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XII Powiatowy Konkurs Kulinarny  
„Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego”

Konkurs odbył się w żuławskim domu podcieniowym 
w  Trutnowach, w gminie Cedry Wlk. Zgłoszono 53 dania, 
a strzałem w dziesiątkę okazała się wprowadzona w ubiegłym 
roku kategoria „przetwory”. Nagrody główne w poszczególnych 
kategoriach otrzymali:

Dania Żuławskie – Grażyna Bizoń – Gęsie szyjki faszerowane,
Dania mięsne – Beata Konefał – Gęsina żuławskiego gospodarza,
Ryby – Koło Gospodyń Wiejskich Cedry Wlk. – Śledzik gospodyni,
Dania różne – Iwona Irzyk – Kolczaste tartaletki,
Wyroby alkoholowe – Leszek Reszka – Nalewka Mniszek  
z sosnowego lasu,
Przetwory – Mariola Budzich – Kiszone warzywa,
Wypieki – Iza Suska – Tort czekoladowy z czarną porzeczką.

Wszystkie dania, nagrodzone w latach 2016 – 2017, znajdą się 
w  VI części książki kulinarnej „Niebo w gębie, czyli przysmaki 
powiatu gdańskiego”.
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Bronisława Kleinzeller „Moje wspomnienie 
o Zygmuncie Bukowskim”, 
fot. Henryk Kleinzeller

Cedry Wielkie (Gr. Zünder). 
Cesarski Urząd Pocztowy

Jakub Szczepański „Kanał Raduni”. 
Pocztówka z lat 1914-1918

Jolanta Lassak-Szymerska 
„Turbiny 1”, fotogra�a

III Rockblu Przywidz Festiwal,  
fot. Archiwum GOK Przywidz

Daniel Kufel „Kolędnicy”, olej

autorzy numeru:
Babiński, Bichowska, Bielicka, Bielicki, Boduch, Borzęcka, Brodowski, 
Bukowski, Cenkiel, Ciesielska, Ciesielski, Chomicz, Chojnacka, Chrostowska-
Gucwa, Curzytek, Czernomord, Czychowski, Dardzyński, Dolatowski, 
Dunajski, Flis, Fryckowski, Glok-Lejk, Gondek, Goździewska, Groth, Grynder, 
Ignatowicz-Wiśniewska, Jackowicz-Korczyński, Jakubowska, Jakubowski, 
Jałoszyński, Jankowska, Jędrzejczyk, Jung, Karmazyn, Kazanowska, 
Kleinzeller, Kloka, Kosater, Kostiuk, Kraszewska, Kruglik, Kufel, Kuropatwa, 
Kuśmirek, Lassak-Szymerska, Laskowska, Laskowska-Mróz, Lewandowska, 
Łabędzka, Lisiecka, Mikos, Netsko, Parsamjan, Paszkowski, Piotrowska, 
Płotka, Prill, Roszak, Rybacki, Sikorski, Skrzypek, Sokół, Szczepański, 
Tomczak, Trybek,  Tuźnik, Ulianova, Weyna, Zaremba.
Na okładce: Agnieszka Ciesielska „Białe drzwi”, collage

Kazimierz Babiński „Mój alfabet  
festiwalowy 2017”. Złote Lwy 2017. 
Reż. Piotr Domalewski „Cicha noc”, 
fot. Robert Jaworski



4     październik – grudzień 2017

tożsamość
KWARTALNIK
ARTYSTYCZNO
HISTORYCZNY

ISSN 2450-6419

   

   

  

Adres redakcji:
ul. Obrońców Wybrzeża 2B
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 607 977 437
redakcja.neony@wp.pl

Redaguje zespół:
Roman Ciesielski - redaktor naczelny
Stali współpracownicy:
Kazimierz Babiński, 
Dariusz Dolatowski,
Bartosz Gondek, 
Halina Goral-Rybkowska,
Marek Kozłow

Wydawca:
Stowarzyszenie
Przyjaciół Pruszcza Gd.
i Okolicznych Gmin
ul. Obrońców Wybrzeża 2B
83-000 Pruszcz Gdański

Druk:
Drukarnia WL 
www.wl.gda.pl

Przygotowanie do druku: 
1.2.1 STUDIO GRAFICZNE
www.121studio.pl

-  Redakcja i wydawca nie ponoszą odpo-
wiedzialności za treść i błędy w reklamach, 
ogłoszeniach i materiałach informacyjnych 
pochodzących od zewnętrznych podmiotów.

-  Poglądy wyrażane przez autorów nie zawsze 
są zgodne z poglądami redakcji.

-  Zastrzegamy sobie prawo do skracania, 
adiustacji i redagowania oraz zmiany tytułów 
i śródtytułów materiałów zakwali�kowanych 
do druku, a także ich publikacji w wersji 
elektronicznej.

-  Redakcja dołożyła staranności w ustaleniu 
źródeł i autorów materiałów nie podpisanych 
i zamieszczonych na stronach kwartalnika.

od redakcji

Zygmunt Bukowski, rzeźba w drewnie, fot. Zbigniew Trybek

Drodzy Czytelnicy
Przed Wami kolejny numer kwartalnika „Neony-tożsamość”. Witam serdecznie debiu-
tujących w „Neonach-tożsamość” artystów związanych z powiatem gdańskim. Dorota 
Kuropatwa, Bronisława Kleinzeller – wspomnienia, Magdalena Bielicka – historia, Maria 
Jędrzejczyk, Joanna Kleinzeller, Małgorzata Płotka, Mariola Łabędzka, Gabriel Roszak  
– malarstwo, Anna Prill – haft, Anna Jakubowska, Krzysztof Jakubowski, Małgorzata 
Kloka – fotogra�a. Polecam malarstwo Daniela Ku�a, wiersze Andrzeja Sikorskiego 
i Jerzego Fryckowskiego, fotogra�e Jolanty Lassak-Szymerskiej, opowiadanie Romana 
Brodowskiego „Grzybobranie /…/” i  Kazimierza Babińskiego „Mój notatnik festi-
walowy 2017” – ocena �lmów 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Bardzo interesująco przedstawiają się kolejne prezentacje twórczości artystów zwią-
zanych z naszym kwartalnikiem od dłuższego już czasu. W części historycznej kwar-
talnika niezwykle interesująco o Kanale Raduni pisze prof. Jakub Szczepański a Dariusz 
Dolatowski o pruszczańskiej gazecie „Prauster Anzeiger”. Bartosz Gondek przedstawia 
nam dzieje domu Wiedemanna w artykule „Fryzjer Robalewski pisze do gazowni”. Już 
tradycyjnie polecam lekturę kroniki kulturalnej i not o autorach. Życzę Państwu miłej 
lektury! 

Roman Ciesielski
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Joanna Kleinzeller „Portret rodzinny”, olej na płótnie

Gabriel Roszak, olej na płótnie

malarstwo
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Andrzej Sikorski
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niebanalna diagnoza świąt
to przede wszystkim twoja szczęśliwa godzina:
- jesteś

wszystko na swoim miejscu 
prószy do lepszego w odblasku 
i grudzie pod racicą zwierza

na oknie kot Pani Wisławy z wiersza łasi się teraz 
do szyby ciepłej 
z niebieskim

* * *
nie mają nic nawet z tym 
od drzwi do drzwi

„noc da wam dach nad głową” - bezczelnie żartując 
przeganiają do stajni

przed północą akuszerka Dorota czyta z warg Brzemiennej 
koniec Słowa i kładzie pled

Dziecko nie płacze 
miasto milczy z przyzwyczajenia

* * *
nie droczy się z losem 
pewna że tak właśnie 
tu

i teraz Bosy 
strzeże jej oddechu kosmyka włosów na gorącym czole 
i niedospania pośrodku i poza 
ludzkim ciałem

taki czas
przeprasza, że właśnie tak 
bez własnej winy i wyboru 
tutaj dziś rodzi 
potem śliną ściera z pomarszczonej skóry 
krew i śluz

skulony bieleje 
- nie dorastam do Ciebie, mój Synku 
szepcze po ciemku

nie pyta
masz takie same oczy 
włosy 
wąskie paznokcie 
i pieprzyk z lewej powyżej zakrwawionego pępka

ile w Tobie z Boga, Synku

Stary
Kolęduje od świtu. Dziś chłop pierwszy przez próg: na szczęście, na cały rok.  Cierpliwie czeka na swoje. Nie, żeby jadł. - Post 
przecież. Zdrowia trzeba, nic więcej! - powtarza i podstawia aluminiowy kubek. Nie żałują, bo to taki dzień. Koło południa 
przywożą go na sankach. Sam w stajni oporządza gadzinę, otwiera gołębnik, spuszcza z łańcucha psa.  Potem myje się przy studni 
w wigilijnej wodzie. Nie siada do wieczerzy. Lezie na strych, mości się w skórkach po królikach i gapi - jak był młodszy wdrapywał 
się koło kościoła na topolę. Od dzieciństwa pilnuje dziury w niebie, przez którą Ojciec Bóg podpatruje Betlejem, a i słucha gadania 
po chałupach. Mocno ściska w dłoni procę i woreczek z kamieniem, gdyby jakiś samolot, rakieta lub sputnik… Nigdy by sobie 
tego nie wybaczył.
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Jerzy Fryckowski * * *
Nasze podania o dworzec dla dwojga zostały odrzucone 
odmowę motywowano  rekonstrukcją zabytkowych cegieł 
które pamiętały zapach szamerunku Franciszka Józefa

zaziębione kwiaciarki pociągając nosami 
zabrały zapach moich powitalnych bukietów 
już  nie przybiegasz prawie  naga z odrobiną skandalu 
odziana tylko  kubkiem kawy i rogalikami 
nie wieszasz się pocałunkami u szyi 
pachnąc poranną kąpielą

na tym dworcu tak pięknie odnowionym 
wciąż jeszcze wolno śnić o dalekich podróżach 
jeśli potra�sz zasnąć 
z ważnym biletem pod głową

* * *
Nie ma już pytań bez odpowiedzi 
wyjaśniliśmy sobie wszystko 
kamień zatrzymany w dłoni 
gdy należało rzucić 
fałszywe makijaże i uśmiechy na peronach 
znamy wszystkie swoje blizny  
tatuaże i drobne nadwagi 
miejsca którymi przewodzimy elektryczność 
najczulsze punkty na łaskotanie 
podatności na alergie 
twarde dyski źrenic

Nic nie zostało do odkrycia
żadna z miliona gwiazd

Na każdej coraz trudniej oddychać

* * *
moje uczennice mają już zmarszczki 
może te pierwsze po chorobie kota 
śmierci ukochanego psa 
ale te bliżej oczu wcale nie od śmiechu 
ktoś zdradził 
czasem czegoś zabrakło 
cierpliwości wierności chleba

już nie dochodzą 
nie dobiegają nawet 
jeszcze tylko czasem wieczorowa suknia 
na zakładowy wyjazd do teatru 
ich piersi to skulone uszy spaniela 
chociaż nikt nie krzyknął 
nie podniósł szpicruty

między nami ciągle ławka 
wielka drzazga czasu

* * *
Krwawię  w listach których nawet nie niesiesz do domu 
bo syn nauczył się czytać 
a sąsiadka podgląda i donosi twojemu mężowi 
że chowasz za plecami kolorowe znaczki 
z ciepłych krajów

wycierasz nimi łzy dębów na codziennej drodze do pracy 
nie masz odwagi pochwalić się przyjaciółkom 
z jak daleka dostajesz świąteczne kartki 
a przecież w roku tak niewiele okazji 
gdy dzielimy chleb i spowiadamy się 
z niehumanitarnej śmierci karpia

Pracowników poczty coraz częściej dziwi 
twój  odświętny  strój gdy podchodzisz do skrytki 
i zza wachlarza wybierasz dalekie uśmiechy kopert 
w kolorze bursztynu o smaku bałtyckiej soli 
puste jak muszelka

Chłopiec ze świecą  
Boże 
przyjmij ten ogień 
który  parzy moje palce 
gorący wosk jest jak policzek matki 
gdy na szybach piękne bukiety 
a wewnątrz wszy i ostatnie polano 
Matka nauczyła mnie krzesać ogień 
bym ze świecą stał w oknie 
i wskazywał drogę ojcu 
bo na pewno wróci  przed pasterką

czekam już trzecią dobę 
rozpuściły się nasze oddechy 
i srebrne liście paproci

ojciec jak Noe jest na barce 
a tam żadnego gołębia 
sami żołnierze

i morze białe 
jak całun turyński 
że śladami ran na lodzie

twarzami  
odbitymi w krzyku
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Daniel Kufel

malarstwo

Rozmowa

Koncert

Wróżba Gdańszczanie

Ucieczka
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Wygnanie z Raju

W drodze

Kolędnicy

SzczęścieJemiołuszki
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Bogdan Groth „Wierzby – Radunica”

Krzysztof Jakubowski „Żuławy”

Bogdan Groth „Wierzby – Roszkowo”

Anna Jakubowska „Żuławy”

fotografia
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proza

Roman Brodowski

Grzybobranie  
w teologiczno-filozoficznym 
nastroju

W promieniach powolnie budzącego się wczesnojesienne-

go słońca, siedzieliśmy na skraju lasu obok siebie. Przed nami 

roztaczał się iście sielankowy widok wiejskiej rzeczywistości. 

Pofałdowany morenowy teren, widniejące na planie nieba 

wielokolorowe czupryny drzew i wisząca nad pożniwnymi 

polami poranna mgła, przypominały mi nieco przedgórze 

polskich Bieszczad.

To dziwne, ale… tyle razy, jako dziecko przychodziłem tu 

z rodzicami, przyjaciółmi, a niekiedy sam, na grzyby, orzechy 

czy też tak lubiane przez moją mamę, dziko rosnące jeżyny, 

ale nigdy nie zwracałem uwagi na uroki tego jakże roman-

tycznego przecież miejsca.

Myślę, że wówczas, w tamtym, pozostałym we wspomnie-

niach czasie, nie tylko ja, ale i nikt z moich rówieśników nie 

nadawał temu miejscu jakiejś szczególnej wagi. Wówczas 

był to zwyczajny las, zwyczajny drzewostan. Teraz jednak 

ten zagajnik oddalony o niecałe cztery kilometry od moich 

kochanych Pszczółek, rozpoczynający sobowidzki kompleks 

leśny zwany przez nas potocznie „Klemplinami”, wydaje się 

oazą spokoju, przykładem doskonałości boskiego dzieła i …, 

przedsionkiem rajskiego ogrodu, za którym nie powinno 

być już nic oprócz wiecznej (opisywanej nam podczas lekcji 

religii przez naszego mistrza teologii, pszczółkowskiego pro-

boszcza) szczęśliwości niebios.

Maria spojrzała na nieco zachmurzone niebo, tak jakby za 

chwilę miało się na nim coś ważnego pojawić. Nie zwracając 

na mnie uwagi liczyła coś szeptem. Do moich uszu płynęły 

ledwo słyszalne cyfry: pięć, siedem, jedenaście, szesnaście… 

Nagle umilkła. Wydawało mi się, że powoli pogrążała się w 

tajemniczy świat nostalgii, by w końcu, odcięta od rzeczywi-

stości parawanem niebytu, zniknąć, pozostawiając siedzący 

przy mnie jej �zyczny obraz �lozo�cznej zadumy.

Obserwując ją dyskretnie, poszukiwałem tamtej szesnasto-

letniej, o długich ciemnoblond warkoczach, uśmiechniętej, 

energicznej dziewczyny, zawsze gotowej z matczyną troską 

rozwiązywać problemy naszego niedoskonałego świata. Tej 

z czasów naszej beztroskiej młodości, Marysi.

Myślałem o dniu naszego ostatniego spotkania. Jak na peł-

noformatowym, zawieszonym w wolnej przestrzeni, ekranie, 

mocą wyobraźni zobaczyłem dwoje dorosłych dzieciaków 

stojących obok siebie na przystanku autobusowym. Z pew-

nością było to w lecie. Oboje ubrani byli w letnią odzież. 

Ona w wielokolorowej, lnianej sukience, on w dżinsowych 

spodniach i jasnej koszuli z krótkimi rękawami. Oni to oczy-

wiście – my. Tak, to na pewno była ciepła, sierpniowa sobota. 

Chyba nawet ostatnia przed moim wyjazdem do internatu. 

Pamiętam, że padał drobniutki deszcz. Poprzedniego dnia 

spotkałem Marię w Pszczółkach tuż obok naszego kościoła. 

Przyjechała z rodzinnego Kolnika na zakupy. Porozmawia-

liśmy ze sobą chwilę, po czym zaprosiła mnie na wspólną 

wycieczkę do trójmiasta, a właściwie do Oliwy i Sopotu, gdzie 

na stancji mieszkała jej siostra – Róża. Chociaż Róża była od 

nas starsza, znałem ją dobrze. Ona też chodziła do naszej 

podstawówki. Postanowiliśmy ją odwiedzić i razem z nią 

spędzić ten dzień. Pamiętam, że nie zastaliśmy jej w domu.

