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Ignatowicz-Wiśniewska, Jackiewicz, Jagielski, Jakubowska, Jakubowski, 
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od redakcji

Ewa, Zbigniew Boduch „Sąsiad Jan”, 
rzeźba w granicie. Fot. Michał Boduch

Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na łamach kolejnego numeru kwartalnika „Neony-tożsamość”. 
Szczególnie debiutujących na  łamach „Neonów-tożsamość” artystów związanych 
z  powiatem gdańskim. Dorota Kuropatwa, Zofia Maria Smalewska, Jan Stanisław 
Smalewski – poezja, Maria Jędrzejczyk – proza, Krzysztof Szczotka, Piotr Wójcik – historia, 
Rita Staszulonok, Sylwia Łabędzka – malarstwo, Renata Jelińska – haft, Ewa Kruglik 
– fotografia. W  tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: malarstwa 
i grafiki Teresy Piotrowskiej, wierszy, tuż przed debiutem książkowym Elżbiety Kruglik, 
fotografii z podróży dookoła świata Małgorzaty Kloki i Mariusza Krzanowskiego. Można 
przeczytać opowiadanie Magdy Bielickiej „Lekcja pokory”, nagrodzone II nagrodą 
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im J. I. Kraszewskiego. Kazimierz Babiński pisze 
o świetnej wystawie malarstwa w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie „Pierwsza dekada 
(Po burzy nad starym światem). Malarstwo na Wybrzeżu w latach 1945-1955”. Bardzo 
interesująco przedstawiają  się kolejne prezentacje twórczości artystów związanych 
z naszym kwartalnikiem od dłuższego już czasu. W części historycznej o pruszczań-
skim pastorze Karlu Edmundzie Robercie Albertim z kościoła ewangelickiego w Praust 
pisze Marek Kozłow, a Dariusz Dolatowski o dziejach Fundacji Pręgowa dla brygidek 
gdańskich (1396-1772). Bartosz Gondek przedstawia kulisy konkursu architektonicz-
nego w warszawskiej „Zachęcie” w 1951 r. Zachęcam do spisania swoich wspomnień, 
wrażeń z  kontaktu z  rzeźbiarzem i  poetą Zygmuntem Bukowskim z  Mierzeszyna, 
o którym powstaje książka. Można je przesłać na nasz adres redakcja.neony@wp.pl 

lub dostarczyć do  Powiatowej 
i  Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w  Pruszczu Gd. Przypominam, 
że „Neony-tożsamość” można 
przeczytać także na  stronie  
w w w . n e o n y , p r u s z c z . c o m  
i www.powiat-gdanski.pl 
Jesteśmy także na  Facebooku 
w w w. facebook .com/Neony-
Tożsamość-119207575443489/ 
Życzę Państwu miłej lektury! 

Roman 
Ciesielski

Mieczysław Czychowski
Z egzystencji prowincjonalnych
Taka ci wreszcie muzyka pozostała:
Pobrzękadła garnków, sygnaturki – wróble szare,
I to życie co zalega dnia ciężarem
Jak ta szafa, która prawie że nie skała.

I co nieco się wydłubie z niej i uszczknie.
Czasem tylko wierszyk postny lub widelec
I cebulę znajdziesz, nieraz łzę i uśmiech.
Tak niewiele tego tu jest, tak niewiele.
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Barbara Jankowska, akwarela

Daniel Kufel „Ulotność”, olej

malarstwo
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Elżbieta Kruglik

poezja

Brat 2
bracie
jedyny
nieociosany
nieobrobiony
nieunormowany

dokąd
podążasz
nieposklejany
niepozszywany
nieprzystosowany

zostań
chwilę
niedokończony
nienaprawiony
niezapamiętany

usiądź 
ze mną
nieodgadniony
niezastąpiony
jedyny

Cisza
cisza kołysze do snu powoli
jeszcze zagęszcza senne powietrze
piosenką swoją myśli ukoi
i coraz głębiej ją wchłaniam do wnętrza

już coraz więcej słów rozumiema
pojmuję sens jasności myślenia
już nawet sama milczeć umiem
milczenie jest sztuką tworzenia

Ręce
połóż na stole ręce spracowane
niech dadzą ci świadectwo
tłem codziennym zatrzymane
nie od zmierzchu mi ucieczką

połóż na stole ręce spracowane
odmrożone ludzką biedą
pustką domu poorane
z twardym blatem tworzą jedno

połóż na stole ręce spracowane
zapal światło w szorstkich żyłach
trudem nocy rozgwieżdżone
tak jak wczoraj o tym śniłam

ból wtarty w linie papilarne
nie wróżba dni pyzatych
blizny dzisiejsze poranne
podniosą bogów upadłych

Spiesz się!
Bez czego jeszcze nie możesz żyć?
Prymitywna karykaturo Boga
zastanów się dobrze, a wybieraj mądrze
bo nikt za ciebie nie będzie kochał.
Bo w przestrzeni Euklidesa czas płynie  
[tylko w jednym kierunku.

Jestem tylko 2
teraz jestem już tylko dwiema cząsteczkami
atomami słyszącego powietrza i bólu rozbitego szkła
wysoko poza plazmą spalinowych oddechów
oddzielona od samoświadomości 
wielkiego brzucha plątaniny robotników
rozwleczonych organów na wpół żywych maszyn

nie dotyczy
zanotowano wygięte pręty słów
poza zakresem
wykonania obróbki żywego materiału genetycznego
poza kontaktem
biopsja rozpuszczonych oparami cynku płuc
nie odebrano
śrutowanych ciał i piaskowanych oczu
odchodzę

jako niebieska tłusta mucha
wzlatuję ponad kolczaste druty
bez przepustki
bez pośpiechu
oddycham

Niedziela
uśmiechnęłam się do lustra
bo dzisiaj jest niedziela

kto jeszcze pamięta
że w niedzielę 
piszą się dobre książki
jeszcze lepsze czytają
planują się podróże
rozmowy kleją
karty może grają
a może muzyka
chodzą się spacery

tęskni babcia
i szarlotkę piecze

że to wszystko się dzieje
właśnie w niedzielę
tylko trzeba pomóc
i być

Impresja 3
ten błysk nóż pchnij w tył 
obroń to obroń to 
ten wrzask czas zgrzyt w nas 
cofnij to cofnij to 
ten blask świec się świeć 
osłoń to osłoń to 
leć! 
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Roman Ciesielski „Protest”, grafika

W biegu
spieszysz się bardzo sąsiedzie
co mieszkasz w każdym mieście
na każdym domofonie twoje nazwisko

biegniesz po schodach
w górę i w dół, w górę i w dół
zawsze po tych samych piętrach

nawet po schodach ruchomych
skrzypiących w centrum handlowym
idziesz lewą stroną z ręką w kieszeni

czego jeszcze zapomniałeś kupić?
dlaczego  tak mało godzin nadliczbowych?
czy sąsiadka ma już większy telewizor?

niech sąsiad pojedzie raz windą na dach
popatrzy chwilę na wielki kosmos
i pomyśli jaki jest w tym maleńki

a potem wróci do domu i usiądzie
na moment popatrzy na bliskich
i pomyśli jaki jest w tym wielki

W drodze
tyle słów powiedzieć
tyle spraw przemyśleć
płotów przeskoczyć
i gwiazd wyliczyć

ale kiedy to, kiedy?
Za krótkie noce i senne dni
czas chlupoce w doniczce
przelewają się sny
w głowy kołysce
kiedy to kiedy?

Tyle ulic wysłuchać
tyle dźwięków nazwać
rzek zawinąć
i chleba połknąć

ale kiedy to, kiedy?
Za wąskie łóżko i mały stół
as wciąż czeka w rękawie
widelec na pół
by szybciej przy kawie
kiedy to, kiedy?

Tyle wersów napisać
tyle kwiatów narwać
obrazów przenieść
i kamieni obejść

ale teraz, to teraz!
Z szaleństwem w oczach niech płynie dźwięk
raz krzykiem, raz szeptem
poranek zmiękł
tej nocy przesytem
teraz to, teraz!

Między wierszami
mówię do ciebie prostymi słowami
układam je w nitki złotowłose
w otwartych oczach jak na tacy ci je przynoszę
przyozdobione jakże prostymi sensami

mówię do ciebie prostymi słowami
nie układam ich wcale, są chaotyczne
rzucam pod nogi suche i drętwe
bez polotu między wierszami między wersami

mówię do ciebie prostymi słowami
które nie znaczą już nic
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„Dziewczynka 2”, technika mieszana „Dziewczyny”, technika mieszana

„Ciepłe kraje 2”, grafika

malarstwo/grafika

Teresa Piotrowska
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„Las endemiczny”, grafika

„Hulhumale 3”, olej

„Przez  chwilę”, akryl

„Hulhumale 1”, olej

„Ciepłe kraje”, grafika
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Ewa Kruglik „Brat”

Bogdan Groth „Radunia. Bielkowo” Bogdan Groth „Motława nieopodal ujścia Raduni”

Tomasz Dunajski „Sanktuarium Matemblewskie” 

fotografia
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proza

Magda Bielicka

Lekcja pokory

- Prosimy o komentarz! – przekrzykiwali  się reporterzy, gdy 

wyszła na korytarz kancelarii Kordowski i Synowie. Osaczyli 

ją dziennikarze, fotografowie i  operatorzy. Osobiście znała 

radiowca, dwóch pismaków i  ich fotografów. Jeśli chodzi 

o stacje telewizyjne (jedną lokalną i jedną ogólnopolską), były 

reprezentowane przez nowy narybek. Pewnie na zastępstwo, 

wszak pełnia sezonu urlopowego, przemknęło jej przez myśl, 

choć nie była to chwila na tego typu wnioski. A więc media 

wiedziały o wszystkim wcześniej niż ona. Niewiele wcześniej, 

ma się rozumieć. Ale pół godziny na pewno. Świadczy o tym 

fakt, że przybyli tylko ci, których redakcje lub oddziały redak-

cji mieściły się w promieniu 20 kilometrów. 

Pożałowała trochę, że zrezygnowała z czarnego woalu, który 

tak ładnie podkreślał jej duże czekoladowe oczy. Rano uznała 

go za przesadę, stwierdzając, że czarna, dopasowana sukien-

ka przed kolana, czarne szpilki uwydatniające smukłe łydki 

i czarna, duża kopertówka w zupełności oddadzą jej żałobę. 

Otoczona wiankiem hien wyszła właśnie na  światło dzien-

ne, a więc miała pretekst nałożyć ciemne okulary. Poprawiła 

długie kasztanowe włosy tak, by opadały na lewą stronę, jej 

lepszy profil. Zatrzymała się i poczekała kilka sekund z odpo-

wiedzią, by dać wszystkim czas na złapanie ostrości oraz zbu-

dować stosowne napięcie.

- Pani Klaro, jak pani skomentuje decyzję Wojciecha Lange? 

– powtórzył pytanie radiowiec, stary wyga, który wiedział jak 

skraść konkurencji show. Zwróciła się w jego stronę, zmusza-

jąc operatorów kamer, by zmienili kąt nagrywania.

- Ostatnia wola mojego przedwcześnie zmarłego ojca utwier-

dza w  przekonaniu, jak mądry i  szlachetny był to  człowiek 

– zaczęła. Wiele razy przychodziło jej improwizować, więc 

nie miała problemów ani z elokwencją, ani z sugestywnym 

odbiorem. Reporterzy, zgodnie z jej przewidywaniami łagod-

nie pokiwali głowami. Amatorzy, skwitowała ich w myślach. 

– Przekazanie całego, szacowanego na 50 milionów złotych 

majątku klinice onkologii dziecięcej nie jest dla mnie zasko-

czeniem – skłamała patrząc w oczy kolejno wszystkim repor-

terom. – Mój ojciec uważał, że dobroczynność to obowiązek 

każdego majętnego człowieka. A przypomnę, że wszystkie-

go dorobił się sam, ciężką pracą i przemyślanymi decyzjami 

– podkreśliła, choć na usta cisnęło jej się tylko jedno słowo: 

łajdak. – Jestem przekonana, że szpital doskonale wykorzysta 

te środki, inwestując w sprzęt i kadrę, by jeszcze skuteczniej 

przywracać zdrowie tym cudownym, dzielnym dzieciakom 

– wygłosiła, czym, była tego pewna, kupiła czytelników, 

słuchaczy i  widzów. Przy okazji zanotowała w  pamięci, by 

spotkać się z dyrekcją przed kamerami i osobiście pogratu-

lować „zasłużonych pieniędzy”. Wypadałoby też przejść  się 

po oddziale i sfotografować z dziećmi. 

- Firma zostanie sprzedana w szczytnym celu, a pani straci 

posadę dyrektora marketingu. Nigdy też nie  zostanie pani 

jej właścicielem. Co będzie pani robiła? - napierał radiowiec, 

a  inni spojrzeli na  niego z  pretensją, bo  wypadało, aby dał 

zabrać głos komuś innemu. Po chwili jednak skwapliwie reje-

strowali jej wypowiedź. 

- Praca w  Baltic Ships była dla mnie dużym wyzwaniem. 

Przez pięć lat kierowałam marketingiem i PR-em firmy, która 

nie tylko zdobyła rynki europejskie, ale również produkowała 

jachty dla zamożnych klientów ze  Wschodu – mówiła tro-

chę jak na rozmowie kwalifikacyjnej, ale było to, rzecz jasna, 

zamierzone. W końcu została bezrobotna. Teraz jest idealny 

moment, by  się gdzieś zaczepić. Jak temat śmierci jej ojca 

i przekazania milionów w spadku klinice ucichnie, na budo-

wanie na  nowo kariery może być za późno. – Nie  boję  się 

nowych wyzwań, wręcz przeciwnie, bardzo mnie motywują. 

W tej chwili chciałabym przede wszystkim mieć czas na prze-

życie mojej żałoby – dodała i  ruszyła przed siebie, dając 

wszystkim do  zrozumienia, że wywiad zakończony. Była 

zadowolona, że, mimo sytuacji, w jakiej postawił ją ten stary, 

chytry i mściwy alkoholik, udało jej się wyjść z tego z twarzą. 

A wypowiedzią o przeżywaniu żałoby dała znak tym i innym 

mediom, by nie zawracali jej na razie głowy. Nie miała nic prze-

ciwko charytatywności. Uważała, że to bardzo dobra forma 

promocji i budowania wizerunku. Jednak jej ojciec nie miał 

o tym pojęcia. Zmienił testament tylko, dlatego, żeby ją, jedy-

ną spadkobierczynię, bo matka od lat nie żyła, a rodzeństwa 

nie miała, pozbawić wszystkiego, na co tak ciężko pracowa-

ła. To ona z małej firmy produkcyjnej uczyniła liczącego się 

w  branży, notowanego na  giełdzie giganta. To  ona znosiła 
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seksistowskie uwagi i komentarze, że swoje wygodne życie 

zawdzięcza ojcu. To ona pracowała ponad siły, by udowod-

nić wszystkim, że zasługuje na  swoje stanowisko. Teraz jej 

własny ojciec zostawił ją na lodzie. Domyślała się zemsty za 

to  jak mu wygarnęła, że nie nadaje się do kierowania firmą 

i  powinien przepisać jej interes zanim zapije  się na  śmierć. 

Nie podejrzewała go tylko o tak diabelski plan. Gdyby zosta-

wił firmę komuś z wyższego kierownictwa, na przykład temu 

młodemu dyrektorowi do spraw handlowych, czy swojemu 

dobremu przyjacielowi kierującemu logistyką, mogłaby  się 

z nimi sądzić i dociekać swego, ale w momencie, kiedy Baltic 

Ships ma być sprzedana na rzecz szpitala pełnego umierają-

cych na raka dzieci, pozostaje tylko uśmiechać się fałszywie 

i udawać, że jej ojciec to prawdziwy anioł.

Wreszcie wsiadła do służbowej Toyoty Rav4, z którą przyjdzie 

jej  się pewnie pożegnać, bo  jest zarejestrowana na  firmę. 

Wyjęła z  kopertówki telefon. Podczas gdy miała wyciszony 

dźwięk, kilkanaście osób próbowało się z nią skontaktować. 

W  większości zapewne media. Do  nikogo nie  oddzwoniła, 

włączyła się do ruchu i skierowała do mieszkania, niewielkie-

go, ale na całe szczęście jej własnego. Czas się zastanowić, 

co dalej. 

Baltic Ships wkrótce będzie należała do  przeszłości. Adwo-

kat Kordowski, rówieśnik ojca i chyba jeden z jego lepszych 

znajomych, wyjaśnił Klarze jeszcze feralnego dnia, kiedy 

przyszła wysłuchać testamentu, że załoga, poza nią, nie musi 

martwić  się o  swoją przyszłość. Warunkiem zakupu świet-

nie prosperującego przedsiębiorstwa jest pozostawienie 

dotychczasowej kadry. Ojciec płacił córce tyle co innym 

na  szczeblu kierowniczym (nigdy nie była pod tym wzglę-

dem faworyzowana), a  poczynione oszczędności pozwolą 

jej żyć spokojnie przez najbliższe miesiące, podczas których 

z pewnością znajdzie nową pracę. Z większych zakupów cze-

ka ją tylko jakieś w miarę sprawne auto, bo po „rafkę” zaraz 

po pogrzebie zgłosił się pracownik kancelarii, odpowiedzial-

ny za spieniężenie majątku ojca.

Siedziała w kawiarni dopijając frappe, które zamówiła do tar-

ty z malinami, bezmyślnie przeglądając fanpejdż Baltic Ships. 

