

scharakteryzował ją „ z płonącymi oczami i tatarskimi kośćmi 

policzkowymi”, która żyła w  rodzinnej pamięci, jako osoba 

apodyktyczna. 

Rodzina Halbe pochodziła z Saksonii, prababcia nabyła 

majątek w Miłobądzu. Kłótnia o majątek, o której pisał po-

tem M. Halbe w dramacie Der Strom, doprowadziła do tego, 

że  najmłodszy syn musiał opuścić swój dom. Przybył, jako 

pachołek do Koźlin w 1800  r. i ożenił  się ze służącą pracu-

jącą w  jednym z  dużych domów podcieniowych, czyli 

z prababcią M. Halbe. Jednym z celów kobiety, było zostać 

panią w  domu, w  którym służyła wcześniej. Małżonkowie 

dzierżawili gospodę w Koźlinach. Początkowo Francuzi, póź-

niej Rosjanie, którzy walczyli z Napoleonem przyczynili  się 

do  bogacenia  się gospodarzy. Ten burzliwy czas pozwo-

lił wydzierżawić, a  później nabyć posiadłość w  Koźlinach. 

W  1814  r. rodzina Halbe przejęła ten dom, ale  po  dwóch 

latach przerwany wał zalał i ją zniszczył. Jednak upór i konse-

kwencja nie pohamowała tej kobiety przed zdobyciem bo-

gactwa. Była osobą bardzo skąpą i taka pozostała w ludzkiej 

pamięci w Koźlinach. Zmarła w 1849 r. w wieku lat 95. Była 

postrachem i despotyczną osobą, więc pamięć o niej w tej 

formie ducha przetrwała w rodzinnych opowieściach. 

Ojciec M. Halbe urodził się w 1838 r., zmarł w 1922 r., czyli 

mając 84  lata. Matka M. Halbe urodziła się w 1845 i zmarła 

w 1937 r. mając 92 lata. Wszyscy członkowie rodziny Halbe 

w przeszłości cieszyli  się długim życiem. Ojciec pisarza był 

wykształcony, gdyż ukończył gimnazjum w Gdańsku. War-

to to podkreślić, ponieważ uczęszczanie do szkół wyższych 

dzieci z rodzin chłopskich nie było codziennością. Jego wiel-

ką pasją były podróże. Potrafił pojechać z Gdańska do Me-

diolanu i Wenecji. Nigdy nie zapowiadał tych podróży żonie, 

tylko krótko przed wyjazdem mówił jej to i musiała się zgo-

dzić. Żona po  niespokojnym zachowaniu swego męża za-

uważała, że coś się szykuje. Wtedy w tajemnicy gromadziła 

potrzebne rzeczy do podróży. M. Halbe tak scharakteryzo-

wał własnego ojca: „był twardy, uparty, dumny, z pociągiem 

do mistycyzmu…”.

Matka pisarza była dokładnym przeciwieństwem. Rów-

nież była wykształcona i otwarta na świat. 

Max Halbe ostatni raz odwiedził Koźliny w  1935  r., 

a na ganku jego rodzinnego domu powitała go ciocia. Świat 

dramatopisarza odszedł, ale pamięć o nim i o jego miejsco-

wości trwa dalej.

Bartosz Gondek

O sopockim malarzu, Żuławach 
i córce dziedzica Rusocina

Pojawienie się w przestrzeni publicznej „Pejzażu Żuław-

skiego” autorstwa Alberta Lipczyńskiego, to  z  pewnością 

spore wydarzenie. Dobrych obrazów dedykowanych Żuła-

wom nie ma za dużo. Tym bardziej tak znanych artystów jak 

Albert Lipczyński.

Spory obraz, (75 x 100) który zawisł w gdańskim oddziale 

Sopockiego Domu Aukcyjnego, nie jest klasycznym dziełem 

Lipczyńskiego, który specjalizował  się przede wszystkim 

w portretach. Z nich się zresztą utrzymywał.

Kim był zatem Albert Lipczyński? Urodzony 20 grudnia 

1876  roku w Lęborku, mając 25  lat, aby uniknąć pruskiego 

kamasza, wyjechał z Rzeszy i zatrzymał się na dłużej w Wiel-

kiej Brytanii. Tam nawiązał bliskie przyjacielskie relacje ze śro-

dowiskiem artystycznym, zdobywając wśród nich spore 
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uznanie. Wystarczy wspomnieć, że  jego obrazy znajdowa-

ły się na wystawach obok dzieł Van Gogha, Matisse’a  i Ce-

zanna. Podczas pierwszej wojny światowej, jako obywatel 

niemiecki, został wydalony z Anglii i osiadł w Sopocie, w ka-

mienicy należącej do  jego szwagra Leo Schultza i  siostry 

Grety Lipczynski.

Pochodzący ze Świecia Leo Schultz i Greta byli współ-

założycielami polskiego Banku Ludowego i  osobami zna-

nymi w sopockim towarzystwie. Gdy w 1919 roku dołączył 

do nich Albert, niewielki domek zamienił się w ośrodek życia 

towarzyskiego. Także polskiego.

Wraz z  Albertem do  Sopotu przybyła jego żona i  naj-

lepsza modelka, Elisabeth. Elisabeth szybko nauczyła  się 

niemieckiego i – co ciekawe polskiego, stając się w Sopocie 

popularną lektorką języka angielskiego.

Lipczyński dużo malował, biorąc udział, wraz z  innymi 

znanymi wolnogdańskmi malarzami – w  tym Marianem 

Mokwą, czy gdańskim mistrzem akwareli, Otto Herdemer-

tensem, w corocznych Wielkich Wystawach Sztuki w Kuns-

thalle, w Sopocie.

Dobre czasy zakończyły  się wraz z  wybuchem wojny. 

Spadło zapotrzebowanie na  obrazy a  mistrz, wraz z  żoną 

ledwo uniknęli w  1945  roku rozstrzelania przez sowietów. 

Wstawiła  się za nimi sąsiadka. Po  wojnie, jako słabo mó-

wiącego po  polsku „tutejszego”, nie  chciano go przyjąć 

do związku plastyków. Ponieważ zapotrzebowanie na obra-

zy spadło, utrzymywali  się głównie z korepetycji Elisabeth, 

mieszkając w mieszkaniu domu siostry, który w międzycza-

sie skomunalizowano.

Albert zmarł w  1974  roku w  wieku 98  lat. Pozostawił 

po  sobie mieszkanie pełne obrazów. Do  dziś najstarsi So-

pocianie pamiętają charakterystyczną, wysoką postać, 

starannie ubranego starszego pana w  kapeluszu, który 

po przełamaniu bariery językowej, okazywał się bardzo po-

godnym i rozmownym gentlemanem.

Albert Lipczyński to nie jedyna kultowa sopocka postać 

przełomu XIX i XX wieku, powiązana z Powiatem Gdańskim. 

Także w  niewielkim domku, przy ulicy Danziger Strasse 

mieszkała córka rusocińskiego dziedzica, Carla Ludwiga Gu-

stava Adolfa von Tiedemann, urodzona w 1836 roku w Ru-

socinie Rosalia Olga Wilhelmina von Tiedemann, zwana 

w skrócie „Olgą”(ur.1836). Kiedy w 1907 roku zapadła decy-

zja o budowie ulicy Unterfuhrung (Podjazd), jej dom został 

zagrożony rozbiórką. Dzięki interwencji bardzo prężnego 

Towarzystwa Upiększania Miasta, domek Olgi został zaku-

piony przez Towarzystwo Strzeleckie i przeniesiony w okoli-

ce strzelnicy na ulicę Jagergasse (dziś Struga). W ten sposób 

sopocka pamiątka po zmarłej w 1912 roku Oldze przetrwała 

w Sopocie do dziś.

Albert Lipczyński (ur. 1876 Lębork – zm. 1974 Sopot) „Pejzaż Żuławski”– olej, płyta, 75 x 100 cm  
sygn. l. d.: Alb. Lipczinski – opisany na odwrocie: Werderlandschaft
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Jerzy Paweł Kornacki

Domy podcieniowe 
na Żuławach Gdańskich cz. 1

Pierwotnie ujście rzeki Wisły do morza Bałtyckiego było 

terenem podmokłym, płaskim z  jeziorami przybrzeżny-

mi i małymi oczkami wodnymi. Częste nagromadzanie się 

wody podczas roztopów i  cyklicznych powodzi, wynikają-

cych z  nieuregulowania koryta rzeki Wisły, powodowało 

zmiany w linii brzegowej tych zbiorników. Stabilne warunki 

do osadnictwa były tylko na styku Żuław z częścią wyżynną 

Pomorza (np. osady w Oruni, Pruszczu, Juszkowie, Straszy-

nie, miasto Gdańsk). 

Proces adaptacji tych terenów pod osadnictwo był wie-

loetapowy i rozłożony w czasie. Walkę z wodą zapoczątko-

wali książęta pomorscy dynastii Sobiesławiców w XIII wieku. 

W wyniku budowy tzw. „starej tamy” wzdłuż lewego brzegu 

Wisły od Steblewa do Bogatki i Wiślinki, nastąpiło wysusze-

nie znacznej części Żuław i zajęcie tego terenu pod uprawę 

rolną i hodowlę zwierząt. Ciężar i  trud prac rolnych wyna-

gradzała obfitość plonów, niespotykana w innych częściach 

kraju. Jednak był to  teren zagrożony powodziami i podto-

pieniami a  tutejsze życie cechowało  się nieustannym nie-

bezpieczeństwem. Dlatego też mieszkańcy Żuław byli 

dumni ze swojej odwagi i czuli się wyjątkowymi. Wincenty 

Pol tak charakteryzował Żuławiaka: „… każdy zaś Żuławiak 

trzyma nos na  wodowskazie – i  patrzy jak bocian milcząc 

na wodę…, w miarę zaś tego jak się woda podnosi, spusz-

cza się nos coraz potężniej – a  jak grzbietu grobli dosięga 

woda, wówczas dopiero z bydłem na statki a z żoną i dzieć-

mi na dachy!...” 

Z czasem koniunktura na handel zbożem i innymi pro-

duktami rolnymi pozwoliła żuławskim osadnikom na szyb-

kie wzbogacanie się i podnoszenie swojej pozycji życiowej. 