Tyle już lat od tamtego spotkania minęło. Dwadzieścia, może 

dwadzieścia pięć. Zresztą, czy to takie ważne, ile? Ważne 

jest to, że niczego nie zapomniałem. Może nie ze szczegó-

łami, ale pamiętam jej głos, naszą rozmowę i… ten deszcz, 

wystukujący rytmicznie jakiegoś marsza w rozłożone ponad 

głowami parasole. Jeszcze teraz słyszę szum morza i dźwięk 

uderzających o piaszczysty brzeg fal. Czuję ten długi spacer 

we dwoje po sopockiej plaży. Szliśmy po mokrym piasku, 

pozwalając morzu, by czasem obmywało nam bose stopy 
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chłodną, słoną wodą. Podziwiając bezkres Bałtyku, opowia-

daliśmy sobie o naszych doświadczeniach z pierwszego 

roku naszej nowej rzeczywistości, w której to, na przedpro-

żu dorosłego życia, uczęszczając do różnych szkół, żyliśmy 

z dala od siebie. Wspominaliśmy naszych przyjaciół, nasze 

dobre i złe chwile, naszych nauczycieli i nasz wciąż jeszcze 

odchodzący do skarbczyka pamięci okres ostatnich kilku 

wspólnie przeżytych lat w ławkach naszego powszechnia-

ka. Nie widzieliśmy się zaledwie rok, a wspomnień mieliśmy 

tyle, jakbyśmy się nie widzieli przysłowiowe pół wieku. I 

chyba nie było w tym przesady, bo Maria w ten rok zmieni-

ła się bardzo mocno. Może nie tyle �zycznie, bo te zmiany 

zachodzą w powolnym procesie, ale intelektualnie, emocjo-

nalnie i duchowo. Wydawało mi się, że z szybkością przekra-

czającą barierę dźwięku, (na podobieństwo motyli) przeszła 

wewnętrzną metamorfozę. Słuchałem mojej rówieśniczki, 

a jakbym słyszał bogatą w życiowe doświadczenie, w pełni 

poglądowo ukształtowaną a nade wszystko, zaprzysiężoną 

swojemu Bogu, dorosłą osobę.

Tak, Maria z pewnością należy do jednej z tych z nielicznych 

osób, których z zainteresowaniem i to bez przerywania, (co 

jest w moim niezbyt kulturalnym zwyczaju) potra�ę cierpli-

wie słuchać. Myślę, że stała się tą, która pobudziła we mnie 

potrzebę samookreślenia. Zachęciłabym poprzez poszuki-

wanie prawd ponadegzystencjalnych, odpowiedział sobie 

na pytanie, kim tak naprawdę jestem, a kim chcę być? Być 

może właśnie ta, wypełniona wydawałoby się przesadnie, 

meta�zyką, rozmowa, będąca połączeniem wizji życia obar-

czonego chorobami, wojnami, nienawiścią, problemami 

egzystencjonalnymi i wszelkimi plagami zła ziemskiego bytu 

z jednej strony, a sensem cierpienia będącego niepojętym 

elementem bożego zamysłu, stanowiącym przepustkę do 

wiecznego dostatku dobra, zwanego Rajem, z drugiej, stała 

się dla mnie drogowskazem wyznaczającym kierunek moje-

go dalszego rozwoju intelektualnego.

Chociaż od tamtego spotkania w moim życiu wydarzyło się 

wiele rzeczy, nadal poszukuję mej ziemskiej tożsamości, tak 

tej �zycznej jak i ideowej. Wciąż nie wiem, kto lub co stworzył 

formę mojego człowieczeństwa. Ewolucja to czy dzieło isto-

ty wyższej? Rozumowo skłaniam się ku koncepcji darwinow-

skiego przypadku, ale instynkt, czy może bardziej – potrzeba 

wiary, podpowiada mi coś zupełnie innego.

Po raz kolejny spojrzałem na siedzącą w bezruchu postać 

i mimo woli nasunęły mi się, kolejne pytania. Jaka ona jest 

dzisiaj, po tylu latach? Jak zagospodarowała swój dar teo-

logicznego postrzegania świata? Ile oddała siebie innym 

i ile w zamian od innych otrzymała? Maria jakby wyczuwa-

jąc moje pytania, uśmiechnęła się do mnie i niespodzie-

wanie zaczęła opowiadać. Z tego, co usłyszałem wynikało, 

że jej religijna postawa, zakotwiczona w silnych ramionach 

teologii, jej wiara w to, o czym mówiła podczas tamtego, 

sobotniego spaceru, pomimo wielu przeciwności losu nie 

zachwiała jej przekonania, że żyjemy w doskonałym, unipo-

larnym, harmonijnym świecie pod rządami Wszechmocne-

go. Jest tego pewna, że jej „świat” zgodnie z proroctwami 

zawartymi w pismach kanonicznych, nastąpi po „Dniu Sądu 

Ostatecznego”. Dlatego już dzisiaj, w oczekiwaniu, dba o to, 

by jej „lampa oliwna” wiary ani na moment nie przygasła. 

Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia teologiczne, po 

czym oddała się posłudze dla jej jedynej prawdziwej miłości 

– Boga. Wstąpiła do cywilnego zakonu sióstr „Niepokalanej 

Matki Kościoła”, by, tak to sformułowała, wspomagać misjo-

narzy w dziele ewangelizacji. Dzięki tej przynależności, temu 

duchowemu oddaniu, mogła przekazywać swoją wiedzę 

o tym, co stanowiło sens jej życia – biblijną triadę wartości 

– „wiarę, nadzieję i miłość” tym, którzy tego potrzebowali, 

a w szczególności dzieciom. Kilka lat pracowała jako nauczy-

cielka religii, czy jak kto woli, katechetka, w naszych Pszczół-

kach. I chociaż ciężka choroba, która przykuła ją do łóżka, nie 

pozwoliła jej na samorealizację w takim stopniu, by mogła 

o  sobie powiedzieć „Jestem całkowicie spełniona”, nadal 

walczy o czystość swojej „Niepokalanej Wiary”.

- Dlaczego jej charyzmat ująłem w czasie przeszłym? – pomy-

ślałem, słuchając jej zwierzeń – przecież ona swoją skarbnicę 

przekonań nadal przekazuje. Tyle tylko, że nieco inaczej. Nie 

darmo mamy telefon, komputer i inne urządzenia do komu-

nikowania się z innymi.

Z każdym jej słowem, czułem, jak moja wewnętrzna prze-

strzeń wypełnia się empatią, wzruszeniem i własną niemocą. 

Brakowało mi... no właśnie, sam nie wiem czego. Może słów, 

a może odrobinę tego, co pozwala Marii tak bezkrytycz-

nie i  bezkompromisowo postrzegać inną przestrzeń. Pełen 

podziwu dla tej słabej, a jednocześnie silnej siłą woli walki 

o ideały, pryncypia i zasady, doświadczonej przez los kobiety, 

utwierdzałem się w przekonaniu, że jest święta. Oczywiście, 

to moja własna interpretacja tego słowa, bo dla mnie świę-

ty to nie przedrostek imienia, to nie tytuł nadawany przez 

Papieża, i niedostępująca zaszczytu przebywania w niebiań-

skim otoczeniu duchowych dzieci Boga postać, wybrana 

przez społeczność kościoła, dla potrzeb glory�kacji, ale wła-

śnie ci maluczcy, pokorni, tacy jak ona, uważani często przez 

innych, za nadinterpretatorów, nawiedzonych czy fanatyków. 
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Dla mnie to właśnie oni stanowią pierwiastek etyczno-moral-

nej i ideowej świętości.

– Dziwne, ale z zasady tak jak �lozo�a z teologią, nie potra�ą 

znaleźć wspólnego pierwiastka, tak i my, dwie religijno-po-

glądowe antypody także nie powinniśmy znajdować wspól-

nego języka. 

Tymczasem my nie tylko potra�my ze sobą rozmawiać, ale 

i nie mamy problemu ze zrozumieniem swoich pryncypiów.

- Pamiętaj. Jesteśmy obok siebie jak dwie duchowo bliskie 

osoby. Nie do nas a do Boga należy ocena wartości czło-

wieczeństwa, a ja się zawsze za ciebie modlę – powiedziała 

Maria na zakończenie.

– No tak - odpowiedziałem, - przecież zarówno Teologia, 

jak i Filozo�a religii, podobnie jak cała chrześcijańska kultu-

ra wywodzą się od tego samego korzenia. Wędrujemy róż-

nymi drogami, poszukujemy źródła naszego pochodzenia 

w  różnych miejscach, nadając naszym misjom szczególne-

go znaczenia. Wy teolodzy we wszystko, co dotyczy nada-

nia właściwego sensu na drodze do celu naszej ziemskiej 

wędrówki i ma związek z teizmem, wierzycie a priori, two-

rzycie dogmaty, opieracie swój duchowy rozwój na tradycji i 

wierzeniach kultur dawno wymarłych. A przecież tak napraw-

dę wszyscy umieramy w pełnej niewiedzy tego, co nas czeka 

poza granicą naszego ziemskiego bytu. Tak, wy teolodzy z 

założenia wiecie, co tam jest. Jesteście przekonani o słusz-

ności waszych przekonań, twierdzicie, że wasza prawda jest 

tą jedyną. My zaś, �lozofowie, ciągle wątpimy, poszukujemy, 

dowodzimy słuszności naszej jakże kruchej wiedzy. Także w 

sprawach wiary. Korzystając z waszych doświadczeń, z bazy 

pism kanonicznych, czy też apokry�cznych, badamy genezę 

i przebieg historyczny tworzenia kultury chrześcijańskiej. Tym 

sposobem, niejako drogą indukcji, dochodzimy do poznania 

prawd powstałych na doświadczeniu, innymi słowy à  poste-

riori. Staramy się pojąć to, co dla was, od początku jest pojęte. 

– Ale my przecież, Mario – dodałem, gładząc jej ciepłą dłoń 

– rozmawiamy ze sobą jak dwoje przyjaciół i z szacunku do 

siebie potra�my w tak sympatyczny sposób to czynić.

Spojrzałem na rozjaśnione pierwszymi słonecznymi promie-

niami niebo, w mrok brzozowego zagajnika rosnącego przed 

naszymi oczyma i..., wskazując palcem w przypadkowy 

punkt, stwierdziłem, że tam, pod dorodnym drzewem rośnie 

wspaniały kozak, a może i prawdziwek.

– Jesteś tego pewien? - zapytała z przekorą Maria, i wybuch-

nąwszy śmiechem, wzięła koszyk do ręki by jak najszybciej 

znaleźć się na wskazanym przeze mnie miejscu.

– Jak zawsze, nie jestem tego pewien, ale tym razem wie-

rzę… Wierzę, że las będzie łaskawy i jakieś szlachetne grzyby 

znajdziemy. – odpowiedziałem - Ty natomiast jak widzę wąt-

pisz i dlatego śpieszysz by sprawdzić, czy mam rację - doda-

łem - i podążyłem za nią, karmiąc oczy pięknem otaczającej 

nas przyrody…

Opowiadanie dedykowane M. L. Berlin, 27 listopada 2012
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fotografia

Małgorzata Kloka – „Australia. Interior. Uluru - święta skała Aborygenów”

Wojciech Jung „Gra�ka pola” 
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Andrzej Tuźnik „Ciekawość”, olej na płótnie

Edyta Skrzypek z cyklu „Konie w pracy”, olej na płótnie

malarstwo
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Agnieszka Czernomord „Bez tytułu”, akryl na płótnie

Magdalena Zaremba „Gęsi w mieście”, kredki

Danuta Kraszewska „Wspomnienie lata”, akryl na płótnie

Małgorzata Płotka, olej na płótnie

malarstwo
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poezja

Tadeusz Karmazyn
Żebracy

Przed wjazdem na autostradę 
Widziałem dwoje śpiących okutanych 
w szmaty. Pies leżał obok. Spał też.

Słuchajcie –

Zielone czerwone niebieskie światła 
przenikają przez łzy   nowa pieśń 
tryska w świat   perkusja lawina kamieni 
piano wybija crescendo agitato 
ciche arpeggio kłóci się z szorstkimi 
akordami  gitary    melodia 
uderza  powietrzną ścianę jak stal 
aktor wykrzykuje pieśń kloszarda 

Słuchajcie –

Szykujcie swoje serca 
otwierajcie szeroko oczy 
pamiętajcie -- 
tam oto niecierpliwa scena 
artysta stoi ramiona otwarte 
oczy ponad horyzontem głów 
słowa rosną przyspieszają 
wpadają w zakamarki dusz 
podarte szmaty znoszone  buty 
 jak ślepi idą przed siebie 
garbaci kulawi młodzi starzy 
nowa pieśń niesie wieść

Słuchajcie –

Muzyka umiera słowa stygną 
strumienie światła blokują  
nędzników w marszu w dal 
z rozczapierzonymi pazurami 
jak ranione tygrysy ryczą  
głowa moja głowo nieś mnie nieś 
noga moja nogo jak tu iść? 
Lasko moja lasko wystukaj mi drogę 
do czarnej paszczy ziemi 

Jeśli proszę, by łaska przypadła mi jaka, 
To, abym w cieniu osła mógł w skwar mieć sen błogi 
A w duszy swej pogodę i wolność żebraka.    
Leopold Sta� „Modlitwa żebraka”

Magdalena Kuśmirek
z lotu ptaka
Zmój umysł zatacza koła

umówmy się, dobrze wiem kim jestem 
wiem też kim jesteś ty - znamy się od podszewki 
od wewnętrznego słowa które leży perłą na dnie

to czarny kamień - ma w sobie dzikość karaibów 
smołę z nadmorskiego asfaltu i szare czasy lodów calypso 
wierzymy w tych samych bogów i to samo słońce

ja wychodzę do świata a on wchodzi za mną 
do mojego mieszkania i czasem jesteś w nim ty 
zanurzamy się wzajemnie w mądrości bez słów

mój umysł zatacza koła

składa do lotu papierowe ptaki coraz lepsze 
modele - lata praktyki przekładają się na siwe włosy 
u ciebie u mnie na brzozach naszych lasów

mój umysł zatacza koła

jak przyjemnie widzieć nas z lotu ptaka

Tadeusz Jałoszyński
Rapsod drugi
Nadeszła godzina 
błękitem spowita 
godzina bólu i tęsknoty 
sny zaczynają się zlewać z jawą dnia 
złudna tęcza sennych wspomnień  
zasiedziała w mej duszy 
w mrocznych czeluściach 
na nagich gałęziach siedzą czarne ptaki 
pełne złowrogich wróżb 
miliardy gwiazd 
rzucają błyszczący szron na głębinę morza 
nigdy Cię tak smutnej nie widziałem 
wiatr zmiótł wszystkie liście z drzew 
w końcu osiadł na zeschłej trawie 
słyszę tylko jakąś poszarpaną pieśń, 
która jęczy jak smutna kołysanka 
spłynęłaś jak cień na ziemi 
spojrzenie moje pełne łkającej tęsknoty 
było bezsilne jak płacz dziecka 
wpłakało się w moją duszę
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Halina Cenkiel „Kwiaty”, akwarela

Alicja Kazanowska „Głębia”, olej na płótnie

Barbara Jankowska „Kościół w Cedrach Wielkich”, akwarela

malarstwo
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Ewa Kruglik „Promenada”, olej

Mieczysław Czychowski, pastel olejny, fot. Piotr Smoliński

Beata Chojnacka „Gdańsk”, olej na płótnie

malarstwo
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fotografia

Jolanta Lassak-Szymerska

Fotografia 
industrialna
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poezja

Roman Ciesielski
chwil coraz więcej
gromadzę w sobie chwile jak motyle 
coraz ich więcej 
poprzebierane w kostiumy przeszłości 
odrzucone jak ptaki pomalowane latem  
zabiorę je ze sobą 
zamknę krajobrazem moich myśli i snów 
coraz ich więcej

Hanna Glok-Lejk
Zabierz mnie nad miasto
Przepłynęłam, przelałam się przez ciebie. 
Jak wrócić do źródła, 
z którego wzięliśmy pierwsze słowa? 
Para jaskółek ulepiła z nich gniazdo pod księżycem.

Tyle razy, ile chciałeś, 
stawałam nad srebrną krawędzią, 
aż przepaść wpisała się w spojrzenie.

Tyle razy, ile chciałeś, 
ziemia odmawiała przyciągania. 
Wyżsi od domów zgłębialiśmy tajemnice gniazd.

Wciąż czekam na jutro. 
Może znowu zobaczę w miedzianych lustrach 
odbicia naszych ciał.

Małgorzata Mikos 
opuszczony pokój
zapaliłem białą świecę znalezioną na strychu 
w świetle jej płomienia próbowałem rozgrzać zmarznięte dłonie 
chciałem rozgrzać zapomniane 
po niebie przemykały niewielkie obłoki 
niebo ciemne nad głową 
ciemne i mroczne jak obawy przed utratą nadziei i wiary 
oraz dniem następnym 
jutro będzie dobrze - powtarzam szeptem 
wskazówki nieubłaganie zbliżają dźwięk anielskich dzwoneczków 
w samotności 
samotność powraca z nadejściem nocy

Elżbieta Laskowska
Dom
Stoi pośród brzemiennych lip 
grzeszących wysokością czasu 
pośród wyciągających tęgie szyje malw  
wśród krzyku zastygających płotów

Stoi z pustą metryką lat 
ze zzieleniałą kuszącą strzechą 
patrzy kominem na mapę gwiazd 
jaskółki gniazda wiją pod belką

To dom – to uczta dziecięcych lat 
błogosławionych ręką matki 
to splot marzeń zwycięstw i klęsk 
w pamięci niezatarty

Aleksandra Borzęcka
* * *
Nie dajcie się zwieść powiewom słów 
mimo lekkości dokładnie przemyślane 
dobrane w pary metafory 
musiały szukać się długo 
nie-przypadkowo stłoczone litery 
lecz policzone  sylaby w rytm ułożone 
pokreślone szkice 
 niepodobne oryginały

Nie dajcie się zwieść kalkulacji słów 
ubrane w kolory szare dni 
obrazy słów długimi godzinami malowane 
nie wszystko z życiorysu poety 
tylko z wyobraźni portrety snów 
matematyka słów z jedną niewiadomą 

Ro
m

an
 C

ie
sie

lsk
i „M

ilc
ze

ni
e”

, g
ra

�k
a



23

malarstwo

Mariola Łabędzka „Portret dziewczynki”, olej na płótnie

Maria Jędrzejczyk „Gdańszczanki”, pastel
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Dorota Kuropatwa

Widmo kiełbasianego jadu

Widmo kiełbasianego jadu sparaliżowało całą kadrę ko-

lonii zuchowej w Przywidzu latem 1975 r.