Od śmierci ojca upłynął miesiąc. Już nikt nie wrzucał postów 

z  kondolencjami i  wirtualnych zniczy. Ludzie nie  pytali co 

dalej i  nie  interesowali  się nowym właścicielem, którym 

został obcokrajowiec. Jego dział PR ograniczył się do jedne-

go komunikatu, informując, że przedsiębiorstwo wznawia 

produkcję i sytuacja wraca do normy. Obecny właściciel fir-

my miał widać przykaz, by nie korzystać z wiedzy i doświad-

czenia Klary, bo  nawet nie  zaproponował jej współpracy. 

Konkurencji, która mogłaby wykorzystać nawiązane przez 

lata kontakty, w  Polsce nie  było. Dziennikarze już do  niej 

nie  dzwonili. Można by przypuszczać, że to  nie  Wojciech 

Lange, a jego córka umarła. Nie wstawała już o świcie, by jako 

pierwsza zjawić  się w  firmie, nie  ustalała z  asystentką swo-

jego kalendarza, nie  prowadziła telekonferencji w  językach 

obcych, które były jej mocną stroną, a zwłaszcza rosyjski, co 

imponowało kontrahentom ze  Wschodu, nie  umawiała  się 

na brunche, lunche i biznesowe kolacje, nie rozcierała obo-

lałych stóp po długim dniu w szpilkach. Z dotychczasowej 

rutyny pozostała kawa i  ciasto w  ulubionej kawiarni. Przy-

chodziła tu  zawsze, oczywiście w  miarę możliwości, o  10, 

wyjmowała komputer, by odpisać na  maile i  tym samym 

spędzić czas przyjemnie, a  jednocześnie pożytecznie. 

To była jej przerwa. Potem, do końca dnia nawet posiłki jadła 

w  towarzystwie obcych ludzi, najczęściej nowych klientów 

lub dziennikarzy, w których wolała mieć sojuszników. Teraz 

to wszystko było nieważne. 

Dziś nie  miała na  sobie eleganckiej sukienki, a  jeansowe 

spodenki i kraciastą koszulę na krótki rękaw. Do tego włosy 

zaplecione w warkocz. Nie zabierała ze sobą komputera, tym 

bardziej, że podjechała do  centrum tramwajem, bo  wciąż 

nie  znalazła motywacji, by rozejrzeć  się za jakimś autem. 

Zabijała więc czas czytając bzdury na Facebooku, oglądając 

cudze dzieci i zdjęcia z imprez.

Internet ją pochłonął, a z otępienia wyrwała dopiero kelner-

ka, która chciała wiedzieć, czy coś jeszcze podać. Nie miała 

po co wracać do domu, więc zamówiła jeszcze raz to samo. 

Kobieta zabrała wysoką szklankę, na dnie której został tylko 

lód oraz talerzyk po  tarcie. Klara odprowadziła dziewczynę 

wzrokiem, a  kiedy ta zniknęła w  kuchni za bufetem, skie-

rowała swój wzrok na  nielicznych o  tej porze gości. Para 

seniorów z  Niemiec rozmawiała o  tym, co dziś odwiedzą. 

Niemiecki znała najsłabiej, ale gdy się skupiła, rozumiała pra-

wie wszystko. Kobieta chciała plażować, a mężczyzna przy-

pomniał jej, że mieli zrobić prezenty dla wnuków, bo przecież 

już jutro wracają do Magdeburga. Niemka uznała, że zdążą 

wieczorem, a  szkoda nie  wykorzystać pogody. Jej mąż dał 

za wygraną, za co został obdarzony ciepłym uśmiechem 

i  pogłaskaniem po  dłoni. Była w  tym geście miłość, jakiej 

nigdy nie widziała u swoich rodziców. Sama, a miała już trzy-

dzieści lat, takiego człowieka, z  którym chciałaby  się zesta-

rzeć, dotąd nie spotkała. 

Kelnerka przyniosła zamówienie, a  więc przestała  się gapić 

na  starsze małżeństwo. Przemieszała długą łyżką kawę, by 

rozpuścić w  niej gałkę lodów waniliowych oraz wprawić 

w  ruch kostki lodu. Dźwięk ten od zawsze kojarzył jej  się 

z wakacjami.
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- Proszę nie  wchodzić z  psem – kelnerka ostrzegła męż-

czyznę, który właśnie wkroczył do lokalu z rudym kundlem 

na smyczy. Stał do Klary plecami. Był dość wysoki, ale zbyt 

szczupły jak na jej gust. Miał dłuższe, ciemne i kręcone włosy. 

Również nie w jej stylu.

- Chciałem tylko napić  się kawy – odpowiedział szukając 

wzrokiem miejsca. Zobaczyła jego śniadą cerę i  brązowe 

oczy. Z profilu prezentował się całkiem dobrze. 

- Mamy również stoliki na zewnątrz – poinformowała go pra-

cownica kawiarni.

- Ale  jest za gorąco – poskarżył się. Całkiem uzasadnienie, 

bo było prawie 30 stopni, a on miał czarną koszulkę i spodnie 

khaki. – Poza tym, czy my komuś przeszkadzamy? – zapytał, 

kierując wzrok najpierw na Niemców, którzy nie mieli pojęcia 

o co chodzi i szybko wrócili do przerwanej rozmowy, potem 

na Klarę.

- Mnie osobiście nie  przeszkadza – przyznała zgodnie 

z prawdą. 

- To dobrze, chodź Motyl, dosiądziemy się do tej miłej pani – 

orzekł właściciel psa.

Chwilę później, choć większość stolików była wolna, piła 

kawę w towarzystwie Łukasza, a pod stolikiem Motyl łapczy-

wie siorbał z turystycznej miseczki, którą jego pan najpierw 

w dwóch ruchach rozłożył, a potem napełnił wodą z butelki.

- Dlaczego Motyl? – zapytała, gdy się sobie przedstawili. 

- Lubi gonić za motylami – wyjaśnił chłopak, na około dwa-

-trzy lata młodszy od niej. Choć akurat w  przypisywaniu 

ludziom wieku nie  była nigdy zbyt dobra. Kelnerka, wciąż 

zła za łamanie regulaminu lokalu, bez zbędnej uprzejmo-

ści postawiła przed Łukaszem kawę americano i  sernik 

z brzoskwiniami. Podziękował jej serdecznie, ale nie dała się 

udobruchać. 

- Urlopik? – zagadnął, słodząc swoją kawę.

- Można tak powiedzieć – roześmiała się.

Mieszając przypatrywał jej się uważnie. Miał lekki zarost, co 

było miłą odmianą dla wszechobecnej hipsterskiej brody. 

Upiła frappe. Chwilę milczeli, ale nie czuła się z tego powodu 

niezręcznie.

- Zawsze chodzisz na kawę z Motylem? – zapytała.

- Tylko we wtorki.

Jej mina musiała wyrażać więcej niż zwykłe zdziwienie, bo się 

roześmiał. Lekko, beztrosko, szczerze. Całkiem fajny ten chło-

pak z psem, pomyślała. 

- Motyl to psiak ze schroniska – pospieszył z wyjaśnieniem. 

- Jeden z  wielu, które w  wolnych chwilach wyprowadzam 

na spacery. We wtorki zabieram na miasto akurat Motyla. Jutro 

spędzam przedpołudnie z Murzynkiem. Lubi biegać po pla-

ży. Jak chcesz możesz wybrać się z nami – zaproponował. 

Klarze początkowo wydawało  się dziwne, że dorosły facet 

ma czas wyprowadzać na  spacery psy ze  schroniska. Oka-

zało  się jednak, że Łukasz jest ratownikiem medycznym 

i pracuje na zmiany. W zależności od grafiku, na wolontariat 

poświęca ranki lub późne popołudnia. Pomaga w karmieniu, 

utrzymaniu zwierząt w czystości, często wykorzystuje swo-

je umiejętności medyczne, by je opatrzyć w razie potrzeby 

Olena Ulianova „Niespodziewana 

melodia”, kolaż włókienniczy
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oraz, jak inni sympatycy schroniska, zabiera psiaki na spacery, 

by nie musiały całych dni spędzać w kojcach. 

- Bardzo szlachetne z twojej strony – podsumowała.

- Te psy dają mi więcej niż ja im – zapewnił.

Dzięki Łukaszowi poznała nie tylko Motyla i Murzynka, ale też 

Kropkę, Korę i Juliana. Przez dwa tygodnie codziennych spa-

cerów zdobywała zaufanie tych biednych psów, dla których 

schronisko szukało dobrych domów, a  przy okazji bliżej 

poznała ich opiekuna. Łukasz opowiedział jej trochę o sobie. 

O  źle zainwestowanych uczuciach i  trudnym rozstaniu, 

o pracy przy wypadkach drogowych, o codziennym patrze-

niu na bezsensowną, przedwczesną śmierć, o wolontariacie, 

który bardzo często go przygnębia, ale  jednocześnie daje 

ogromną satysfakcję. O sobie nie musiała dużo mówić. Koja-

rzył ją z mediów. Przyznała się jednak do złości na ojca, który 

bez konsultacji z nią przekazał firmę na cele charytatywne. 

Wtedy Łukasz zapytał, czy chciałaby czasem towarzyszyć mu 

podczas interwencji. Zgodziła się, bo i tak nie miała nic lep-

szego do roboty. 

Łukasz miał ranki, więc na  interwencję wybrali  się popołu-

dniu. Jechali busem pożyczonym od jednego z wolontariu-

szy. Schronisko nie posiadało aut służbowych. 

- Powiedzieć, że jesteśmy niedofinansowani, to  nic 

nie powiedzieć – mówił Łukasz podczas ich podróży. Zajął 

miejsce obok kierowcy - wolontariusza i odwracał się do niej 

i  towarzyszących jej na  tylnym siedzeniu weterynarza oraz 

strażnika miejskiego. – Moglibyśmy pomóc znacznie więk-

szej liczbie zwierząt, ale  nie  mamy ani warunków lokalo-

wych, ani kasy na leczenie. Ba, nawet z rachunkiem za prąd 

zalegamy – tłumaczył Klarze, bo  wszyscy inni doskonale 

znali sytuację. Zamilkł, gdyż dojechali na miejsce. Niewielkie 

gospodarstwo było ogrodzone siatką. Przez uchyloną furtkę 

dostali się na teren zaniedbanej posesji. Zarośnięta chwasta-

mi ścieżka prowadziła na rozpadające się schody do partero-

wego domu. Strażnik miejski skierował swoje kroki do drzwi 

wejściowych, a  pozostali przeszli od razu na  tyły budynku. 

Do najwyraźniej opuszczonej stodoły przywiązany był bury, 

niewielki kundelek. Jego łańcuch był niemożliwie krótki i krę-

pował ruchy, uniemożliwiając osłabionej psinie próbę podej-

ścia do nich. Mimo zaznanych krzywd, zwierzak wydawał się 

ufny. Może wiedział, że chcą mu pomóc, przemknęło Klarze 

przez myśl, kiedy tak stała jak słup soli poruszona losem psa. 

Tymczasem Łukasz wyjął telefon i zrobił nim kilka zdjęć. Cała 

czwórka obejrzała  się słysząc kroki. Strażnik miejski szedł 

do nich w towarzystwie właściciela psiny, który na ten widok 

zwinął się w kłębek.

- Czemu pan więzi tego psa? – zapytał ostro Łukasz. Dotąd 

nie widziała chłopaka wściekłego. 

- Miejsce psa jest przy budzie – stwierdził tęgi mężczyzna. 

Jego tusza i  rumiane policzki pozwalały sądzić, że nigdy 

nie głodował. W przeciwieństwie do psa, który, jak zauważyła 

Klara miał miskę kompletnie suchą. Dawno nie dostał ani jeść, 

ani pić. A to, co „Pan” kundelka nazwał szumnie budą, było 

tylko dziurą w drewnianej stodole. 

- I wcale go nie głodzę – tłumaczył się, odpowiadając zapew-

ne na  zarzuty postawione mu wcześniej przez strażnika. 

Funkcjonariusz nic już nie  tłumaczył, tylko wypisywał jakiś 

blankiet. – On nie chce jeść – stwierdził grubas.

Klara, wciąż oniemiała z  szoku, spojrzała na  pieska. Nawet 

z odległości dwóch metrów była w stanie policzyć wszystkie 

jego kości.

- Zabieramy psa – odrzekł funkcjonariusz, a lekarz i pozostali 

mężczyźni podeszli do psiny, by ją uwolnić – A z panem spo-

tkamy się w sądzie – dodał strażnik.

Wracali w milczeniu. Łukasz usiadł tym razem z tyłu, obok niej 

i lekarza. Na jego kolanach leżał Baruś. Wychudzony, zapchlo-

ny, poraniony i przerażony. Klara ukradkiem ocierała łzy.

- Ja  się czujesz? – zapytał, kiedy otworzyła drzwi. Było już 

późno, ale  obiecał, że przyjdzie porozmawiać i  dotrzymał 

słowa. Wyglądał na zmęczonego. 

- Kiepsko – przyznała i  zaprosiła go do  środka. – Nie  rozu-

miem dlaczego ludzie są takimi potworami – stwierdziła 

posępnie, choć cisnęły jej  się na  usta mocniejsze słowa. – 

Usiądź, proszę. Zrobię nam herbatę.

- Jak nasza psinka? – zapytała stawiając dwa parujące kubki 

na stoliku w salonie. 

- Lekarz nawadnia go kroplówkami. Póki co Baruś wyma-

ga specjalnej karmy. Za kilka tygodni dojdzie do  zdrowia. 

Będziemy szukać mu domu – wyjaśnił i spojrzał jej w oczy. 

– To była jedna z mniej drastycznych interwencji – przyznał. 

Opowiedział jej o  psach przywiązanych w  lesie i  znalezio-

nych przez grzybiarzy, wyrzuconych w  workach z  kamie-

niami do  wody i  cudem uratowanych przez rybaków, 

ciągniętych za samochodami oraz zabitych deskami we wła-

snych budach. Wszystkie zostały pozostawione na  pewną 

śmierć w  niewyobrażalnych męczarniach. Łukasz mówił, 

a ona płakała jak bóbr. 

- A  to  i  tak szczęśliwcy, którym udało się pomóc na czas – 

zakończył i widząc w jakim jest stanie, przytulił ją do siebie. 

– Przepraszam. To było za dużo jak na jeden dzień – mówił 

do jej włosów. – Nie płacz. Przepraszam. 

Obudziła  się z  bólem głowy, z  podpuchniętymi oczami 

i  z  suchością w  gardle, bo  w  końcu zamiast poić gościa 

herbatą, otworzyła wino. A potem drugie. Za to z mocnym 
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postanowieniem, że pomoże schronisku. Łukasz wyszedł 

późno, długo rozmawiali i choć już nie o losach psów, tylko 

bardziej pozytywnych rzeczach, ona nie przestawała o nich 

myśleć ani na chwilę. Potem długo nie mogło zasnąć, obmy-

ślając sposoby na  poprawę kondycji finansowej placówki 

i edukowanie ludzi w temacie adopcji zwierząt (niektóre, jak 

powiedział Łukasz, czekają na dom po kilka lat, gdy tymcza-

sem ludzie bezmyślnie kupują rasowe maskotki z  hodowli 

albo, co gorsza, z pseudohodowli). Dawno nie myślała o ojcu, 

a dziś znów była na niego wściekła. Gdyby tylko miała dostęp 

do większej gotówki, mogłaby pomóc schronisku. Mogłaby 

też kupić dom i  sama adoptować kilkoro nieszczęśników. 

Przy kawalerce było to niemożliwe. Niestety, była spłukana. 

Ale chociaż miała kilka dobrych pomysłów. 

Z  Łukaszem i  pozostałyśmy wolontariuszami spotkała  się 

późnym popołudniem w  schronisku. Zanim rozeszli  się 

do zwyczajowych czynności i na spacery, poprosiła wszyst-

kich o chwilę uwagi. Postanowiła podzielić się swoimi pomy-

słami, a przy okazji poprosić o pomoc w ich realizacji. 

- Po  pierwsze, profesjonalne sesje zdjęciowe naszych psia-

ków na fanpejdż schroniska – zaczęła, zdając sobie jednocze-

śnie sprawę, że powiedziała „naszych”. Zauważyła, że Łukasz 

uśmiechnął się do niej ciepło. – Mam na myśli zdjęcia pod-

czas zabawy, wygłupów, czy pieszczot. Zdjęcia, a także same 

posty opisujące historię tych psów, mają chwytać za serce. 

Jestem pewna, że ludzie szybciej zdecydują  się na  adop-

cję, gdy przeczytają o  tym, o  czym wczoraj usłyszałam od 

Łukasza – mówiła, a  wszyscy potakiwali z  aprobatą. – Jeśli 

nie będą mogli pozwolić sobie na nowego pupila, być może 

chętnie sięgną do  portfeli. Za każdym razem będziemy 

podawać numer konta. Do  tego kalendarz – nakręcała  się 

widząc, że ludzie słuchają. - Jest wrzesień. To  czas, kiedy 

drukuje się kalendarze na nowy rok. Wybierzemy najlepsze 

zdjęcia z  sesji, wydrukujemy kilka a  może kilkanaście tysię-

cy egzemplarzy, które sprzedamy przez stronę internetową. 

O promocję się nie martwcie – zastrzegła - Umówiłam się już 

w tej sprawie z zaprzyjaźnionymi dziennikarzami. Będziemy 

mieć dobrą prasę. I nie tylko, bo stacje radiowe i  telewizyj-

ne też obiecały wsparcie. Mam również plan na  włączenie 

dużych firm w stały sponsoring schroniska, a także utworze-

nie klubu jego przyjaciół, do których zaprosimy różne znane 

osoby. Ale o tym później – dodała dumna z siebie. 

- Jesteś niesamowita! – wykrzyknął Łukasz i pocałował Kla-

rę w policzek. Pozostali wolontariusze nagrodzili jej pomysły 

brawami. Znów czuła  się w  swoim w  żywiole. W  dodatku 

miała wrażenie, że wreszcie robi coś sensownego. A  ludzie, 

którymi się teraz otacza, są szczerzy i życzliwi. 