Działo się to dzięki bliskości portu morskiego w Gdańsku i sa-

mego miasta, które też potrzebowało żywności dla swoich 

mieszkańców. Warto przypomnieć, że XVII - i XVIII - wieczny 

Gdańsk był największym miastem w Polsce. Był też oknem 

historia

Plan wsi Suchy Dąb (1667 rok)
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na  świat i  przyciągał wielu cudzoziemców. Przywozili oni 

ze sobą wszelkie nowinki, także te dotyczące rozwoju gospo-

darki rolnej. Nowe urządzenia i sprzęt, techniki prac, odmia-

ny roślin, itp. Dzięki tym sprzyjającym czynnikom żuławscy 

gospodarze mogli uzyskiwać większe plony a owoce swojej 

pracy sprzedawać z większym zyskiem. Ich dochody w po-

równaniu z gospodarstwami w innych częściach kraju były 

znaczniejsze. Nawet w  porównaniu z  wsiami szlacheckimi. 

Jednak mimo dużych zysków i wzbogacania się byli nadal 

klasą społeczną bez większych praw obywatelskich. Szlach-

ta i mieszczanie niechętnie widzieli ten zbytek i wprowadza-

li coraz to nowe prawa ograniczające swobody i dobrobyt 

chłopów żuławskich zwanych gburami lub z  niemieckie-

go sąsiadami. Byli to  na  ogół chłopi wolni, którzy osadza-

ni na  gospodarstwie płacili właścicielowi określony czynsz 

dzierżawny. Dzierżawa taka była dziedziczona w chłopskiej 

rodzinie z pokolenia na pokolenie, jednak nigdy ziemia i go-

spodarstwo nie przechodziła na własność chłopa. 

Ingerowano w  życie chłopskie ograniczając ilość gości 

i  czas uroczystości rodzinnych, ubiór, a nawet kolory ścian 

w  domach. W  wilkierzach (zbiory praw) pozostały zapisy, 

że  kobiety żuławskie nie  mogły ubierać  się w  suknie czy 

spódnice z  jedwabiu lub aksamitu. Na uroczystościach ro-

dzinnych mogły stać tylko cztery stoły po dwanaście osób 

przy każdym. Wesele takie nie mogło trwać dłużej niż dwa 

dni. Prawo to  omijano lub płacono drakońskie kary finan-

sowe. Z  kronik znamy opis wesela bardzo bogatego chło-

pa z  miejscowości Krzywe Koło – Michała Biebersteina. 

Zaprosił on na wesele swojego syna, w 1700 roku, 455 par, 

czyli ponad 900  osób. Uroczystości trwały ponad tydzień 

i  skończyły się w czasie Wielkiego Postu. Na potrzeby we-

sela ubito 5 wołów, 165 cieląt, 45 jagniąt, 100 par kapłonów 

(kogutów), 145 par gołębi, 60 zajęcy i 55 świń. Ciasta na te 

uroczystość wieziono z Gdańska poczwórnym wozem. Kary, 

jakie musiał zapłacić gbur wyniosły ponad 2000  grzywien 

pruskich i były większe niż koszt pobytu na Żuławach króla 

Władysława IV z dworem w 1636 roku. Wincenty Pol przeby-

wając na Żuławach pisał „… Na co się dom możnego pana 

zdobyć może – posiada to Żuławiak, co się nie leni kosić wła-

sną łąkę i stać u steru na własnej berlince!...”. 

Stabilizacja życia na Żuławach zaowocowała rozwojem 

budownictwa. Zagrody wiejskie przyjęły formę folwarków, 

gdzie obok zabudowań gospodarskich (stodoły, obory, spi-

chlerze), stawiano okazałe domy mieszkalne. Gospodarstwa 

żuławskie miały 2 – 4 włóki ziemi tj. około 35 – 70 ha. Najbo-

gatsi gburowie posiadali nawet 12 włók, czyli ponad 200 ha 

ziemi. Na  każdą włókę ziemi ustalano normy wyposażenia 

w inwentarz żywy i narzędzia gospodarskie. Były to normy 

brane pod uwagę przy odszkodowaniach spowodowanych 

pożarami lub powodzią. I tak na jedną włókę liczono 6 koni, 

4 krowy, 6 świń. Drobiu i innego ptactwa domowego nie li-

czono w  ogóle. Mając dwie włóki ziemi gospodarz mógł 

mieć pług, sochę i sieczkarnię. Każde gospodarstwo nieza-

leżnie od wielkości mogło być wyposażone w powóz i wóz 

konny do transportu i podróży. Największym dobrem było 

jednak zboże, które wymagało w  gospodarstwie miejsca 

na  składowanie, osuszanie i  pakowanie w  worki. Zarazem 

miejsce to powinno być łatwo dostępne dla wozów konnych 

i pozwalające na przeładunek. Stąd też w budownictwie po-

jawiły się w budynkach tzw. podcienie. Była to usadowiona 

Wzory gmerków ze wsi Cedry Małe i Bystra
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na  drewnianych słupach część poddasza budynku. Wozy 

konne wjeżdżały pod strop tego pomieszczenia i następo-

wał wyładunek lub załadunek zboża. Zboże przechowy-

wane w podcieniu było suszone nie tylko przez mieszanie 

ręczne, ale też przez powietrze ukierunkowane w podłodze 

i ścianach odpowiednimi kanalikami wentylacyjnymi. Całość 

prac transportowych odbywała się pod zadaszeniem, co za-

bezpieczało przed opadami atmosferycznymi. Tak więc 

podcień był tworem praktycznym i związanym ze specjali-

zacją żuławskich gospodarstw rolnych, czyli uprawą zboża. 

Jednak z  czasem stawał  się wizytówką domu i  świadczył 

o  bogactwie mieszkańców. Domy podcieniowe zaczęto 

budować większe i okazalsze. Do dziś uważa się, że ilość słu-

pów podcienia mówiła o  wielkości gospodarstwa. Jednak 

z reguły podcień wspierało 8 – 9 słupów. 

Początkowo domy te budowano w  typie wzdłużnym 

i  miały podcień umiejscowiony na  szczycie budynku. Nie-

jednokrotnie sam podcień był dobudowywany do istnieją-

cego domu z poddaszem, jako magazyn na zboże. Z czasem 

do takiego domu dobudowywano boczne skrzydło (część 

mieszkalną dla domowników). Dom taki był w kształcie litery 

L (tzw. winkelhof). Trzecim typem budowania domów pod-

cieniowych było umiejscowienie podcienia od strony kale-

nicy (bokiem do głównego budynku), tworząc literę T (tzw. 

kreuzhof). Systemy te przejęli późniejsi osadnicy - mennonici, 

budując tak istniejące jeszcze zagrody holenderskie. Do bu-

dowy domów używano drewna, układanego na  podmu-

rówce z kamienia lub cegieł. Konstrukcja budowy podcienia 

i poddasza domu była tzw. konstrukcją ryglową. Natomiast 

parter był w całości budowany z bali drewnianych. Z czasem 

w  następnych pokoleniach część parterową murowano. 

Przestrzenie między ryglami i  zastrzałami wypełniono ce-

głą lub gliną z  faszyną, wikliną lub gałęziami (szachulcem). 

W celu udekorowania podcieni używano małej, drobnej ce-

gły holenderskiej tworząc mozaiki i ozdobne wzory. Cieśle 

i snycerze prześcigali się tworząc artystyczne zdobienia za-

kończeń konstrukcji domów (szczytów, krokwi, wystających 

belek stropowych). Na belkach stropowych, najczęściej nad 

wejściem do domu, zaznaczano też datę budowy, nazwiska 

lub inicjały budowniczych, właścicieli domów czy majstrów 

ciesielskich. Niekiedy napisy te, w formie rymowanych sen-

tencji, świadczyły o charakterze budowniczego. We wsi Sta-

lewo budowniczy napisał „ …Ich hab gebaudet mit Bedacht 

der Hoff soll werden Gut gemach Mein Nachfolger und an-

derer Mann Ihn schon vielleicht wohl tadeln kann Michael 

Gehrt Bauherr Georg Poeck Baumeister 1751…”. W wolnym 

tłumaczeniu tekst brzmi „….zbudowałem ten dwór ze stara-

niem a ty mój następco czy inny człowieku popraw coś, jeśli 

masz co ganić. Michael Gehrt - gospodarz, Jerzy Poeck - bu-

downiczy (cieśla)…”. Na wzór szlacheckich herbów żuławscy 

gburowie posiadali tzw. gmerki – symbole przypisane go-

spodarzom lub kościołom (np. nieistniejący kościół w miej-

scowości Bogatka posiadał własny gmerek). Znaki te także 

umieszczano na fasadach budynków podcieniowych. 

Wnętrze domu było okazałe. Wchodząc do  środka mi-

jało  się pierwszą izbę i  wchodziło do  obszernej sieni. Była 

to centralna część domu. Sień była wysoka na dwie kondy-

gnacje, otoczona na wysokości poddasza klatką schodową 

wzorowaną na  krużganku. Prowadziły tam schody z  balu-

stradą okalającą ten krużganek. Podłoga w  sieni wyłożona 

Przykładowe flizy
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była z cegieł, kamiennymi płytami, brukiem lub w biedniej-

szych domach gliną tworząc klepisko. Z  sieni na  parterze 

prowadziło wejście do wielkiej izby (pomieszczenie służące 

do przyjmowania gości, organizowania uroczystości rodzin-

nych, itp.) oraz do innych, mniejszych pomieszczeń: spiżarni, 

sypialni i  kuchni. Wielka izba była najczęściej pomieszcze-

niem narożnym w  kształcie kwadratu i  usytuowana była 

jedną ścianą od  strony południowej. Na  środku domu 

usytuowany był okazały komin. We  wnętrzu komina, mię-

dzy ścianami, znajdowała  się tzw. czarna kuchnia. Nazwa 

pochodziła od czarnych, okopconych ścian, gdyż używano 

w kuchni otwartych palenisk a z czasem płyt żeliwnych. Po-

mieszczenie nie posiadało też okien i odcięte było od światła 

z  zewnątrz. Kuchnie takie urządzano podobnie w później-

szej zabudowie gospodarstw holenderskich. 

Z sieni i usytuowanych obok spiżarni prowadziło wyjście 

na  zewnątrz budynku, ustawione naprzeciwko głównego 

wejścia do  frontu. Tam, na  zapleczu domu znajdował  się 

ogród warzywny i zielny. Wyposażenie izb domu podcienio-

wego charakteryzowało  się też różnego rodzaju meblami, 

szafami, kredensami, wbudowanymi w ściany. Takie meble 

tworzono już w trakcie budowy domu i stanowiły część kon-

strukcji budynku. Do mebli tych był dostęp w obu stron ścia-

ny, bez konieczności przechodzenia między izbami. Często 

też między pomieszczeniami wstawiano tzw. drzwi zespo-

lone. Otwarcie tych drzwi łączyło dwie izby w jedną całość 

np. na czas wesela czy innej uroczystości rodzinnej. Nieroz-

łączną częścią izby był też piec kaflowy, zwieńczony koroną. 