Bożenka pojedzie, Mariolka pojedzie, Miecia na pewno 

da się namówić, przydałaby się Irenka. Takimi myślami mia-

łam zaprzątniętą głowę na klasy�kującej radzie pedagogicz-

nej przed zakończeniem roku szkolnego.

Kurcze! Karty opieczętować, załatwić ubezpieczenie. 

28 czerwca rusza kolonia, czasu niewiele a roboty od zarąba-

nia. Miecia dała się namówić, Irenka też. Z Bożenką komple-

tujemy dokumenty. Autokary podjechały, pakujemy dzieci. 

Włodek kierowca, na dach „Nyski” przytwierdza łóżeczko 

Igora. Ruszamy. Autokary stanęły na parkingu obok gmachu 

Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, a ja „Nyską” 

podjechałam pod Komendę Chorągwi, by zatwierdzić ko-

lonię. Godzinę dzieci w autokarach wytrzymają, dłużej nie, 

więc biegam od pokoju do pokoju, przebieram nogami 

i zaliczam: ubezpieczenie, preliminarz �nansowy, wykaz zu-

chów i wykaz kadry.

Jakiś narwany rudy cisnął listą kadry i ryknął:

- Druhna kpiny sobie robi, czy o drogę pyta?...

- Ale, ale, o co chodzi, ja nie mam czasu, ja muszę szybko 

te kolonię zatwierdzić – bełkotałam.

- Taaak – przeciągnął – A to co znaczy?

Zaczął czytać:

komendant - Kuropatwa Dorota

z-ca komendanta - Drozd Bożena

magazynier - Sójka Mieczysława

kwatermistrz - Wróbel Grzegorz

instruktor - Szczygieł Irena

instruktor - Sikora Iwona

Spuchł ze złości, już się darł. Niczego nie rozumiałam, 

o co mu chodzi?

- Szybciej proszę – jęknęłam, bo żar sięgał szczytu, 

a dzieci w autokarach, 98 + Igor.

Krzyczał, machał rękami, wreszcie dotarł do okna i omal 

nie zawył.

Spojrzałam:

- To, aaa, to Genowefa (tak nazywaliśmy naszą hufcową 

„Nyskę”)

- Jezu! Jaka znowu Genowefa, może jeszcze Sroka?!

- Nie to nasze auto, a to łóżeczko mojego syna. On 

w sierpniu skończy dwa latka, musi spać w łóżeczku i… i… 

musi jechać ze mną.

Zatwierdził i coś tam gadał, a kiedy byłam przy drzwiach 

dotarło do mnie:

- Na przyszłość proszę na dwa tygodnie przed kolonią 

zatwierdzać, a nie dwa dni przed wyjazdem dzieci –

- Jakie dwa dni. My właśnie w tej chwili ruszamy. Dzieci 

stoją na placu -

- Boże! – krzyknął.

Już byłam na parterze. Niech ryczy, co on tam wie o na-

szej pracy.

Druh Ciepłucha nie popuścił. To moje zachowanie tak 

go zaniepokoiło, że napuścił na naszą kolonię wizytatorów 

i to najsurowszych: bo Krysię Jaworską z mężem.

Nie mieli się czego uczepić, bo w obiekcie pod wzglę-

dem organizacyjnym wszystko grało. Ten typek jednak nie 

darował. Wlazł do magazynu i na podłodze dojrzał plamę 

po stłuczonym jajku.

- A to co? – pyta Mietkę.

- A, jajko nam się stłukło – bez ekspresji odpowiedziała 

Miecia.

- Proszę o protokół zniszczenia jajka –

- Jaki protokół? Co też druh wymyślił? –

Tu nastąpiło pouczenie i redagowanie protokołu pokon-

trolnego. Przyszedł Grzesiu.

- Proszę o czytelne podpisy –

No i się zaczęło: Kuropatwa, Sójka, Wróbel. Jaworski czer-

wony jak �aga zakrztusił się. Coś bełkotał o powadze, o pro-

kuraturze. Grzesiu przytomnie go uspokoił. Jaworski swoje, 

Grzesiu swoje. Wreszcie nasz kwatermistrz błysnął.

- A, to oto druhowi chodzi! A ja i tak nic nie rozumiem! –

Odjechali, a my nic tylko cały czas staraliśmy się odtwo-

rzyć jak doszło do stłuczenia tego jajka.

Przywidz w 1975 roku był starą rolniczą osadą, z dużą 

centralną gospodą i jednym sklepem spożywczym, do 

którego towar dostarczano dwa razy w tygodniu. A my nie 

mieliśmy dostawczego samochodu, nie mieliśmy również 

proza
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lodówki. Jak tu żyć i karmić ponad 100 osób dziennie? Kie-

rowniczką sklepu była młoda śliczna dziewczyna. Z Bożenką 

wpadłyśmy na pomysł, że jedyna nadzieja to Grzesiu, więc 

zaczęłyśmy go podpuszczać tekstami o jego młodości, uro-

ku, przystojności.

- Zakręć się koło sklepowej, poklep ją w co trzeba i za-

działaj, żeby dostawa towaru tra�ła do nas. Mariolka Karacz-

ko, narzeczona Grzesia, zgorszona patrzyła na nas, więc i ją 

podpuszczałyśmy tak, że wyraziła zgodę na podryw swo-

jego chłopaka, studenta ostatniego roku słupskiej Sorbony.

Grzechu tak się sprawdził, że któregoś dnia przywiózł 

wózkiem całą sklepową dostawę zwyczajnej kiełbasy. Jezu! 

Tego było tak dużo, że zabrakło nam trzonków od szczotek, 

by rozwiesić na nich te pęta. Trzeba było wyciąć kilka ba-

dyli leszczyny. Magazyn jak piekło, z gorącą ścianą komina. 

Po jednej dobie kiełbasa obślizła i nieapetycznie pachniała. 

Rano kiełbasa, na obiad kiełbasa i na kolację kiełbasa. Biolo-

giczka Dorota Wciorka, która była instruktorem obwieściła, 

że dzieci mogą się zatruć jadem kiełbasianym.

- To jest nieodwracalne, wszystkie przypadki są śmiertel-

ne. Wyrok Doroty sparaliżował nas. Nadzwyczajna odprawa 

i czuwanie. To nie przelewki. Trzydniowe menu – to kiełbasa.

Zuchy po całodziennej, ciężkiej pracy przy urządzaniu 

wioski indiańskiej z drugiej strony jeziora, po kiełbasianej 

kolacji padły jak kawki. Tylko Igor nie chciał spać, ciągle sztu-

rał mnie łokciem w żebra i rozkazywał: - Lulaj mnie!

Wszyscy na posterunkach. Obserwowali ruch na Sali 

i trasę do kibelków. Ja lulałam Igora. W pewnym momencie 

wpadła Bożena.

- Druhno, zaczęło się. Jeden się zesrał na rzadko –

Cisnęłam dziecko do łóżeczka. Wypadłam na korytarz 

a  tam przy drzwiach jednej z sal ogromna żółta maź ziała 

kiełbasianym jadem. Wbiegłam do Sali. Dziewczyny z ko-

smiczną szybkością podnosiły kołdry i wąchały dziecinne 

tyłki. W międzyczasie liczyłam ile karetek pogotowia we-

zwać. Strach zdusił mi gardło. Podbiegłam do mazi. Uma-

czałam w  niej całą dłoń, podniosłam do nosa. Otrzeźwił 

mnie śliczny jakiś waniliowy zapach. Potarłam płyn palcami. 

Zapienił się.

- Szampon, o dzięki Ci Boże, to tylko szampon! –

Uklękłam przed tą żółtą mazią, rozpłakałam się i szlocha-

jąc odwołałam alarm. 

Zuchy spały spokojnie. Nawet Igor zasnął bez lulania. 

Całą kadrą poszliśmy do magazynu. Tam ostentacyjnie spa-

kowaliśmy resztę kiełbasy i wynieśliśmy na wieś, urządzając 

ucztę psom. Żaden nie zdechł, ale my podczas tej kasacji 

stłukliśmy jajko, o które Jaworski zrobił aferę.

Fragment przygotowywanej do druku książki „Historia Hufca ZHP Pruszcz Gdański. Pisana po latach.”

Henryka Lisiecka „Przywidz”, rysunek
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Magdalena Tuźnik „Sauria”, ręcznie malowana porcelana

Anna Prill „Obraz 2”, haft na aksamicie szychem złotnicą 

kaszubską, kwiaty wypełnione haftem malarskim

Elżbieta Laskowska „Rowerzyści i staruszkowie nad jeziorem”, collage

ceramika/haft/collage
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Ewa, Zbigniew Boduch „Gbur”, rzeźba w granicie, fot. Michał Boduch

Aleksander Tomczak „Frasobliwy”, kapliczka, rzeźba w drewnie

Zenon Kosater „Kościół w Przywidzu”, płaskorzeźbaAnna Flis, płaskorzeźba

rzeźba
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Kazimierz Babiński

Mój alfabet festiwalowy 2017

42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przeszedł do 

historii. Do konkursu głównego zakwali�kowano 17 �lmów, 

w tym 8 debiutów. Dyrektor Leszek Kopeć na przedfestiwa-

lowej konferencji prasowej określił go "festiwalem nowych 

nazwisk". Co do nazwisk - zgoda, ale liczba włączyła mi syre-

nę alarmową. Założyłem więc, że nastąpił wyjątkowy wysyp 

geniuszy, albo... nie było z czego wybierać, bowiem w ponad 

40-letnich dziejach tej imprezy nigdy nie miał miejsca po-

dobny przypadek. Oto fragmenty spisanych na gorąco no-

tatek, z tego co obejrzałem na ekranach festiwalowych kin.

AMOK (reż. Katarzyna Adamik)

Na faktach. Wytatuowany śledczy (świetny Łukasz 

Simlat!) prowadzi postępowanie w sprawie zabójstwa 

mężczyzny, a w jego ramach rozmowy o literaturze post-

modernistycznej (glina i literatura: czy to nie sprzeczność 

wewnętrzna?) z podejrzanym (w tej roli Mateusz Kościukie-

wicz) - autorem wydanej własnym sumptem grafomańskiej 

powieści. W niej kilka lat wcześniej opisał podobną zbrodnię 

(bez motywu) inspirując się tekstami F. Nietzschego, zwłasz-

cza w kwestii moralności i koncepcji nadczłowieka. W po-

łowie �lmu okazuje się, że autor doniósł na siebie w celu 

podjęcia ze śledczym wyra�nowanej gry mającej przynieść 

mu rozgłos i osiągnięcie sukcesu literackiego (wątpliwego) 

kosztem kary 25. lat; w więzieniu pisze kolejną książkę.

Historia opowiadana przez Adamik nie jest ani thrillerem, 

kryminałem, horrorem, ani dramatem psychologicznym, ani 

tym bardziej dokumentem. Raczej tyglem, w którym mie-

szają się skody�kowane gatunki i podgatunki wypowiedzi 

twórczej z domysłami, �kcją, niedopowiedzeniami, błądze-

niem między różnymi koncepcjami mającymi wyjaśnić po-

stępowania obu antagonistów, wygrzebywaniem z ich głów 

urojeń i wizji, zacieraniem granicy między snem a jawą. 

Ta  pseudo�lozo�czna nadbudowa, to niestety manowce, 

gąszcz i ślepy zaułek.

Film dla zatwardziałych kinomanów. Moim zdaniem le-

piej sięgnąć po "Zbrodnię i karę" Dostojewskiego lub "Sędzię 

i jego kata" Dürrenmatta. Ocena: słaba trójka w szkolnej skali 

od 1 do 6.

ATAK PANIKI (reż. Paweł Maślona; debiut)

5, co najmniej (licząc straciłem rachubę) �lmów w jed-

nym, które łączy tytułowa panika, a mogło cokolwiek in-

nego, np. lęk przed zaparciem stolca lub skłonność do gry 

w totolotka czy innego bambuko. Nierównych, niestety, pod 

względem stylistycznym; po odpowiedniej obróbce mogły-

by stać samodzielnymi nowelami telewizyjnymi, gdyż dzieją 

się w wielu miejscach i mają różnych bohaterów. W dziełku 

Maślony widać fascynację twórczością R. Altmana, głównie 

w sposobie organizacji scen zbiorowych i wydobywaniu 

zeń czarnego humoru, absurdu i purnonsensu z sytuacji za-

grożenia pozornego lub rzeczywistego. Szkoda, że wzorem  

Mistrza (uczmy się od najlepszych, to nie wstyd!) nie za-

mknął postaci w jednej wspólnej dla nich przestrzeni, jak ten 

np. w "Dniu weselnym", czy "Prêt-à-porter". Kilka epizodów 

zabawnych, m. in. kelner – maniak gry komputerowej, której 

"nie można przerwać", miotający się po zakamarkach zaple-

cza restauracji, obmyślający kolejne posunięcia i zmuszający 

przez telefon matkę do ich wykonania.

Wydaje mi się, że Maślona ma spory potencjał twórczy. 

Jeśli pozostanie konsekwentny przyjętej formie i sposobowi 

widzenia rzeczywistości, będzie rozpoznawalny. W sumie 

�lm bez ambicji, czyli dla wszystkich. Mocna dwójka.

CICHA NOC (reż. Piotr Domalewski; debiut)

Cicha noc (wigilijna) wcale nie jest cicha. Adam (fenomenal-

ny D. Ogrodnik) - imigrant ekonomiczny przyjeżdża z Holandii na 

święta do swojej dziewczyny i w wigilijny wieczór (po drodze) 

odwiedza rodzinny dom zostając na kolacji. Jego celem jest uzy-

skanie zgody rodziców i rodzeństwa na sprzedaż w przyszłości 

domu, a raczej tego, co z niego zostało, jeszcze żyjącego dziadka. 

Podczas kolacji wychodzą na jaw głęboko skrywane animozje, 

pretensje, nienawiści, które wzmacnia alkohol. Gęstnieje atmosfe-

ra. Pokój staje się coraz bardziej klaustrofobiczną, duszącą i mało 

przyjazną przestrzenią. Kolacja przeradza się w jawny kon�ikt, 

następnie - małą wojnę. Dochodzi do rękoczynów, przypadko-

wego pożaru spornej nieruchomości i jej całkowitego spłonięcia. 

Następnego dnia Adam dociera do domu i zastaje swoją dziew-

czynę w łóżku z młodszym bratem. Wyjeżdża na stałe zagranicę.  

kino
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Domalewski nie ma litości dla żadnej postaci z przedsta-

wionej zbiorowości. Jeśli rodzina nie może się dogadać, to 

cóż mówić o narodzie.

Zaskakująco dojrzały debiut. Solidne, by rzec - wielkie 

realistyczne kino zmuszającego do patrzenia na Domalew-

skiego jak na klasyka. Dla smakoszy dobrego �lmu. Piątka!

CZUWAJ (reż. Robert Gliński)

Kryzys i krytyka tzw. tradycyjnych wartości, m. in. anachro-

nicznie rozumianego dzisiaj patriotyzmu, które w  ocenie 

twórcy się przeżyły. W tym przypadku przekazywanych 

harcerzom (chyba ZHR?) na obozie. A także ujawnienie 

się w sprzyjających okolicznościach zła, które jak napisała 

H. Arendt w "Korzeniach totalitaryzmu", jest banalne, a więc 

niedostrzegalne i lekceważone przez ogół. Zło i przemoc 

bywają atrakcyjne i mogą wypełnić pustkę po - by użyć tu 

określenia z dziedziny ekonomii, zdeprecjonowanych do-

brach duchowych.  A może wystarczy je zmody�kować lub 

zastąpić innymi? Jeśli tak, to jakimi? Ważny �lm. Dla myślą-

cych. Ma w sobie coś z przesłania "Białej wstążki" Hanekego. 

Mocna czwórka.

NAJLEPSZY (reż. Łukasz Palkowski)

Na faktach. Historia Jerzego Górskiego (w tej roli rewe-

lacyjny Jakub Gierszał), który pokonał uzależnienie od nar-

kotyków i wygrał podwójny Ironman Triathlon w roku 1990.

Dynamiczne, realistyczne i zarazem do bólu �zjolo-

giczne kino: przekonywujący obraz wychodzenia krok po 

kroku Górskiego z nałogu pod kierunkiem szefa MONAR 

M. Kotańskiego (świetny J. Gajos). Krzepiące. Jak się chce, to 

można góry przenosić, chociaż "wejście na dach śmietnika 

jeszcze tym nie jest". Obowiązkowo dla osób z tym i podob-

nymi problemami. Mocna czwórka.

POKOT (reż. Agnieszka Holland)

Niezwykły, bo powstały z niemożności manifest ekolo-

giczny. Przyroda skrząca się kolorami wszystkich pór roku, 

ale to tylko powłoka, pod którą kipi za sprawą mordercze-

go odstrzału zwierząt. Dla samej przyjemności zabijania. 

Obrończyni przyrody wykańcza myśliwych, w tym szefa 

komisariatu Policji i ważnego lokalnego biznesmena, w taki 

sposób, by sprawcami wydawały się zwierzęta. Nasi bracia 

mniejsi, jak wiadomo, głosu nie mają, chyba, że w wigilię 

i tylko te wierzące. Jednak słowo staje się ciałem. Sroka po-

rzuca kawałek szkła na dachu kościoła para�alnego powo-

dując gigantyczny pożar i śmierć obłudnego proboszcza, 

jednego z najbardziej fanatycznych łowców.

Zawsze aktualne, ale tu dwuznaczne. Może są inne me-

tody powstrzymania rosnącej w siłę zgrai myśliwych? Do re-

�eksji. Solidna czwórka.