W rolę fotografa piesków wcielił się fotobloger, któremu Kla-

ra obiecała promocję w  portalach ogólnopolskich. Zdjęcia 

przeszły jej najśmielsze oczekiwania. A historie, które do nich 

wspólnie dopisali, nie  szczędząc drastycznych szczegółów, 

a  jednocześnie uwypuklając psie uczucia, wzruszały do łez. 

Przy wsparciu mediów bez problemu znaleźli drukarnię, któ-

ra zgodziła  się sfinansować druk dwudziestu tysięcy kalen-

darzy. Rozchodziły  się jak świeże bułeczki, choć ich cena 

nie  była niska. Schronisko mogło wreszcie zakupić nowe 

kojce, zapas specjalistycznych karm oraz służbowego vana. 

Po  pieski, które sukcesywnie prezentowali na  fanpejdżu 

urywały  się telefony. Można było sobie pozwolić na  luksus 

wyboru najwłaściwszego domu. Do mecenasów schroniska, 

które zyskało nazwę „Domu Najlepszego Przyjaciela” (rów-

nież pomysł Klary) dołączyli prawie wszyscy lokalni przed-

siębiorcy, deklarując comiesięczne stałe przelewy gotówki. 

Rozgłos spowodował, że udało  się również zawiązać klub 

przyjaciół, wśród których znaleźli się aktorzy, muzycy i znani 

z tego, że są znani celebryci. O wymiarze sukcesu świadczyło 

nie tylko konto bankowe, ale również liczba fanów na Face-

booku, która ze skromnych 260 wzrosła do prawie 60 000. 

– Teraz mamy idealne narzędzie do  promocji. Nasze pieski 

nie będą czekać latami aż ktoś je pokocha – zauważyła Klara, 

gdy świętowali z Łukaszem i innymi wolontariuszami spekta-

kularny sukces. Zorganizowali w biurze małe przyjęcie sylwe-

strowe. Były zimne i gorące przekąski, które z dziewczynami 

przygotowały, wina, piwa, wódka i rosyjski szampan. Tańczyli 

przy hitach z  telewizora, przerywanych reklamami i  musia-

ła przyznać, że nigdy nie  bawiła  się lepiej. Łukasz całą noc 

nie odstępował Klary na krok. Tulił ją i całował podczas wol-

niejszych piosenek, a gdy siedzieli przy stole, trzymał za rękę. 

Czuła się bardzo swobodnie w towarzystwie innych wolon-

tariuszy, którzy żartowali (a  może nie), że powinna zatrud-

nić się w schronisku jako PR-owiec. Obiecała to rozważyć. 

Nad ranem panował siarczysty mróz, ale  w  ogóle go 

nie odczuwali wracając z  imprezy do  jej mieszkania. Ślizga-

li się na chodniku, tańczyli do wyimaginowanej muzyki, rzu-

cali śnieżkami, aż w końcu znaleźli się w zaspie, gdzie długo 

i namiętnie się całowali. Uspokoili się dopiero na klatce scho-

dowej, gdzie Klara rozpoczęła poszukiwania klucza w toreb-

ce. Po przekroczeniu progu Łukasz postanowił pomóc jej się 

rozebrać, ale  musiała odrzucić zaloty, gdy dostrzegła list 

na  wycieraczce. Prawdopodobnie ktoś jej go wsunął pod 

drzwiami. Otworzyła kopertę i  wyjęła kartkę. Rozpoznała 

charakter pisma i momentalnie wytrzeźwiała. Czytając kom-

pletnie nie zwracała uwagi na obcałowującego jej włosy, szy-

ję i kark chłopaka. 
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Kochana Córeczko,
Zapewne z  rozgoryczeniem przyjęłaś wiadomość o  sprze-
daży naszej firmy na  cele dobroczynne. Tak, NASZEJ, mojej 
i TWOJEJ. Choć pod koniec chyba tylko TWOJEJ. Musisz wie-
dzieć, że zawsze bardzo ceniłem i  cenię Twoją pracę, zaan-
gażowanie i, mimo młodego wieku, dużą wiedzę na  temat 
zarządzania nie tylko marketingiem i naszym wizerunkiem, 
ale  firmą w  ogóle. Jestem z  Ciebie bardzo dumny i  nigdy 
nie  wyobrażałem sobie lepszego następcy. Skąd więc moja 
decyzja? Jak wspomniałem, jesteś jeszcze bardzo młoda. Ja 
również młodo zaczynałem i  zanim skończyłem trzydziest-
kę, jako pierwszy w Polsce budowałem jachty na zamówie-
nie. Nie  tak spektakularne jak robimy teraz, ale  w  tamtych 
czasach okazalsze były tylko za oceanem. Chcę przez 
to powiedzieć, że szybko osiągnąłem sukces i szybko się nim 
zachłysnąłem. Zbyt późno zdałem sobie sprawę, że dla karie-
ry poświęcam moją ukochaną Ewunię, Twoją Mamę. Więdła 
jak kwiat czekając na  mnie z  późnymi kolacjami, znosząc 
moje coraz bardziej nerwowe usposobienie i  wybaczając 
mi słabość do  alkoholu oraz, czego najbardziej mi wstyd, 
do  innych kobiet. To  przeze mnie zachorowała, nie  od dziś 
wiadomo, że wszelkie nowotwory biorą się ze stresu i z nie-
spełnionych pragnień. Moja Ewunia pragnęła miłości i mojej 
bliskości. Nie  dałem jej tego. Ja pragnąłem coraz więcej 
pieniędzy, ale  i  one szczęścia mi nie  przyniosły. Z  przyczyn, 
które wymieniłem, również zachorowałem. Nie mówiłem Ci 
o postępującym raku prostaty, wolałem byś dowiedziała się 
razem ze  wszystkimi, czyli wtedy, gdy już nie  uniknę poby-
tu w  szpitalu, a  moje dni będą policzone. Nie  piszę o  tym 
dlatego, byś mnie żałowała, ani dlatego, by usprawiedliwić 
swoje picie. Uświadamiam Ci tylko, że najbardziej boli, gdy 
upadasz z  wysoka. Poprzez pozbawienie Cię wszystkiego, 
a  przynajmniej dóbr materialnych, stanowiska i  prestiżu, 
chcę Cię nauczyć pokory. Niestety, Kochana Córeczko, bra-
kuje Ci jej, tak jak mi, gdy byłem w  Twoim wieku. Pewność 

siebie, przebojowość i ambicja to bardzo ważne cechy. Jed-
nak łatwo gubią człowieka. Przysłaniają mu to, co w  życiu 
najważniejsze: miłość i  przyjaźń. W  pogoni za sukcesem 
zawodowym nie  ma miejsca na  pochylenie  się nad ludzką 
krzywdą, na  satysfakcję z  czynienia dobra, ani na  radość 
z  małych rzeczy. Niedawno w  szpitalu odwiedziła mnie 
mama dziecka, któremu kiedyś sfinansowaliśmy nowator-
ską operację serca. Gdyby nie nasze pieniądze, kobieta stra-
ciłaby synka. Wiesz, że nawet nie wiedziałem o takiej akcji? 
Ty ją nadzorowałaś, jak wszystko inne. Wiem, że chciałaś 
ocieplić nasz wizerunek, ale  przy tej okazji ocaliłaś rodzinę 
przed tragedią. Było mi miło, że daliśmy te pieniądze, ale też 
strasznie głupio, że osobiście nie zainteresowałem się losem 
chłopca. Jego mama dała mi laurkę, wykonaną przez dziec-
ko. Namalował mnie, drzewo, słońce i  kwiaty. Nawet teraz 
na nią patrzę i mam łzy w oczach. Kiedy to czytasz, dosko-
nale już wiesz, co mam na myśli. Wiem, że zostały mi mak-
symalnie dwa tygodnie i dlatego czym prędzej rozliczam się 
ze swoim życiem. Wczoraj napisałem testament, który masz 
poznać po mojej śmierci. List ten zaś zostanie Ci dostarczony, 
kiedy mój adwokat i  jednocześnie przyjaciel uzna, że moja 
lekcja pokory, którą dla Ciebie zaplanowałem, dobiegła koń-
ca. Jestem przekonany, że spotkałaś na nowej drodze wiele 
wyjątkowych osób, które pomogły Ci dostrzec to, co w życiu 
najważniejsze. Nie wiem, jaki masz obecnie pomysł na siebie. 
Nie mam jednak wątpliwości, że wspaniale sobie poradzisz. 
Twój Tata
PS. Mecenas wręczy Ci pół miliona złotych. Wiem, że mądrze 
wydasz te pieniądze. 
- Łukasz!? – krzyknęła, a  chłopak momentalnie zaprzestał 

całowania. 

- Tak, Kochanie?- zapytał z miną niewiniątka. 

- Chcesz mieć ze mną psy? – spojrzała mu w oczy. 

- Każdą ilość – pocałował ją w usta. 

Opowiadanie Magdy Bielickiej „Lekcja pokory”, zostało nagrodzone II nagrodą w  XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim  

im J. I. Kraszewskiego

Bogdan Groth „Roszkowo”, fotografia
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Aleksander Domański „Księżyc”

Anna Jakubowska „Żuławy 2” Krzysztof Jakubowski „Żuławy 2”

Aleksander Domański „Cukrownia  Pruszcz”

fotografia
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Andrzej Tuźnik „Chłopiec z łukiem”, olej na płótnie

Regina Kłosińska „Po burzy”, olej na płótnie

malarstwo
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Vasyl Netsko „Bez tytułu”, olej, akryl

Maja Chrostowska-Gucwa „Martwa natura 2”, akryl

Elżbieta Gut Szymecka „Tęsknię”, inspirowany (Tamara Lempicka), akryl
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poezja

Magdalena Kuśmirek
Marcjanna pisze swoje CV
J a    M a r c j a n n a    S e l l e r
Posiadam dynamicznie przydzielane IQ  
Jestem blondynką przyuczaną do zawodu  
po każdej przerwie na kawę stąd moja biegłość  
* nikt nie wie czemu miałam farta z tym grantem  
 
Jestem prosta w obsłudze plus dwa lata gwarancji  
* alergię mam tylko sezonowo i okazjonalnie  
z poliestrowym wypełnieniem w szczelnych objęciach  
Zajmuję ponadto mało miejsca, tzn. ja i mój laptop  
 
W życiu osobistym nacechowana jestem  
aparycją, dyskrecją i wykształceniem  
Regularnie czytuję literaturę fachową  
i sporządzam notatki dla zaufanych kolegów  
Odniosłam kilka publikacji * niepotrzebne skreślić  
 
Ja Marcjanna Seler zapytuję  
czy nie znalazła by się dla mnie jakaś praca  
* niechby już w dziale męskim  
bo strasznie jestem zmotywowana

Jan Stanisław Smalewski
Stary poeta i miłość
 Jestem starym poetą, zestarzały się moje wiersze.
Stare wiersze jak dojrzałe kobiety są wszędzie.
Można nawet je spotkać na klatkach schodowych,
pilnują domów, z których odeszły ich miłości.
 
Jestem starym poetą, zestarzały się moje myśli.
Stare myśli są jak stare zegary. Chodzą głośno,
wybijają kwadranse, nadają się do antykwariatów.
Ale w antykwariatach nie kupisz miłości.
 
Jestem starym poetą, zestarzała się moja miłość.
Chodzi w ciepłym swetrze, karmi dzikie kaczki
pływające po Łebie. Zbiera na własny użytek
zioła i kwiaty. Zioła mają przykry zapach.
 
Jestem starym poetą, wspominam pierwszą miłość.
Czasem wychodzę z nią na długi spacer.
Wtedy trzymamy się za ręce. Tak, pierwsza miłość
nigdy się nie starzeje. Starzeją się tylko serca.

Roman Ciesielski
ten wiersz jest
ten wiersz jest
pełen nadziei
i niepokornych myśli
jak samotna dziewczyna w ogrodzie
upojona lipcowym słońcem
zaprawiona fioletem zachodu
pluszcząca rzeką
rozmową dzwonów o świcie
ostatnia taka rozmowa
ostatnia kropla nadziei

Andrzej Sikorski
opowieść 14
po przyjeździe kowbojki z Kartuz
na krótszym peronie 1 został słoik z wodą
zwyczajnie w niszy jednego z masywnych trzymadeł peronowego dachu
do zguby nikt się nie przyznawał, nie spluwał i nie wciskał petów – działo się to 
[kiedy paliło się wszędzie 
dopiero jakoś na początku czerwca zrobiło się zbiegowisko
jedna z kijanek miała biały ogon
 
w kiosku przy blokach wojskowych podobno ktoś skreślił piątkę w Jantara*
 
*gdańska gra liczbowa

Na przejeździe 
Siedzi w budce i dymi w piecyku, jak parowozy z węglem do portów. Patrzy na szyny i wie, kiedy pojedzie elektryczny do Gdańska. 
Nie rozmawia, czasem odkładnia burkliwie - dobry! Mógłby grać w szachy lub słuchać radia, ale nie. W rękach ma dwie półkule 
miasta i rzekę, i mosty. Kiedyś podwiesiliśmy do szlabanu kota w koszyczku i pojechał - u Pana Szymkowiaka dzwonił telefon. 



21

Aleksander Tomczak, rzeźba w drewnie

Adam Stachowicz, rzeźba kuta połączona z bursztynem, nagroda 
„Bursztynowe Lwy” na 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. 
Gdynia 2007 r.

Zenon Kosater, rzeźba w drewnie

Zygmunt Bukowski „Św. Jacek”, rzeźba 
w drewnie, fot. Danuta Kraszewska

Anna Flis, płaskorzeźba

rzeźba



22     styczeń – marzec 2018

Kazachstan. Kanion Szaryński. Centralno-azjatycka wersja Wielkiego 
Kanionu Kolorado

Iguazu, Argentyna. Największy na świecie system wodospadów 
(na granicy argentyńsko-brazylijskiej)

Bali. Indonezyjska tancerka

Galapagos, Ekwador. Ptaki krążące nad rybakami, którzy wrócili z połowu w Puerto Ayora na wyspie Santa Cruz.

fotografia

Małgorzata Kloka, Mariusz Krzanowski
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Patagonia, Chile. Lodowiec O’Higginsa Angkor, Kambodża. Drzewo porastające ruiny świątyni Ta Prohm

Katmandu, Nepal. Jedna z uliczek stolicy Nepalu Peru. Wytwórnia soli Salineras de Maras w okolicach Cusco Kambodża. 

Kompleks Angkor. Khmerska świątynia Bayon, zwana czasem świątynią twarzy. Serce Angkor Thom – ostatniej stolicy khmerskiego imperium. 
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recenzja

Halina Goral-Rybkowska

O wierszach Elżbiety Kruglik

      Elżbieta Kruglik to młoda poetka, u której obserwuje się 

niezwykle dynamiczny rozwój artystyczny. Jest absolwentką 

średniej szkoły muzycznej i Politechniki Gdańskiej. Studiowa-

ła na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, który ukoń-

czyła z dyplomem inżyniera budowy okrętów.     

Muzyczna profesja pozwala poetce na kontynuowanie zain-

teresowań. Komponuje muzykę do tekstów poetyckich, gra 

na instrumencie, śpiewa, organizuje koncerty i pisze wiersze. 

Wykształcenie techniczne w sposób trwały odcisnęło piętno 

na słownictwie i strukturze utworów poetki. Świadczy o tym 

pierwszy wydany tomik poetycki pod znamiennym tytułem 

„Dźwiękokształty”.

     Żeby zagłębić się w teść wierszy   należy odpowiedzieć 

na pytanie, co zapowiada ów tajemniczy tytuł. Na potrzebę 

utworów poetyckich autorka użyła  rzeczownika złożonego  

- „dźwiękokształty”.  Są to dwa wyrazy pochodne  „dźwięk” i  

„kształty”  o dwóch  różnych  podstawach słowotwórczych, 

pozostający ze sobą w związku przynależności (dla niewta-

jemniczonych  wyjaśniam, że odmienia się tylko drugi człon). 

Zrost zespala dwa rzeczowniki w jedną całość, nadając wyra-

zowi realne znaczenie. Dźwięk to rzeczownik (rodzaj  męsko-

rzeczowy)  oznaczający fale akustyczne odbierane przez 

narząd słuchu; kształt - rzeczownik (rodzaj męskorzeczowy) - 

to zarys przedmiotu, definiując najogólniej. A zatem, „dźwię-

kokształty”  teoretycznie  to  wyraz o  wartości autotelicznej, 

czyli posiadający wartość samą w sobie.   Innymi słowy  jest 

to  wyraz ambitny, mający   znaczenie z  powodu samego 

istnienia.   Jednakże, czytelnik  poznawszy treść utworów 

nada  tytułowi bardziej realne znaczenie. Okazuje się, że   

tytuł „Dźwiękokształty”  jest częścią świata przedstawione-

go i niejednokrotnie odzwierciedla maestrię puenty wierszy 

E. Kruglik.

       Zbiorek składa się   z  utworów pisanych we  wczesnej 

młodości, których genezą są dziewczęce fascynacje pierw-

szą miłością, przygodami, odkrywaniem prawd  i beztroską 

wieku. Poetka - jak powiada - ma do nich sentyment mimo 

świadomości  o  technicznych niedoskonałościach, ale  bar-

dzo pragnie, by znalazły się w tomiku. Druga grupa wierszy 

z późniejszego okresu  wyróżnia się  już pewną dojrzałością 

w  formułowaniu przesłań, zwięzłością w  wyrażaniu  myśli, 

strukturą i  słownictwem.  Na  pewno poezja ta  nie  wdziera 

się od razu do świadomości odbiorcy, ale jej siłą jest metafora, 

którą żartobliwie poeta Roman Ciesielski określił jako „zgrzy-

tającą”.  Istotnie, metafory w  poezji Elżbiety Kruglik nie  są 

dziełem natchnienia Muz z  Orszaku Apollina. One są skon-

densowanymi wrażeniami, z obserwacji codzienności. „Teraz 

jestem już tylko dwiema cząsteczkami /atomami słyszącego 

powietrza i bólu rozbitego szkła/ wysoko poza plazmą spa-

linowych oddechów” [„Jestem tylko 2”,  z tamże], i dalej: „ten 

błysk nóż pchnij w tył/ (...) ten wrzask czas zgrzyt w nas (...)  