Kafle, używane do  stawiania pieca były często ozdobione 

malowidłami czy tworzyły wręcz płaskorzeźby. Stały one 

z narożniku wielkiej izby. Ciepło w tej izbie zapewniała też 

ściana komina (czarnej kuchni), która nagrzewała się od pa-

leniska kuchennego. W  innych izbach ustawiano mniejsze 

i  mniej zdobione piece. Z  czasem w  żuławskich domach 

przyjął  się zwyczaj wykładania całych ścian kaflami – fliza-

mi. Były to tzw. delfty, czyli płytki ceramiczne sprowadzane 

z Holandii, bogato malowane błękitną farbą. Często też sufit 

wielkiej izby był ozdabiany malowidłami przedstawiającymi 

kwiaty, ornamenty roślinne czy inne wzory. 

Bogato zdobione i  malowane były też meble, będące 

wyposażeniem izb. Były to przede wszystkim szafy, skrzynie, 

kufry i  komody, ale  też zegary wolnostojące. Poza dekora-

cją malowidłami posiadały też ozdobne tkaniny, pozłocenia 

i  okucia. Zegary stały  się nieodłącznym atrybutem żuław-

skiego domu. Były to duże wolnostojące skrzynkowe zegary 

lub zegary ścienne. Mieszkańcy Żuław przykładali duże zna-

czenie do punktualności. 

Malowanie drewna było też częstą praktyką na zewnątrz 

domu. Ozdabiano w ten sposób rygle i zastrzały poddaszy 

i  podcienia, okiennice czy framugi okien i  futryny drzwi. 

Drzwi i okna również wyposażano w ozdobne klamki z zam-

kami, okucia i zawiasy. Były to ozdoby świadczące o kunszcie 

i warsztacie miejscowych kowali i ślusarzy. 

Dla Żuławiaka nie tylko dom był wizytówką jego rodziny. 

Nieodłączną częścią gospodarstwa było otoczenie domu. 

O ile podcień był usytuowany frontem do drogi, niedaleko 

od niej to od zaplecza domu lokowano ogród i park. Przed 

domem, przy drodze wjazdowej do gospodarstwa sadzono 

drzewo zwane świadkiem. Modne na  Żuławach były buki 

czerwone (Fagus silvatica var. purpura) czy kasztanowce 

(Aesculus hippcastanum). Sadzono też lipy (Tilia platyphy-

llos), klony (Acer platanoides), jawory (Acer pseudoplatanus). 

Co ciekawe rzadko „świadkiem” zostawał dąb. Do dziś, choć 

po domach podcieniowych nie ma już śladu i powierzchnie 

dawnych gospodarstw zmieniono lub podzielono, można 

spotkać samotne buki czy kasztanowce – prawdziwych 

świadków zamierzchłych czasów. Wspomniane lipy, klony, 

jawory sadzono z  tyłu domu i  tworzyły one park, będący 

miejscem wypoczynku domowników. Między drzewa-

mi usytuowane były altany, huśtawki i  inne urządzenia, 

pomagające odpocząć w  niedzielny dzień po  trudach 

tygodniowej pracy na  roli. Park ten pełnił też rolę sadu. 

Znajdowały  się tam jabłonie, grusze, śliwy czy czereśnie. 

Żuławskie gospodynie słynęły z  robienia przetworów i  za-

pasów na zimę. Wśród drzew sadzono także krzewy dające 

surowce na wspomniane produkty domowych spiżarni. Były 

to porzeczki, agrest i bardzo lubiany na Żuławach bez czar-

ny. Kwiaty i owoce tego krzewu były popularnym surowcem 

na soki, nalewki i dżemy o charakterze leczniczym. Obecnie 

na żuławskiej ziemi jest to najpopularniejszy dziko rosnący 

krzew, który w sposób naturalny, dzięki ptakom szybko się 

rozprzestrzenia. Obok parku i  sadu usytuowany był ogród 

warzywno – zielarski. Projektowany ze  smakiem, na  wzór 

angielski, wkomponowywał  się w  sąsiedztwo parku, altan, 

rowów i kanałów wodnych jakże częstych w żuławskim kra-

jobrazie. Rabaty z roślinami użytkowymi w formie klombów 

przeplatały  się z  roślinami używanymi jako zioła i przypra-

wy. Między tymi formami siano wiele roślin kwiatowych tj. 

malwy, cynie czy astry. Całość ogrodu, park i  domostwo 

z  budynkami gospodarczymi stanowiła harmonijną jed-

ność. Była połączeniem walorów piękna i estetyki z żuław-

skim pragmatyzmem i wykorzystywaniem dóbr naturalnych 

przez mieszkańców. 
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Ostatni Mówią w Trąbkach 
Wielkich cz. 2 – mała  
ojczyzna niezwykłych ludzi

Polacy i Niemcy. Katolicy i protestanci. Ci którzy tu miesz-

kali i  ci, którzy przybyli po  wojnie. Miłość, wspólna praca, 

życzliwość, ale także sąsiedzkie waśnie. Czasami prowadzą-

ce do  prawdziwych dramatów. Wspólne życie w  różnych, 

nie  zawsze sprzyjających okolicznościach, w  niezwykłym 

miejscu, jakim jest, z  socjokulturowego punktu widzenia, 

gmina Trąbki Wielkie. Położona na styku kilku krain geogra-

ficznych. Ojczyzna Polaków, Niemców, Kaszubów, Kociewia-

ków. Tych tutejszych i przybyłych: katolików i ewangelików. 

Tych którzy mówili po  polsku, polsku i  niemiecku i  nie-

miecku oraz polsku. Czasami zaś będąc Polakami, tylko 

po niemiecku.

Wynikające z tego niezwykłe wydarzenia. Układające się 

w sagi rodzinne. Będące gotowymi scenariuszami filmowy-

mi.To właśnie o nich opowiada cykl filmów «Ostatni mówią 

w Trąbkach Wielkich», których bohaterami są najstarsi miesz-

kańcy Gminy Trąbki Wielkie. 

Inicjatorem powstania cyklu są: Wójt Gminy Trąbki Wiel-

kie Błażej Konkol, oraz zespół dziennikarzy i  historyków 

telewizji www.polnocna.tv  i  portalu  www.strefahistorii.pl. 

Pierwsze notacje filmowe mające na celu utrwalenie lokal-

nej historii mówionej i  stworzenie z  nich narzędzia trans-

gresji międzypokoleniowej, powstały w 2017 roku. Wystąpili 

w nich: Agnieszka i Helena Kinder z Trąbek Wielkich, Gertru-

da Goyke z Postołowa, Rozalia Konieczna z Sobowidza, Ja-

dwiga i Paweł Schützmann z Granicznej Wsi oraz Bronisław 

Marszałek z Rościszewa. W 2018 roku powstały kolejne czte-

ry. Ich premiera miała miejsce 6  października w  Trąbkach 

Wielkich. Bohaterami kolejnej serii są: Władysław Gajęcki 

z  Domachowa, Mieczysława Stosio z  Mierzeszyna, Helena 

Gordon z Warcza oraz Agata Halba z Trąbek Wielkich.

Każde pokolenie kształtuje osoby, które wychowywa-

ły się w odmiennych okolicznościach społecznych, kulturo-

wych i historycznych mają odmienną wizję rzeczywistości. 

Ramy czasowe, które w  najbardziej wyrazisty sposób wy-

odrębniają daną grupę społeczną jako pokolenie, określają 

również specyfikę czasów, w  jakich owo pokolenie rozwi-

ja  się i  tworzy. Dzięki zachowaniu tego, co  cenne, istotne, 

centralne możliwe jest przekazanie wiedzy o  tym co było. 

Uzupełnienie spojrzenia, umożliwienie niewykonalnej bez 

tego analizy retrospektywnej. Spojrzenie dalej i więcej.

To szczególnie istotne w procesie coraz bardziej zauwa-

żalnego obecnie procesu kształtowania się, lub odtwarzania 

„Małych Ojczyzn”, w  których historia mówiona odgrywa, 

wraz z zasobami archiwów rodzinnych i kronikami, najważ-

niejszą rolę w budowaniu lokalnej tożsamości.

Wywiady z cyklu „Ostatni mówią w Trąbkach Wielkich” 

to wyjątkowy w swoim rodzaju dokument historyczny. Trze-

ba posłuchać. Trzeba zobaczyć. Wszystkie odcinki „Ostatni 

Mówią w Trąbkach Wielkich” znajdziesz na na: http://polnoc-

na.tv/cat/trabki

Bartosz Gondek

Helena Gordon  
z Warcza

Władysław Gajęcki  
z Domachowa

Mieczysława Stosio  
z Mierzeszyna

Agata Halba  
z Trąbek Wielkich
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Daniel Czerwiński 

Wiktor Iwanowicz Anochin – 
pierwszy dowódca 25. Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego 
w Pruszczu Gd.

Śmigłowce na lotnisku w Pruszczu Gdańskim stacjonują 

już ponad 50  lat i nie może dziwić, że myśląc o  lotnictwie 

w mieście od razu kojarzymy tego typu maszyny. Wcześniej 

jednak znajdowała  się tu  baza dla myśliwców, które miały 

pilnować polskiego nieba, a  przede wszystkim wybrzeża 

Bałtyku, przed „kapitalistycznym” zagrożeniem. Było to  za-

danie pruszczańskiego 25. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. 

Sformowano go w  1952  r. na  lotnisku Redzikowo koło 

Słupska. Jego bazą docelową miał być jednak Pruszcz, gdzie 

jednostka przeniosła  się w  sierpniu 1953  r. Dysponowała 

ona wtedy kilkoma odrzutowymi myśliwcami Mig-15, które 

sukcesywnie były wymieniane na nowsze modele, produko-

wane na licencji sowieckiej. To już jednak temat na zupełnie 

inny artykuł … 

Pierwszym dowódcą 25. Pułku był ppłk pil. Wiktor 

Anochin. Zgodnie z  dostępnymi w  literaturze przedmiotu 

informacjami, urodził  się on 7 stycznia 1917  r. we wsi Barki 

w  obwodzie saratowskim. Podana data jest prawidłowa, 

ale zapisana jest ona za pomocą kalendarza gregoriańskie-

go. Jeśli spojrzymy w akta rosyjskie, to tam wszędzie figuruje 

24 grudnia 1916 r. Taką datę możemy odnaleźć w materiałach 

Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Ro-

syjskiej w Podolsku. Dokumenty te są dla poznania życiorysu 

Anochina niezwykle wartościowe. Pozwalają one bowiem 

nie  tylko na  zweryfikowanie daty urodzenia pierwszego 

dowódcy pruszczańskich myśliwców, ale przede wszystkim 

na przedstawienie jego służby w czasie II wojny światowej. 