POMIĘDZY SŁOWAMI (reż. Urszula Antoniak)

Konwencja kina lat 60.: czarnobiały obraz i industrialne 

przytłaczające, lecz minimalistycznie wyposażone wnę-

trza. Wśród nich Michael, przedtem Michał (znowu Jakub 

Gierszał). Polak, prawnik o nienagannych manierach, biegle 

władający niemieckim, zatrudniony w korporacji. Imigrant 

ekonomiczny, który chce być Niemcem. Miejsce w szeregu 

Złote Lwy 2017. Reż. Piotr Domalewski „Cicha noc”.  

Źródło: www.gala.pl-artykul-cicha-noc-o-czym-jest-najlepszy-�lm-festiwal-�lmowy-w gdyni, fot. Robert Jaworski, Studio Munka
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pokazuje mu jego szef i zarazem przyjaciel, jeśli takim może 

być jakikolwiek zwierzchnik, zwłaszcza w tak specy�cznej 

strukturze, jak pokazana przez Antoniak. Do Michaela przy-

jeżdża ojciec (Andrzej Chyra). To ostatnie ogniwo nie licząc 

bezimiennej barmanki Polki łączące go z krajem. Do Mi-

chaela dociera wreszcie, że nadal jest tu obcy. Jak pozostali 

imigranci bez względu na stronę świata, z której przybyli. 

I nie ma tu nic do rzeczy jego wysoka pozycja zawodowa 

i bardzo dobry status materialny, gdyż zawsze będzie innym. 

Przestroga? Być może dla bezre�eksyjnych twardzieli, lecz 

nie dla kosmopolitów. Trzeba zatem z góry wiedzieć, kim się 

jest, jak np. przesłuchiwany przez Michaela poeta z jakiegoś 

afrykańskiego kraju. On nie zabiega o azyl. Twierdzi, że pra-

wem każdego wolnego człowieka jest możliwość wyboru 

miejsca osiedlenia się, gdyż wszyscy tworzą "jedną wspól-

notę ogólnoludzką". Taka postawa jest to przeciwieństwem 

patriotyzmu i nacjonalizmu, a te chodzą w parze. Popieram. 

Nie dla każdego. Mocna trójka.

PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI (reż. Joanna Kos-Krauze, 

Krzysztof Krauze)

Projekt dokończony po śmierci K. Krauze przez jego 

żonę. Dla mnie – chaotyczny w realizacji, przereklamowany, 

rozczarowujący pomimo uniwersalnego i aktualnego tema-

tu imigracji spowodowanej lokalnymi wojnami pod różnymi 

szerokościami i długościami geogra�cznymi. Tu: domową 

w Rwandzie między plemionami Hutu i Tutsi. Główną po-

stacią jest..., no właśnie, kto? Rwandyjka Claudine, czy Polka 

ornitolożka Anna Keller (w tej roli Jowita Budnik, etatowa 

aktorka Krauzów), która ją przemyca do kraju? Może obie? 

Reżyserka drąży psychikę raz jednej, raz drugiej, w zależności 

od terytorium, na którym dzieją się wydarzenia. Do połowy 

�lmu - w Polsce, potem w Rwandzie, do której po tzw. nor-

malizacji wraca Claudine, by odnaleźć zamordowanych 

członków rodziny i ich godnie pochować. Z "polskiej" części 

niewiele dowiadujemy się o jej adaptacji poza paroma epi-

zodami związanymi z nauką języka, jej pracą w przetwórni 

ryb i mało istotnymi kon�iktami (histeria?) z Keller, u której 

mieszka. Ta część �lmu jest "położona na łopatki". Imigrantka 

z bliżej nieokreślonych przyczyn (Duma? Myśl o powrocie 

i potrzebie zobaczenia bliskich? Wrażenie przejściowości 

aktualnego stanu i miejsca pobytu? Braku ciekawości?) jest 

oporna w przyswajaniu elementarnych zasad i czynności 

mających jej ułatwić pobyt w Polsce. Jej miotanie się wy-

zwala podobne reakcje u Kellerowej, której momentami 

puszczają nerwy. Po przyjeździe obu kobiet po kilku latach 

do Rwandy Claudine pozostaje, chociaż w jej rodzinnym 

domu mieszka ktoś spoza rodziny, chociaż nie odnajduje 

szczątków ciał, a resztkami dobytku, w tym ubraniami zabi-

tych krewnych od dawna handlują na targowiskach. Pomi-

mo to jest spokojna. Jest wreszcie u siebie.  

Nie wróżę powodzenia temu obrazowi. Jest w nim coś 

anachronicznego, denerwującego i utrudniającego do-

trwanie do końca projekcji. Może oswojenie się z tematem 

i znudzenie będące pochodną codziennych komunikatów 

radiowych, prasowych i telewizyjnych z podobnych zdarzeń 

na świecie? Niemniej stawiam słabą czwórkę za odwagę i ry-

zyko zmierzenia się z tematem.

TWÓJ VINCENT (reż. Dorota Kobiela; debiut)

Wielki przegrany Festiwalu. W interesującym opakowa-

niu (�lm aktorski olśniewająco pokolorowany w stylu upra-

wianym przez Vincenta van Gogha; pomalowano ręcznie ok. 

66 000 klatek) o ostatnim dniu życia malarza i dochodzenia 

Srebrne Lwy 2017. Reż. Joanna Kos-

Krauze, Krzysztof Krauze, „Ptaki śpiewają 

w Kigali”. Źródło: www.telemagazyn.

plartykulyptaki-spiewaja-w-kigali-

cichy-krzyk-rozpaczy-i-otwarta-

rana-recenzja-60353.htmlzdjecie=3, 

fot. Ewa Łowżył, „Ptaki śpiewają 

w Kigali”, produkcja KOSFILM
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prawdy o zagadkowej śmierci. Sposób opowiadania (nar-

racja polifoniczna) zwodzi widzów. Ile relacji, tyle prawd. 

Trudno z kawałków mozaiki ułożyć całość. Nie ma tu obiek-

tywizmu. Każda relacja, każde ukazanie artysty z kolejnego 

punktu widzenia, może być kolejną cegiełką lub prawdą. Dla 

smakoszy. Piątka.

WIEŻA. JASNY DZIEŃ (reż. Jagoda Szelc; debiut)

Nie wiadomo, w co reżyserka gra ze sobą i z widzami. 

"Wieża. Jasny dzień" jest najbardziej zagadkowym �lmem, 

jaki widziałem w ostatnich kilku latach. I z którym mam pe-

wien kłopot. Pozornie wszystko jest z nim w porządku: ma 

prostą, prawie dokumentalną formę, najzupełniej normal-

nych bohaterów (poza jednym) mieszkających w wolnosto-

jącym domu, jakich sporo w okolicy; miejsce zamieszkania 

też niczym się nie wyróżnia spośród wielu takich osad, czy 

miasteczek: jest kościółek, cmentarz, kilka uliczek, domki jak 

wszędzie... Treść jest prozaiczna, banalna. Zjeżdża się rodzina 

z okazji przyjęcia. Kościół, ceremonia, obiad, prezenty. Tylko 

w okolicy "coś" nieokreślonego i niewidzialnego wisi w po-

wietrzu, "coś" czai się na mieszkańców. Istnienie tego "coś" 

podkreślają niepokojące dźwięki. W końcowej, kluczowej 

scenie wszyscy są albo w transie albo głębokiej hipnozie 

i idą przed siebie.

Trudno odmówić autorce warsztatu, umiejętności pro-

wadzenia aktorów, zwłaszcza w grupie, gdzie role rozpisa-

ne są do piątego i dalszych planów włącznie, stopniowania 

napięcia, świetnych zdjęć, urzekających pięknem sudeckich 

plenerów itp. Problem w tym, że ten �lm jest pusty, bowiem 

nie potra�ę dostrzec związku �nalnego eksodusu miesz-

kańców z wcześniejszymi wydarzeniami. Chyba, że ideą jest 

czysta estetyka lub postraszenie widza. Nic bowiem tak nie 

straszy, jak niewidzialne i nienazwane. O tym wiedzą wszy-

scy doświadczeni twórcy horrorów. Niestety, muszę posta-

wić jedynkę, choć może niezasłużoną.

ZGODA (reż. Maciej Sobieszczański; debiut)

Kolejny topornie ciosany �lm. Sado-maso, perwersja 

w najczystszym wydaniu i trójkąt miłosny na tle pałowania 

ludzi; Pasolini ze swoim "Salò, czyli 120 dni Sodomy", to przy 

tym mały pikuś. A wszystko to dzieje się w Świętochłowicach 

w roku 1945 w obozie koncentracyjnym. UB i Milicja więzią 

tam Niemców, volksdeutschów, Ślązaków podejrzanych 

o współpracę z hitlerowcami i przeciwników nowej władzy. 

Franek zostaje milicjantem, aby przebywać jak najbliżej jego 

dziewczyny, Anny. Szybko dowiaduje się, że w  obozie jest 

również więziony jego przyjaciel z lat młodości, Niemiec 

Erwin, były wehrmachtowiec, też kochający się w Annie. 

Między chłopakami narasta kon�ikt. Milicjant katuje przy 

byle okazji dawnego kumpla. Zatraca cel i sens swojej mi-

sji. Staje się taki, jak pozostali strażnicy. Wybucha epidemia 

tyfusu uśmiercająca obozowiczów, w tym Annę. Dotychcza-

sowi przeciwnicy solidarnie zakopują jej ciało poza obrębem 

obozu i na zgodę podają sobie ręce. To tyle tytułem stresz-

czenia. Problem w tym, że nie wiem, o czym jest ten �lm. 

Opis love story w przełożeniu na obraz trwa nie więcej, niż 

30 minut. Resztę wypełnia stukot pał, kopanie leżących, ape-

le, wrzaski pijanych milicjantów, strzały do więźniów i orgie 

w kantynie. Tytułowa zgoda mogłaby zostać odczytana uni-

wersalnie: pogodzenie obu narodów, ale do tego potrzeba 

scenarzysty intelektualisty i takiegoż reżysera. Z satysfakcją 

stawiam jedynkę.

PUENTA
Jest gorzej, niż w ubiegłym roku. Gdyby z Festiwalu wy-

rzuć �lmy "jedynkowe", ten nie miałby racji bytu. Przypusz-

czalnie spadłby do rangi przeglądu, może objazdowego. 

Niestety, megalomania narodowa na to nie pozwoli.

Olena Ulianova „Podróż wielkiej ryby”, tkanina
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„Jagódki” 
Zespół Pieśni i Tańca 
Gminy Pruszcz Gdański
Zgrupowanie artystyczne
Sromowce Wyżne w Pieninach, ośrodek „Gaździna Oleńka”. Tam podczas tegorocznego lata, Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański 

„Jagódki” przebywał na zgrupowaniu artystycznym. 

Szlifowanie bieżącego repertuaru, jak i praca nad nowym programem odbywała się w sprzyjających warunkach. Młodzi artyści mieli do 

dyspozycji przestronne sale, w których odbywały się zajęcia taneczne i wokalne. Próby, zarówno tańca jak i śpiewu odbywały się codzien-

nie. Nie tylko same obowiązki wypełniały harmonogram dnia. 

Zespół zaprezentował się miejscowej publiczności podczas dużego koncertu w uroczo położonym nad Dunajcem am�teatrze. To był 

niezwykły i bardzo udany koncert. Dzieciaki dały z siebie wszystko i zebrały niekończącą się „burzę” braw. Tak w skrócie, można opisać 

występ Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” w dalekich Pieninach.

To było niejako ukoronowanie treningowego wyjazdu na południe Polski. W malowniczym am�teatrze nad Dunajcem zespół nie tylko 

pokazał swoje umiejętności, ale też wspaniale promował naszą gminę.

Znalazł się również czas na wypoczynek. Podczas spacerów młodzi 

tancerze podziwiali, pełną wspaniałych widoków okolicę. Byli w Izbie 

Regionalnej, gdzie brali udział w warsztatach z rękodzielnictwa. Zwie-

dzili słynne Muzeum - Zamek w Niedzicy. I choć pogoda była kapryśna, 

bo raz żar lał się z nieba, a innym razem płynęły z niego strugi ulewnego 

deszczu, to humory nas nie opuszczały. Cały czas staraliśmy się promo-

wać naszą wspaniała gminę w tym odległym zakątku kraju. Mieliśmy 

baner oraz materiały promocyjne, dzięki czemu byliśmy widoczni i roz-

poznawalni – mówi dyrektor zespołu, Barbara Biedrzycka.

Jagódki zwiedziły również Czorsztyn, przepiękną halę z owcami i pysznymi oscypkami. Zespół odwiedził również Zakopane, nie obyło się 

bez wycieczki na Gubałówkę. Jagódki miały możliwość podziwiania pięknych widoków także w Szczawnicy.  

taniec

Zapisy oraz informacje:
-  we wtorki i piątki w godzinach – 17 – 19 w biurze  

Zespołu Pieśni i Tańca „Jagódki” – Gimnazjum w Straszynie.
Kontakt: e-mail: bbiedrzycka@wp.pl, 
tel./fax 58 692-80-40, 
tel. 603-766-301, www.jagodki.com
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poezja

Ilona Roszak
* * *
Do słów: 
oblicze, cudowny, łaska, misternie 
czasem tęsknię. 
Pod spojrzeniem Pięknych Madonn 
z rzadka się czerwienię. Jednym z tych 
[ najmniejszych, a czasem kilkoma, 
bywa, że się przejmę. 
Litości 
nie rozmieniam na drobne 
w nielicznych przypadkach. 
Najważniejszą Instancją 
nieodrzucającą wniosków 
Jesteś zawsze...

Jan Jackowicz-Korczyński
Miasto wieczorem
Zadziwia mnie malarskość 
jesiennego zmroku 
ruchliwej ulicy mego miasta 
tak z niego uciekam 
przy byle okazji do lasu 
i byle dalej od tego 
co pobudował człowiek 
a wieczór tutaj tak śliczny

To chyba Ty Panie naprawiasz 
cośmy próbowali po Tobie poprawić 
i zmrokiem zakryłeś 
obite mury 
i brudne chodniki 
a między światłami aut i skrzyżowań 
rozwiesiłeś przejrzystą tańczącą mgłę 
na niej huśta się liść 
spadając dojrzały kolorem 
a przez nią przewleka się 
jak kawałek Ciebie poezja miasta 
- to co wyzwala olśnienie 
i skrzydła 
i zachwyt 
dlatego 
nim zasnę wychodzę wieczorem na spacer 
być w tłumie ulicy samotnie 
    światłem 
          i Bogiem 
                 i ludźmi 
                      i miastem 
                            i swą obecnością olśniony

Elżbieta Kruglik
Sens wędrówki
w samotności 
pomiędzy wodą a brzegiem 
między wiatrem a niebem 
w namiętności 
pomiędzy bólem a cieniem 
między słowem a tchnieniem 
w bezradności 
pomiędzy myślą a dziełem 
między zwrotką a drwieniem

krążę po mieście jak duch 
chodząc wpatruję się w ruch 
próbuję odnaleźć w tym sens 
gdzie leży wędrówki ich sens

siedzę między wami jak duch 
grając wpatruję się w ruch 
próbuję odnaleźć w tym sens 
gdzie leży wędrówki mojej kres

krążę palcami wśród strun 
w myśli wsłuchuję się szum 
próbuję odnaleźć w tym sens 
gdzie leży wędrówki naszej kres

ale nie znajdę go tu 
ponad dymem waszych głów 
spowolnić trzeba by czas 
którego nie ma już nikt z nas

przez samotność 
pomiędzy wodą a brzegiem 
między wiatrem a niebem 
przez namiętność 
pomiędzy bólem a cieniem 
między słowem a tchnieniem 
przez bezradność 
pomiędzy myślą a dziełem 
między zwrotką a drwieniem

gdzieś

Zofia Sokół
Między
Między słowami ukryte słowa 
lęk wysokości oddech nocy 
w cieniu wyblakłych snów 
zdziwione płonące oczy 
Ten sam na wieży zegar 
północ południe świt 
wprowadza w rytm codzienności 
nieubłagany czasu zgrzyt 
Zamiary w porę wstrzymane 
odwieczne sanktuarium ciszy 
w zakątku mrocznej nocy 
nikt nikogo nie słyszy.

                                     kwiecień 2012

Janina 
Laskowska-Mróz
* * *
Odlecieć jak ptak 
spragniony wolności 
z dzbana pić eliksir 
dotknąć piasku 
zasmakować wiatru 
falom się pokłonić

nie można uciec od miłości 
co pali 
gdy wieczór zapada 
a suknia spięta snem 
opuszcza zasłony krajobrazów
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grafika

Wojciech Kostiuk „Spór o istnienie świata”, akwaforta

Cezary Paszkowski „Elektrownia Straszyn”, akwaforta 
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Bartosz Bielicki „Poker”, gra�ka

Teresa Piotrowska „Bez tytułu”, gra�ka cyfrowa
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Kulturalna Gmina Pruszcz Gdański
„Czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym byłoby w ogóle ludzkie życie? Tyś pozakładała mia-
sta, ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoliłaś ich między sobą najpierw przez 
wspólne osiedla, później przez małżeństwa, a wreszcie przez wspólnotę mowy i pisma. Tyś wynalazczynią 
praw, nauczycielką dobrych obyczajów i ładu” – tak kulturę pojmował Cyceron.

Jak ważną dziedziną życia jest kultura, przekony-
wać nikogo nie trzeba. Nie trzeba również władz 
gminy Pruszcz Gdański, które od lat łożą nieba-
gatelne środki �nansowe na rozwój kultury, w 
szerokim tego słowa znaczeniu, w dodatku z na-
ciskiem na rozwój indywidualnych talentów.

W imieniu gminy, część tych działań realizowana 
jest poprzez Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki 
Publicznej w Cieplewie. Tam bowiem odbywa-
ją się m.in. seanse w ramach „Kina za rogiem”, 
przedstawienia teatralne, występy kabaretów 
czy warsztaty artystyczne. Jego pracownicy także 
zorganizowali w tym roku pierwszy Festiwal Ob-
jazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza 
„FOTeL – Juszkowo 2017”, który na tyle spodobał 
się licznej widowni, że w przyszłym roku plano-
wana jest jego druga edycja.