[„Impresja 3”, tamże].  Wiersze rejestrują i utrwalają wrażenia, 

metaforyzują refleksje. Tak postrzegany świat  jest  jego uro-

dą i stanowi wartość poezji E. Kruglik. 

     Ale jest jeszcze inna warstwa poezji tej autorki. Jest to sub-

telna liryka, delikatna w kreowaniu marzycielskiej wizji świata. 

Ze  szczególną uwagą  przeczytałam jeden z  wielu utwo-

rów afirmujących życie codzienne człowieka, otaczającą go 

przyrodę i otoczenie: „(...) połóż na stole ręce spracowane 

/ odmrożone ludzką biedą/  pustką domu poorane/  z twar-

dym blatem tworzą jedno” [„Ręce”, z  tamże].   Szacunek dla 

prostego człowieka, tradycji, więzi z  rodziną to  najistotniej-

sze  wartości dla poetki, wyniesione z  rodzinnego domu 

i  niepokojem obserwowane, że powoli zanikają... Z  ironią, 

ale i gorzką konkluzją podmiot liryczny pyta: „Bez czego jesz-

cze nie możesz żyć?/ Prymitywna  karykaturo  Boga/  Zasta-

nów  się dobrze, a  wybieraj mądrze/ (...) Bo  w  przestrzeni 

Euklidesa czas płynie tylko w/ jednym kierunku (...), [„Spiesz 

się”, z tamże]. Autorka wytyka tu sztuczne formy egzystencji 

ludzkiej, której kołem zamachowym jest pieniądz, pogoń za 

pracą, która  zapewni  luksusowe życie, gdzie fetyszem jest 

drogie auto czy najnowocześniejszy komputer. „spieszysz się 

bardzo sąsiedzie/ co mieszkasz w każdym mieście/ na każ-

dym domofonie twoje nazwisko/ (...) czego jeszcze zapo-

mniałeś kupić?/ dlaczego tak mało godzin nadliczbowych?/ 

czy sąsiadka ma już większy telewizor?”  [„W   biegu”, z  tam-

że]. Poetka obserwuje zupełne zapomnienie tekstu Kamien-

nych tablic” z biblijnym nakazem: Pamiętaj abyś dzień święty 

święcił! „(...)  bo dzisiaj jest niedziela/ kto jeszcze pamięta / że 
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w niedzielę/   piszą się dobre książki/ jeszcze lepsze czytają 

(…) rozmowy   kleją (...) chodzą na  spacery  (...)”   W  niedzie-

lę odwiedza się rodziców, bo: „(...) tęskni babcia/ i  szarlotkę 

piecze (…).   Człowiek pracujący odpoczywa  i  nabiera sił, 

zjada wspólny posiłek z  rodziną, rozwiązuje jej problemy 

„(...) to wszystko się dzieje/ właśnie w niedzielę/ tylko trzeba 

pomóc/ i być” [„Niedziela”, z tamże].   

      Urodą życia człowieka jest też przyroda, zwierzęta, tylko 

trzeba „być i chcieć „widzieć” „(...) bogactwo kolorów/ czerni 

i bieli /  [...] w przejrzystej poświacie/ drzewne  portrety/ w sło-

necznych ramach”  a za oknem „[...] księżyc w odcieniu szkla-

no-modrzewistym (…) / wpuść go, otwórz okno na oścież 

/ srebrnego powietrza zaczerpniesz/ (...)  [„Pejzaż” i „Za szybą 

(Księżyc)”, z  tamże].  A  w  wolnej chwili „(...) otula mnie pled 

codzienności/  na kolanach  przysiadło  szczęście/ nie trzeba 

mi niczego więcej  (...)”,[ „Kocie prawo”, z tamże]. Po przeczy-

taniu tych wierszy, chce się krzyczeć. Ciesz się chwilą, ciesz się 

życiem, bo „w przestrzeni Euklidesa czas płynie tylko w/ jed-

nym kierunku/ [„Spiesz się!”, z tamże]. 

      Przytoczone cytaty to fragmenty liryki osobistej poetki, 

w których wydobywa z siebie najistotniejsze refleksje i emo-

cje. Ale  autorka posiada  też dar operowania ironią. Dosko-

nale też potrafi zabawiać czytelnika swoją przewrotnością. 

Zabiegi te stosuje w  wierszach m.in. dedykowanych bratu. 

Wiersze tworzą anafory i antytezy. Są to imiesłowy przymiot-

nikowe bierne określające rzekomo negatywne cechy oso-

bowości brata „nieociosany/ nieobrobiony                             / 

nieunormowany (…)   nieposklejany (…) niedokończony/ 

nienaprawiony/ (...)”  i inne oksymorony użyte w celu poskro-

mienia najbliższej istoty dzielącej wspólne DNA - braciszka! 

Na szczęście zagadka zostaje rozwikłana w ostatnich wersach 

„usiądź/ ze  mną/ nieodgadniony/ niezastąpiony/ jedyny” 

[ „Brat 2”, z tamże]. Efektowne zastosowanie   figur retorycz-

nych: oksymoronów, antytez, hiperboli, czytelnik zauważa 

w pozostałych wierszach E. Kruglik. 

      Ciekawym zjawiskiem w  tej poezji są neologizmy. 

Poetka tworzy wyrazy i  wyrażenia frazeologiczne, któ-

re uzyskały nowe znaczenie.  Są one nie  tylko  ciekawymi 

metaforami, ale  także „odświeżają” język, budują nowe 

konstrukcje składniowe. Najczęściej autorka tworzy neolo-

gizmy słowotwórcze: wszechrzeczy/ niepokój/, ostroświatłe 

gwiazdy/,   przedumarłe twarze/ /modrzewiasty pazurzasty/ 

kot /     wieloświaty zagmatwane /, niedomiar  boga / pod-

przestrzeni  bestie/ piaskowane   oczy/ i  inne.  Niemniej cie-

kawe są neologizmy frazeologiczne w  wierszach E. Kruglik 

„chromy metrom/ co znaczy kulawy przyrząd muzyczny!/   

baldachimy pni/ baldachim - dekoracyjny element jakiegoś 

artystycznego wydarzenia/  białość ptactwa/ poetka zapew-

ne ma na myśli mewy, gołębie, żurawie / najedzony złudą/ 

nadmiernie ufający/ itd.

       Ponadto poetka jest mistrzynią gry słów. Żeby uzyskać 

efekt prostoty, zwięzłości i humoru, stosuje wyrazy z podo-

bieństwem formy brzmieniowej i gramatycznej:

      zachwyciłam się nim czasem

      zachwyciłam swoim czasem

      zadumałam choć na chwilę

      i zdumiałam chwili pyłem 

  [„Impresja 2”, z tamże] 

        Tomik wierszy kończy żartobliwy utwór z gorzką puen-

tą o roli szkoły i metodach  pedagogicznych w kształtowa-

niu osobowości młodego człowieka... Uczeń potrafi omówić 

strukturę  wiersza, wskazać tropy poetyckie, zna  doskonale 

teorię literatury, ale nie wolno mu interpretować treści wier-

sza wg własnego zdania:   zinterpretuj mi ten dzień o Panie/ 

co Autor miał na  myśli kreśląc kilka zdań/   jakieś symbole 

wcale nie z antycznej Grecji/   trochę epitetów - nie bardzo 

poetyckich [...]”, teraz się działa tylko według klucza/ nie może 

mieć miejsca odbiór osobisty, emocjonalny/ egzamin oblany, 

pensja wstrzymana[...] i puenta: 

„podmiot liryczny nauczył  się w  szkole wszystkiego/ poza: 

/ myśleniem, działaniem i  życiem” [„Tytuł wiersza wskazuje 

na wiek XXI”, z tamże]. 

  Autorka przestawia swoje uwagi  z  pozycji gimnazjalisty. 

Myślę, że jest to już historia a uczniowie coraz bardziej kocha-

ją poezję, bo przecież sami ją tworzą. A ponadto  zachęcam 

do czytania poezji Elżbiety Kruglik, bo warto nie tylko prze-

czytać, ale i poświęcić jej chwile zadumy... 

Wstęp do przygotowywanego do druku tomiku poetyckiego Elżbiety Kruglik „Dźwiękokształty”.

Bogdan Groth „Kleszczewko”, fotografia
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Iwona Deptuch-
Dymowska „Spacer na 
Mariackiej”, akwarela

Sylwia Łabędzka „Łąka”, Genowefa Latocha „Róże”, olej na płótnie

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

malarstwo
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Mariola Łabędzka „Martwa natura z arbuzami”, olej na płótnie

Gagik Parsamjan „Krzyk kwiatów”, olej na płótnie

Wojciech Górecki „Marszewska Kolonia. Maki”, olej na płótnie

Henryka Lisiecka „Pejzaż 2”, olej na płótnie
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felieton

Kazimierz Babiński

Ketmani

Przemieszczam  się po  wyludnionych o  tej porze roku 

i  dnia salach filii Muzeum Narodowego w  Gdańsku Oliwie 

i  oglądam kolejną wystawę*. Na  tej zgromadzono prawie 

200 prac z lat 1945-55 sopockich i gdańskich artystów plasty-

ków. Dekady z  dzisiejszej perspektywy mrocznej, brutalnej 

i nierzadko krwawej, ale dla wielu spośród autorów wyeks-

ponowanych dzieł – wówczas pełnej nadziei, przynajmniej 

w jej pierwszych kilku powojennych latach, na nową, lepszą 

jakość życia. Władza przeflancowując w roku 1949 radziecki 

socrealizm na  rodzimy grunt szybko udowodniła, jak naiw-

ne były nadzieje, złudzenia i oczekiwania. Zadekretowała go 

jako oficjalny i jedyny w sztuce i literaturze kierunek, a PZPR 

- uczyniła narzędziem propagandy. Sztuka miała stać  się 

socjalistyczna w treści, a w stylu – narodowa, cokolwiek by 

to miało znaczyć: od twórców zażądano zerwania z przeszło-

ścią, z „burżuazyjną i mieszczańską tradycją”, którą uznano za 

dekadencką i nieprzystającą do nowych czasów, jednocze-

śnie nakazując stosowanie kryterium narodowego, a  więc 

czegoś, co w wielu krajach Europy poszukiwano od połowy 

wieku XIX; ta pojemna formuła „narodowości” działała, jak się 

później okazało, na korzyść twórców. Do rangi kultu podnie-

siono pracę i ludzi, walkę o pokój i lepsze jutro. Tak rozumiana 

sztuka miała służyć masom.

Zatrzymuję  się przed wielkoformatowym (150x200) 

płótnem „Stalin wśród Mazowsza” (ok. roku 1953) pędzli 

Bohdana Borowskiego, Władysława Jackiewicza i Rajmunda 

Pietkiewicza, jedynym takim na wystawie i zastanawiam się, 

czy kiedykolwiek sztuka była wolna od hagiografii i polityki 

i czy ci i inni artyści mieli jakiś wybór. Czy próbowali obejść 

wytyczne broniąc w ten sposób resztek swobody twórczej 

i godności. A może przeciwnie, wierzyli w nieomylność wła-

dzy i  świetlaną przyszłość? Na  pewno część z  nich chciała 

być forowana, dopieszczana, dowartościowywana. Dokle-

jała  się do  władzy z  cynizmu i  kalkulacji, co dawało im, 

podobnie jak prawdziwym wyznawcom, określone profity: 

stanowiska i posady, łatwiejszy dostęp do  różnego rodzaju 

reglamentowanych dóbr, np. mieszkań, pracowni w dobrych 

lokalizacjach, wyjazdów zagranicznych, czy stypendiów 

i hurtowych zakupów ich prac przez muzea.

Jednak wśród nich większością byli ci, którzy ze strachu, 

czy obrzydzenia kamuflowali się. Udawali lojalnych, pokor-

nych, uległych, ale  na  wszelkie sposoby unikali bliższych 

kontaktów z aparatczykami licząc się z możliwością nadwy-

rężenia bądź złamania kręgosłupa moralnego. Tych Czesław 

Miłosz nazywał „ketmanami”. W  „Zniewolonym umyśle”, 

aktualnej do  dzisiaj analizie i  syntezie postaw wobec pro-

toplastów dzisiejszych sterników świadomości i wywieranej 

przezeń ideologicznej presji, wyodrębnił ich kilka, co cieka-

we, przyjmowanych również przez niektórych ludzi władzy. 

Wiwisekcji dokonał na najbliższym mu kręgu zawodowym: 

literatach, lecz ta okazała się na tyle uniwersalna, że bez pro-

blemu można ją odnieść do innych grup twórców w ustro-

jach totalitarnych i autorytarnych. I to bez względu na czas 

i  miejsce. Ketmanów podzielił ze  względu na  technikę 

kamuflażu wyróżniając: narodowca (głośno podziwiającego 

wszelkie osiągnięcia ZSRR, a w  istocie popierającego rodzi-

my dorobek), rewolucjonistę (ostentacyjnie manifestujące-

go swoją wiarę w słuszność systemu i świetlaną przyszłość), 

sceptyka (widzącego bezsensowność oporu, kapitulującego 

i zamieniającego się w cynika), etyka (konserwatysty skrupu-

latnie przestrzegającego tradycyjnych norm postępowania) 

Bogdan Borowski, Władysław Jackiewicz, Rajmund Pietkiewicz „Stalin 
wśród „Mazowsza”, olej na płótnie, ok. 1953
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i metafizyka (wierzącego w siły sprawcze ewolucji systemu). 

Stan ciągłego zagrożenia, strach, lęk i wynikająca zeń natu-

ralna potrzeba kamuflażu mogła doprowadzić do zaburzeń 

dysocjacyjnych tożsamości, w tym wytworzenia jako mecha-

nizmu obronnego osobowości wielorakiej, zwanej również 

rozdwojeniem jaźni, co nie było wcale takie rzadkie w tych 

środowiskach. W  powszechnych dziejach kultury jest aż 

nadto dowodów. Jednak Miłosz słusznie nie  wyszedł poza 

typologię pozostawiając nam punkty wyjścia do obserwacji 

i  formułowania ocen. Wierzył w  rozsądek i  wyjście z  „sytu-

acji bez wyjścia”, a także wychodził z założenia, że w każdym 

drzemie naturalny odruch buntu, który w sprzyjających oko-

licznościach może  się ujawnić. Sam był tego przykładem 

wybierając emigrację i osiągając niekwestionowaną pozycję 

w światowej literaturze. 

Do  chwalebnych wyjątków należał Władysław Strze-

miński, przedwojenny awangardowy konstruktywista 

i twórca unizmu, który nie uznawał żadnych kompromisów 

i nie kamuflował się. Do końca życia otwarcie pozostał wier-

ny obranej formie i metodzie twórczej. Niestety, zapłacił za 

to wysoką cenę. Jego casus miał być ostrzeżeniem. Przypo-

minam sobie z  „Powidoków” Andrzeja Wajdy ekspresyjną 

i  wstrząsającą scenę zniszczenia przez bojówkę bezpieki 

jego prac w galerii tuż przed otwarciem wystawy. Jest w niej 

nie  tylko zemsta na  twórcy niedającym zagnać  się do  koł-

chozu „sztuki”, ale  i  alegoria mordowania sztuki jako takiej. 

W tym momencie myślę o postaci bardzo odległej w czasie, 

przestrzeni i  profesji. O  włoskim humaniście Giordanonie 

Brunie, którego inny władca umysłów, Kościół katolicki, uznał 

za heretyka i spalił żywcem na stosie. Za nieugiętą postawę 

i obronę dorobku naukowego niezgodnego z obowiązującą 

doktryną. Dla przykładu. Za samodzielne, krytyczne myśle-

nie, przekonanie o  słuszności obranej drogi i  wytrwałość 

w dążeniu do osiągnięcia założonego celu.

Przyglądam  się pozostałym obrazom. Zbiór jest spójny 

stylistycznie i formalnie. Wiele dzieł sprawia wrażenie istnie-

jących poza czasem. Jakby nigdy nie było PRL, a więc i socre-

alizmu. Jakby zostały namalowane wczoraj. Są różnorodne 

i dobre, a niektóre nawet bardzo dobre. Z katalogu dowiadu-

ję się, że część autorów ukończyła studia przed wojną, a ich 

wykładowcami i  mistrzami byli m. in. Axentowicz, Jarocki, 

Mehoffer, Pankiewicz, Skoczylas, Weiss, Wyczółkowski. Widać 

kontynuację stylistyki tamtych w  pejzażach, (morskich, 

miejskich i  kaszubskich), martwych naturach, portretach, 

architekturze itp., ale  i  poszukiwania własnego niepowta-

rzanego stylu umożliwiającego przyporządkowanie dzieła 

autorowi po cechach formalnych, bez zerkania na podpis. 