Anochin w Armii Czerwonej służył od maja 1939 r. Trzy 

lata wcześniej ukończył dziesięcioklasową szkołę w  Ba-

łaszywce. Tam również pracował w  miejscowym aero-

klubie. W  1940  r. ukończył Tarangoską Wojskową Szkołę 

Lotniczą. Przez następnych kilka miesięcy pracował tam jako 

historia

Rozkaz przebazowania ze Słupska do Pruszcza Gd.Wiktor Anochin
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instruktor. Po ataku Niemiec na ZSRR Anochin pełnił służbę 

w  lotnictwie bombowym. W  stopniu podporucznika wal-

czył w 585. Pułku Nocnych Bombowców wchodzącego ko-

lejno w skład Frontu Południowego, Północno-Kaukaskiego 

i Zakaukaskiego. Z tego okresu pochodzą jego wnioski od-

znaczeniowe. Otrzymał on Order Czerwonej Gwiazdy (23 lu-

tego 1942 r.), a następnie Czerwonego Sztandaru (9 września 

1942 r.). W uzasadnieniu przyznania medalu wpisano m.in., 

że pomimo odniesionej rany, udało mu się wykonać zada-

nie, a następnie bezpiecznie wylądować. W liście pochwal-

nym znajdują  się też wykazy zbombardowanych przez 

niego celów w  Rostowie nad Donem i  innych miejscach. 

Realia wojenne, w których tworzone były te raporty, nakazu-

ją traktować je z dużą dozą ostrożności. Nawet jeśli nie były 

one wyolbrzymione, to  i  tak Anochin w  późniejszym cza-

sie nie  otrzymywał już żadnych odznaczeń. Nie  dostał też 

awansu. Na  stopień porucznika mianowano go bowiem 

dopiero w 1945 r., już w trakcie służby w Ludowym Wojsku 

Polskim, gdzie trafił w październiku 1944 r. 

Anochin stał się wówczas jednym z tysięcy tzw. Popów, 

czyli „Pełniących Obowiązki Polaka” oficerów Armii Czerwo-

nej. Służył w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, przeformowa-

nym na początku 1946 r. na 2. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. 

Początkowo był oficerem szkoleniowym w jednej z eskadr, 

a w maju 1949 r. został nawigatorem pułku. W tym czasie był 

zdecydowanie bardziej doceniany niż w macierzystej armii. 

Nie  tylko awansował na majora, ale otrzymał też kilka pol-

skich odznaczeń (dwa razy Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż 

Zasługi i brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”). 

W 1952 r., kiedy sformowano nowe jednostki myśliwskie 

w  polskim lotnictwie, Anochina wyznaczono na  dowód-

cę 25. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Nie  był on jedynym 

dawnym czerwonoarmistą w tych strukturach. W pierwszej 

połowie lat pięćdziesiątych, kiedy polską armią kierował 

marszałek Rokossowski, oficerowie sowieccy zajmowali 

większość stanowisk dowódczych w armii. Anochin kierował 

pułkiem do lipca 1954 r. Formalnie jednak dopiero z dniem 

1 października 1954 r. został przekazany do dyspozycji Mini-

sterstwa Obrony Związku Sowieckiego. 

Fakt wyjazdu oficera sowieckiego do  ZSRR, z  reguły 

oznacza brak możliwości ustalenia jego dalszych losów. 

Wraz z  daną osobą wyjeżdżały bowiem przeważnie jego 

akta osobowe. Nie  inaczej było w  przypadku omawianej 

postaci. W  polskich archiwach nie  udało mi  się jak dotąd 

odnaleźć żadnej jego teczki. Informacje na  jego temat 

można jednak odnaleźć w  Internecie. W  2006  r. został on 

honorowym obywatelem ukraińskiego Wyszogorodu 

(Вишгород). Dzięki temu wiemy, jak potoczyły się jego dal-

sze losy. W 1955  r. Anochin ukończył roczny kurs w szkole 

lotniczej i przez pięć kolejnych lat szkolił młodych pilotów 

w Nadwołżańskim Okręgu Wojskowym w ZSRR. Po odejściu 

ze  służby wyjechał wraz z  rodziną do  Wyszogrodu, gdzie 

brał aktywny udział w życiu miasta i działał w organizacjach 

kombatanckich. Już po zakończeniu służby wojskowej Ano-

chin otrzymał kolejne odznaczenia. W 1987 r. przyznano mu 

okolicznościowy Order Wielkiej Wojny Ojczyźnianej I  klasy, 

a  w  latach dziewięćdziesiątych otrzymał ukraiński Order 

Bogdana Chmielnickiego. 

MiG-15 UTI Fagot(Lim-2),  
fot. Hubert Wysocki,  
źródło: Planespotters.net
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Artur Jendrzejewski

Miejski projekt „Rok 
tożsamości Pruszcza Gd.” 
Podsumowanie działań cz.1

Zostały ogłoszone i w większości przeprowadzone konkursy 
szkolne, które zaplanowano w ramach miejskiego projektu „Rok 
tożsamości Pruszcza Gd.”. Ich organizatorami byli nauczyciele na-
stępujących pruszczańskich placówek oświatowych: Przedszkole 
nr 1, Przedszkole nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podsta-
wowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. 
Każda z nich wyłoniła własnego reprezentanta, który w ciągu tego 
roku zajmował się koordynowaniem wspólnie ustalonych działań. 

Wszystkie rywalizacje zostały przygotowane wzorowo z po-
daniem regulaminu i  zasad uczestnictwa. Trzeba wspomnieć, 
że nie każdy konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak 
każdy się odbył, a uczestnicy zostali nagrodzeni przez przedsta-
wicieli władz miasta Pruszcza Gd. Wśród rozegranych zmagań 
znalazły się następujące konkursy: taneczny dla przedszkolaków, 
wokalny dla uczniów gimnazjów, plastyczny dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjów oraz anglojęzyczny na plakat o mie-
ście w języku angielskim. Ponadto, pod przewodnictwem ZSOiO 
rozegrane zostały gry miejskie z udziałem uczniów szkół podsta-
wowych. Odbyły się uroczystości z okazji 100 – lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, z którą związany był konkurs wiedzy 
historycznej dotyczącej tego wydarzenia oraz znajomości historii 
regionu. Tutaj rywalizowały najstarsze klasy szkoły podstawowej 
i  gimnazjum oraz młodzież ze  szkół ponadpodstawowych. Ko-
ordynatorami tych zdarzeń byli Ewa Jagielska, Jolanta Doroszuk, 
Alicja Ścieżyńska, Sławomir Lejk, Milena Radziszewska-Senejko, 
Małgorzata Słowik, Urszula Niklas.

Od  kwietnia do  października, organizowane były wyciecz-
ki dzieci i młodzieży do pruszczańskiej 49. Bazy Lotniczej, gdzie 
uczniowie oraz przedszkolaki zapoznają się z tradycją wojskową, 
historią jednostki oraz, co  sprawia najwięcej radości, sprzętem 
wojskowym. 

W programie projektu zaplanowano także wykłady i spotka-
nia tematyczne, dotyczące historii Pruszcza Gd. i  okolic. Pierw-
szym takim wydarzeniem był wykład Marka Kozłowa – lokalnego 
historyka oraz prezesa Stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś i Jutro”, który 

opowiedział o swoim małym „Universum”. Omówił miejsca oraz 
zdarzenia związane z  jego pobytem w  Pruszczu Gd., w  którym 
wychowywał się, dorastał i  uczył. Opowieść uatrakcyjniły jego 
prywatne zdjęcia. Wykład zakończył się dyskusją, podczas której 
publiczność wyraziła zadowolenie z realizacji projektu, jednocze-
śnie akcentując potrzebę upowszechniania historii miasta oraz 
poczucia tożsamości z nim także wśród młodzieży. 

Kolejne spotkanie w  ramach miejskiego projektu „Rok toż-
samości Pruszcza Gdańskiego” odbyło  się w  czerwcu. Gościem, 
a  jednocześnie gospodarzem była Elena Ulyanowa – artystka 
pochodzenia ukraińskiego, założycielka galerii „Szary Ganek”. Fre-
kwencja dopisała, a zainteresowani wykładem Eleny mieszkańcy 
Pruszcza Gd. z ciekawością wysłuchali opowieści o powodach jej 
przyjazdu do naszego miasta, podsumowaniem kilkuletniego już 
pobytu w nim oraz planami na przyszłość. Słuchacze dowiedzie-
li się też, czym zajmuje się Elena, jak rozległe są jej kontakty z lokal-
nymi artystami, którzy znaleźli w galerii miejsce prezentacji swoich 
prac. Jej galeria to dziś przede wszystkim ostoja dla tych, którzy 

tożsamość

Konkurs taneczny W 49. Bazie Lotniczej
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do tej pory swoje prace gromadzili w zaciszu własnego domu lub 
prezentowali najbliższym. To też miejsce, gdzie bije serce prusz-
czańskiej sztuki – tej profesjonalnej, ale także amatorskiej.

Warto wybrać się do „Szarego Ganku”, zapoznać się z wysta-
wami, ale przede wszystkim wziąć udział w prowadzonych przez 
Elenę i jej koleżanki warsztatach. Zgromadzeni na spotkaniu prusz-
czanie zgodnie stwierdzili, że Elena musi na stałe zostać w mieście 
i kontynuować swoją pasję, a przez to rozwijać zainteresowanie 
sztuką lokalną społeczność. Najważniejszym problem w zrealizo-
waniu tego zamierzenia jest uzyskanie przez nią i jej rodzinę pol-
skiego obywatelstwa, a tu polskie prawo jest dość skompilowane. 
Po krótkiej debacie podjęto działania w kierunku pomocy naszej 
artystce i jej rodzinie w staraniach o nie, angażując w to sympaty-
ków, znajomych Eleny i władz miasta. 