Gmina stara się również wspierać organizacje pozarządowe, choćby takie jak straszyńskie Stowarzyszenie Twórców „Przy-
stanek Sztuka”, w którym można rozwijać swoje zdolności artystyczne, a aktywność i zaradność w pozyskiwaniu środków 
unijnych, pozwala na organizowanie różnych warsztatów, wernisaży, wystaw.

Nie sposób, w tym miejscu, nie wspomnieć o działającym pod patronatem gminy Zespole Pieśni i Tańca „Jagódki”, skupia-
jącym w swych szeregach zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Pod okiem profesjonalnych instruktorów artyści „na stażu” 
doskonalą swój warsztat zarówno wokalny jak i taneczny poznając przy okazji tajniki innych folklorów.

Do roli niemal gminnej „świątyni kultury” urasta, oddana niedawno we władanie mieszkańców gminy, „Mediateka” w Stra-
szynie. Stała się ona miejscem spotkań artystycznych, wystaw, koncertów, warsztatów, a przy okazji jest nowoczesną mul-
timedialną biblioteką, która zrzesza już ponad 1000 czytelników.

- Nie uciekamy również od imprez plenerowych. W tym roku odbył się już trzeci z kolei Letni Festiwal Muzyczny Gminy 
Pruszcz Gdański, podczas którego muzycy i zespoły pojawili się w pięciu miejscowościach, na terenie naszej gminy, wystę-
pując pod gołym niebem przed ich mieszkańcami. W przyszłym roku natomiast zamierzamy wrócić, przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Sołtysów, do tradycji rozpoczynania sezonu teatralnego od przedstawienia wystawianego w Skansenie 
Maszyn Żuławskich, które wcześniej cieszyło się dużym zainteresowaniem – podsumowuje wójt gminy Pruszcz Gdański, 
Magdalena Kołodziejczak.

„FOTeL-Juszkowo 2017”, fot. Archiwum UG

Letni Festiwal Muzyczny Gminy Pruszcz Gd., fot. Archiwum UG „Mediateka” w Straszynie, fot. Grażyna Goszczyńska
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malarstwo

Maja Chrostowska-Gucwa „Malwy”, akryl na płótnie

Vasyl Netsko „Słodki grzech”, technika autorska

Włodzimierz Rybacki „Storczyki”, olej na płótnieDorota Ignatowicz-Wiśniewska „Martwa natura”, olej na płótnie
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malarstwo/grafika

Dagmara Weyna „Ukrzyżowanie”, na podstawie ikony z XIX w.,  
akryl na desce lipowej, rzeźbienia, złocenia- szlagmetal

Agnieszka Curzytek „Ojczyzna”, gra�ka komputerowa

Gagik Parsamjan „Kwiaty nocą”, olej na płótnie
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historia
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Juszkowo (Gischkau). Kościół ewangelicki

Prędzieszyn (Prangschin). Karczma Elsnera. Młyn. Jaz. Pałac. ok. 1900 r.

Cedry Wlk. (Gr. Zunder). Cesarski Urząd Pocztowy

Krzysztof Grynder

Z kolekcji przedwojennych 
pocztówek
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historia

Bartosz Gondek

Fryzjer Robalewski pisze  
do gazowni

21 września 1933 roku niejaki St(anisław) Robalewski, re-

klamujący się jako mistrz prowadzący salon fryzjerski damski 

i męski w Pruszczu przy Am Markt 6, wysłał kartkę do gdań-

skiej gazowni z pytaniem o możliwość dostawy gazu. Dziś 

kartka to jedna z niewielu materialnych pamiątek, związa-

nych z remontowanym właśnie zabytkiem przy Krótkiej 6.

Remont zabytkowego dworu podcieniowego przy uli-

cy Krótkiej 6 to najważniejsze i największe przedsięwzię-

cie tego typu, realizowane od dziesięcioleci w Pruszczu 

Gdańskim. Nic dziwnego. W końcu to drugi po bibliotece, 

najstarszy budynek mieszkalny w mieście. Prace przy bu-

dynku wywołały ponowny wzrost zainteresowania jego 

historią. Dzięki żmudnej pracy, prowadzonej latami przez 

wiele osób zainteresowanych historią miasta wiemy na ten 

temat całkiem sporo. Krótką 6 wybudował, najprawdopo-

dobniej już pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku, 

niejaki Schlenther, właściciel gospodarstwa sołeckiego. 

Być może prawdą jest, że w 1807 roku, kwaterowały tu 

francuskie wojska, nie ma na to jednak nadal żadnego kon-

kretnego potwierdzenia. Wiemy też, że w połowie XIX 

wieku dotychczasowi właściciele nieruchomości, nadal 

rodzina Schlenther, wyprowadzili się na obrzeża Pruszcza, 

budując sobie w latach 1853 – 1855 nowy pałacyk i sprze-

dając dotychczasową siedzibę przybyłemu do Pruszcza 

w 1847 roku, doktorowi Hermannowi Wiedemannowi. 

Hermann Theodor Wiedemann urodził się w 1822 roku, 

w Oliwie.  W 1847 roku przeniósł się z Gdańska do Pruszcza, 

aby objąć tu praktykę lekarską po swoim wuju, dr Hilden-

brandt`cie. 22 maja 1848 roku poślubił w Królewcu Marian-

nę Henriette Veronicę, z domu Zander. Miał dwóch synów.  

Alfreda Karla Johanna i Edwina Hugo Hermanna. Wiede-

mann był lekarzem, ale - jego działalność nie ograniczała się 

tylko do leczenia. Był przede wszystkim działaczem społecz-

nym i gospodarczym. Nadzorował rozbudowę wsi według 
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nowoczesnych standardów małego miasteczka. Dokonywał 

cudów, organizując dla wsi pieniądze na nowe inwestycje 

i zabiegając o wsparcie lokalnych inicjatyw w ówczesnych 

władzach królestwa. Był też wieloletnim dyrektorem cu-

krowni i zbudował nowoczesny szpital. W 1896 roku, na 

półwiecze pracy zawodowej, mianowano go honorowym 

obywatelem Pruszcza. Zmarł 14 lipca 1901 roku w założo-

nym przez siebie szpitalu. Jak dowiadujemy się z Kroniki Wsi 

Pruszcz w Powiecie Gdańskie Wyżyny Wilhelma Ho�mana, 

jego pogrzeb zgromadził niezliczone tłumy z bliska i z dale-

ka, co było dowodem, jakim szacunkiem cieszył się zmarły 

wśród ludności całego regionu. Ponieważ Wiedemann wy-

stąpił z kościoła ewangelickiego, jego pogrzeb odbył się bez 

bicia dzwonów. Nie wygłoszono także mowy pogrzebowej. 

Jego dzieło kontynuował, urodzony w 1850 r. syn Edwin 

Hugo Wiedemann, który z kolei zszedł z tego świata 13 maja 

1905 roku. Pochowano go nie w Pruszczu, ale w rodzinnej 

parceli na cmentarzu w Oliwie. Po tym zdarzeniu rodzina 

Wiedemannów wyprowadziła się z Pruszcza, aby rozproszyć 

się po Berlinie i całych Niemczech. W domu rozgościła się 

szkoła, która dusiła się w zajmowanym od lat, sąsiednim bu-

dynku. Potem mieściły się tutaj zakłady usługowe i urządzo-

no między innymi mieszkania na wynajem. 

Jak wynika ze spisu mieszkańców Pruszcza z lat 1927 – 8, 

przy Krótkiej 6 mieszkała między innymi prywatna przed-

siębiorczyni Elsabeth Dorodzinski, oraz Martha Dorodzinski. 

Kolejnymi lokatorami byli: Gottliebe Heydasch, grabarz Artur 

Klein i właściciel posesji, Karl Nadrowski. Niejaki Franz Win-

kler miał tutaj też zarejestrowaną „Centralną Drogerię”.

To, kiedy pojawił się tutaj nasz mistrz Robalewski? Spra-

wa robi się skomplikowana. Wiemy, że był w 1933 roku. |=Nie 

ma go już w księgach z końca lat trzydziestych i spisie prusz-

czańskich �rm z 1940 roku więc nie zagościł tutaj zbyt długo.

Sporządzona przez niego kartka pocztowa, którą opa-

trzył estetyczną, półokrągłą pieczątką to typowy dokument 

korespondencyjny, mający moc pisma urzędowego. Co cie-

kawe – nadany w Pruszczu 20 września, już dzień później 

tra�ł do adresata. Świadczy o tym pieczęć gazowni.

Kartka pisana jest płynnym, trudnym do odczytania 

Sütterlinem, wprowadzonym w 1911 roku w miejsce stoso-

wanego od XVIII wieku Kurrentschriftu i używany był w naj-

lepsze w niemieckiej korespondencji prywatnej i urzędowej 

nawet jeszcze kilka lat po wojnie, pomimo, że w 1941 roku, 

Martin Bormann wydał dekret zakazujący używania nie-

mieckich czcionek i od pierwszego września w szkołach 

zaczęto uczyć dzieci normalnego łacińskiego pisma, a wła-

dze III Rzeszy coraz mniej przychylnie patrzyły na pisanie 

popularnie u nas nazywaną „szwabachą”.

- Robalewski pisał tak nieczytelnie, że łatwiej jest tłuma-

czyć nowożytne manuskrypty – mówi specjalizująca się w 

starym piśmie niemieckim pruszczanka, Aleksandra Girszto-

wt.  - Z fragmentów, które da się odczytać wynika, że  fry-

zjer zwraca się do gazowni z pytaniem, czy ma szansę na 

dostawę gazu płynnego, ponieważ nie może korzystać z 

normalnej instalacji i prosi o przekazanie informacji na temat 

kosztów takiej operacji.

Tylko tyle i aż tyle, ponieważ poza kilkoma skrawkami 

gazet – jednej z lat 30 – tych a drugiej 70-tych XIX wieku, 

którymi kolejni właściciele – rodziny Schlenther i Wiede-

mann, podklejały tapety, pozostałościami naściennego ma-

lowidła na wyższej kondygnacji domu i reprodukcją zdjęcia 

Wiedemannów, stojących na jego przedprożu, niewiele 

więcej mamy. Ważne jest także, że ekipom konserwatorskim 

udało się dotrzeć do oryginalnego rozkładu pomieszczeń 

z czasów zamieszkiwania tam familii Wiedemann. Istnieje 

duża szansa, że kolejne przedmioty wiążące się z Krótką 6 

posiadają osoby kolekcjonujące przedmioty z Pruszcza, któ-

rych – wbrew pozorom – jest całkiem sporo. Pytanie tylko, 

czy będą chciały otworzyć szu�ady i pokazać swoje zbiory.  

Ale – to już jest zupełnie inna historia.

Budynek przy ulicy Krótkiej 6 przechodzi obecnie kom-

pleksowy remont. Całkowity koszt inwestycji, prowadzonej 

przez Miasto Pruszcz Gdański to 3 900 000 złotych. Za tę 

kwotę wykonawca wzmocni fundamenty, przywróci właści-

wą geometrię obiektu, uzupełni i wymieni elementy drew-

niane i cegłę, wyremontuje stolarkę, dach, piwnicę i więźbę. 

Koniec remontu to połowa przyszłego roku.
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Dariusz Dolatowski

„Prauster Anzeiger”  
– pruszczański dziennik urzędowy

1 lipca 1908 r. we wsi Praust przy ulicy Gdańskiej 

w wydawnictwie Maxa Gawlowskiego, które sąsiadowało 

z domem towarowym Winterfelda (wcześniej Hermanna 

Scherreschewskiego) ukazał się pierwszy numer biulety-

nu urzędowego gminy Pruszcz i okolicznych miejscowo-

ści zatytułowanego „Anzeiger für Praust und Umgegend”. 

W 1914 r.  nastąpiła zmiana tytułu na „Prauster Anze-

iger. Publikationsorgan der Gemeinde Praust. Amtsblatt 

der Gemeinden Oliva und Praust”. 

Z winiety pisma wynika, że była to licząca 5 stron 

mutacja wydawanej w Oliwie przy Zoppoter Straβe 76 

(obecnie Aleja Grunwaldzka) gazety „Olivaer Zeitung”. 

Wydawcą zarówno gazety oliwskiej, jak i biuletynu 

pruszczańskiego był Paul Beneke, a redaktorem odpo-

wiedzialnym Fritz Hermann z Oliwy. 

Biuletyn ukazywał się codziennie po południu za 

wyjątkiem niedziel. Można go było też zaprenumerować 

za kwotę 270 marek miesięcznie wyłączając wynagro-

dzenie dostarczającego i otrzymywać od kolporterów 

i  przedstawicieli redakcji. Prenumerata miesięczna na 

poczcie kosztowała 270 marek, a kwartalna 810 marek. 

Do każdego rocznika dołączany był dodatek zaty-

tułowany „Beilage zum Prauster Anzeiger”, w którym 

przedstawiano czytelnikom najważniejsze wydarzenia, 

jakie miały miejsce w mijającym roku.  

Na pierwszej stronie pisma przedstawiano na trzech 

kolumnach wiadomości polityczne i społeczne ze świa-

ta i z terenu Niemiec. Znajdował się tu też dział „Blisko 

i daleko” („Nah und Fern”). Na kolejnych stronach za-

mieszczano reklamy, życzenia i ogłoszenia oraz krótkie 

informacje z terenu Gdańska i okolic. Z analizy ich treści 

Na zdjęciu z lewej: Dom Towarowy Winterfelda,  z prawej: redakcja „Prauster Anzeiger für Praust und Umgegend” 
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wynika, że bardzo rzadko zamieszczano informacje z ob-

szaru wsi Praust i jej okolic. 

W zbiorach bibliotecznych zachowały się jedynie 

roczniki 1921 (8. – numery 79-305) i 1922 (9. - numery 

1-299). Z tej przyczyny trudno określić, do kiedy pi-

smo było wydawane. Wszystko wskazuje na to, że od 

1908 do 1914 r. funkcjonowało ono jako samodzielny 

pruszczański organ prasowy, po czym zostało prze-

jęte przez powstałą w tym ostatnim roku redakcję 

„Olivaer Zeitung” Paula Beneke. Przemawia za tym 

numeracja roczników, czyli numer pierwszy zaczyna 

się w 1914 r. 

Wiadomo, że pruszczańska drukarnia Maxa Gawlow-

skiego (adres Lindenstrasse 1, tel. 99) funkcjonowała jesz-

cze w 1930 r., a obecna była we wsi co najmniej od 1907 r., 

kiedy to wydała drukiem dysertację Paula Buchholza zaty-

tułowaną „Das religiöse Bewusstsein nach Schleiermacher. 

Inagural-Dissertation”. Była też wydawcą w 1913 r. kroniki 

wsi Praust Wilhelma Ho�manna. W latach 1933-1944 Max 

Gawlowski mieszkał w Gdańsku przy ulicy Ogarnej 30 

i z pewnością nie wydawał już pruszczańskiego dziennika 

urzędowego. 

Fragment 
strony tytułowej 
„Prauster 
Anzeiger”

Fragment 
dodatku  
do orędownika
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Jakub Szczepański

Kanał Raduni

Radunia wypływa z Jeziora Stężyckiego i przepływa przez 

zespół jezior Raduńskich. Przez pierwsze 90 km biegu płynie 

w kierunku z zachodu na wschód. W okolicy Pruszcza Gdańskie-

go naturalne koryto Raduni skręca w kierunku północnym i na 

Żuławach wpada do Motławy. Rzeka ma na całej długości duży 

spadek, świetnie nadaje się więc do napędzania młynów.

W 1338 r. rozpoczęto budowę Kanału Raduni, zwanego też 

Młyńskim. Poprowadzono go z miejsca między Pruszczem Gdań-

skim a Juszkowem. Zbudowany tam system jazów i grobli po-

zwalał na regulację przepływu wód, które można było kierować 

do naturalnego koryta albo do kanału płynącego w  kierunku 

Starego Miasta Gdańska. Kanał ten zbudowana wzdłuż krawędzi 

Wysoczyzny Kaszubskiej; długie odcinki wiodą po nasypie, kilka 

metrów powyżej poziomu terenu.

To wielkie przedsięwzięcie hydrotechniczne miało 

ogromne znaczenie gospodarcze. Wodę z kanału czerpano 

do picia i do celów przemysłowych, uruchamiano koła urzą-

dzeń produkcyjnych, a także zasilano fosę zamku krzyżackie-

go. Szerokość i głębokość kanału umożliwiała używanie go 

także do transportu.

W średniowieczu na terenie Gdańska istniały dwie główne 

odnogi kanału, płynące z zachodu na wschód. Północny kanał 

Ulica Schild, po wojnie nazwana Więcierze, w Gdańsku. Opis na rewersie - wydano przez Komitet Pomocy Wojennej, Gdańsk, �lia Prusy 

Zachodnie istniejący w latach 1914-1918 i Stowarzyszenie Cecilienhilfe utworzone przez cesarzową Cecylię. 
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był szerszy, nazywano go niekiedy Wielką Radunią. Węższa, po-

łudniowa odnoga nosiła miano Małej Raduni. Te dwa cieki łączy-

ły się z sobą w kilku miejscach, przy czym w tych połączeniach 

woda płynęła z północy na południe. Pierwszy kanał łączący 

Wielką i małą Radunię znajdował się tuż za zachodnim ciągiem 

forty�kacji Starego Miasta, drugie miejsce, w którym woda z 

północnego kanału wypływała w kierunku południowego znaj-

dowało się niespełna sto metrów dalej na wschód. Po raz trzeci 

kanały łączyły się blisko wschodnich krańców Starego Miasta. 