W  zbiorze tylko kilkanaście prac ma tytuły bezpośred-

nio nawiązujące do wytycznych, m. in. wspomniany „Stalin 

wśród Mazowsza”, „Szczepan Bałut wykonał 6-latkę” Zdzisła-

wa Brodowicza, „Gdańsk na  barykadzie pokoju” Zdzisława 

Kałędkiewicza, „Spółdzielnia produkcyjna” Józefa Łakomia-

ka, „Ceglarki” i „Podaj cegłę” - oba Aleksandra Kobzdeja, lecz 

ich autorzy są z  pokolenia kończącego studia po  wojnie, 

na przełomie lat 40. i 50. Ciekawe jest to, że i ci malowali jak 

ich starsi koledzy: znakomicie, ale zachowawczo. Być może 

casus Strzemińskiego skutecznie wyleczył ich z  młodzień-

czego buntu i eksperymentowania. Niewątpliwie byli ketma-

nami. W sumie wyszło im to na dobre. Tacy artyści, jak Antoni 

Suchanek, Marian Mokwa, Władysław Lam, Jacek Żuławski, 

Kazimierz Śramkiewicz, Teresa Pągowska, Kazimierz Ostrow-

ski, Jan Cybis, czy Aleksander Kobzdej, Roman Usarewicz, 

Juliusz Studnicki, czy Józefa Wnukowa nie  musieli potem 

wstydzić  się swoich prac i  publicznie spowiadać z  uką-

szenia heglowskiego. Widać, że raczej flirtowali z  władzą 

i to na dystans, niźli romansowali, byli po słowie i kończyli ślu-

bem. Wiedzieli, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Tra-

ci  się ją gwałtownie lub niedostrzegalnie, podstępnie, krok 

po kroku, a proces jej utraty zawsze zaczyna się od kultury.

Listopad 2017

*Pierwsza dekada (Po burzy nas starym światem). Malar-

stwo na Wybrzeżu w latach 1945-1955. Muzeum Narodowe 

w  Gdańsku. Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów 

w Gdańsku Oliwie, 15 października 2017 - 28 stycznia 2018. 

Józef Łakomiak „Spółdzielnia Produkcyjna”,olej na płótnie, 1951
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poezja

Elżbieta Maria Laskowska
Tango morza
Czas zatrzymał się nagle w bólu
pękł łańcuch
spiętrzone morze urządziło bal
dla dawnych nadziei
łodzie ratunkowe odpłynęły
przepełnione miłością szczęściarzy
mój statek opętany tańczył
ostatnie tango
- krzyk rozdzierał zagniewane niebo
myśli rozpierzchły
pozostała samotność
obnażona po nagość wstydu
by obudzić się
na krawędzi przepaści

Hanna Glok-Lejk
Bridgend
Walijskie miasteczka mają takie zimne twarze.
Łatwo sięgnąć po sznur.
Jeden zabrano z wieży kościoła,
gdy pastor zrobił sobie przerwę między życiem a kazaniem.

Nawet pejzaż zatrzymał się w miejscu.
Dymy z dawno zamkniętych kopalni wciąż przesłaniają myśli.
Obok nie widać przejaśnień, zamiast nich 
martwa natura a la Francisco Goya.

Mieszkańcy Bridgend nie mogą przywyknąć
do obrazu z drzewem i dziewczyną.

*W latach 2007-2009 w Bridgend 26 osób 
(w większości  w wieku 13-17 lat) popełniło samobójstwo. 
Wszyscy oprócz jednego (dużo dziewczyn) powiesili się.

Jerzy Fryckowski
List Broniewskiego do córki
Wybacz że kolejną noc nie zapaliłem znicza
znów mnie znaleźli na schodach  sympatycy 
talentu i genialnych pomyłek

Przychodzę do domu i nie umiem zacumować
stół w gościnnym pokoju  kręci się jak twoje warkoczyki
związuje moje dłonie ale nie umie 
zatrzymać w drodze do kredensu

matka śpi spokojna że skurwiłem się tylko z kilkoma flaszkami
i żadnej flamie nie włożyłem ręki pod sukienkę
chociaż zbiegały i wbiegały po teatralnych schodach
gubiły  pantofelki  grubo przed północą

wypiłem wiele wódek ale wszystkie smakowały jak  woda z Wisły
jeśli cokolwiek rozlało się na stole
jak łzy zbierałem w rękaw 

Tam mieszka jeszcze twoja dłoń 
schowana przed mrozem

Małgorzata Mikos
sam
spacerując ciemną aleją
kuszę smutek i samotność z taką łatwością
wolny brakiem zbędnych słów oraz myśli
napawam się tą chwilą ulotną
w milczeniu
rozmawiając sam ze sobą spoglądam w niebo
na nowo poznaję swe słabości
kruchy jestem jak te liście pod moimi stopami
powoli po cichutku budzę pragnienie życia
wiem że umrę dopiero następnej jesieni

Zofia Maria Smalewska
Rozmowy codzienne
co dnia przynosisz mi kwiaty w słowach
pachną jak róże kłują jak osty
niektóre mienią się barwami ciepłego lata
czasami zmrożą śnieżną bielą
 
utykasz je dla mnie w wersy
skrzętnie chowasz w strofach  wierszy
abym mogła rozkrzyczeć się w sobie
usta wszystko tłumaczą
kiedy pozwalasz mi położyć głowę
na swoich kolanach znikają wątpliwości
 
nasze rozmowy codzienne jak kwiaty
na łące dawane w niedbałym bukiecie
na szczęście przyszłych dni
- czuję się kochana bez zbędnych słów

rzuciłeś słowa pod nogi 
jak zwiędłe kwiaty 
a przecież były z nami 
gdy lewitował świat

miałam się o nie potknąć 
prawie stanęło na twoim 

w słowach szukam zimy
choć wciąż jestem obok
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Dagmara Weyna „Święta z księgą”, na podstawie 
obrazu J. Provosta z XVI w.; akryl na desce lipowej

Gabriel Roszak „Z dziadkiem”, olej na płótnie

Urszula Cwalińska „Portret babci”, akryl Małgorzata Płotka „Marta”, akryl

malarstwo
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grafika

Maria Wojnicka

Stonehenge



33

Danuta Kraszewska „Tylko muzyka”, grafika komputerowa

Cezary Paszkowski „Cukrownia Pruszcz”, akwaforta

Bartosz Bielicki „Dziadek”, grafika komputerowa
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Anna Prill, serweta na płótnie ściegiem czepcowym, szkoła żukowska Grażyna Weyna „Paw”, patchwork art.

Renata Jelińska „Irysy”  Van Gogha, haft krzyżykowy Magdalena Tuźnik, ręcznie malowana porcelana

haft, patchwork art, porcelana
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proza

Agnieszka Ciesielska

Szkoła tańca

Do  prestiżowej szkoły P.A.R.T.S udałam  się piechotą. 

Lipcowy skwar wystygł jak waza gorącego barszczu. Ponie-

działek miał temperaturę i  konsystencję zupy z  buraków 

na zimno.

Sandy, nauczyciel tańca współczesnego okazał się anglo-

języcznym mężczyzną z  wąsem. Półtoragodzinne zajęcia 

wypełniło chodzenie, chodzenie o zmieniającym się tempie 

(bieg) i  kierunku (tyłem, po  diagonalu). Bawełniany stanik 

i różowa koszulka przemokły na wskroś. W szatni po zajęciach 

wytarłam wilgotne ciało mokrym podkoszulkiem a  niebie-

ską koszulę zasypaną motywem różowych różyczek wdzia-

łam na goły tors. Mój mizerny biust uwolniony od miseczek 

i  sztucznych wypuklaczy nie wzbudził jakiegokolwiek zain-

teresowania, oburzenia czy niesmaku. Nieznaczące podsko-

ki pod kwiatowym nakryciem zaznaczały jednak obecność 

kobiecych atrybutów, nawet jeśli małych i niepozornych. 

W  drodze powrotnej, kupiłam kilogram ulubionych 

jabłek w atrakcyjnej cenie 2 euro, po czym doszyłam ostatni 

werbalny guzik do listu motywującego moją jakże wydmu-

chaną motywację do pracy. 

W  połowie lipca, zamieszkałam w  dzielnicy St Gilles, 

na  ulicy Hiszpanii, rue d’Espagne. W  domu z  niebieskimi 

okiennicami mieszkało nas sześcioro. Simon był młodym 

studentem hotelarstwa na szczeblu menadżerskim. Z pracy 

wracał zlany potem czemu dowodziła wilgotna twarz i przy-

klejona do piersi koszula. Pił kawę rozpuszczalną z poczwór-

nym cukrem, ze  smakiem zajadał włoski placek drożdżowy 

z mozzarelą i sosem pomidorowym. Regularnie ćwiczył hip 

hop na  wąskim podwórku postrzeganym przez lokatorów 

jako taras. Margot dzieliła piętro z Simon. Miała dwadzieścia 

parę lat, wzorowe uzębienie i  nawyk spędzania wolnego 

czasu w  swoim pokoju. Regularnie przygotowywała dzba-

nek z miętą i kawałkami cytryny, który królował w lodówce 

jako obiekt dość intrygująy w sąsiedztwie masła, mortadeli, 

musztardy i wycieńczonej sałaty. Margot zajadała się surową 

kalarepą, cukinią i  brokułem. Na  pierwszym piętrze miesz-

kałam ja i  18-letnia Sophie z  Camille. Sophie malowała  się 

co rano. Następnie przysiadała do  matematyki, żeby przy-

gotować  się do  wrześniowego egzaminu. Camille, mama 

Sophie była od niej o półtora głowy niższa. Miała miły głos, 

lekko zaookrąglone kształty i cienkie włosy koloru ciemnego 

blondu, jak spaghetti z mąki pełnoziarnistej. Marzyła o pracy 

w sierocińcu, w Tajlandii, była artystą plastykiem z zamiłowa-

nia i od czterech lat pasjonowała się buddyzmem. Nie medy-

towała, aczkolwiek w wirtualnej sieci i w fejsbukowej « cafe » 

aktywnie uczestniczyła w  debatach i  konferencjach mni-

chów, lam i wyznawców nauk buddyjskich.

Wg systemu religijno-filozoficznego Indii, moje namięt-

ności i cierpienia uwikłały mnie w świat złudzeń nazywany 

« maja ». Żyłam w świecie iluzji.

Lokator numer 6, Yvan, inżynier farmacji, zajmował 

suterenę. Był przystojnym mężczyzną o niebieskich oczach 

i bujnej brodzie. Zarost Yvana nie był długi, ale gęsty jak las 

tropikalny Amazonii. Yvan grał na  pianinie. Repertuar jego 

wieczornych koncertów nie  ulegał zmianie, jak plan lekcji 

pierszoklasistów lub piątkowy jadłospis w szkolnej stołówce 

czyli ryba smażona, placki ziemniaczane albo jaja sadzone 

z ubitymi na purée ziemniakami. 

W poniedziałek po spotkaniu z Sandym, z plikiem życio-

rysów w teczce udałam się na poszukiwanie pracy. Moja stra-

tegia była prosta jak przepis na ciasto z jabłkami babci Zosi 

czyli słynny placek bez tłuszczu wypiekany w  prodiżu, co 

niedzielę. Wchodziłam do restauracji, z drżącą nieśmiałością 

w głosie bełkotałam pytanie o potencjalny deficyt personelu, 

po czym z przesadnym uśmiechem wręczałam swój życio-

rys. Po  krótkiej autoprezentacji opuszczałam mroczne bary 

i eleganckie restauracje z niekłamaną ulgą.

Moja pierwsza próba na belgijskiej scenie restauracyjnej 

okazała  się wielkim fiaskiem. Już w  pierwszym kwadransie, 

zbierając naczynia ze  stołu, zbiłam spektakularnie filiżankę 

do  kawy na  oczach szefowej. Szefowa, tęga kobieta około 

pięćdziesiątki, nazywająca Filipa, menagera «  Bar à Gilles  » 

swoim koteczkiem, obrzucła mnie zdegustowanym spojrze-

niem. Chowając twarz za pulchną dłonią dała upust swoje-

mu zgorszeniu i dezaprobacie. 

Bar à Gilles proponował szeroką gamę win, desek z wędli-

ną, serami, karczochami, ziemniakami z  sosem «  bravas  », 

pikantną kiełbasą chorizzo, na  ciepło, na  zimno, smażone 
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kalmary, oliwki. Desek było 5. Każda inna bo o zróżnicowa-

nych składnikach, jak jabłka na  straganie: granny, pink lady, 

ariane, golden, jonagold… W obowiązku kelnera była prepa-

racja owych smakołyków na kawałku drewna. Zadanie nieła-

twe dla polskiego debiutanta z dylematem co jest czym czyli 

identyfikacją szynek, serów i kiełbas ze środziemnomorskim 

paszportem. Taras wypełnił się w oka mgnieniu, jak paryskie 

metro w godzinach szczytu. Szczęśliwie o dwudziestej poja-

wiła się Anna. Mały rudzielec w okularach na nosie i ustach 

koloru królewskiej czerwieni. W  ułamku sekundy ogarnęła 

napiętą sytuację na barowym podwórku. Wycierając kielisz-

ki gorzko przełykałam własną niekompetencję. Koleżanka 

o szkarłatnych ustach ignorowała moją obecność z radością 

wklepując w komputer zamówienia, wypełniając kieliszki bia-

łym Chablis i z wirtuozerią serwując talerze z ciepłym jadłem. 

Mój kilkuletni paryski staż w  charakterze kelnera okazał  się 

produktem z przeterminowaną datą ważności. 

W  piątek po  raz ostatni zmieniałam kierunki i  szybkość 

w biegu pod okiem Sandy’ego. W sobotę próbowałam swo-

ich sił w « Papudze ». 

Włodzimierz Rybacki „Wenecja”, akwarela na bawełnie
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recenzja

Kazimierz Babiński

O czym mówią nazwy 
miejscowe

Nazwy własne miejscowości są nam na  ogół obojęt-

ne. Podobnie jak pospolite. Nie  są godne pamiętania, jeśli 

nie  wiążą nas emocjonalnie. Wówczas próby przekazania, 

gdzie przebywaliśmy, co mijaliśmy, gdzie się spotkaliśmy lub 

gdzie coś zwiedzaliśmy, kończą się zwykle ogólnymi i wymi-

jającymi odpowiedziami, w  których zwyczajowo używamy 

dalekich od precyzji i  pozbawionych konkretów określeń: 

„niedaleko od”, „tam, gdzie jest ten (ta), no wiesz ...”, „za tym 

wzniesieniem, które widzisz z ...”.

A przecież nazwy są nie tylko wyróżnikami pozwalający-

mi nam na orientację w przestrzeni. Ich konotacje i zakresy 

odsyłają do  kultury, przyrody, historii, geografii historycz-

nej (a  jakże, jest i  taka, by przywołać Geografię historyczną 

ziem dawnej Polski Z. Glogera), polityki, gospodarki itp. Tam 

też należy szukać początków nazw. Konia z  rzędem temu, 

kto bez sięgania do  podręcznej encyklopedii nie  mówiąc 

o specjalistycznych źródłach potrafi wyjaśnić, skąd wzięła się 

nazwa miejscowości, w której mieszka, jaka jest jej etymolo-

gia, jak się zmieniała się przez wieki i dlaczego.

W  kolokwialnym pojmowaniu zagadnienia ta wiedza 

wydaje się dzisiaj mało przydatna, niepraktyczna, zaś docho-

dzenie do niej – nieatrakcyjne, bo czasochłonne i wymagają-

ce cierpliwości. Bez większego ryzyka można postawić tezę, 

że obojętność wobec małych ojczyzn i  ich historii wynika 

między innymi z  migracji o  niespotykanych dotąd rozmia-

rach i  dominującego poczucia tymczasowości (dzisiaj tu, 

jutro – tam, pojutrze – gdzie indziej). Społeczności się mik-

sują, przetasowują, granice zmieniają, zacierają. Rzeczywi-

stość staje się – parafrazując określenie Z. Baumana - płynna, 

umowna, tożsamość społeczna – anachroniczna, a  nazwy 

– znaczeniowo puste, więc nie warto przywiązywać do nich 

wagi. W rezultacie zanika identyfikacja z otaczającą nas prze-

strzenią i potrzeba jej poznania.

Dociekliwym przychodzi z pomocą Andrzej Chludziński, 

autor księgi Nazwy miejscowe powiatu gdańskiego (pruszczań-

skiego)*. Właśnie „pruszczańskiego”, a nie gdańskiego, gdyż, 

jak pisze autor we  wstępie (s. 17), Obecny powiat z  siedzibą 

w Pruszczu nie ma żadnego związku administracyjnego z Gdań-

skiem, zatem niecelowe wydaje  się nazywanie go „gdańskim”. 

Właściwe byłoby używanie przymiotnika „pruszczański” od 

nazwy siedziby, zgodnie ze stanem faktycznym. Dlatego w tytu-

le książki podałem oba przymiotniki mając świadomość, jaki 

mamy obecnie stan prawny; autor ma rację, bowiem Gdańsk 

jest miastem na  prawach powiatu wyłącznie w  swoich 
granicach.

Chludziński wykonał tytaniczną pracę penetrując archi-

wa, biblioteki, urzędy w  poszukiwaniu materiałów źródło-

wych. Księga jest więc de facto naukowym opracowaniem 

tematu, lecz jej struktura będąca hybrydą leksykonu pod-

stawowych terminów językoznawczych z  zakresu onoma-

styki (również etymologii), słownika (katalogu) alfabetycznie 

ułożonych nazw miejscowości (od Arciszewa po  Żuławkę) 

ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia i ewolucji od najdaw-

niejszych znaczeń i form po dzisiejsze oraz obszernej biblio-

grafii literatury przedmiotu, pozwala na  swobodną lekturę 

każdemu nieprofesjonaliście. O  przejrzystości i  dostępności 

treści dzieła, m. in ze względu na precyzyjny język, niechaj 

zaświadczy wybrany losowo fragment (s. 59-60): BLIZINY, 

przysiółek wsi KIERZKOWO, 2,5 km na płd. wsch. od Przywidza, 

(...):

Grentzhager 1765 (…);

Grentzager 1765 (…); 

Grenzacker 1772 (…);

Grentzacker 1820 (…); (…) 1941 (…);

Bliziny 1947; (…)

Pierwotnie n. niemiecka, topograficzna (…) „pole przygra-

niczne”. N. [nazwa] polska „Bliziny”, będąca powojennym tzw. 

chrztem nazewniczym, częściowo nawiązuje do  poprzedniej, 

ponieważ utworzono ją od przym.[przymiotnika] pol. (...) bliski.