Uczniowie klasy humanistycznej z ZSO nr 1 spotkali się w Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej z poetą Tadeuszem Kar-
mazynem, który pochodzi z Wilna. Mieszkał w Gdańsku. Był też 
mieszkańcem Pruszcza Gd. Od 1982 r. mieszka w USA. Mimo emi-
gracji, sercem bliska jest mu Polska i związane z nią wspomnienia. 
To właśnie rodzime strony, a dokładniej mówiąc Biskupia Górka 
w Gdańsku z lat sześćdziesiątych i czas spędzony w Pruszczu Gd. 
w latach 1976-81, które wspomina w swojej poezji oraz podczas 
spotkań autorskich. Na wejściu do biblioteki uczestnicy spotkania 
otrzymali w prezencie od autora tomik wierszy „Agape” z autogra-
fem. Poeta czytał swoje wiersze także z książki „Powroty”. Zaśpie-
wał poezję K.I. Gałczyńskiego, a akompaniował mu na skrzypcach 
przyjaciel, Leszek Bolibok. Obaj grali przed laty w zespole „Styk”. 
Jego poezja nawiązuje do  historii osobistej, na  którą ogromny 
wpływ miała historia ojczyzny. Tomik „Agape” jest przesycony 
uczuciem poety do swojego kraju i rodaków. Młodzież z zachwy-
tem słuchała odśpiewanej przy akompaniamencie skrzypiec 
„Roty”. Spotkanie bardzo poruszyło młodych odbiorców, którzy 
słuchali w skupieniu i zadumie.

Niecodzienną okazją dla mieszkańców Pruszcza Gd. był 
udział w  konferencji „ORIGINES ET MUTATIONES. Rozkwit – Kry-
zys – Odbudowa w dziejach. Od starożytności po wiek XIX”, która 
odbyła  się we  wrześniu w  pruszczańskiej Faktorii. Była to  już jej 
piąta edycja, tym razem udział w niej wzięło ponad dwudziestu 
pięciu badaczy z ośrodków naukowych w Polsce, Szwecji, Maroko 

i Austrii. Organizatorami konferencji był Wydział Historyczny Uni-
wersytetu Gdańskiego i Miasto Pruszcz Gdański. Partnerami wy-
darzenia zaś: Centrum Kultury i  Sportu w Pruszczu Gd., Faktoria 
Pruszcz Gd., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gd. 
oraz Stowarzyszenie „Wczoraj Dziś i Jutro”.

Trzeba wspomnieć, że  nowością V edycji konferencji był 
osobny panel poświęcony dziejom Pruszcza Gd. i okolic. Podczas 
otwarcia konferencji głos zabrał Bartosz Gondek rzecznik Burmi-
strza Miasta Pruszcza Gd. Janusza Wróbla, który powtórzył słowa 
Włodarza, że  „Panel, wpisujący  się w  „Rok Tożsamości Pruszcza 
Gdańskiego”, uchwalony przez Radę Miasta, wnosi dodatkowy, re-
gionalny walor w obrady konferencyjne”. Z kolei dyrektor ZSO nr 
1 Jarosław Karnath, reprezentujący także Radę Powiatu zauważył, 
że „takie wydarzenie w Pruszczu Gd. to przede wszystkim kolejna 
okazja dla mieszkańców do  poszerzenia własnej wiedzy histo-
rycznej, ale też regionalnej”. Wspomniał, że „jest to również ważne 
z punktu widzenia rozwoju miasta i powiatu, które już piąty raz 
stały się centrum naukowych rozważań i dyskusji”. 

W  konferencji wzięli udział też uczniowie pruszczańskiej 
„Jedynki”, z  klasy o  profilu humanistycznym z  elementami bez-
pieczeństwa publicznego, którzy wysłuchali kliku ciekawych 
referatów, po czym wzięli udział w dyskusji. Trzeba wspomnieć, 
że wymiana poglądów oraz pytania zadawane były w języku an-
gielskim, z  czym młodzież nie  miała najmniejszych problemów. 
Uczniowie w ramach wolontariatu zajęli się pomocą w organizacji 
konferencji. 

W  programie projektu zawarto też działania, które odby-
wały  się w  ostatnich latach regularnie. Ich organizatorem był 
Urząd Miasta, a warto chociażby wymienić konkurs fotograficzny 
„Pruszcz zatrzymany w  kadrze”, obchody „Dni Pruszcza” czy też 
liczne koncerty i  spektakle Letniej Sceny Muzycznej i  Teatralnej 
Faktorii Kultury w Pruszczu Gd. Ponadto we wrześniu otwarte zo-
stało „Kino na Bursztynowym Szlaku”, które nawiązując do dawnej 
tradycji miasta, kiedy to  funkcjonowały dwa tego typu miejsca, 
zapewne szybko stanie się dumą miasta.

Spotkanie z Markiem Kozłowem w LO nr 1 Spotkanie klasy humanistycznej z 1 LO z poetą Tadeuszem Karmazynem. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, fot. Joanna Łabasiewicz
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rysunek/malarstwo/ceramika

Joanna Kleinzeller „Szkicownik 3”, rysunek

Henryka Lisiecka, rysunek

Renata Jelińska „Ptaki 3”, ceramikaUrszula Cwalińska „Portret mojej mamy”, akryl
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Tadeusz Jałoszyński

13 grudnia 1981r. – stan wojenny
Każdy przypadek ma swoje prawa i skale.

Upadł wazon, wylała się woda, rozsypały się kwiaty.

wspomnienia

Grudzień 1981  r. – zimny, kapryśny, nieobliczalny dzień 

stanu wojennego. Woda w  rzece Raduni zamarzając po-

większyła swoją wielkość.

Nastał taki grudniowy dzień, gdy ruszyły czołgi. Prze-

jeżdżając przez Straszyn pokazały swoje groźne oblicza. 

Dowódcy czołgów usadowieni w otwartych lukach, zaczer-

wienieni od mrozu, wprowadzali grozę strachu – jakby nic 

niewidzący wykonywali rozkazy. Groza a  i  litość brała, gdy 

żołnierze czerwoni od  mrozu w  zimnym żelastwie pędzili 

w kierunku Starogardu Gd. (15 czołgów przemknęło jak wid-

ma) – nagle zrobiło się cicho.

Za czołgami w  ciszy głębokiego śniegu poruszały  się 

„Ułazy” dowództwa. Pod szkołę podjechały wozy, wysiedli 

z nich dowódca pułkownik Zygmunt Gałązka oraz zastępcy 

w  stopniu podpułkowników, podpułkownik d/s politycz-

nych i główny kwatermistrz. Za nimi pojawili się przedstawi-

ciele „PRONU” z Gdańska.

Był zimny grudniowy chłód, to nie był chłód to był mróz 

ponad minus dwadzieścia stopni.

Patrzę z pewną bojaźnią czekając w ciszy, jaka się nagle 

pojawiła – wszelkie odgłosy

przejazdów wozów wojskowych niknęły w głuszy śnież-

nych zasp.

Nagle zajeżdża gąsienicowy pojazd, nie mieści się w bra-

mie wjazdu na podjazd do szkoły, wyskakują żołnierze, zdej-

mują bramę. Podjeżdżają dwa czołgi, robią ponure wrażenie, 

nie mieszcząc się na podjeździe suną po krawędziach chod-

nika, rozrywając krawężniki (do dziś pozostał ślad).

Dowódcy wchodzą do pomieszczeń szkoły, gdzie miesz-

kam z rodziną. Pełni obaw, będąc pod wrażeniem zaistniałej 

sytuacji, czekamy, co będzie dalej.

Przedstawiciele „PRONU” w  bardzo delikatny sposób 

zwracają  się do  mnie z  prośbą o  udostępnienie obiektu 

do  zakwaterowania wojska w  szkole. Jestem zdziwiony 

– przecież ja tu  nie  mam nic do  powiedzenia – ta prośba 

to rozkaz – służyłem przecież w wojsku.

Dowódca pułkownik Gałązka wyjaśnia swoje żądania: ja 

z rodziną zostaję objęty nadzorem wojska.

Przed wjazdem do  szkoły tworzy  się posterunek. Nikt 

nieupoważniony (bez przepustki) nie  ma prawa wejścia 

do obiektu. Ja z żoną i trójką córek jestem pod opieką woj-

ska (nadzorem).

Pracownicy szkoły, nauczyciele i  obsługa - wszyscy są 

zwolnieni do  domów. Pokój nauczycielski przejął sztab 

polityczny.

Na drugi dzień zostaję wezwany przez „politruka” (ofice-

ra politycznego). Widocznie została przeprowadzona ścisła 

kontrola (przegląd szafek nauczycieli). Na stole leżały stosy 

dokumentów i  ulotek pozostawionych przez nauczycieli. 

Nie próbowałem nawet się tłumaczyć – to było zbędne. Za-

brałem tylko dzienniki, nic innego oficer nie pozwolił zabrać. 

Udałem się do mojego mieszkania.

Godz. 12:00  pojawia  się wojsko – żołnierze w  pełnym 

uzbrojeniu – tworzy się ponury nastrój, kuchnia szkolna pra-

cuje w pełnym wymiarze. Ja z  rodziną pozostaję w swoim 

mieszkaniu w  oczekiwaniu, co  będzie dalej. Martwimy  się 

z  żoną, bo  w  szpitalu zakaźnym na  Smoluchowskiego 

w Gdańsku jest najmłodsza córka Ola (7  lat) - nastąpiło za-

każenie odzwierzęce.

Co będzie dalej?

Godz. 16:00 pukanie do drzwi mieszkania.

Pojawia  się z-ca dowódcy w  stopniu podpułkownika 

informując nas, że  jesteśmy objęci nadzorem i opieką woj-

ska, z pełną aprowizacją dla rodziny – odetchnąłem z ulgą – 

nie musimy nigdzie wyjeżdżać. Mija najgorsza w moim życiu 

noc. Na razie nikt się nami nie interesuje.

Godz. 17:00  nagle wojsko wyjeżdża. W  obiekcie cisza 

i spokój, tylko sztab z oficerem dyżurnym zostaje warta przy 

bramie czuwa. Cisza i spokój.

Zbliża się godz. 7:00 rano. Oficer dyżurny wzywa mnie 

do sztabu dowództwa. (Sztab mieścił się w gabinecie biolo-

gicznym, sala nr „12”).