Częścią tego ostatniego połączenia był rów otaczający central-

ną część Osieku, mający plan nieregularnego czworokąta. Woda 

ze wschodniego boku tego czworokąta wpływała poprzez krót-

ką odnogę do fosy otaczającej zamek i tu kończyła bieg Mała 

Radunia. Wielka Radunia płynęła natomiast dalej na północny 

wschód i wpadała do Wisły. W miejscu najbardziej dogodnym 

do budowy młynów, tam gdzie teren miał największy spadek, 

północny kanał Raduni rozgałęział się na trzy odnogi. Dwie z 

nich otaczały wyspę zwaną Tarczą, na której powstał najważ-

niejszy z gdańskich młynów – Wielki. 

Kolejne zmiany w przedstawionym przebiegu Kanału Radu-

ni wiązały się z budową nowych forty�kacji miasta i stopniową 

likwidacją części dawnych, średniowiecznych umocnień w dru-

giej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Problem 

przeprowadzenia wód Raduni przez nowo budowane wały 

rozwiązano przez budowę sklepionego kanału w lewym czo-

le Bastionu św. Elżbiety. Prace przy wymurowaniu tego kanału 

zakończyły się w 1563 r. Poziom wody w fosie był o kilka me-

trów niższy niż poziom wody w Raduni w miejscu jej przejścia 

przez forty�kacje. Trzeba było zbudować odpowiedni przepust, 

który otrzymał formę wspartego na łękach murowanego akwe-

duktu. Miał on po obu stronach wodoszczelne bariery, na nich 

wznosiły się po dwie niewielkie wieżyczki – sterczyny, podobne 

do zachowanych do dzisiaj na Kamiennej Śluzie i mające taką 

samą funkcję zabezpieczania przed przejściem po koronie muru 

ewentualnych napastników. Około 1636 r., prawdopodobnie 

w czasie prac przy przebudowie Bastionu św. Elżbiety, kamien-

ny akwedukt został zburzony i zastąpiony drewnianym prze-

pustem, który istniał aż do rozbiórki wałów w ostatnich latach 

XIX wieku. Przed przepustem umieszczony był nad wodą duży 

herb Gdańska z podtrzymującymi go lwami.

Budowa bastionowych umocnień wokół całego miasta 

i  zmiany w technice wojennej spowodowały utratę znaczenia 

średniowiecznych forty�kacji. W pierwszej połowie XVII wieku, 

między rokiem 1617 a 1626, fosy oddzielające Stare Miasto od 

terenu Zamczyska i Głównego Miasta zostały zwężone i  uzy-

skały nową funkcję młynówek. Największe nasilenie prac przy 

Dom Opatów Pelplińskich, wzniesiony w 1612 r. w stylu 
manieryzmu niderlandzkiego, nad kanałem Raduni.  
Opis na rewersie – „Nad Kanałem. Woda, zieleń, średniowieczna 
architektura – oto elementy składowe krajobrazu gdańskiego.” 
fot. Dr T. Przypkowski. Pocztówka z ok. 1950 r. 
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zasypywaniu fos miało miejsce w 1622 r. Ciek powstały w miej-

scu dawnej fosy otrzymał nazwę Małej Raduni, podobnie jak 

wcześniejsza, płynąca kilkadziesiąt metrów dalej na północ 

odnoga Kanału Raduni. Główne koryto kanału, czyli Wielką Ra-

dunię, skierowano w stronę wschodnią. Za pośrednictwem sie-

ci kilku cieków Kanał Raduni uchodził odtąd do Motławy, a nie 

bezpośrednio do Wisły, jak było wcześniej. Pozwoliło to na unik-

nięcie konieczności przerwania ciągu wałów od strony północ-

nej. Nadmiar wód Kanału Raduni można było odprowadzać do 

fosy już na południowym krańcu Gdańska – w pobliżu Bastionu 

św. Gertrudy – korytem o dużym spadku wyłożonym drewnem. 

Także na terenie Starego Miasta brzegi kanału miały drewnianą 

obudowę. Dopiero w XIX wieku zaczęto stosować cegłę. 

Szerokość kanału wahała się od około 2 do 15 metrów, z jed-

nym wyjątkiem. Przed miejscem, w którym Radunia wpływała 

na teren Starego Miasta był niewielki staw zwany Wodopojem 

lub Końskim Wodopojem. Oprócz funkcji zawartej w jego na-

zwie służył on prawdopodobnie jako zbiornik retencyjny do 

gromadzenia wody na wypadek niskiego jej stanu i zagwaran-

towania ciągłości pracy młynów.

Zapewnienie odpowiedniego przepływu wody w kanale 

było przedmiotem stałej troski Rady Miasta, aczkolwiek spoty-

kało się z licznymi i różnorakimi przeszkodami. Nad kanałem 

przerzucone były liczne mostki, w tym jeden kamienny zbu-

dowany w 1614 r. przez Jerzego Starkowskiego. Wszystkie po-

zostałe, prawdopodobnie aż do XIX wieku, były drewniane. Ich 

�lary powodowały tamowanie swobodnego przepływu wody, 

co niekorzystnie wpływało na pracę młynów. Dlatego miasto 

podejmowało różnego rodzaju środki zaradcze, na przykład 

w postaci szczegółowego inwentaryzowania szerokości kanału 

w  różnych miejscach. Takie rysunki z naniesionymi wymiarami 

mogły być podstawą do podejmowania odpowiednich decyzji, 

na przykład konieczności likwidacji mostków i pomostów. Kon-

trola stosunków wodnych bywała też przedmiotem zatargów 

między władzami Gdańska a duchowieństwem z osady i kościo-

ła Świętego Wojciecha, katolickiej enklawy na terenach należą-

cych do protestanckiego miasta.

Stała konserwacja biegu Raduni poza miastem należała do 

obowiązków mieszkańców mniej i bardziej oddalonych wsi. 

Większe wydatki trzeba było ponosić na naprawy celowych 

zniszczeń dokonywanych przez wojska oblegające Gdańsk, 

kiedy to chciano pozbawić miasto wody i możliwości produk-

cyjnych. Między rokiem 1433 a 1812 zdarzało się to, co najmniej 

osiem razy. W czasie wojny trzynastoletniej specjalnie dla obro-

ny urządzeń wodnych na początku Kanału Raduni, w Pruszczu, 

zbudowano bastejowe umocnienia, które nie uchroniły jednak 

śluz przed zniszczeniem przez wojska krzyżackie.

W XIX i XX wieku, w miarę pojawiania się innych rodzajów 

energii niż siła wody, następowała likwidacja poszczególnych 

cieków Raduni. Początkowo płynęły one jeszcze pod ziemią, po-

tem stopniowo zasypywano i te pozostałości. Stare Miasto tra-

ciło charakter dzielnicy poprzecinanej kanałami. Dzisiaj istnieje 

tylko największy z nich – Wielka Radunia.

Artykuł po raz pierwszy ukazał się na portalu: http://ibedeker.pl w 2010 r.

Pocztówki w artykule ze zbiorów Romana Ciesielskiego

Kanał Raduni obok Wielkiego Młyna. Dom młynarza i Kościół 
Św. Katarzyny. Phot. J. Bułhak, Wilno. Druk- Rotograwiura, 
Drukarni Św. Wojciecha w Poznaniu. Pocztówka z ok. 1914 r. 
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Bronisława Kleinzeller

Moje wspomnienie  
o Zygmuncie Bukowskim

W godzinach wieczornych w 1979 roku, na czarno-białym 

ekranie naszego „Neptuna” pojawił się krótki �lm o rzeźbiarzu 

z Mierzeszyna. Pokazywał on rzeźby Zygmunta Bukowskiego, 

z komentarzem samego autora. Były to �gurki przedstawia-

jące zajęcia ludności wiejskiej, jak pieczenie chleba, dziadek 

na kobylnicy, kołodziej, bednarz, w kuźni, matka pokazująca 

dziecku gwiazdę, płaskorzeźby: kopanie torfu, dyngus, prze-

bierańcy i inne. Byłam zauroczona wytworami rąk Zygmunta 

i strofami wiersza 

Mój drewniany świecie

W tobie moje życie pozostanie

Taki cię zostawię jaki moje oczy oglądały

co kochałem

Jeszcze dziś, gdy czytam ten wiersz urzeka mnie po-

etycka opowieść o tym, co już zostało stworzone i co autor 

zamierza. (Drewniany świat, Malowane dłutem s. 82). Jest to 

skoncentrowany poetycki program rzeźbiarza, pełen miło-

ści, muzyki, światła, odgłosów wsi, tęsknot i zaklęć. Autor jest 

w pełni świadom, że świat jego dzieciństwa odchodzi w prze-

szłość. Chce więc go w swoim drewnianym świecie ocalić od 

zapomnienia (później pisałam o tym we wstępie do albumu 

Malowane dłutem).

Byłam wówczas nauczycielką plastyki i zajęć praktycz-

no-technicznych w szkole w Straszynie. W kilka tygodni póź-

niej miałam przeprowadzić dwie lekcje pokazowe z plastyki. 

Wpadłam na pomysł, by tematem jednej z nich było spotka-

nie z  rzeźbiarzem ludowym Zygmuntem Bukowskim z Mie-

rzeszyna. W tym celu należało z twórcą nawiązać kontakt. 

Pomogli mi w tym państwo Joanna i Ludwik Jakubkowie ze 

Straszyna i mój mąż Henryk. Nie było jeszcze ogólnie dostęp-

nych telefonów, ani poczty elektronicznej.

Zimowym, śnieżnym popołudniem 1980 r. naszym starym 

„Trabantem” dotarliśmy niezapowiedziani pod wskazany ad-

res, do chaty pośród pól za Mierzeszynem, w kierunku Błotni.

Zaskoczyło nas od progu serdeczne powitanie w starym 

domu Zygmunta.  Gospodarz, i jego żona Róża przyjęli nas tak 

ciepło jak najbliższa rodzina. Oprócz małżonków w ich domo-

stwie zastaliśmy czwórkę miłych synów, trzech w wieku szkolnym 

i małego okrągłego Sebastianka, a także wiele poustawianych 

w różnych miejscach rzeźb Zygmunta, wśród których poczesne 

miejsce zajmowała przepiękna madonna ojczysta. Na ścianach 

było dużo wielobarwnych, drewnianych ptaków, nad drzwiami 

historia

28 marca 1980 r., Straszyn. Na zdjęciu od prawej: 
Zygmunt Bukowski, Tadeusz Jałoszyński - dyrektor szkoły 
i Bronisława Kleinzeller, fot. Henryk Kleinzeller

GDAŃSK - JASIEŃ
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wisiało również drewniane, polichromowane gniazdko jaskółcze, z 

matką napełniającą wychylające się, rozdziawione dziobki piskląt.

Oczywiście Zygmunt chętnie przyjął moje zaproszenie 

i zgodził się przyjechać do szkoły w Straszynie by zaprezen-

tować swoje dzieła. Jeszcze tego wieczoru mąż mój Henryk 

zrobił sporo fotogra�i jego rzeźb i od tego dnia przez wiele lat 

trwała nasza przyjaźń z tymi niezwykłymi, bliskimi nam ludź-

mi. Pomagaliśmy sobie wzajemnie, dzieliliśmy radości i smut-

ki, które niosło nam życie. Uczestniczyliśmy w spotkaniach 

autorskich, wystawach a także w uroczystościach rodzinnych, 

rocznicach, jubileuszach.

Na zaplanowane spotkanie w straszyńskiej szkole twórca 

przyjechał w umówionym terminie, samochodem wypełnio-

nym własnymi rzeźbami.

Miałam jeszcze w tym czasie „swoją” klasopracownię pla-

styki i zajęć praktycznych dziewcząt, przygotowałam więc ją 

odpowiednio do tego wydarzenia. Stoliki ustawione w pod-

kowę przykryłam zielonym suknem, na maszynach do szycia 

porozkładałam serwetki z haftem kaszubskim. Poustawiane 

na nich rzeźby pięknie się prezentowały. Tło stanowiły proste 

sosnowe szafy i szeroki regał z wytworami dzieci, wyżej stała 

znakomita kolekcja starych żelazek, udostępniona przez dy-

rektora Tadeusza Jałoszyńskiego, a na górnym poziomie mia-

ły miejsce przedmioty z dawnej wsi jak: kołowrotek, ręczny 

magiel, maselnica, niecka do ciasta i nosidło do wody. Nad 

tym, na ścianie umieściłam malunki pokazujące zajęcia z uży-

ciem wymienionych przyborów. Wszystko to stworzyło miłą 

odświętną atmosferę. Artysta okazał się wspaniałym gawę-

dziarzem snującym tra�ającą do dziecięcych serc opowieść 

o swojej twórczości. Dzieci usadzone na krzesełkach słuchały 

jak zaczarowane, potem zadawały pytania, na koniec jedna 

z dziewcząt wyrecytowała wiersz Drewniany świat. Były to 

wzruszające, niezapomniane chwile.

Zygmunt był człowiekiem niezwykle pracowitym. Podsta-

wowym jego zajęciem i źródłem utrzymania było gospodar-

stwo rolne, więc razem z żoną, a później z synami, uprawiał 

ziemię, hodował zwierzęta, wykonywał wszystkie czynności 

rolnicze zgodnie z porami dnia i roku, a przy tym rozmyślał, 

znajdował też czas na życie rodzinne, poezję, rzeźbę, działal-

ność kulturalną i społeczną. Był bardzo ambitnym mężczyzną, 

wrażliwym i troskliwym, kochającym, czułym małżonkiem 

i ojcem, człowiekiem kochającym piękno i swoje Kociewie, 

czemu niejednokrotnie dawał wyraz we własnej  twórczości.

 Z miłością i czułością wspominał rodziców, a szczególnie 

ukochaną, wcześnie utraconą matkę. Jej poświęcił najpięk-

niejsze wiersze i przyprawiające o drżenie serca fragmenty 

prozy, jej postać utrwalił w wielu swoich rzeźbach. Miał do-

skonałą pamięć, był bardzo spostrzegawczy, często dostrze-

gał to, czego inni nie zauważali. Przywiązywał wielką wagę do 

tradycji, obyczajów, obrzędów, symboli, cechowała go także 

Lekcja pokazowa z plastyki w Straszynie. Zygmunt Bukowski przy tablicy, po lewej Bronisława Kleinzeller, fot. Henryk Kleinzeller
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głęboka wiara w Boga, stąd wiele wierszy ma charakter mo-

dlitw czy próśb wznoszonych do Stwórcy, stąd też postacie 

madonn, piety, rzeźby Chrystusa ukrzyżowanego i inne �gury 

sakralne w wielu kościołach m. in. w Straszynie. 

Zygmunt był samoukiem, obdarzonym niezwykłym ta-

lentem, a przy tym ciągle towarzyszył mu twórczy niepokój 

i siła wewnętrzna stale zmuszająca go do działania, tworzenia, 

wyłuskiwania słów i obrazów z głębokich zakamarków duszy. 

Miał świadomość wartości własnej sztuki, a jednak nam przy-

jaciołom powierzał czasem swoje rozterki, niepokoje doty-

czące nowo powstających utworów, pytał co o nich myślimy. 

Wielokrotnie ubolewał nad brakami w swoim wykształceniu. 

Czasem zwracał się do mnie z prośbą o wstępną korektę, 

szczególnie prozy. Pomagałam mu na ile potra�łam, choć nie 

zawsze moje poprawki akceptował. 

W rozwiązywaniu wielu problemów radą i pomocą słu-

żył niejednokrotnie Zygmuntowi mój, dziś już nieżyjący, mąż 

Henryk. On to utrwalał jego rzeźby w fotogra�i, pomagał gra-

�ką komputerową w opracowaniu tablic upamiętniających 

ludzi zasłużonych dla Pomorza, doradzał w sprawie wydaw-

nictw książkowych, czasem też służył jako tłumacz języka 

niemieckiego. Obaj ci dojrzali mężczyźni mogli ze sobą roz-

mawiać i dyskutować godzinami, przy czym nie był to czas 

stracony, ponieważ rozmowy te były pouczające dla obu 

panów. Zygmunt natomiast odwdzięczył się dziełem swych 

rąk i umysłu, obdarowywał nas kolejno ukazującymi się tomi-

kami, piękną szopką, ulikami i m.in. wydatnie pomógł w wy-

konaniu nagrobka naszego syna.

 Lubiliśmy gościnny dom Bukowskich, czasami ich odwie-

dzaliśmy i mam wrażenie, że zawsze byliśmy mile widziani, 

mimo że do ich zagrody przybywało wielu ludzi z Polski i ze 

świata. Wszystkich goszczono serdecznie, zgodnie ze starą za-

sadą „gość w dom - Bóg w dom”. Wszystkim Zygmunt i Róża 

poświęcali sporo czasu, nigdy nie wykazując zniecierpliwie-

nia. Chcę tu podkreślić pełną anielskiej dobroci postawę Róży 

– żony Zygmunta i zaangażowanie jego dorastających synów.

Ponieważ zawsze interesował się przeszłością swojego 

regionu, przez lata zgromadził wiele używanych dawniej na-

rzędzi, urządzeń, maszyn.

Nieczynną już odchowalnię piskląt, własnym sumptem 

pięknie wyremontował i stworzył spore pomieszczenie dla 

rzeźb i zgromadzonych przedmiotów. Białe ściany, jasna 

drewniana podłoga, chodniczki – pasiaki i drewniane ławy 

doskonale współgrały z poustawianymi w przemyślany spo-

sób eksponatami. Wszystko to razem stworzyło zaaranżowa-

ną z wyczuciem i prostotą, piękną przestrzeń wystawową. 