W  podsumowaniu autor stwierdza, że stan nazew-

nictwa miejscowego powiatu gdańskiego jest poprawny, 

przy czym wskazuje na  konieczność naniesienia na  mapy 
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zweryfikowanych i  zaktualizowanych nazw miejscowości, 

a  także wykreślenie już nieistniejących, na  przykład miej-

scowości Ełganówko (gmina Trąbki Wielkie), czy Katarynek 

(gmina Przywidz) lub Prędzieszyna (gmina Pruszcz Gdań-

ski), gdyż te od dawna nie  istnieją w  wykazach gminnych. 

Tu pojawia się kolejna funkcja opracowania jako instruktażu 

i przewodnika dla samorządów gmin, które publikując mate-

riały promocyjne i  informacyjne, w tym mapy, przewodniki 

i strony internetowe, powinny przygotowywać je - mówiąc 

urzędniczym eufemizmem - z  dochowaniem należytej 

staranności.

A  jakie korzyści z  lektury będą mieli zwykli mieszkańcy 

omawianych w niej miejscowości? Niektórzy być może zwe-

ryfikują swoją wiedzę, niektórzy sprawdzą i zwątpią, czy autor 

aby pisze prawdę, bo ich dziadkowie mówili co innego. Jak 

by nie patrzeć, lektura tej książki przez zajrzenie w przeszłość 

może trochę spowolnić i  tak nieuchronny proces homoge-

nizacji kultury i przywrócić związki z miejscem zamieszkania, 

a także skłonić do refleksji, że zmiany nazw mówią nam też 

o kierunkach wiatru historii, no i polityce. 

Grudzień, 2017. 

________________________________________________________________________________ 

* Andrzej Chludziński, „Nazwy miejscowe powiatu gdańskiego (pruszczańskiego)”, wyd. JASNE, Pruszcz Gdański 2017, ss. 351.

Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pruszczu 
Gd. do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 1958 r., fot. Andrzej 
Chludziński

Niewiele brakowało a w 1958 r., na wyraźną 
prośbę ówczesnych władz PZPR powiatu 
gdańskiego i miasta Pruszcz Gdański, miasto 
miało nosić nazwę Gdańsk-Pruszcz! (red.)
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poezja

Dorota Kuropatwa
Tęsknota
Sad jeszcze nie zakwitł
na twoje urodziny
jesion szumiał młodymi listkami
echem niósł dawne wydarzenia
z miejsca skąd przybył
przywrócił pamięć matki

jak mi jej brak
powiedziałeś
myśli pobiegły na nitkach wspomnień
twarz stała się kamienna
oczy znieruchomiały

siłę ojca tu czuję
szepnęłam
w tej melancholii
wszystko szumiało miłością

kochany
w moim sercu jest tyle miłości
ile czaru naszego ogrodu
milczysz  . . . . . . . . . . . . .
lecz w ogrodzie czuję twoją bliskość

Ilona Roszak
Notatka minorowa
Światło gaśnie nareszcie
ostatni raz
tego wieczoru.
Więcej niedokończonych spraw
nie wpuszczę tego wieczoru
do pokoju

Niektórym się udało
za pierwszym razem  
dokończyć obrazy
chociaż później nieoglądane
to w kolejności dobrej
lub spodziewanej

Stale nabrzmiewa przestrzeń
pomiędzy prawdami
tym, co nie zależy od bólu
pączkuje kolejnymi wymiarami
odpowiedzi w niej to pytania,
olśnienia - dowody

Roman Brodowski    
Apokryfy – III
                „… Ten, który przychodzi za mną, 
                  jest silniejszy ode mnie…“ 
                  – Mat 3, 11
 
Nad rzeką zaczęło się Twoje posłanie
Biały obłok niby gołąb rozłożył skrzydła.
I Cieniem okrył spocone od żaru ciało,
Ty zaś czekałeś na Chleb z nowego żniwa
 
Po raz kolejny proroctwo wypełniło usta
Ponad głowami ukazał się motyw strachu
Mozaika prawdy i wiary opadła niby deszcz
A była to pora pustynnowietrznej suszy.
 
Tylko my nadal stoimy pozbawieni pokory,
W oczekiwaniu na powtórny znak z nieba
Miód i piołun gasi nasze pragnienia.
Szarańcza wyjada ostatnie okruchy nadziei.

Tadeusz Jałoszyński
Rapsod trzeci
Po wszystkich morzach błądziły moje myśli
nie mogłem znaleźć Twojej ojczyzny
nie mogłem pochwycić Twego wzroku
chciałbym, żeby w mej duszy się rozmaił
pragnę, daj mi Swoją rękę 
spojrzyj na mnie 
widzę jak patrzysz w ciemnej nocy
a dusza Twoja zadumana jest
śpi jakby w martwym lustrze
a jego powłoka odbija się rozpartymi skrzydłami
siedzimy w sennym zadumaniu
nawet nie przemawiamy do siebie 
po cóż więc upojne myśli
wszystko jest tylko snem
iskry w płonącym ognisku
nawet kratery teraz drą się w strzępy
i leją potoki ognia w morze
kipiąc w potopie płomieni
wchłaniających się w głębię

Tadeusz  
Karmazyn
Kwiaty
Ze stawu poniżej domu
chwytam uśmiechy bacopy
w sweter rękawa.
Jeden chowa się tuż przy łokciu
drugi koło ramienia
kilka innych ściska się nawzajem 
ze śmiechem
ucieka przez kołnierz 
i znika w powietrzu.

Szczęśliwe promienie wolności.
Uczę się rozpoznawać je
kuszę do mojego golfa
dotykam ich woń.

Białe, błękitne, purpurowe
nocne kwiecie.

Zofia Sokół
Życie
Teatr 
Sztuka w kilku aktach
- nie słyszę braw
nie ma kwiatów
staję na proscenium
twarzą w twarz
gram główną rolę
rolę życia.
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Rita Staszulonok „Arboretum III”, technika mieszana Dorota Ignatowicz-Wiśniewska, olej na płótnie.

Wojciech Kostiuk „Gdańska impresja”, akwaforta

malarstwo/grafika
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historia

Krzysztof Grynder

Z kolekcji starych pocztówek

Osice (Wossitz). Dworzec kolejowy w Osicach,  
karczma R. Block

Kolbudy (Kahlbude). 1901 r. Panorama Kolbud. Młyn dzierżawcy Emila Holzrichrer. Restauracja i ogród 
Eduarda Bodtke.

Pszczółki (Hohenstein) Dom w sąsiedztwie kościoła 
poewangelickiego, dworzec kolejowy.
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„Privilegium Villae Prangaw Anno 1484”. Archiwum Państwowe Gdańsk 

historia

Dariusz Dolatowski

Z dziejów fundacji Pręgowa 
dla brygidek gdańskich 
(1396-1772) 

Wieś sołecka w  gminie Kolbudy o  starożytnych trady-

cjach osadniczych położona nad rzeką Radunią w  sąsiedz-

twie wybudowania Miechucińskie Chrusty i sołectw Lisewiec  

i  Ostróżek. Prowadzi przez nią turystyczny Szlak Skarszew-

ski. Należy do  grupy daw nych osad zakonnych należących 

do gdańskiego konwentu sióstr brygi dek. Pręgowo znane jest  

z  odkrytych w  miejscowym ko ściele średniowiecznych fre-

sków powstałych na przełomie XIV i XV wieku i przedstawiają-

cych sceny biblijne na  zlece nie jego właści cielek brygidek.  

Z  racji swego malowniczego położenia wieś zwana była 

Prangenau im Radaunetal. Przez wieki Pręgowo stanowiło 

centrum życia duchowego mieszkańców większości wsi 

należących do współczesnej gminy Kolbudy. 

Z  miejscową parafią związana jest postać późniejszego 

ordy nariusza diecezji gdańskiej biskupa Karola Marii Spletta, 

który tu w latach 1927-28 pełnił obowiązki wikariusza i bisku-

pów Adama Gołyńskiego i Macieja Grzegorza Garnysza.

W czasach krzyżackich Pręgowo i znajdująca się w nim 

parafia założona pod koniec XIII lub na początku XIV wieku 

z prawdopodobnie zbudowanym przez Krzyżaków drewnia-

nym kościołem była pod ich zwierzchnictwem, a proboszcz 

z kościoła św. Katarzyny w Gdańsku pobierał z niego czynsz. 
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Anton Möller „Sanna z Łęgowa do Pruszcza”, 1608 r.

Od 1396  roku na  mocy krzyżackiej darowizny Pręgowo 

z  prawem patronatu nad tutejsza parafią i  kościołem objął 

konwent brygidek gdańskich, które mieszkały przy kościele 

św. Brygidy. Nie zachował się pierwotny akt donacji dla nich 

Pręgowa, który dziś znany jest jedynie z odpisu.

Wystawiony on został 28 czerwca 1484 roku przez ksie-

nię Veronę z klasztoru brygidek w Gdańsku (Privilegium Villae 

Prangaw Anno 1484). Z treści wynika, że klasztorne Pręgowo 

posiadało w tym czasie 14 łanów gruntów, z czego 1,5 łana 

było wolne i należało do sołtysa. Z pozostałych 12,5  łanów 

poddani płacili klasztorowi co roku na św. Marcina z każdego 

łanu dobrą grzywnę lub dwie grzywny gorsze, przekazywali 

do klasztornej kuchni dwa koguty oraz odrabiali do dwóch 

dni w roku robót szarwarkowych.

W  latach 1553-1683 parafia pręgowska z kościołem p.w. 

Bożego Ciała i  brygidiańską kaplicą w  Ostróżkach należała 

do  parafii Najświętszej Marii Panny w  Gdańsku i  dekanatu 

gdańskiego, a opiekę duszpasterską nad pręgowskimi wier-

nymi i brygidkami sprawowali duszpasterze z tejże parafii. 

1  lipca 1593  parafia pręgowska na  mocy decyzji bisku-

pa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego została prze-

kazana jezuitom gdańskim, ale  wskutek zdecydowanych 

pro-testów brygidek i  wiernych powróciła wraz z  prawem 

patronatu w  klasztorne ręce. Wkrótce patronat nad parafią 

objął król, który posiadał prawo prezenty proboszcza. Od 

1561  roku był nim kanonik warmiński i  sekretarz królewski 

ksiądz Mikołaj Koss.

Od 1683 roku świątynia pręgowska przeszła jako filia pod 

administrację parafii Kaplicy Królewskiej w Gdańsku. Sytuacja 

taka trwała do 1859 roku. 

 Brygidki w  Pręgowie obecne były do  1772  roku, czyli 

do  I  rozbioru Polski, kiedy to  majętność została upaństwo-

wiona i przejęta przez administrację dóbr skarbowych (inten-

denturę) w Kartuzach. Miejscowa świątynia i parafia licząca 

66 dusz otrzymała patronat król pruskiego. Rządcą parafii był 

bp Maciej Grzegorz Garnysz, który pełnił też funkcję oficjała 

gdańskiego, prepozyta włocławskiego i  sufragana pomor-

skiego. Faktycznie jednak parafią administrowali komenda-

riusze ksiądz Wincenty Schulz i ksiądz Andrzej Miszewski.
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„Pastorówka”. Tu mieszkał i pracował pastor Karl, Edmund, Robert Alberti, źródło- www.strefahistorii.pl

historia

Marek Kozłow

Karl Edmund Robert Alberti 
„Człowiek Renesansu” – 
pruszczański pastor

Rozmawiając o  najważniejszych postaciach XIX-wiecz-

nego Pruszcza przychodzą nam stale do  głowy te same 

nazwiska; Wiedemanna, Rathke, czy Würfela. Na nic zdaje się 

szukać pośród nich jednej z najznamienitszych osób, które 

działały tu  w  tamtych czasach, mianowicie Karla Edmunda 

Roberta Alberti. Nawet Wilhelm Hoffmann, w swojej Kroni-

ce Pruszcza wspomniał o nim ledwie w jednym zdaniu. Pora 

więc najwyższa, by przywrócić mu należne dla jego osią-

gnięć miejsce. Bo mamy w przypadku Albertiego do czynie-

nia z osobą, która pracując z dala od głównych niemieckich 

ośrodków naukowych, stała się dzięki swoim dziełom jedną 

z ważniejszych postaci nauk humanistycznych XIX wieku.

Karl Edmund Robert Alberti urodził  się w  roku 

1801  w  Gdańsku. Od najmłodszych lat pasjonowała go 

muzyka. Z biegiem lat zaangażował się w działalność gdań-

skiego towarzystwa kulturalnego, ogólnie zwanego „Danzi-

ger Dilettanten”. Obok kariery muzycznej obrał Alberti drogę 

służby bożej, stając się z początkiem lat 30-tych XIX w., wika-

riuszem kościoła Św. Trójcy. W  ramach działalności duszpa-

sterskiej skupił się głównie na edukacji młodzieży. Jego praca 

znalazła uznanie przełożonych i w roku 1834 Alberti powo-

łany został na  samodzielnego pastora parafii ewangelickiej 

w Pruszczu. Przebywał tu 4 lata, zajmując oczywiście na ten 

czas budynek tzw. „Pastorówki”.



45

Awans ten oznaczał także pewnego rodzaju wolność 

działania. Mógł się on teraz bardziej skupić nie tylko na dusz-

pasterstwie, ale także nad swoimi innymi zainteresowaniami. 

A były one iście imponujące. Obszary prac Albertiego sięgają 

od aspektów prawnych edukacji chrześcijańskiej, poprzez 

analizę metod edukacyjnych głównego reformatora tamtych 

czasów, mianowicie Szwajcara Johanna Heinricha Pestalo-

zziego, czy analizę dzieł literackich Szekspira, po teoretyczne 

prace na temat twórczości van Beethovena!

Szkoła w  Pruszczu jedną z  najbardziej postępowych 
placówek pierwszej połowy XIX w.?!

Całkiem możliwe. Mimo, że w  literaturze tematu Alberti 

uznawany jest głównie za kompozytora i teologa, jego najwięk-

szą pasją zdawała się być edukacja, zarówno w jej teoretycznych, 

jak i praktycznych aspektach. Alberti był jednym z pierwszych, 

którzy naukowo analizowali koncepcje edukacyjne i  wycho-

wawcze Pestalozziego. Był autorem wielu mniejszych publika-

cji, które z czasem zebrane zostały w dzieło „Heinrich Pestalozzi 

Lebensbild”. Z treści ich wynika, że postać, a przede wszystkim 

koncepcje Szwajcara zajmowały Albertiego już podczas jego 

pobytu w Pruszczu. Będąc głową pruszczańskiej parafii musiał 

mieć on także bezpośredni wpływ na  działalność miejscowej 

szkoły. Nie można więc wykluczyć, że starał się on tutaj zaszcze-

pić podstawowe idee pestalozziańskiej filozofii. Jest to  o  tyle 

istotne, że jej główną linią była wielostronna (intelektualna, 

moralna i  praktyczna) forma edukacji najmłodszych, a  przede 

wszystkim jej powszechna dostępność. Działalność musiała cie-

szyć się coraz większym uznaniem, zarówno pośród jego przeło-

żonych hierarchów, jak i czołowych postaci niemieckiego życia 

kulturalnego tamtych lat. Alberti, mimo że działał na prowincji, 

dbał o  dostęp do  dóbr kulturalnych i  intelektualnych. Umożli-

wiała mu to bliskość Gdańska. Pracując w Pruszczu Alberti nadal 

pozostawał aktywnym członkiem Towarzystwa Gdańskich Dyle-

tantów. W latach 1836 i 1837 powstały jego programy towarzy-

stwa na  sezony koncertowe. Był on dla tej grupy postacią tak 

ważną, że jego przeniesienie do Kwidzyna, a tym samym koniec 

jego członkostwa, uhonorowany został specjalną publikacją 

grupy na jego cześć. Alberti utrzymywał także intensywne kon-

takty z  głównymi centrami naukowymi niemieckiego obszaru 

językowego. Do grona jego najbliższych przyjaciół należał naj-

wybitniejszy niemiecki nauczyciel muzyki XIX wieku Siegfried 

Wilhelm Dehn. 

Rosnąca pozycja Albertiego, jako naukowca, wychowawcy, 

kompozytora i w końcu pastora nie pozwalała na to, by pozostał 

on w małym wówczas Pruszczu na dłużej. Po czteroletniej służ-

bie Alberti powołany został do Kwidzyna, gdzie objął prestiżową, 

jak na ciągle jeszcze młodego pastora, posadę proboszcza tam-

tejszej katedry. Kwidzyn był też miejscowością znacznie większą 

od ówczesnego Pruszcza. Jego poważna pozycja i nowe miej-

sce dawały mu więc także okazję do szerszych działań eduka-

cyjnych i  kulturalnych. Zaledwie kilka miesięcy po  przybyciu 

do  miasta założył tam Towarzystwo Literackie, które z  miejsca 

stało się najważniejszą grupą kulturalną Kwidzyna. Uważa się, że 

Alberti był tam jego główną postacią. 

W  Kwidzynie Alberti zasłynął także jako wielki mówca, 

a  sława jego kazań rozeszła  się daleko poza granice prowincji 

i  doczekała  się wielu przedruków. Między innymi jego mowy 

na cześć króla pruskiego Friedricha Wilhelma III. 

W roku 1840 Alberti utworzył w Kwidzynie Seminarium dla 

Nauczycielek i Wychowawczyń. I tu pozostawił on ślad w posta-

ci swego rodzaju podręcznika dla wszystkich, którzy zamierzali 

tworzyć podobne instytucje edukacyjne. Dość powiedzieć, że 

pozycja ta doczekała się kilku wznowień. 