Zdenerwowany ubieram  się ciepło (Dwie pary kale-

sonów, skarpet, ciepły sweter). Przygotowany na  wyjazd – 

przecież na uczelni mieliśmy przeszkolenie wojskowe i dwa 

obozy w  Sulechowie i  Tarnowskich Górach. Wychodzę 
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na korytarz szkoły. - Cisza i spokój jakby nikogo nie było. Pu-

kam do sali nr „12”. Jestem zaskoczony. Dowódca i jego dwaj 

zastępcy leżą na łóżkach w podkoszulkach i bawią się szel-

kami od spodni. Ciekaw byłem, co się zdarzy dalej. Jestem 

na wszystko przygotowany a pot się ze mnie leje w wyniku 

mojego ciepłego ubioru. Pułkownik wzywa oficera dyżur-

nego. Przychodzi kapitan trzaskając obcasami -Meldując się 

stoi i czeka na wydanie rozkazu. Pułkownik Gałązka wydaje 

polecenie. Za chwilę pojawia się kucharz z pełną aprowiza-

cją. Odetchnąłem – to nie chodziło o mnie.

Dowódca opowiada o akcji w Stoczni Gdańskiej, gdzie 

był odpowiedzialny za całość wydarzeń (Za tą akcję później 

otrzymał nominację generalską).

Przeprosiłem na chwilę, poszedłem do mojego mieszka-

nia się przebrać. Wróciłem do sztabu. Wysłuchałem wspo-

mnień. Akcja trwała do popołudnia.

Na  następny dzień wyszedłem na  plac szkolny i  bo-

isko sportowe, co widzę: rozbite namioty, kuchnia polowa. 

Na placu sportowym (obecny stadion) stoją czołgi i samo-

chody wojskowe. Wszędzie pełno żołnierzy. Jakże to wszyst-

ko się nagle zmieniło.

To nie pokój – to wojna.

Przypomniały mi się lata wojny 1939-45. Wojska polskie, 

rosyjskie, taczanki, samochody wojskowe, kibitki jednokon-

ne przystosowane do przewozu amunicji. Woźnica stojący 

na wozie popędza konika a dziś czołgi i dowódcy popędza-

jący swoje mechaniczne kolosy. Groza i wspomnienia tego 

okresu czasu wróciły.

Ponieważ córka Ola (7  lat) cały czas była w  szpita-

lu, w  Gdańsku zwróciłem  się do  dowódcy czy mógłbym 

uzyskać pojazd wojskowy na  przewóz dziecka do  domu. 

Dostałem zezwolenie. Polecenie przywiezienia Oli otrzymał 

jeden z zastępców – kwatermistrz. Polecenie otrzymał rów-

nież lekarz, który jechał za nami karetką wojskową. Pojecha-

liśmy. Przed dworcem w Gdańsku natrafiliśmy na tłum ludzi. 

To  byli między innymi stoczniowcy wyrzuceni ze  stoczni 

i  ich rodziny oraz inni mieszkańcy Gdańska. Komitet Woje-

wódzki PZPR też był blokowany. Trudno było przejechać. 

Dzięki karetce pogotowia i lekarzowi, który poprosił o prze-

jazd nam samym z  kwatermistrzem (podpułkownikiem), 

chyba by się nie udało.

W szpitalu córka Ola już na mnie czekała. Pułkownik zo-

stawił prezenty dla dzieci i personelu. Powróciliśmy bez kło-

potów do domu. Przejeżdżając koło dworca czuliśmy jeszcze 

zapach gazów i  jakichś spalin. Nie  zatrzymywaliśmy  się 

po  drodze. W  domu już czekała żona Krystyna i  córki Ada 

(13 lat) i Iza (10 lat). Radości i wspomnień było co niemiara.

Kończył się okres pobytu wojska – stan wojenny i strach 

z obawy o bliskich, pozostał. Zostały też wspomnienia prze-

żyć tego czasu i  oddział żołnierzy zabezpieczający rogatki 

z Gdańska i Pruszcza Gd. od strony Starogardu Gd.

Rogatki były ustawione w  miejscu, gdzie obecnie 

jest rondo. Żołnierze w  wolnym czasie przebywali często 

w szkole naprawiając sprzęty szkolne. Naprawili też pianino 

i  zorganizowali harcówkę dla harcerzy oraz wykonali inne 

prace pomocnicze.

Jeden z żołnierzy nawet zakochał się w jednej z nauczy-

cielek, z którą potem się ożenił.

Agnieszka Michalczyk „Most Złotników”, olej na płótnie
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Roman Ciesielski
Kalendarium spotkań, imprez poetyckich 
i literackich w latach 1960-2017 na terenie 
powiatu gdańskiego cz.5

Konkursy poetyckie w Pruszczu Gdańskim
- Salon Poetycki Klubu „M-6” i  Miejski Dom Kultury 
w Pruszczu Gdańskim 1978 - 1985

W  Jury konkursów Salonu Poetyckiego Klubu „M-6” 

i  Miejskiego Domu Kultury w  Pruszczu Gdańskim zasiadali 

poeci Zbigniew Jankowski, Teresa Ferenc, Kazimierz No-

wosielski, Roman Ciesielski, Krzysztof Kamil Stolz, krytyk li-

teracki Tadeusz Skutnik a z ramienia organizatorów Tadeusz 

Kowalczyk, Alina Czechowicz, Katarzyna Antoniewicz, Jerzy 

Haase. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Jerzy Stachur-

ski, Krzysztof Żyliński, Edward Jurewicz, Jaromira Labudda, 

Paweł Zbierski, Renata Jurek, Beata Pawlikowska, Grażyna 

Budniewska, Janusz Dittrich, Hanna Mikłaszewicz, Anna Dą-

browska, Marek Piotrowski, Leszek Stępniak, Krzysztof Dy-

mek, Anna Dąbrowska, Grażyna Krzempek, Tadeusz Żurawik, 

Dorota Kielak, Kordian Michalak, Jacek Filipowicz, Aleksandra 

Jarząbek. Odbyło się pięć edycji konkursu o zasięgu woje-

wódzkim i trzy ogólnopolskie.

W 1983 r. ukazał się almanach zawierający nagrodzone 

wiersze. „Konkursy poetyckie 1978 – 1983. Dla uczniów szkół 

średnich, zawodowych i  studiów pomaturalnych.” wydany 

przez Salon Poetycki Klubu „M-6” i Miejski Dom Kultury. 

Pozycja ta została ujęta w antologii „Debiuty poetyckie 

82-83 antologia” - Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, War-

szawa 1986.

- Konkursy literackie w  Miejskim Domu Kultury 
2003 - 2006
Konkurs poetycki - listopad 2003 r.

Konkurs literacki „Między duszą a ciałem” - 6 listopada 2005 r.

Konkurs literacki „Między duszą a ciałem” - 17 listopada 2006 r.

Konkursy poetyckie w Przywidzu
- Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu 1991 - 2000

Od  1991  roku Zygmunt Bukowski organizował przez 

kilkanaście lat we  współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kul-

tury w  Przywidzu Konkurs Poetycki o  Nagrodę Zygmunta 

Bukowskiego. 

Odbyło się dziesięć ogólnopolskich konkursów poetyc-

kich o  nagrodę – rzeźbę własnoręcznie wykonaną przez 

Zygmunta Bukowskiego. Konkurs zdobył rozgłos nie  tylko 

w Polsce, ale i poza jej granicami, m.in. Litwa, Czechy. 

W książce „Zielony kuferek 3”, Z. Bukowski tak wspomina 

„I Konkurs Poetycki o nagrodę Zygmunta Bukowskiego”, któ-

ry miał miejsce w 1991 r. w Przywidzu.

„W  pogodne niedzielne popołudnie 
30 czerwca br. Przywidz gościł grupę poetów, 
biorących udział w  I  Konkursie Poetyckim 
o  Nagrodę (rzeźbę) Zygmunta Bukowskiego. 
Organizatorami tego konkursu byli: Gminny 
Ośrodek Kultury w  Przywidzu, Wojewódz-
ki Ośrodek Kultury w  Gdańsku oraz Komisja 

kalendarium

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O nagrodę 
– rzeźbę Zygmunta Bukowskiego”, Gminny 
Ośrodek Kultury, Przywidz 1994 r. Na zdjęciu 
od lewej: Stanisław Sierko – zdobywca nagrody 
głównej, jury: Zygmunt Bukowski, Stanisław 
Pestka, recytuje – Arek Doczyk, dyrektor GOK 
Wiesław Orszulak i zespół recytatorski.
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Kultury Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Patronat nad konkursem objął Wójt gminy Przy-
widz – inż. Paweł Żukowski. Przewodniczyła jury prof. Maria 
Pająkowska. Spotkanie rozpoczęło  się krótką prezentacją 
poezji ofiarodawcy głównej nagrody Zygmunta Bukowskie-
go, rzeźbiarza i  poety ludowego z  Mierzeszyna. Następnie 
utwory poetyckie nagrodzonych i  wyróżnionych twórców 
prezentowane były przez recytatorów z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przywidzu: Annę Śpiewak, Agnieszkę Lenartowicz, 
Magdalenę Kostuch, Maję Olszewską, Justynę Deję, Barba-
rę Żukowską i Magdalenę Zarębę. Główną nagrodę zdobył 
Wiesław Orszulak z Przywidza. Dwie pierwsze nagrody przy-
znano Dorocie Gosk z  Gniewa i  Stanisławowi Sierko, także 
z  Gniewa. Przyznano również dwie nagrody drugie, które 
zdobyli Ryszard Borzęcki – Cedry Wielkie i Roman Ciesielski 
– Pruszcz Gdański. Trzecią nagrodę uzyskał Piotr Chudziński 
z Trzemeszna.”.

W  latach następnych jury obradowało pod  przewod-

nictwem Stanisława Pestki, poety, filologa, długoletniego 

redaktora „Pomeranii”. W 2000 r. jury przewodniczył Roman 

Landowski, poeta i prozaik. W skład jury wchodzili m.in.: Zyg-

munt Bukowski, Marzena Wojciechowska-Orszulak, Andrzej 

Spilikowski. 

Wśród laureatów Konkursu Poetyckiego w  Przywidzu 

byli m.in.: Wiesław Orszulak, Dorota Gosk, Stanisław Sierko, 

Ryszard Borzęcki, Roman Ciesielski, Jolanta Nowakowska, Ja-

cek Rześniowiecki, Zbigniew Eckert, Barbara Szurkowska, Ro-

man Senski, Janina Bińczak, Elżbieta Nowosielska, Lili Latus, 

Jerzy Fryckowski, Piotr Łaszczyca, Janina Fiałkowska, Krysty-

na Tarka, Monika Milewska, Dorota Ulenberg, Anna Andrych, 

Izabela Masłowska, Marta Szymko, Hanna Potrykus, Grażyna 

Kujaszewska, Krzysztof Rześniowiecki, Maria Kraus.