Większe a ciekawe urządzenia gospodarskie znalazły miej-

sce pod zadaszeniem przy ścianie na zewnątrz. Cała rodzina 

cieszyła się nowo otwartym pomieszczeniem, dzięki któremu 

uzyskano także więcej przestrzeni w mieszkaniu.  Ulubionym 

materiałem rzeźbiarskim Zygmunta była „grusza smagła”, 

rzeźbił też w kłodach lipowych i dębowych. Później pew-

nie pod wpływem twórczości gdańskiego rzeźbiarza Alfon-

sa Łosowskiego, zmierzył się także z kamieniem. Z polnych 

granitów spod dłuta artysty wyłaniały się interesujące twarze 

ludzkie, powstawały kamienne głowy, w tym twardym ma-

teriale wykuł też m. in. postać św. Franciszka ustawioną przy 

kościele w Straszynie.

Przypuszczam, że pod koniec 1997 roku Zygmunt zapro-

ponował mi, bym napisała wstęp do albumu jego rzeźby, 

który chciałby wydać. Początkowo bardzo się wzbraniałam, 

miałam obiekcje wobec uznanych autorytetów zajmujących 

się sztuką Bukowskiego, lecz i sam twórca i mój mąż prze-

konani byli, że podołam temu zadaniu. Zaczęłam więc pisać. 

Jak zawsze nieocenioną pomoc w redagowaniu tekstu okazał 

mi mój mąż Henryk i jak widać z powierzonego mi zadania 

wywiązałam się nienajgorzej, bo w niedługim czasie, przy na-

szym skromnym udziale powstał piękny i jedyny album rzeźb 

Malowane dłutem.

O twórczości Zygmunta Bukowskiego nakręcono parę �l-

mów. Jego dziełem zajmowali się znawcy literatury i sztuki. 

Powstało też kilka prac magisterskich. Głównym jego dorad-

cą, redaktorem kolejnych publikacji, człowiekiem zajmującym 

się całokształtem twórczości literackiej Zygmunta Bukowskie-

go był dr Donat Niewiadomski - specjalista tej dziedziny twór-

czości ludowej.  On to pisał Zygmuntowi wstępy i posłowia 

wielu wydań.

Jakże się cieszyliśmy razem z Zygmuntem i jego naj-

bliższymi, gdy w 1982 roku ukazał się pierwszy skromniutki 

tomik Słowa ponad biel znaczące, zawierający 16 liryków 

autora. Dziś na mojej półce stoi 16 wydań indywidualnych 

Zygmunta, w tym 11 tomików poezji. Wśród nich zbiór wier-

szy W  odwiecznej mateczni (2005 r.), z uroczymi, doskona-

le współgrającymi z poezją gra�kami naszej wnuczki Niny, 

wtenczas studiującej rzeźbę. 

Chciałabym również wspomnieć o tym jak wielką wagę 

przywiązywał twórca do czasu i miejsca swego urodzenia, ale 

moją notatkę dotyczącą tego, zamieścił na 204 stronie Zielo-

nego kuferka, tom 4, więc nie będę się powtarzać. Tam też 

pięknie opisał swój jubileusz 70-lecia.

Kiedy pomyślę o wszystkich działaniach Zygmunta, jego 

trudzie rolniczym, rzeźbie, poezji, licznych konkursach, spo-

tkaniach autorskich, działalności społecznej na terenie gminy 

i regionu, patronowaniu szkole w Czerniewie i innych, jak cały 

wystój kościółka w Suchej Hucie, stwierdzam, że był tytanem 

pracy. Parę dobrych lat zajęło mu przecież także budowanie 
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swojego nowego domu. Był to ogromny wysiłek jego i całej 

rodziny, bo prawie wszystkie prace wykonywane były przez 

Bukowskich samodzielnie. Nieraz widzieliśmy jak synowie 

z rodzicami ciężko pracują na budowie. Człowiek tak inten-

sywnie działający przez lata, musi się kiedyś wypalić, i tak było 

chyba z Zygmuntem. W ostatnim liście wysłanym do nas 18 

czerwca 2008 r. razem z trzecim tomem Zielonego kuferka pi-

sze, że czuje się źle, ma bardzo wielkie kłopoty ze snem. U nas 

12 lipca wesele, żeni się Sebastian a ja w takiej niedoli. 

20 lipca tego roku odszedł na zawsze. 5 dni później Ma-

rek Adamkowicz pisze w „Dzienniku Bałtyckim” pożegnalny 

artykuł Nawet Bóg potrzebuje artystów. Pozostał w naszych 

wspomnieniach i pozostało jego wielkie dzieło. 

Mój mąż Henryk w jednym ze swoich wierszyków - 

przemyśleń własnych na temat przemijania, napisał słowa: 

A  dopóki jeszcze żyjesz na tym świecie, daj coś współżyją-

cym nim cię wicher zmiecie..., myślę właśnie, że Zygmunt 

współcześnie żyjącym, swoim pracowitym życiem dał bar-

dzo wiele i wielką, bogatą spuściznę pozostawił następnym 

pokoleniom. Przychylam się do zdania tych, którzy uważają, 

że jego dzieło już dawno przekroczyło wymiar twórczości 

ludowej. 

Uważam Zygmunta Bukowskiego za jednego z najwy-

bitniejszych twórców naszego regionu, tak w dziedzinie li-

teratury jak i rzeźby. Człowieka, który wniósł wielki wkład w 

kulturę polską i ogólnoludzką. Jestem przekonana, że wiele 

jego wierszy i rzeźb ma wymiar ponadczasowy. Myślę, że do-

brze iż solidnie opracowana publikacja książkowa o Zygmun-

cie Bukowskim powstanie, bo zasługuje on w pełni na ludzką 

pamięć.

Fragment powstającej książki o rzeźbiarzu i poecie z Mierzeszyna, Zygmuncie Bukowskim. Państwa wspomnienia o bohaterze książki 

można jeszcze składać mailem: biblios_pr@onet.pl lub pocztą na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 34, 

83-000 Pruszcz Gd. 

30 kwietnia 2006 r. Róża i Zygmunt Bukowscy na wystawie z okazji 70-lecia urodzin rzeźbiarza z Mierzeszyna. Szkoła w Straszynie,  
fot. Henryk Kleinzeller

Olena Ulianova –„Podróż wielkiej ryby na północ”, tkanina
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Magda Bielicka

Dziedzic był dobry i lubił kluski 

Żuława, rok 1933. 13-letnia Helenka staje przed pięk-
nym dworkiem rodziny Monti. Jest drobna i delikatna. 
Musi jednak pracować, by jej rodzinie należało się dwupo-
kojowe mieszkanie. 

Taka była zasada: dwie osoby z rodziny musiały pracować. 

– Ojciec pracował, mama zajmowała się domem, starsza 

siostra była już na swoim, więc na mnie wypadło – wspomina 

97-letnia dziś Helena Gordon. Seniorka mieszka obecnie z 

córką w Warczu, w gminie Trąbki Wielkie, a więc kilka kilome-

trów od Żuławy.

Jedna kuchnia dla państwa, druga dla służby
Dworek zrobił na dziewczynie ogromne wrażenie.

– Pokoi było chyba z sześć, do tego kuchnia i jadalnia – opo-

wiada. – A w piwnicy była przechowalnia jabłek i innych owo-

ców, a także kuchnia i stołówka dla pracowników sezonowych. 

Dziedzic miał bardzo dużo ziemi. Pamiętam do dziś te jabłonki, 

te czereśnie i wiśnie.

Helenka nie mogła narzekać na pracodawców.

– Pan dziedzic był bardzo dobrym człowiekiem – przyznaje. 

– Jego żona też, tylko nie lubiła zbytnio pracować. Wolała sie-

dzieć przed dworkiem, palić papierosa i doglądać pracy innych. 

W codziennych obowiązkach pomagała mi matka dziedziczki, 

na którą mogłam mówić „babcia”.

I w kuchni, i w polu
Dziewczyna została zatrudniona do pomocy w kuchni. 

– W przeciwieństwie do mojej siostry, która wolała prace po-

lowe, ja lubiłam gotować – wspomina.  – Państwo upodobali 

sobie dania mączne. Nauczyłam się więc robić kluski, pierogi, 

czy pyzy.

Kiedy rozpoczęła pracę, przeszła test uczciwości.

– Dziedziczka włożyła pod dywan pieniądze. Nie byłam już 

małym dzieckiem, żeby się nie domyślić o co chodzi. Oddałam 

jej i już mnie więcej nie sprawdzała – wspomina. – Pani była 

dla mnie miła.  Proponowała, bym sobie odpoczęła i, gdy byłam 

trochę starsza, zapaliła z nią papierosa. 

Helenka nie uniknęła pracy na roli.

– Jeździłam takim traktorem, co zamiast kół miał kolce. Po-

magałam też przy wykopkach i sianokosach – wyjaśnia.

Chciałaby wrócić 

Dziewczyna  przebywała na dworze do 18 roku życia.

– Zaszłam w ciążę i nie mogłam dłużej pracować – opo-

wiada. – Z mężem przeprowadziliśmy się do Gdańska. A zaraz 

potem przyszła wojna i na te wszystkie lata straciłam z nim kon-

takt. Dopiero po wojnie się odszukaliśmy przez Polski Czerwony 

Krzyż. Mąż do mnie napisał list, że nie chce wracać do Polski, 

woli zostać w Niemczech. Zostałam z moim synkiem sama. 

Pani Helena ponownie wyszła za mąż. Jednak od ponad 

20 lat jest wdową i obecnie mieszka z córką. Cieszy się do-

brym zdrowiem i lubi wspominać dawne czasy.

– Dworek i cały majątek bardzo podupadł za czasów PGR-

-ów, ale teraz jest nowy dzierżawca i podobno bardzo dba. Nie 

widziałam osobiście, bo to teren prywatny, ale słyszałam, że 

historia



Aleksander Dardzyński „Kościół 
p.w. MBNP w Pruszczu Gd.”, olej na 
płótnie. Komitet budowy kościoła 
zawiązał się w 1921 r. Kamień 
węgielny położono w 1923 r. 
Budowę prowadził pruszczanin, 
mistrz budowlany Johannes Schulz 
a zakończono ją w 1928 r.

54     październik – grudzień 2017

pola są równiutkie jak stół. Chciałabym zobaczyć jak tam jest te-

raz. Jak wyglądają pokoje, które sprzątałam – kończy 97-latka.

Dworek odzyska blask
W 1945 r. rodzina Monti opuściła dworek. Zgodnie z obo-

wiązującym po wojnie prawem, przeszedł on na własność 

stoczni, a potem powstało tu Państwowej Gospodarstwo 

Rolne kombinatu Goszyn. W 1993 Agencja Nieruchomości 

Rolnych oddała w dzierżawę spółce zajmującej się produk-

cją rolniczą. Firmie udało  się niedawno kupić cały majątek 

na własność i ma plany, by dworek, w którym są teraz po-

mieszczenia biurowe, odrestaurować i przywrócić mu w 

miarę możliwości dawną świetność.

Historia pani Heleny wzruszyła obecnego zarządcę ma-

jątku z ramienia spółki. 

– Przyjadę po tą panią i ją tu przywiozę – obiecuje.

Magda Bielicka/UG Pruszcz Gdański, tekst archiwalny



55

Roman Ciesielski
Kalendarium spotkań, imprez poetyckich 
i literackich w latach 1960-2016  
na terenie powiatu gdańskiego cz.3
Klub „M-6”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Radunia” 
w Pruszczu Gd. - prowadził działalność w latach 1970-2005 cz.2

1980 cd 
• Wieczór poetycki „trzeba się ocknąć…”
Swoje wiersze przedstawił Roman Ciesielski,
1981 
• Spotkanie z poezją Czesława Miłosza
Wiersze poety czytał Sławomir Surowiec, aktor teatru Drama-
tycznego w Gdyni,
• Spotkanie z poezją i rzeźbą Zygmunta Bukowskiego
Wieczór poetycki i otwarcie wystawy twórcy ludowego 
z Mierzeszyna.
• Recital Olka Grotowskiego
Wykonał piosenki, ballady z tekstami Andrzeja Waligórskiego.
• Recital Macieja Zembatego
Zaśpiewał piosenki Leonarda Cohena.
• Spotkanie autorskie z poezją Krzysztofa Kamila Stolza.
Odbyło się ono w ramach XII Dekady Pisarzy Wybrzeża.
• Spotkanie poetyckie Romana Ciesielskiego „w tym małym 
miasteczku”
Odbyło się również otwarcie wystawy fotogra�cznej Tomasza 
Rutkiewicza „Miasteczko”

1982
• Spotkania autorskie z poetami:
Zbigniew Jankowski, Zbigniew Szymański, Edmund Puzdrowski, 
Anna Janko, Kazimierz Nowosielski, Jacek Kotlica. 
Spotkania odbyły się w ramach XIII Dekady Pisarzy Wybrzeża,
1983
• Spotkanie z poezją Grupa Poetycka „Krosno” w składzie: Jacek 
Jan Tatak, Aleksander Bielenda, Roman Ciesielski, Andrzej Ocho-
dek. W ramach swojej działalności Grupa drukowała Plakaty Po-
etyckie, które rozklejała na słupach ogłoszeniowych na terenie 
Pruszcz Gd.
• Spotkania autorskie z poetami:
Mirosław Stecewicz oraz Mieczysław Czychowski i Stanisław  
Esden-Tempski w ramach XIV Dekady Pisarzy Wybrzeża.
1988
• Jesień poetycka. 

– Referat Stanisława Gostkowskiego „Poezja gdańska w latach 
osiemdziesiątych”,

– Spotkania autorskie z poetami: Mieczysław Czychowski,  
Stanisław Gostkowski, Kazimierz Nowosielski, Mirosław Stece-
wicz, Teresa Ferenc.

– Wieczór poezji Rafała Wojaczka w interpretacji Ewy Turskiej.

kalendarium

Spotkanie z pisarką.  
Stanisława Fleszarowa-Muskat, 1977 r.,  
fot. Jerzy Ossorya-Cierpicki

Spotkanie poetyckie.  
Roman Ciesielski „trzeba się ocknąć...”, 1980, 
fot. Tomasz Rutkiewicz

Spotkanie poetyckie i wystawa rzeźby 
Zygmunta Bukowskiego. Na zdjęciu od 
lewej: Henryk Kleinzeller, Alfons Łosowski - 
rzeźbiarz, Bronisława Kleinzeller, 1981 r.,  
fot. Roman Ciesielski
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– Tłumaczenia tekstów piosenek Leonarda Cohena czytała Ewa 
Turska.

– Wystawa gra�ki i malarstwa – Roman Ciesielski i jego córki, Mo-
nika, Agnieszka, Dorota.

– „Listy Edwarda Stachury do Mieczysława Czychowskiego” czy-
tała Ewa Turska.

Cykl imprez „Jesień poetycka” został nagrany w formacie VHS 
przez Tomasza Rutkiewicza.
1989
• Prelekcja Stanisława Gostkowskiego „Poezja na Wybrzeżu Gdań-
skim po 1980 roku. Próba analizy”.

1996
• Recital piosenki poetyckiej 
W wykonaniu Jolanty Tadli „Kobieta to brzmi dumnie” z akompa-
niamentem Grzegorza Bełcząckiego. Odbył się też pokaz mody 
unikatowej. 
1991-2005
• W tych latach kronika Klubu była prowadzona w formie nagrań 
VHS, które były prezentowane w ramach programu lokalnego 
„Kronika Pruszcza Gdańskiego”, w Telewizji Kablowej „soteL”.

Recital poezji śpiewanej. Tadeusz Karmazyn i zespół „Styk”,  
„Biała róża na jej piersi”, 1978 r.,  
fot. Tomasz Rutkiewicz

Recital piosenki poetyckiej. Jolanta Tadla „Kobieta to brzmi dumnie”, 
1996 r., fot. Kronika Klubu „M-6”

Spotkanie z poetą. Kazimierz Nowosielski, 
1979 r., fot. Roman Ciesielski

Spotkanie z poetami. Mieczysław Czychowski, Mirosław 
Stecewicz, Stanisław Dąbrowski. Wpis do „Złotej księgi” klubu „M-6”, 
1978 r.
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Pomnik „Korzenie Polskiego Rocka” zyskał kolejną płytę, tym razem 

wmontowała go gwiazda i jednocześnie jubilat, świętujący 30 urodziny – 

zespół „Golden Life”.

W koncercie „Golden Life i Przyjaciele” wystąpili: „Golden Life”, Krzysz-
tof Jaworski, Tymon Tymański, Krzysztof Skiba, Marek Kościkiewicz,  

Tomek Lipiński i zespoły- „Radio Bagdad”, „Konsternacja”, „Absyntia”.
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kronika kulturalna

1

2

3

4

5

1 lipca – 27 sierpnia, w am�teatrze miała miejsce kolejna Faktoria Kultury. Scena 
Muzyczna gościła zespoły „TSA” z Markiem Piekarczykiem, OMPG z muzyką kresową i �l-
mową, Smolik/Kev Fox, Jelonek, Kortez. Wystąpili również Artur Andrus, Teresa Werner, Julia 
Marcell. Scena Letnia Teatru „Wybrzeże” przedstawiła „Raj dla opornych”, „Par Paranoje”, 
„Randka z feministą”, „Wesołe kumoszki z Windsoru” i „Uwiedzeni”. Fredro: Cudzoziemczy-
zna, Bohomolec: Małżeństwo z kalendarza. Dziecięca Scena Teatru Wybrzeże pokazała 
najmłodszym „Baśń o takim, co wyruszył w świat /.../”, „Braciszek i Siostrzyczka”, „Sześciu słu-
żących”, „Złodziejski Majster”, „Kajtuś Czarodziej”, „Kiedy znów będę mały”- Janusza Korczaka. 
Na zakończenie w „Kabaretonie” wystąpiły kabarety: „Pod Wyrwigroszem” i „Nowaki”.