Coraz większy i  wielostronny dorobek uczynił Albertiego 

jedną z  najważniejszych postaci niemieckiej polityki eduka-

cyjnej połowy wieku. W dowód uznania powołano go w roku 

1854 na stanowisko Stadtschulrata w Szczecinie. Było to najważ-

niejsze stanowisko urzędnicze w  dziedzinie edukacji dla całej 

prowincji. Mimo coraz szerszych obowiązków, Alberti wykorzy-

stał okazję wynikającą z jego pozycji, by móc dalej publikować, 

nawet swoje wcześniejsze prace i przemyślenia. 

A oto tylko niektóre z  jego dzieł, których rozpiętość tema-

tyczna pozwala z czystym sumieniem na określenie Albertiego 

„człowiekiem renesansu”:

- „Johan Heinrich Pestalozzi – Lebensbild” (Wykłady Albertiego 

na  temat reform Pestalozziego) – przełożone także na  język 

holenderski,

- „Ludwig van Beethoven als dramatischer Tondichter” (Teore-

tyczna analiza kompozycji),

- Shakespeare-Album: des Dichters Welt/ und Lebensanschau-

ung” (Naukowe opracowanie dzieł Szekspira),

- “Die freie evangelische Kirche und ihre Verfassung” (Analiza sta-

tutów kościelnych),

- „Ueber unsterblichkeit der Seele, als persönlicher Fortdauer des 

Menschen nach dem Tode“ (Cykl wykładów filozoficznych 

o nieśmiertelności duszy),

- Die Musik in Kirche und Schule” (Naukowe opracowanie meto-

dyczne i ideowe).

Prace te dostępne są do dzisiaj w wielu bibliotekach uni-

wersyteckich, niektóre z  nich także w  gdańskiej Bibliotece 

PAN. Niestety dostęp utrudnia konieczność znajomości języ-

ka niemieckiego, a także umiejętność odczytywania starych 

krojów czcionek.
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Tłum. Piotr Wójcik

Nowy ośrodek dla chorych 
na gruźlicę w Praust.

 W dniu wczorajszym podczas szczególnej uroczystości 

w Pruszczu został przekazany ośrodek dla chorych na gruźli-

cę. Budynek zawiera nie tylko ośrodek dla chorych na gruźlicę, 

lecz również stację opieki dla noworodków wraz z poradnią 

dla matek. Cały obiekt przyłączony jest do  powiatowego 

szpitala przy fundacji Wiedemanna w  Pruszczu. Masywny 

dom, którego zdjęcie zamieszczamy obok, o łącznej długo-

ści 47 metrów w formie dwóch skrzydeł odpowiednio dłu-

gich na 10,5 i 14,25 metra, umieszczonych pod podwójnym 

dachem ułożonym z papy. Zawiera, jak już wspomniano trzy 

oddzielone od siebie oddziały. Ośrodek dla chorych na gruź-

licę obejmuje trzy ładne, jasne pokoje dla chorych, zapewnia-

jących podjęcie dziesięciu pacjentów (zobacz zdjęcie). Dalej 

pokój dla lekarzy, sióstr oraz personelu ośrodka. Ponadto 

ulokowana jest kuchnia, łazienka oraz osobno toalety. Jasne 

korytarze posiadają wbudowane szafy w  ścianach. Wszę-

dzie znajduje się ogrzewanie na ciepłą wodę oraz umywalki 

z  bieżącą zimną oraz ciepłą wodą. Stacja opieki dla nowo-

rodków obejmuje pokój lekarski oraz poczekalnię, podczas 

gdy poradnia dla matek obejmuje poczekalnie, pokój przy-

jęć oraz pokój lekarski. Całość robi wprawdzie skromne, 

ale  całkiem solidne wrażenie. Szczególny nacisk położono 

na  przewiewne i  higienicznie nienaganne pomieszczenia. 

Ściany i  sufity pomalowane są farbą olejną w  matowych, 

spokojnych kolorach a  drzwi i  okna polakierowane na  bia-

ło. Przewietrzanie pomieszczeń odbywa  się za pomocą 

praktycznych skrzydeł przy oknach. Oczywistym jest to, 

że wszystkie pomieszczenia wyposażone są w  elektryczne 

oświetlenie. Na opiece dziecięcej zamontowana jest lampa 

kwarcowa. Instalacja grzewcza jest szczególnie nowoczesna. 

Fotografia ośrodka z: „Danziger Neueste Nachrichten” z 20 grudnia 1928 r., nr 299

historia
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Artykuł w „Danziger Neueste 
Nachrichten”

Do tej instalacji i do przygotowania gorącej wody do mycia 

i kąpieli wbudowane zostały dwa kotły. Wszystkie instalacje 

ogrzewania i odwodnienie leżą – niezależnie od piwnicy – 

w  wysokim na  80  cm pomieszczeniu grzewczym, poniżej 

betonowych belek, które utrzymują podłogi z masy betono-

wej i lastryka. Przez taki układ przewody biegnące w podło-

dze oddają przyjemne i błogie ciepło. Zaopatrzeniu w wodę 

służy elektryczna przepompownia z  kotłem ciśnieniowym. 

Układ odwodnienia i  kanalizację obsługuje czterokomoro-

wa podziemna oczyszczalnia ścieków. W  związku z  tym, iż 

na  tym terenie planowana jest budowa dużego szpitala, 

obecna budowla zajęła miejsce na północnej granicy dział-

ki. W późniejszym czasie ma powstać tu razem ze szpitalem 

przestronny i  nowoczesny zakład. Kierownictwo i  nadzór 

budowy leżało w  rękach mistrza budowlanego Johannesa 

Schulza z Pruszcza; pozostałe uczestniczące w budowie fir-

my widoczne są na  poniższych ogłoszeniach. Poświęcenie 

domu. Podczas wczorajszej uroczystości poświęcenia domu, 

która miała miejsce o  godz. 13  poza starostą powiatowym 

Hinz-em obecni byli członkowie rady powiatu i  komitetu 

powiatowego, poza tym z rady medyczno-rządowej dr Bir-

nbacher, który pełni także urząd lekarza powiatowego dla 

powiatu Gdańskie Wyżyny. Dodatkowo rada sanitarna z dok-

torem Pietsch, kierownikiem miejscowego szpitala a także inni 

lekarze. Obchód uczestników po  obiekcie daje rozeznanie 

o stanie budynku. Starosta Hinz w swojej mowie wspomina 

o celu powstania obiektu, który ma przede wszystkim służyć 

chorym na gruźlicę będących pacjentami tutejszego szpitala. 

Wśród pacjentów szpitala, których ogólna liczba wynosi oko-

ło 90 osób, znajdują się pacjenci z chorobami płuc, którzy by 

uniknąć niebezpieczeństwa zarażenia, powinni znaleźć tutaj 

miejsce. Poza tym powinni zostać tutaj umieszczeni wszy-

scy chorzy pochodzący z całego powiatu Gdańskie Wyżyny. 

Dla gmin oznacza to duże odciążenie i oszczędności, gdyż 

nie ma już potrzeby wysyłania chorych do szpitala miejskie-

go w Gdańsku, gdzie opłata wychodzi podwójnie.

Tekst o  otwarciu ośrodka przeciwgruźliczego w  Pruszczu został opublikowany w  dwóch częściach. Pierwsza ukazała  się 

w „Danziger Neueste Nachrichten” z 20 grudnia 1928 r., nr 299, s. 16. Druga część ukazała się w „Danziger Neueste Nachrichten” 

z 23 grudnia 1928 r., nr 301, s. 5. (różnica w numeracji i w dniach wydania nie jest błędem - po prostu 21 grudnia była niedziela, 

a wtedy gazety nie wydawano; numer 300 wyszedł 22 grudnia, czyli w poniedziałek, a nr 301, 23 grudnia, czyli we wtorek). Wyja-

śnienie i fot. artykułów - Jan Daniluk.

Tłumaczenie pierwotnie ukazało się na stronie www.praust.blog.pl
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Krzysztof Szczotka

Ostatnia bojowa szabla 
II Rzeczypospolitej

Dziadek Piotr opowiadał mi 

o  latach swojej młodości. Biegle 

władał językiem niemieckim, gdyż 

uczył  się podczas zaborów w  pru-

skich szkołach. Nie  lubił Niemców, 

ale miał dla nich szacunek „za porzą-

dek, za wspaniałą technikę i  narzę-

dzia”, które według niego były 

najlepsze na  świecie. Służył w  Armii 

„Poznań” jako kawalerzysta. Brał udział 

w  jedynej zaczepnej bitwie w  roku 

1939  nad Bzurą. Większość żołnierzy 

porzuciła uzbrojenie, w tym – szable, 

lecz on zatrzymał regulaminową broń 

i walczył do końca. Szabla uratowała 

mu życie podczas działań wojennych 

wokół Warszawy. Ranił niemieckiego 

żołnierza w  rękę, gdy ten chciał go 

zastrzelić. Dziadek szablę przechował 

i podarował mi na któreś urodziny. Jej 

stan techniczny i  użytkowy po  pra-

wie 70. latach był nienaganny. Ta sza-

bla to  rodzimej produkcji model wz. 

34, który zastąpił modele wz. 17 i wz. 

21 oraz białą broń będącą na wypo-

sażeniu wojska produkcji francuskiej, 

rosyjskiej, austriackiej, pruskiej i  rzad-

ko używanej angielskiej. W  Polsce 

od wieku XVI posiadanie szabli było 

czymś naturalnym. Dodawało splen-

doru, godności i  pewności posiada-

czowi, który bez niej nie  wychodził 

z domu. Była podstawą wychowania 

młodych mężczyzn. Spory rozstrzy-

gano głównie przy jej użyciu. Ówcze-

śni kronikarze poświęcają wiele stron 

Czterech strzelców konnych w mundurach letnich. Ze sznurem strzelec doskonały III 
Klasy. Rogatywki miękkie, garnizonowe sprzed 1936 roku. 6 pułk ułanów w Garwolinie. 
Szabla po lewej: wzór 21 – „środkowa” szabla II Rzeczpospolitej. Z prawej: pierwsza szabla 
po odzyskaniu niepodległości wzór 17. Zdjęcie ze zbiorów Krzysztofa Szczotki.

historia
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temu dosyć krwawemu sposobowi 

jej używania poza polami bitewnymi, 

by przytoczyć tu dla przykładu wspo-

mnienie Paska z pojedynku z niejakim 

Nauczyńskim: „... za drugim, czy trze-

cim cięciem dosięgłem mu palców…”, 

czy Odlanickiego ze  Snarskim: „… 

przyszło mi  się z  towarzyszem Snar-

skim pociąć, któremum palec ciął…”, 

albo opis rozstrzygnięcia swady Zeno-

wicza z Sapiehą: „ … tegoż dnia Zeno-

wicz Starosta Orszański w  pojedynku 

rękę odciął Tomaszowi Sapieże...”.

Bojowa szabla wz. 34  została zaprojektowana w  roku 

1934  w  Instytucie Technicznym Uzbrojenia w  Warszawie. 

Wykonanie powierzono Hucie „Ludwików” w  Kielcach (stąd 

jej potoczna nazwa: Ludwikówka), przy czym głównie (ze stali 

sprężystej) produkowano ją w Hucie „Baildon” w Katowicach. 

Łącznie powstało ich około 39  tysięcy egzemplarzy, w  tym 

kilka upominkowych, z  których jedna została podarowana 

królowi Rumunii. Do dzisiejszego dnia w dobrym stanie prze-

trwało jednak niewiele, stąd są niezwykłą rzadkością na rynku 

antykwarycznym i osiągają wysokie ceny. 

Ludwikówka pod względem parametrów była i  pozo-

stała ostatnią najlepszą szablą bojową nie  tylko w  Polsce, 

ale i w Europie. Miała następujące właściwości:

1) przebijała sztychem blachę o grubości 2 mm przez swo-

bodne opuszczenie głowni z wysokości 2 m,

2) pięciokrotnie przecinała pręt stalowy o  średnicy 5  mm 

na podkładzie ołowianym bez uszkodzeń,

3) przechodziła próbę uderzenia grzbietem i płazem głow-

ni w obły pień twardego drewna bez pęknięć okładziny 

i uszkodzeń,

4) głownia oparta na  drewnie i  poddana ręcznemu naci-

skowi kilkakrotnie i obustronnie (strzałka ugięcia 150mm) 

nie odkształcała się,

5) pochwa płasko ułożona na dwóch podkładach (przy szyj-

ce i ostrodze) obciążona ciężarem 120 kg nie wykazywała 

odkształceń ani pęknięć.

Najbliżej naszego regionu szablę można było zobaczyć 

w  Grudziądzu, gdzie stacjonował 8  Pułk Ułanów Pomor-

skich, który miał ją na wyposażeniu; ta jednostka funkcjono-

wała jeszcze za czasów Księstwa Warszawskiego, po czym, 

po  wielu transformacjach została odtworzona w  lutym 

1920  roku, w  Grudziądzu. Swój szlak bojowy rozpoczęła 

w maju tegoż roku podczas wojny polsko-rosyjskiej. Po  raz 

drugi pułk wszedł do boju we wrześniu roku 1939 w rejonie 

Chojnic, już wyposażony w szable wz. 34.

Obecnie szabla spełnia w  wojsku wyłącznie rolę repre-

zentacyjną i  bywa nagrodą wręczaną podczas awansów 

na stopnie generalskie. Szabla bojowa definitywnie przeszła 

do historii wraz z zakończeniem II wojny światowej. Pozostał 

po niej bagaż historyczny i kulturowy. W tej broni jest zawarty 

pierwiastek minionych czasów. W każdej epoce historycznej 

nie tylko zmieniano jej parametry techniczne, ale nadawano 

też inny kształt i ozdoby zgodne z obowiązującym kanonem. 

Ostatnia bojowa szabla II Rzeczypospolitej, 
wz. 34



50     styczeń – marzec 2018

historia

Bartosz Gondek

Pruszcz Gdański na wystawie 
w „Zachęcie”

Jedynie słuszny, zgodny z referatem i wyznaczający tren-

dy dla młodych architektów. 67 lat temu dwóch architektów 

- Wacław Rembiszewski i Leopold Taranczewski, zaprezento-

wali projekt Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prusz-

czu Gdańskim.

23  lipca 1949  roku, na  warszawskiej konferencji PZPR, 

Bolesław Bierut proklamował sprowadzenie z ZSRR idei socre-

alizmu. Niecały miesiąc wcześniej grupa oddanych władzy 

architektów potępiła modernizm. Nową, socjalistyczną jakość 

w architekturze rozumiano przede wszystkim jako potrzebę 

zapewnienia powszechnie dostępnych higienicznych warun-

ków zamieszkania, co wpisywało  się w  trendy europejskie. 

W  kwestii formy i  detalu postanowiono – paradoksalnie - 

wzorem sowieckim oprzeć  się na elementach narodowych. 

Historyzujące formy „narodowe” miały nawiązywać głównie 

do renesansu, choć środowisko warszawskie mocno naciska-

ło, aby odwoływać  się do  bliższego sowietom klasycyzmu. 

Był to  pewnego rodzaju powrót do  ideologii narodowej 

w architekturze, promowanej w Polsce w pierwszym okresie 

dwudziestolecia międzywojennego, co z pewnością niezbyt 

pasowało do pierwotnych intencji partyjnych kacyków.

Pierwszą okazją do zaprezentowania nowych projektów 

architektonicznych, które mogły wpisać  się w  monumen-

talny „Plan Sześcioletni”, uchwalony przez sejm zaledwie 

rok wcześniej, był Pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów 

Architektury, który odbywał się od 22 stycznia do 28 lutego 

1951 roku w warszawskiej „Zachęcie”. Na pokazie zaprezen-

towano 136 projektów. Było to bardzo nagłośnione wydarze-

nie, charakterystyczne dla polityki kulturalnej lat stalinizmu. 

Pokazanie projektów w  Zachęcie podyktowane było chę-

cią podkreślenia historycznej doniosłości dokonujących  się 

wówczas przemian w  polskim życiu artystycznym i  zbliże-

nia architektury i  sztuk plastycznych. Na pokazie zaprezen-

towano między innymi założenie urbanistyczne MDM czyli 

Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, socrealistyczne 

zaplecze Nowego Światu, monumentalne rondo Waszyng-

tona, dom kultury w Nowym Porcie, kamieniczki odbudowy-

wanego Gdańska i  modelowy przykład nowej architektury 

powiatowej administracji publicznej w  Polsce, czyli Prezy-

dium Powiatowej Rady Narodowej w Pruszczu Gdańskim.

Najważniejszym celem organizatorów było wyselekcjo-

nowanie projektów zgodnych z  doktryną socrealizmu. Ten 

cel przeważył nawet staranne udokumentowanie całej eks-

pozycji. W prasie reprodukowano jedynie te projekty, które 

uzyskały pozytywną ocenę. Podobnie z  nazwiska wzmian-

kowano tylko tych architektów, których dzieła zostały dobrze 

przyjęte. Jak pisze Marek Czapelski z  „Zachęty” … „Opubli-

kowany materiał ilustracyjny z  pokazu stanowił przegląd 

dopuszczalnych i  akceptowalnych w  dobie stalinizmu roz-

wiązań architektonicznych i  urbanistycznych. Mimo dekla-

ratywnego podnoszenia roli odniesień do  tradycji, mniej 

lub bardziej dosłownych trawestacji rozmaitych motywów, 

detali i  całych schematów kompozycyjnych ewokujących 

klasycyzm, renesans i  barok, w  milczący sposób akcepto-

wano obecność rozmaitych wariantów dekoracyjnej archi-

tektury w tradycji Auguste’a Perreta. Pod względem tematu 

natomiast ilustracje projektów pokazywały bogaty pro-

gram inwestycyjny Polski Ludowej w zakresie budownictwa 

publicznego, podkreślając rolę instytucji nauki, kultury i edu-

kacji w architektonicznym krajobrazie nowego państwa”.