Edyta Skrzypek „Husaria”, olej na płótnie

Bibliografia:
- „Konkursy poetyckie 1978 – 1983. Dla uczniów szkół średnich, zawodowych i studiów pomaturalnych.”, wyd. Salon Poetycki 

Klubu „M-6” i Miejski Dom Kultury, Pruszcz Gd., 1983 r.,

- Zygmunt Bukowski „Zielony kuferek 3” tom 3, Autobiografia: 1978 - 2007, wyd. AGNI Pruszcz Gd., 2008 r.
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kronika kulturalna

1

2

3

4

5

Lipiec – wrzesień 2018

Lipiec-sierpień, w ramach „Faktorii Kultury”, „Scena muzyczna”
JUBILUESZOWY KONCERT X EDYCJI FAKTORII KULTURY „Tango, folk i  Edith Piaf”. 
Wystąpili: „Zagan Acoustic & Krzesimir Dębski”  oraz Ewa Rzeszotarska, Ignacy Went z  to-
warzyszeniem kwintetu smyczkowego. „Raz Dwa Trzy”, Stanisława Celińska – „Malinowa/ 
Atramentowa”, „Hunter”, Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański, Kabareton -  Jerzy Kryszak, Piotr 
Bałtroczyk, „Łowcy .B”, „Motyle” oraz Lech Janerka, „Miuosh”, Lipali & Ilusjon”.

Lipiec-wrzesień, Podczas tegorocznej Akcji „Lato w Bibliotece”, w Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Pruszczu Gd. odbył się cykl zajęć „Znajdź swoją pasję”, by pokazać 
młodym ludziom, jak ważne są w życiu zainteresowania i marzenia, o które warto walczyć 
i do których warto dążyć, by się spełniły. Na jedno z takich spotkań zaproszono dzieci do Ele-
ny Ulianovej z galerii artystycznej „Szary ganek”. Podczas warsztatów u Eleny poznaliśmy au-
torską, naturalną metodę barwienia tkanin. Podczas kolejnych warsztatów z pruszczańskimi 
uczniami spotkali się: Grzegorz Cwaliński, który opowiadał o swojej pasji, jaką jest fotografia, 
Bogdan Ruksztełło-Kowalski – komiksy oraz Marek Kozłow i Bartosz Gondek, miłośnicy histo-
rii. Ponadto w bibliotece odbył się m.in.: VIII Piknik Czytelniczy, promocja kwartalnika „Neo-
ny-tożsamość” i Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w centrum miasta.

21 lipca, na Przystani Żeglarskiej w Błotniku w gminie Cedry Wlk. odbyła  się impreza ple-
nerowa dedykowana wszystkim seniorom z  terenu gminy. Teatr Muzyczny “HALS” z Gdyni 
wystąpił z programem artystycznym „Piosenka dobra na wszystko”. Następnie wystąpił ze-
spół „Anna Jantar COVER”, z największymi hitami Anny Jantar. Również nasi seniorzy, zdolni 
oraz odważni wystąpili na scenie. Genowefa Budzyń wzruszyła publiczność wierszami wła-
snego autorstwa. Wanda Ogórek, z werwą dorównującą występującym zespołom, pięknie 
zaprezentowała montaż słowno muzyczny. Gwiazdą wieczoru był Wojciech Gąsowski 
- piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, któremu sławę przyniósł w latach 80. utwór „Gdzie się 
podziały tamte prywatki”. Uczestnicy festynu chętnie śpiewali znane utwory razem z artystą, 
a  także tańczyli w  rytm muzyki. W  trakcie koncertu wykonawca zszedł ze  sceny i  śpiewał 
wśród rozbawionej publiczności swój największy przebój. Można było zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie z artystą oraz otrzymać autograf. Po koncercie gwiazdy, wystąpił wszystkim już 
znany lokalny zespół „Midnight” i zespół „2+2”. 

25 sierpnia w  autorskiej galerii sztuki „Szary Ganek” miał miejsce wernisaż wystawy Ro-
berta Boetchera - malarstwo i  grafika. W  tej prężnie działającej placówce kultury odby-
ły się również: wernisaż ceramiki Alicji Bielskiej z Gdańska „Głębokie zanurzenie”, warsztaty 
Doroty Ignatowicz –Wiśniewskiej z Pruszcza Gd. „wianki”, warsztaty szydełkowania z Żanetą 
Komkowską „Pogaduchy przy szydełku”, pokazy i warsztaty z Natalią Logaczową z Ukrainy 
w technikach autorskich, warsztaty „Frywolitka dla każdego” z Małgorzatą Kowalczyk, warsz-
taty stylizacji i renowacji mebli z - Meble z Duszą.pl, z Gdańska. W „Szarym Ganku” regularnie 
odbywają się zajęcia plastyczne i warsztaty. Jest to miejsce, w którym można kupić oryginal-
ne dzieła sztuki: malarstwo, unikatowe ubrania i dodatki, biżuterię i ceramikę, stylizowane 
meble, wybrać naprawdę wyjątkowy prezent, a także zamówić coś wyjątkowego. Informacje 
o wydarzeniach w „Szarym Ganku” można znaleźć na stronie - facebook.com/szaryganek

2 września, w Skowarczu i Pszczółkach odbyło się Święto Miodu Pszczółkowskiego. Uro-
czystość rozpoczęła się w Skowarczu gdzie nasadzono sto dębów na 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Nowo powstały plac Dębowy został wzbogacony Kamieniem 
Pamięci, który ma przypominać kolejnym pokoleniom o tej wyjątkowej rocznicy. Oficjalnego 
odsłonięcia Kamienia dokonali były wójt Gminy Pszczółki Franciszek Silarski oraz sołtys Sko-
warcza Jan Guszkowski. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Pszczółkach ksiądz kanonik Józef Urban. Plac Dębowy w Skowarczu został również 
wzbogacony o ławki z jedną wyjątkową - ufundowaną przez Lokalną Grupę Działania „Trzy 
Krajobrazy”. Oficjalne rozpoczęcie miało miejsce w Parku Lipowym w Pszczółkach. Wspaniałą 
atmosferę wprowadził występ mażoretek oraz Orkiestry Dętej Ziemi Lęborskiej. Następnie 
Wójt Hanna Brejwo powitała serdecznie wszystkich gości. Święto Miodu Pszczółkowskiego 
było również doskonałą okazją do nadania stopni druhom OSP w Pszczółkach. Wójt, w do-
wód wdzięczności i uznania za ciężką pracę strażaków przekazała na ręce komendanta OSP 
Marcina Karnowskiego prezent – kamerę termowizyjną. Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie, 
jako pierwsze wystąpiło KGW w  Skowarczu, w  tańcu paso doble. Następnie, KGW w  Żeli-
sławkach wykonało zabawny utwór o swojej miejscowości do muzyki z piosenki „Despacito”. 
Na scenie pojawili się również młodzi artyści z Kuźni Talentów. Wszystkich zachwycił koncert 
Luigi Pagano. Tłumy pod  sceną przywitały Izabelę Trojanowską. Ostatnim akcentem mu-
zycznym Święta Miodu Pszczółkowskiego był występ zespołu „Myslovitz”. Imprezę zakończył 
spektakularny pokaz laserowy.

2 września, plenerowym nabożeństwem dziękczynnym w intencji rolników i wsi, odprawio-
nym przez ks. Krzysztofa Hapkę, proboszcza parafii w Juszkowie, rozpoczęły się w niedzielne 
południe Dożynki Gminy Pruszcz Gd. w Cieplewie. W konkursie na najpiękniejszy wieniec 
w tym roku zwyciężyło sołectwo Rokitnica. Drugie miejsce zajęła– Radunica Na trzecim miej-
scu ex aequo znalazły się Lędowo i Wiślinka. Zakończenie imprezy też było tradycyjne - z tań-
cami przy muzyce na żywo. Wieczorem na scenie można było pośmiać się na kabaretowym 
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książki nadesłane

HISTORIA
Jerzy Paweł Kornacki „Żuławskie owoce”, Wyd. AGNI, Pruszcz Gd. 
2018 
„Dzieje Koła Związku Sybiraków w Pruszczu Gdańskim 1989 – 
2018”, pod red. Marii Radomskiej-Nawrot, Wyd. AGNI, Pruszcz Gd. 2018

POEZJA
Jerzy Fryckowski >„Listy od Matki”. Jurek Fryckowski „Treny”<, 
Wyd. BUK, Białystok 2018
PROZA
Małgorzata Mikos „Dni naszego życia”. Część 1, Wyd. NOVAE RES, 
Gdynia 2018

programie „Disco Kurnik” i na zakończenie potańczyć przy muzyce na żywo w wykonaniu 
zespołu o nazwie… „Otoczeni Przez Bydło”. Uroczystości dożynkowe odbyły się we wszyst-
kich gminach Powiatu gdańskiego.

23 września, w „Arena” Przywidz wystąpił zespół „Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pie-
śni”. Przed samym koncertem wystąpił zaprzyjaźniony z GOK zespół “Czarodzieje z Kaszub”, 
na zakończenie cygańskiego show przy udziale dzieci z “Czarodziei”, Don Vasyl wykonał pio-
senkę “Jedno jest niebo dla wszystkich”, którą żegnał się z publicznością. Okazało się, że Arena 
Przywidz jest idealnym obiektem do organizacji muzycznych wydarzeń m.in. dzięki niespoty-
kanej w innych takich obiektach akustyce. Docenił to m.in. zespół „Jary OZ” podczas występu 
dla młodzieży w akcji „Zerostan”.