15 lipca, w „Mediatece”, w Straszynie miał miejsce wernisaż wystawy Stowarzysze-
nia Twórców „Przystanek Sztuka” - „Na fali”. Dwudziestu autorów w 45 pracach wyko-
nanych w zróżnicowanych technikach, przedstawiło własne interpretacje żywiołu wody, 
pejzaży nadmorskich i motywów żeglarskich. Organizatorzy nawiązali do tegorocznych 
obchodów Roku Josepha Conrada - światowej sławy polskiego pisarza marynisty. Podczas 
wernisażu goście mieli przyjemność posłuchać szant w wykonaniu Ewy i Pawła Korczyń-
skich. Odbyła się także inauguracja działalności gastronomicznej bistro „Cafe Stacja”, znaj-
dującego się w budynku Mediateki.

22 lipca, na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się impreza plenerowa dla se-
niorów z gminy Cedry Wlk. Organizatorzy zapewnili również atrakcje dla najmłodszych 
oraz pozostałych mieszkańców. Uczestników festynu przywitała Kabaretowa Biesiada 
Polska. Następnie wystąpił Kabaret „KaŁaMaSz”, w którego skład wchodzą aktorzy znani z 
popularnego serialu „Ranczo”: Bogdan Kalus, Jacek Łapot, Sylwester Maciejewski, Dariusz 
Szweda oraz Piotr Pręgowski. Wystąpiły zespoły: „Midnight”, „ReQuest”, „Relax” i formacja 
„Lecimy” a także seniorzy: Genowefa Budzyń przedstawiła publiczności swoje wiersze a 
Wanda Ogórek, montaż słowno- muzyczny. DJ Wojtek grał do późnych godzin nocnych… 

17 lipca, Rok Wisły 2017. Królowa polskich rzek jest znana od dziecka każdemu 
Polakowi choćby z piosenki „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie”. Uczniowie Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie podczas podróży po kraju odwiedzili miasta położone nad Wisłą. 
Poznali zabytki i historię wiślanych grodów w Polsce. Steblewo na Żuławach Gdańskich 
również leży w pobliżu Wisły. Wały rzeczne chronią mieszkańców gminy Suchy Dąb przed 
jej niebezpiecznymi wylewami. 

29 lipca, w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wlk. odbył się wernisaż prac malarskich 
Reginy Langmesser, Marioli Łabędzkiej i Sylwii Łabędzkiej. Reprezentują one trzy 
pokolenia mieszkanek Gołębiewka. Obrazy powstały podczas warsztatów odbywających 
się w Bibliotece. Zajęcia prowadził absolwent Wydziału Malarstwa i Gra�ki Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Gdy-
ni - Wojciech Juchniewicz.

24 sierpnia, „Mediateka” w Straszynie wygrała XXI edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „Obiekty kultury”. Uroczystość 
wręczenia statuetek odbyła się w salach Zamku Królewskiego w Warszawie. W imieniu 
inwestora nagrodę odebrała wójt gminy Pruszcz Gd., Magdalena Kołodziejczak, projek-
tantów ze „Studia-Alex Projektowanie”, Aleksandra Arentowicz-Żochowska, wykonawców 
„TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany”, Waldemar Tymoszewski. W uzasadnieniu wer-
dyktu czytamy: „Za znakomite połączenie pochodzącej z 1900 roku, bogatej w secesyjne 
detale części starej z nowoczesną bryłą „Mediateki”. Biały, przeszklony „kubik” stanowi na 
zasadzie kontrastu tło dla zabytkowej architektury dworca kolejowego. Rewitalizacja ta 
ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, gdyż obiekt stał się miejscem integracji 
mieszkańców oraz spotkań dla ludzi z pasją”. 

2 września, odbył się X Żuławski Rajd Rowerowy. Jubileuszowa wyprawa połączyła 
miłośników podróżowania na dwóch kołach z całego województwa pomorskiego. Rajd 
cieszył się wysoką frekwencją. Trasa wyprawy - start w Cedrach Wlk. przez Miłocin – Prze-
jazdowo – Gdańsk i Stadion Energa do mety w Cedrach Wlk. Trasa liczyła 84 km. Rowerzyści 
odwiedzili i poznali również historię świątyń w Krzywym Kole i Steblewie w gminie Suchy 
Dąb. X Żuławski Rajd Rowerowy zorganizował Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Ce-
drach Wlk.

10 września, odbyły się Archidiecezjalno - Samorządowe Dożynki w Trąbkach 
Wlk. W Sanktuarium Maryjnym uroczystej Mszy świętej dziękczynnej za plony przewodni-
czył Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Na stadionie odbyła się Biesiada 
Dożynkowa. Na Placu Herbowym wystąpili m.in.: Orkiestra Dęta „LinStarT” z Liniewa z ka-
pelmistrzem Romanem Gołuńskim, Grupa Teatralna „La Furia” w spektaklu „Zbuntowane 
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książki nadesłane

HISTORIA

- „Żuławy w poszukiwaniu tożsamości”, red. Anna Weronika Brzezińska, Wyd. JASNE, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Pruszcz Gdański, Gdańsk 2009,
- „Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego”, red. Anna Weronika Brzezińska, Wyd. JASNE, Poznań, Pruszcz Gdański 
2011,
- Przemysław Szafran „Żuławy Gdańskie w XVII wieku”, Wyd. AGNI, Pruszcz Gd. 2017 r.,
- „30-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej”, Wyd. DLAPARAFII.COM, Gdańsk 2017
- Józef Golicki „Żuławy. Niezwykła kraina”, Wyd. BERNARDINUM przy współpracy z Agencją  Impresaryjną „Pop&Art.”, 
Pelplin 2017 r.

Bajki”, pianista Szymon Raducha i trębacz Michał Gałązka z Niepublicznej Szkoły Muzycznej 
I stopnia z Trąbek Wlk. z towarzyszeniem nauczyciela - pianisty Tomasza Mentela, 50-oso-
bowy Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gd. „Jagódki”, Koło Gospodyń Wiejskich z Gołę-
biewka w „Tańcu Czarownic” i Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf” pod dyrekcją Martyny 
Bierek. Gwiazdami tegorocznej Biesiady Dożynkowej byli: Kabaret „Trzeci Oddech Kaczu-
chy” oraz Zespół „Drossel”. Uroczystości dożynkowe w powiecie gdańskim odbyły się także 
w Juszkowie- Gmina Pruszcz Gd., Przywidzu, Pszczółkach, w Steblewie - Gmina - Suchy Dąb 
(Festiwal Wikliny – dożynki) i Cedrach Wlk.

15 września, w „Starej Papierni”, w Łapinie, w gminie Kolbudy miała miejsce jesienna 
odsłona „Przesilenia”, poetyckiego spektaklu teatralnego w plenerze. Przedstawienie 
„Leśmianownik” odbyło się wg. scenariusza i w reżyserii Anity Wawryk. W przedstawie-
niu wykorzystano utwory poetyckie Bolesława Leśmiana i Alicji Krajewskiej oraz muzykę 
skomponowaną przez Arka Szafrańca, Roberta Wasilewskiego i Roberta Jaworskiego. Au-
torami ścieżki dźwiękowej, są Ania Szafraniec i Arek Szafraniec. Wiersze czytali: Filip Cirocki, 
Jola Cirocka, Ola Majocha, Kasia Chwiećko, Kasia Wujczak, Ania Szafraniec, Iwona Koralew-
ska, Krzysztof Pęczek, Magda Babicka.

23 września, w Sali koncertowej UG w Kolbudach odbył się koncert „Viva L’ Italia” w 
wykonaniu Anny i Romualda Spychalskich. Zaśpiewali m. in. „Ci sara”, „Domani, doma-
ni” z repertuaru Al Bano i Rominy Power, nieśmiertelne „Lasciate mi cantare” Toto Cotugno, 
„L’amore sei tu” z rep. Katherine Jenkins, ponadczasowy hit “Porto�no”, przeboje Andrea 
Bocellego takie jak m.in. „The prayer”, „Because we believe”oraz „Il Mondo” z repertuaru Pa-
trizio Bouanne.

1. Faktoria Kultury w Pruszczu Gd. Scena Muzyczna. Koncert zespołu TSA, fot. Archiwum CKiS 
2. Wystawa Stowarzyszenia Twórców „Przystanek Sztuka”- „Na fali”- Regina Kłosińska „Morze”
3. Wernisaż malarstwa w Trąbkach Wlk. Na zdjęciu od lewej: Mariola Łabędzka, Wojciech Juchnie-

wicz – prowadzący warsztaty, Regina Langmesser,  i Sylwia Łabędzka, fot. Leszek Orczykowski
4. Aleksandra Arentowicz-Żochowska, ze Studia-Alex Projektowanie, ze statuetką -Moderniza-

cja Roku 2016- w kategorii „Obiekty kultury”, podczas spotkania w Mediatece, fot. Grażyna 
Goszczyńska

5. Żuławski Rajd Rowerowy. Fot. Archiwum ŻOKiS
6. Dożynki w Trąbkach Wlk. występ zespołu „Trzeci Oddech Kaczuchy”, fot. Jerzy Gajewicz
7. W „Starej Papierni”, w Łapinie, w gminie Kolbudy. Jesienna odsłona „Przesilenia”, poetyckiego 

spektaklu teatralnego w plenerze, fot. Izabela Stefańska
8. Koncert „Viva L’Italia” w Kolbudach, fot. Anna Repeć
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Gminny Ośrodek  
Kultury Sportu 

i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich

Nasi partnerzy:

Żuławski Ośrodek 
Kultury i Sportu

w Cedrach Wielkich

Autorzy prezentacji

Daniel Kufel, ur. 1952 r. Mieszka w  Trutnowach, w  gminie Cedry Wlk. 
W  1978 r. ukończył PWSSP, obecnie Akademia Sztuk Pięknych w  Gdań-
sku na wydziale malarstwa. Organizator i współzałożyciel Stowarzyszenia 
„Żuławy Gdańskie». W  1982 r. osiadł na  Żuławach Gdańskich. Od tego 
czasu jego twórczość przenika duch pełnego tajemnic „kraju na wodzie”. 
Jego obrazy i  gra�ki przepojone są niepokojem i  nostalgią, zawierają 
symbolikę, która odwołuje się do autobiogra�i autora. Bierze udział w wy-
stawach zbiorowych i  indywidualnych w  kraju i  za granicą. Zajmuje  się 
malarstwem, rysunkiem, gra�ką komputerową i użytkową. M.in. w 2005 r. 
zaprojektował ilustrowaną mapę powiatu gdańskiego, a w 2011 r. na pod-
stawie rycin i gra�k gdańskich mistrzów z XVI – XVIII w. wykonał projekty 
stroju żuławskiego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków 
i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W 2008 r. otrzymał nagrodę 
artystyczną Prezydenta Miasta Gdańska, a w 2009 r. nagrodę artystyczną 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Jolanta Lassak-Szymerska, ur. 1951 r. Mieszkanka Rotmanki. Jest 
absolwentką gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych z  dyplomem ma-
gistra sztuki. Posiada również dyplom magistra pedagogiki. Uprawia 
malarstwo (olej, akryl, tempera) i  gra�kę warsztatową. Zajmuje  się także 
fotogra�ą. Tworzy od początku lat siedemdziesiątych z  długimi, czasem 
kilkuletnimi przerwami spowodowanymi aktywną pracą nauczycielską 
w  szkołach Gdyni i  Gdańska. Jest członkinią Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Twórców «Przystanek Sztuka» 
z siedzibą w Straszynie. Współautorka Antologii Poezji Twórców Powiatu 
Gdańskiego „Niebieskie neony», wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza 
Gd. i  Okolicznych Gmin, Pruszcz Gd. 2014 r. Brała udział w  licznych wy-
stawach indywidualnych i  zbiorowych, prezentując malarstwo, rysunek, 
gra�kę i  fotogra�ę, m.in. w  Bydgoszczy, Warszawie, Gdańsku, Cieplewie, 
Straszynie, Pruszczu Gd., Tczewie i Rybniku.

Jerzy Fryckowski, ur. 1957 r. w Gorzowie Wlkp. Mieszkaniec Pruszcza Gd. 
w latach 1980-1984. Poeta, krytyk literacki, dziennikarz, redaktor, animator 
kultury, zajmuje się także teatrem i twórczością satyryczną. Debiutował to-
mikiem „Cierpliwość ubogich”. Jest laureatem Konkursu Poetyckiego o Na-
grodę-rzeźbę Zygmunta Bukowskiego w  Przywidzu. Wydał dotychczas 
15 książek poetyckich. Jest m.in. współautorem Antologii Poezji Twórców 
Powiatu Gdańskiego „Niebieskie neony”. Ostatnio wydał antologię wierszy 
o  ojcu „On też jest tylko jeden”. Tomik „Niebieska”, zdobył m.in. nagrodę 
na Kościerskich Targach Książki w 2017 r. 

Andrzej Sikorski, ur. 1953 r. Mieszkał i uczył się w Pruszczu Gd. W 1972 
r. ukończył I  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. W  latach 
1973-1978 studiował archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Jest wykładowcą w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Od 1989 r. należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Debiut prasowy - „Nurt” 1978. Debiut książkowy - „Listy”, w: „Pokolenie, któ-
re wstępuje”, seria VIII, t. 5, MAW - Warszawa 1980. Do tej pory wydał 22 
publikacje książkowe, w tym 12 tomików poetyckich. Jest m.in. współau-
torem Antologii Poezji Twórców Powiatu Gdańskiego „Niebieskie neony”, 
wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gd. i Okolicznych Gmin, Pruszcz 
Gd. 2014 r. oraz ostatnio, tomiku poetyckiego „niepewne”, wyd. FLOS CAR-
MELI, Poznań 2015 r.

Nowi autorzy

Maria Irena Jędrzejczyk, ur. 1946 r. w Pruszczu Gd. Jej ojciec, Stanisław, 
dostał w Pruszczu dom, po wojnie, w ramach odszkodowań za majątek, któ-
ry należał do jej Babci, Marianny Księżopolskiej i pozostał na Wschodzie. Ro-
dzice przenieśli się z Pruszcza do Gdańska, kiedy miała dwa lata. Zachowała 
jednak w pamięci obrazy ogrodu i domu, gdzie się urodziła. Zamieszkała 
we Wrzeszczu, na ul. Libermana, w kamienicy, która, jakimś cudem uniknęła 
bombardowań. Jej otoczenie zmieniło się. Tęskniła do ogrodu, którym była 
otoczona w Pruszczu Gd. W 1974 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych, obecnie Akademia Sztuk Pięknych na wydziale Projek-
towania Plastycznego, na kierunku Architektura Wnętrz w Gdańsku. Ukoń-
czyła również - W 1972 r. Państwowe Studium Oświaty i Kultury Dorosłych 
w Gdańsku. W 1998 r. Camerimage Film School, Scenariopisarstwo i wydz. 
Aktorski. W 2015 r. Kurs Przewodnicki PTTK. Jest odznaczona Odznaką Za-
służony Działacz Kultury - 2005 r. i brązowym medalem „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis” – 2008 r. Brała udział w  wielu wystawach indywidulnych 
i  zbiorowych m.in. w Utrechcie – Holandia, San Diego – USA, Yokohama 
- Japonia, Sopot, Gdynia, Gdańsk, Warszawa – Polska. W latach 1988 – 1996 
wykonała szereg witraży w Togo, w Afryce.

Joanna Kleinzeller, ur. 1962 r. Mieszkanka Straszyna w gminie Pruszcz Gd. 
Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznaw-
stwa na Uniwersytecie Gdańskim. Przez ponad 30 lat edukacja plastycz-
na dzieci i młodzieży stanowiła centrum jej zainteresowań zawodowych 
i  osobistych: kształciła, upowszechniała, uprzystępniała. Jej uczniowie 
uzyskali wiele nagród w  konkursach plastycznych, również międzynaro-
dowych i ogólnopolskich, wielu z nich (między innymi moja córka Nina) 
podjęło dalszą drogę zawodową związaną z  plastyką, architekturą oraz 
innymi dziedzinami wymagającymi wyczucia i umiejętności oddziaływa-
nia barwą, kształtem, kompozycją itp. Jest entuzjastką sztuki i twórczości 
we  wszelkich jej przejawach, miłośniczką książek i  bibliotek. Malarstwo 
i rysunek to większość jej dorobku artystycznego. Projekt – #drawingfor-
fun, czyli codzienny rysunek i  szkice malarskie, to  podstawa aktywności 
artystycznej podjętej w ostatnim okresie. Przyszedł wreszcie czas na wła-
sny rozwój i cieszenie się sukcesami uczniów. Prace publikuje wyłącznie 
w Internecie m. in. na Instagramie - pro�l @j_kleinzeller.

Jakub Szczepański, ur. 1962 r. Dr hab. inż. arch. jest profesorem nadzwy-
czajnym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a od 2016 roku Pro-
dziekanem ds. Nauki. Architekt, historyk architektury i konserwator zabytków. 
Jego badania koncentrują się na historii i architekturze zarówno Gdańska jak 
i  miast Regionu Bałtyckiego, a  także konserwacji dziedzictwa architektury 
osadzonych w problematyce współczesnych miast. Równolegle z pracą na-
ukową na  Politechnice Gdańskiej nadzoruje szereg prac konserwatorskich 
w Gdańsku m.in. w kościele św. Jana, Ratuszu Staromiejskim, Wielkim Młynie, 
Hali Targowej oraz Tallinie w Estonii. Pracuje także dla organizacji pozarządo-
wych tj. Komitetu Inicjatyw Lokalnych i Kongresu Ruchu Miejskiego.

Małgorzata Płotka, ur. 1967 r. Mieszkanka Straszyna od 2004 r. Jest geo-
grafem. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora Katolickiej Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w  Pruszczu Gd. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia 
Twórców „Przystanek Sztuka” do którego przystąpiła w 2013 r. Sztuka jest 
jej pasją od dawna. Najbliższa jest jej gra�ka i kreska, ale próbuje innych 
technik - malowania akrylem, akwarelami, rysunku pastelami. Często mie-
sza techniki, style. Bierze udział w plenerach i wystawach organizowanych 
przez Stowarzyszenie.

noty o autorach

STOWARZYSZENIE

KOLBUDY
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