26 września, to ważna data w historii Pruszcza Gdańskiego, ponieważ tego dnia powróciło 
do naszego miasta kino. W Centrum Kultury i Sportu odbyło się uroczyste otwarcie 
„Kina na Bursztynowym Szlaku”. Zaproszeni goście mogli przetestować warunki tech-
niczne nowej sali kinowej, która może również pełnić rolę sali widowiskowej. Inwestycja 
została zrealizowana ze środków Budżetu Obywatelskiego. Po przecięciu taśmy filmowej od-
była się projekcja krótkometrażowego filmu Tomasza Bagińskiego „Katedra”. Kolejnym punk-
tem programu był recital Tomasza Steńczyka, który zaprezentował utwory m.in. Agnieszki 
Osieckiej. Po oficjalnych uroczystościach odbył się pierwszy seans. Pierwsi widzowie obejrze-
li: „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

29 września, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gd. odbył się II. Festiwal
Muzyki Chóralnej „Spotkajmy się nad Radunią”. GRAND PRIX Festiwalu otrzymał Chór męski 
„ECHO” z Tczewa pod dyrekcją Leszka Gołąb. Złote Pasma zdobył również Chór męski „Echo” 
z Tczewa. Srebrnego Pasma nie przyznano. Brązowe Pasma otrzymali: Chór „Głoś imię Pana” 
z Gdańska – Brętowo pod dyrekcją Martyny Gorajek, Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf” 
z Trąbek Wlk. pod  dyrekcją Mateusza Kempy, Chór „Adoremus” ze  Straszyna pod  dyrekcja 
Anny Ścibisz-Osińskiej.

1. Stanisława Celińska na scenie Faktorii Kultury, fot. Marcin Siwowski,
2. Elena Ulianova z galerii autorskiej „Szary ganek”- warsztaty farbowania tkanin, fot. PiMBP,
3. Wojciech Gąsowski, podpisuje swoje płyty, podczas imprezy dla seniorów w Błotniku, fot. ŻOKiS,
4. Wernisaż malarstwa Roberta Boetchera w galerii „Szary Ganek”, fot. Archiwum Galerii,
5. Dożynki w Cieplewie, fot. OKSiBP,
6. Występ zespołu „Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni” w Arena Przywidz, fot. GOK Przywidz,
7. Otwarcie „Kina na bursztynowym szlaku” w CKiS Pruszcz Gd., fot. Marcin Siwowski,
8. II. Festiwal Muzyki Chóralnej „Spotkajmy się nad Radunią”, fot. Marcin Siwowski.

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/.



62     październik – grudzień 2018

noty o autorach

Prezentacje:

Wanda Żabińska ur. 1977 r. w Sosnowcu. Od kilku lat jest mieszkanką Pruszcza Gd. Dzieciństwo i wiek dorastania spędziła na Mazurach. Ma-
larstwem i plastyką zajmuje się od dziecka kształciła się pod okiem swojego dziadka Stanisława Gawrona, profesora ASP w Krakowie. W 1997 r. 
ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie na profilu ceramika, a w 2002 Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach na wydziale Grafika. 
Dyplom na wydziale grafiki, uzyskała w pracowni prof. Stanisława Kluski oraz w pracowni malarstwa u prof. Jacka Rykały. 
W  2001  r. wraz z  młodymi artystami ze  Śląska i  Zagłębia powołała Stowarzyszenie Integracji Kulturalnej „Cross Over”, które miało na  celu 
promocję młodej sztuki. Działając w stowarzyszeniu prezentowała swój dorobek na wystawach w Instytucie Sztuki w Sosnowcu, oraz brała 
udział w wielu wydarzeniach artystycznych w Polsce i za granicą. W latach 2004 -2009 zaczęła malować obrazy w swoim indywidualnym stylu 
malarskim, który rozwija do dziś. Mieszkając i pracując w Irlandii, stworzyła pierwszą serię prac w charakterze realizmu magicznego. Oscylują 
one wokół tematów duchowych, przeżyć z dzieciństwa, inspiracji przyrodniczych oraz jej przemyśleń filozoficznych. 
Ma również doświadczenie w pracy jako nauczyciel i instruktor plastyki. Obecnie pracuje w przedszkolu Akademia Montessori w Pruszczu Gd. 
Swoje obrazy wystawiała m.in. w Mrągowie, Bożewie, Krakowie, Krutyni, Chojnicach, Warszawie, Swornych Gaciach i Pruszczu Gd. w galerii 
„Szary ganek”. Zilustrowała także książki z tekstami Tomasza Klamana, Małgorzaty Kowalskiej.

Jan Stanisław Smalewski, ur. 1946 r. Mieszka w Kolbudach. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych i politologię na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Krytyk literacki, juror, felietonista, redaktor. Stały współpracownik portalu www.pisarze.pl, współredaktor biuletynu 
„Powiat Słupski” i elbląskiego kwartalnika kulturalnego „TYGIEL”. Członek ZLP w latach 1996- 2017. Autor książek historycznych. M.in. w latach 
1994-96 wydał unikatową trylogię akowską „Opowiedział mi Maks” i w 2014 r., „Łupaszka - trylogia”. Jest także autorem 2 powieści i 6 książek 
poetyckich. Debiutował tomikiem „Opowiem ci o miłości”, wyd. DWP, Warszawa 1994. Ostatnio ukazał  się jego tomik „Zarastanie pamięci”, 
wyd. PATI, Warszawa, 2017. Wyróżniony za działalność literacką m.in.: imiennym medalem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
medalami: honorowym medalem Sybiraków, za upowszechnianie Wiedzy Historycznej, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, odznaką Zasłużony 
dla Legnicy, Statuetką 300-lecia Akademii Rycerskiej oraz dwukrotnie nagrodą „Złotego Pióra” za poezję.

Zygmunt Bukowski ur. 1936 r. – zm. 2008 r. Wybitny pisarz i rzeźbiarz ludowy z Mierzeszyna. W prasie zadebiutował w „Dzienniku Ludowym” 
wierszem „Istnienie” w 1979 r. Debiut książkowy „Słowa ponad biel znaczące”, Gdańsk 1982. Wydał 10 tomików poetyckich, dramat „Privisa”, 
Lublin 1996, album rzeźb „Malowane dłutem”, , Tczew 1998 oraz 3 tomy autobiografii „Zielony kuferek”, Pruszcz Gd. 2005, 2008. Ponadto dru-
kował w kilkunastu czasopismach regionalnych i ogólnopolskich. Był laureatem wielu konkursów i nagród dla twórców ludowych. Rzeźby 
Z. Bukowskiego znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. M.in. Holandii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Anglii, Szwecji, 
Stanach Zjednoczonych, Japonii i Polsce. Wiele jego rzeźb stanowi również wystrój kościołów w województwie Pomorskim. M.in. w Suchej 
Hucie, Węsiorach, Gdańsku, Kolbudach, Straszynie, Trąbkach Wielkich. 

Nowi autorzy:

Barbara Boetcher, ur. 1997 roku w Gdańsku w rodzinie muzyków klasycznych. Mieszkanka Juszkowa w gminie Pruszcz Gd. Od najmłodszych 
lat dorastała w atmosferze artystycznej, otoczona książkami o sztuce, podróżując po Europie z mamą, by zwiedzać największe kolekcje ma-
larstwa. Swój warsztat techniczny zaczęła doskonalić w czasach liceum, dzieląc czas między pracownie w Gdańsku i Krakowie. W 2015 roku 
rozpoczęła studia na wydziale malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, równocześnie podejmując studia w zakresie 
komparatystyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wrzesień 2017  roku spędziła we Włoszech, by uczestniczyć w kursach z najwy-
bitniejszymi współczesnymi malarzami figuratywnymi: Jeredem Woznickyim, Michelle Dunaway, Tiną Garett oraz Teresą Oaxacą. Spotkanie 
z Teresą Oaxacą zaowocowało odkryciem szkoły malarstwa realistycznego w centrum Florencji, Florence Academy of Art, gdzie w przeciągu 
tygodnia została wpisana na  listę studentów a w październiku 2017 podjęła naukę. Obecnie mieszka we Florencji, gdzie rozpoczęła 2  rok 
studiów malarskich. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz ilustracją. Jej prace można oglądać w prywatnej przychodni medycznej ODM 
w Gdyni, a w roku 2019 ma w planach dwie indywidualne wystawy w Gdańsku oraz Pruszczu Gd.

Łukasz Jaruga, ur. 1984 r. w Tczewie. Mieszka i tworzy w Pruszczu Gd. Ukończył Liceum Renowacji Zabytków w Gdańsku i zdobył dyplom 
Specjalisty d.s. Architektury Wnętrz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na kierunku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Pla-
stycznych. Doświadczenie artystyczne zdobywał m. in. w pracowniach malarstwa prof. Teresy Miszkin, prof. Andrzeja Dyakowskiego, grafiki 
warsztatowej prof. Zbigniewa Gorlaka, grafiki projektowej st. wyk. Władysława Piórko, oraz projektowania plastycznego prof. Adama Harasa. 
Pasjonat pracy twórczej. Prowadzi prywatne zajęcia z dziedziny rysunku i malarstwa. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem olejnym, 
jednak dzięki przestudiowaniu różnych technik jego obrazy są bardzo zaawansowane pod względem warsztatowym. Maluje głównie portrety 
i akty, oraz udziwnione plastycznie formy. Wyznacznikami, jakimi się kieruje, są jego wewnętrzne przeżycia i twory wyobraźni. Malarstwo jest 
medium łączącym je ze światem realnym. Interpretacja jego obrazów ma być kolorową zagadką i odprężającym przystankiem w szarej co-
dzienności życia. Jego obrazy cieszą się dużym powodzeniem i znajdują się w wielu prywatnych zbiorach, w kraju i za granicą.

Mateusz Michalczyk ur. 1991 r. Mieszkaniec Pszczółek. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku rzeźby ze specjalizacją 
ceramika artystyczna. W  2012  roku współpracował i  wystawiał swoje prace z  grupą warszawskich artystów zrzeszonych wokół inicjatywy 
DZIKA6NA79, czego owocem był cykl wystaw związanych z katolickimi świętami tj. Boże Ciało, Matki Boskiej Zielnej, Świętej Brygidy. W roku 
2013 brał udział w Studenckim Festiwalu Sztuk Wizualnych KRYTYczyNIE w Gdańsku, w projekcie „Sen w kinie” współtworzonym z Wydziałem 
Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 roku uczestniczył w projekcie Eksperyment, zainicjowanym przez Pracownię Sztuki Włókna 
ASP Gdańsk i Slippery Rock University w Pennsylvanii. Prócz działalności artystycznej, oscylującej wokół rzeźby, instalacji, fotografii, rysunku 
i tkaniny artystycznej, Mateusz Michalczyk zajmuje się również aranżacją wystaw, czego przykładem mogą być współrealizacje aranżacji wy-
staw w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie takich artystów jak: Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Jerzy Bereś, Zbigniew Warpe-
chowski, Zula Strzelecka; a także wystaw problemowych: Resistance Otwarta pracownia. Prowadzi warsztaty ceramiczne w Ośrodku Kultury, 
Sportu i Biblioteka Publiczna w Cieplewie, w gminie Pruszcz Gd.