Najlepsze projekty, w tym oczywiście nasze prezydium, 

znalazły  się także w  wyznaczającej trendy w  architektu-

rze, publikacji Bohdana Garlińskiego „Architektura polska 

1950 – 1951”.

Wkrótce do  projektu dołączył drugi – przeznaczony 

na  potrzeby lokalnych władz partyjnych. W  ten sposób 

zamknięto koncepcję urbanistyczną modelowych, lokalnych 

ośrodków władzy w  terenie. Po  projekt sięgnięto nie  tylko 

w Powiecie Gdańskim, ale także w różnych miejscach PRL-u, 

między innymi w Sztumie i Łęczycy.
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26  marca 1956  roku, na  Ogólnopolskiej Naradzie Archi-

tektów ogłoszono oficjalny koniec socrealizmu w  polskiej 

architekturze. W  latach 70. ubiegłego wieku, gdy władze 

PRL zlikwidowały powiaty, do  budynku przeniesiono ośro-

dek zdrowia. Po przywróceniu powiatów w latach 90 – tych, 

ponownie stał  się siedzibą lokalnych władz. Dekadę temu 

polscy historycy architektury uznali, że jest on wart objęcia 

ochroną konserwatorską. Tak stało  się także z  budynkiem 

przy ul. Wojska Polskiego 16, który systematycznie i aktualnie 

także modernizowany, utrzymuje pierwotną formę i  detal, 

czego przykładem jest odnowione według zaleceń konser-

watorskich, podłogowe lastryko, oraz sufitowe kasetony.

Prace z Pomorza prezentowane w 1951 roku na Ogólno-

polskim Pokazie Projektów Architektury w „Zachęcie”:

- Dom kultury w Nowym Porcie w Gdańsku (Witold Rakowski)

- Gmach poczty w Gdańsku (Lech Kadłubowski)

- Budynek Spółdzielni „Czytelnik” w  Gdańsku (Wacław 

Rembiszewski)

- Szkoła Jungów w Gdyni (Kazimierz Biszewski, Alfred Chrzan 

i L. Zalewski)

- Fragment wybrzeża w  Gdyni (Kazimierz Biszewski, Alfred 

Chrzan i L. Zalewski)

- Budynek biurowy Państwowych Gospodarstw Rolnych 

w Gdańsku (Kazimierz Biszewski, Andrzej Kulesza) 

- Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w  Pruszczu pod 

Gdańskiem (Wacław Rembiszewski, Leopold Taranczewski).

 „Budynek Powiatowej Rady Narodowej w Pruszczu Gd.”, ok. 1968 r., fot. Jerzy Ossorya-Cierpicki
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Tomasz Jagielski

78. rocznica śmierci 
polonijnego działacza 
z Kolbud z czasów Wolnego 
Miasta Gdańsk

11  stycznia 1940  r. w  jednej z  pierwszych egzekucji 

na terenie obozu koncentracyjnego Stutthof zginął Jan Hall-

man polski działacz i patriota. Warto poznać i przypomnieć tę 

nieco zapomnianą postać zawiadowcy stacji w Kolbudach.

Jan Hallman urodził  się 3 czerwca 1890  r. w Różankach 

pod Wejherowem. W czasie I wojny światowej służył w armii 

niemieckiej, zaś po demobilizacji zamieszkał na terenie Wol-

nego Miasta Gdańska. Zatrudnienie znalazł w PKP, pomimo 

licznych obowiązków zawodowych, potrafił znaleźć czas 

na aktywność społeczną. Był m.in. mężem zaufania Macierzy 

Polskiej, członkiem Polskiego Zrzeszenia Pracy, Kolejowego 

Klubu Sportowego, a  także Towarzystwa Byłych Powstań-

ców i Wojaków. Po otrzymaniu we wrześniu 1929 r. służbo-

wego przeniesienia na stację kolejową w Kolbudach, stał się 

jednym z filarów miejscowych organizacji polonijnych.

Szybko dowiódł, że potrafi być znakomitym organiza-

torem. W  lutym 1934  r. utworzył w  Kolbudach filię Związ-

ku Polaków. W  tym samym czasie objął również prezesurę 

w  Towarzystwie Ludowym w  Pręgowie. Kierowane przez 

niego stowarzyszenia integrowały Polaków zamieszkujących 

okoliczne wioski i  pomagały przetrwać narastający terror 

nazistów. W  programie ich działalności znalazło  się organi-

zowanie różnego rodzaju spotkań, akademii z  okazji świąt 

narodowych, amatorskich przedstawień teatralnych, projek-

cji filmów. 

Jan Hallman przygotowywał również wizyty najważniej-

szych postaci polskiego życia społecznego. Miejscowych 

Polaków odwiedzali m.in, ks. Bronisław Komorowski, żona 

Komisarza Generalnego RP Leonia Papee, prezes Związku 

Polaków Henryk Królikowski – Muszkiet oraz posłowie Antoni 

Lendzion i Erazm Czarnecki. 

Zaufanie jakie zyskał w  środowisku mniejszości polskiej 

zaowocowało zgłoszeniem jego kandydatury w  wyborach 

do  parlamentu Wolnego Miasta Gdańska. W  przedwybor-

czych odezwach jego walory podkreślano w  sposób nie-

zwykle wyrazisty: „pewny i niestrudzony pracownik na niwie 

ojczystej, daje gwarancję wykonania tego, co przyrzekł”. 

W 1932 r. władze polskie nagrodziły Jana Hallmanna Brązo-

wym Krzyżem Zasługi.

Atmosfera strachu narastała także w  Kolbudach, gdzie 

w  niedzielę 11  października 1936  r. doszło do  następujące-

go incydentu: po  zebraniu Związku Polaków, które odbyło 

w  pomieszczeniach dworcowych, bądź restauracji Kahlbu-

der Hof, grupka uczestników wracała do domów w Babido-

le. Po dojściu do szosy zostali oni otoczeni przez Niemców, 

którzy gwizdami i okrzykami próbowali sprowokować bójkę. 

W  tej sytuacji Polacy cofnęli  się na  dworzec i  opowiedzieli 

zawiadowcy o zajściu. Ten oświetlił rzęsiście stację, co znie-

chęciło napastników do  podchodzenia pod zabudowania. 

Jednocześnie wezwano na  miejsce żandarma z  Lublewa, 

który później odprowadził Polaków do Babidołu.

 Aktywność Jana Hallmana nie uszła uwadze hitlerowców. 

W pierwszych godzinach wojny został zatrzymany i osadzo-

ny w tymczasowym areszcie w Pruszczu. Zginął 11 stycznia 

1940 r., a jego szczątki zostały ekshumowane po czterdziestu 

latach. Wraz z innymi ofiarami tej zbrodni spoczął ostatecznie 

na cmentarzu na Zaspie.
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proza

Maria Jędrzejczyk

Chłańsk

Żebyście wiedzieli, jakie ja mam sny! Czasami żałuję, że 

sypiam tylko osiem godzin na dobę.

Ostatnio śniło mi się, że mieszkałam w Gdańsku, w sie-

demnastym wieku, byłam żoną gdańskiego patrycjusza 

Erazma i  jednocześnie córką polskiego szlachcica, który 

sprzedawał Erazmowi zboże.

Ojciec mój mawiał, że Gdańsk to potwór, który rozsiadł się 

u ujścia Wisły i pożerał wszystko, co mu do gardzieli spływa-

ło. Nazwał Gdańsk - Chłańskiem z powodu chciwości i żądzy 

zysku, właściwej dla obywateli tego grodu.

Erazm wyglądał jak prawdziwy dostojnik, ubrany według 

nowożytnej mody; nosił pudrowaną perukę, wysoki czarny 

kapelusz z piórami, podkręcone do góry, na wzór hiszpański, 

wąsy i rudą brodę. Na dopasowany kaftan nakładał wielką, jak 

koła u  powozu, wykrochmaloną kryzę, lub koronkowy koł-

nierz i koronkowe makiety. Do tego pludry wiązane nad kola-

nami, dziane pończochy, najchętniej czerwone oraz pantofle 

na  wysokich obcasach lub buty z  rozszerzanymi ku  górze 

cholewami. 

Erazm posiadał dwanaście pełnomorskich okrętów, 

nową, renesansową kamienicę i kufry pełne złotych dukatów 

z gdańskiej mennicy, z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. 

 Nic dziwnego, że się w nim, to znaczy Erazmie - zako-

chałam. Leżałam w  wygodnym, rzeźbionym łożu z  balda-

chimem. Było miło i ciepło. W sąsiedniej komnacie, służący 

pomagał Erazmowi ubierać się. 

Pokojówka Helga przyniosła czysty, złoty nocnik, który 

razem z  Erazmem, dostaliśmy w  prezencie ślubnym. Takie-

go nocnika nie miał nikt z sąsiadów. Dlatego Helga z dumą 

wychodziła z nim na przedproże, do rynsztoka, żeby opróż-

nić go.

Potem przyniosła moje stroje; wykrochmaloną lnianą hal-

kę, trzy suto marszczone spódnice, bluzkę z falbanami, gor-

set z wielkim kwadratowym dekoltem, koronkowy czepiec, 

atłasowe pantofelki na wysokich obcasach, haftowane w raj-

skie ptaki, perfumy w  małym woreczku, nazywany śmiesz-

notką i sznur pereł. Zasznurowała mój gorset tak mocno, że 

nie mogłam złapać oddechu, a piersi podjechały mi aż pod 

szyję. 

Potem przyniosła maleńką miseczkę. Wypiłam z  niej 

wodę. Wówczas Helga zaczęła się śmiać. Okazało się, że była 

to woda do mycia. Wcześniej mył w niej ręce Johann. Zgod-

nie z ustalonym porządkiem rzeczy. Helga zaczęła przyglą-

dać mi się podejrzliwie. Postanowiłam zachować ostrożność. 

Nie mogą przecież dowiedzieć się, że tak naprawdę jestem 

z  dwudziestego pierwszego wieku, a  nie  z  siedemnastego 

i odwiedzam ich jedynie we śnie. 

Erazm wychodząc z  domu, na  spotkanie z  rektorem 

Gdańskiego Ateneum, poradził, żebym nie  myła  się zbyt 

często. Jego medyk uważał, że pot zatykający skórę, chronił 

przed morowym powietrzem. Erazm był bardzo mądry.

Przypomniał, że wieczorem pojedziemy powozem 

na wały, żeby z góry oglądać spalenie czarownicy.

„Ku przestrodze” – dodał.

Wpadłam w popłoch. Zaczęłam się gorączkowo zastana-

wiać się, jaki błąd popełniłam. Oczywiście, słabo rozumiałam 

język średniopolski, więc, starałam  się mówić jak najmniej. 

Może jednak powiedziałam coś o prysznicu? Może o Interne-

cie.? Wtedy posądzenie o czary miałabym jak w banku.

Postanowiłam ukradkiem wymknąć  się z  domu, wyjść 

na spacer i zebrać myśli. 

Niełatwo było iść w  moich atłasowych pantofelkach 

na wysokich obcasach, ulicą wyłożoną polnymi kamieniami. 

Wszyscy przechodnie nosili coś na głowie; kapelusze, głębo-

kie czapki z nausznikami, berety, kaptury, czepce, rańtuchy. 

Na szczęście jednak, za bardzo byli zajęci swoimi sprawa-

mi, żeby zauważyć, że wyszłam z domu bez nakrycia głowy. 

Jakiś mężczyzna w  kapturze niósł wiklinowe kosze z  ryba-

mi, inny -kwiczącego prosiaka za pazuchą. Służące noszące 

wodę, plotkowały chichocząc. Szeleściły kolorowymi spód-

nicami i  fartuchami. Powiewały falbany, wstążki, tasiemki, 

kokardy.

Poszłam na moją ulubioną ulicę Mariacką. Szłam w kie-

runku Motławy. Ulica była pusta. Zapadał zmierzch. Wstążki, 

tasiemki i  kokardy powtarzały  się jako dekoracje na  elewa-

cjach renesansowych kamienic.

Nagle zauważyłam zbliżającą  się ku  mnie grupę męż-

czyzn, hałaśliwych i pijanych o twarzach pokrytych bliznami, 
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w podartych kaftanach dziurawych pludrach, w dziurawych 

pończochach nie  do  pary, w  wielkich kapeluszach z  pona-

cinanymi rondami, w  połamanych kryzach nieokreślonego 

koloru.

Piraci? Złoczyńcy? Wypełniali całą szerokość ulicy. Od 

przedproża do  przedproża. Nie  miałam gdzie  się schronić, 

schować. Zresztą było już za późno. Zauważyli mnie. 

Byłam przerażona: Okradną mnie! Będą dybać na  moją 

cześć! …Pal sześć, moją cześć! Ale te perły! Perły!!! Byli coraz 

bliżej.

Postanowiłam… wezbrać  się w  sobie i  wznieść  się 

w górę… 

O dziwo, udało się!!!

Niestety, niezbyt wysoko. Jedynie na  jakieś dwa metry 

ponad ziemię.

Bez trudu mogliby mnie ściągnąć na ziemię. Byli jednak 

zbyt zaskoczeni moim wyczynem, żeby to  zrobić. Ściągną 

mnie, kiedy ochłoną – pomyślałam.

Nagle zerwał  się porywisty, zachodni wiatr. Nie  wiado-

mo skąd. Przecież ulica była osłonięta od zachodu Bazyli-

ką Mariacką. Wiatr wzdął moje trzy spódnice i  poleciałam 

w  górę jak balon nad głowami złoczyńców. Każdy z  nich 

miał przynajmniej po  jednym zębie w  gębie i  śmiali  się … 

ze mnie! Ale dlaczego?

Wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że majtki nie były naj-

mocniejszą stroną kobiecego stroju w siedemnastym wieku. 

Najważniejsze jednak, że leciałam! Ponad Bramą Mariacką, 

nad port, nad żaglowce!

Wiatr, tak jak nagle zerwał się, tak niespodziewanie ucichł, 

a ja - zaczęłam opadać.

Natknęłam się na rozpostarty żagiel jakiegoś statku i osu-

nęłam się w dół, na pokład. Upadłam na stertę rozłożonych 

tam żagli. 

Wówczas żagle zaczęły oddalać się, znikać.

 Usłyszałam klakson jakiegoś samochodu, który wdzie-

rał się z ulicy do mojej sypialni. Na nocnym stoliku zagrał mój 

telefon komórkowy. Obudziłam się. We własnym łóżku. Bez 

baldachimu. Znowu w dwudziestym pierwszym wieku.

Uznałam, że osiem godzin snu na dobę, jednak zupełnie 

wystarcza. Najpierw prysznic!!!

 Podniosłam się. Moja dłoń natrafiła na  coś okrągłego 

i gładkiego. To…perły! Leżały obok poduszki!

Fragment książki „Kryzy, Pludry i Perły” – czyli gdańskie inspiracje w Akademii Vintage Art.

Maria Jędrzejczyk „Gdańszczanki 2”, pastel
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Koncert Orkiestry Dętej z Miejskiego Domu Kultury, podczas uroczystości Wyzwolenia Pruszcza Gd., pod pomnikiem na Placu Wyzwolenia. 
24 marca, początek lat 70 – tych.

historia/fotografia

Jerzy Ossorya-Cierpicki

Wyścig kolarski na ul. Grunwaldzkiej. Po prawej stronie nieistniejące już budynki. Lata 70-te.
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Zanim powstanie książka  
o Zygmuncie Bukowskim (1936-2008)

Zanim powstanie „Zarys biografii i twórczości Zygmunta Bukowskiego (1936-2008)”, warto zapoznać się z wspo-
mnieniami i refleksjami o nim. Udało się zebrać garść takich tekstów. W moim przekonaniu powinno być ich dużo 
więcej. Ufam, iż poniższe słowa Anny Marii Dyczkowskiej „25 lat z Panem Zygmuntem Bukowskim” zachęcą, skło-
nią kolejne osoby z Ziemi Gdańskiej do podzielenia się swoimi wspomnieniami, przemyśleniami o Z. Bukowskim. 
Zbliża się 10. rocznica odejścia rzeźbiarza i poety, Zygmunta Bukowskiego do „Domu Pana” (20 lipca 2018). Swoje 
myśli i refleksje o śp. Z. Bukowskim proszę kierować na adres redakcji „Neonów”. 

Jan Kulas

25 lat z Panem Zygmuntem Bukowskim

Często życie ofiaruje nam wspaniałe niespodzianki, które trwają długo, rozwijają swe skrzydła, zapachy, melodie... 

W końcu sierpnia 1982 roku przy Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku zobaczyłam rzeźby. Była tam ulubiona od pierwszego 

wejrzenia Madonna z Dzieciątkiem! Niosłam nasturcje, które przylgnęły do Madonny. I tak się to stało.

Często zaglądałam do Ratusza Staromiejskiego. Były tam zawsze ciekawe ulotki, programy, był też tomik poezji Pana Zygmun-

ta. Napisałam do Niego. I tak się zaczęła nasza nić porozumienia. Fizyczne spotkanie nastąpiło po latach. Poznałam również żonę 

- Panią Różę Marię, kobietę ciepłą, ciekawą. Pan Zygmunt zrobił nam zdjęcie.

Nasz poeta, rzeźbiarz, talentów skupiał wiele. Po tylu latach niektóre wydarzenia pamiętam jakby to było niedawno...

Pan Zygmunt przysyłał do mnie tomiki swojej poezji, katalogi rzeźb. Wszystko to mam w swojej bibliotece. Cała twórczość 

Pana Zygmunta powinna być znana ludziom, którzy podobnie czują, żyją. 

Myślę, że tych kilka słów wystarczy. Książka ma przecież być o Panu Zygmuncie, dla Niego. 

I  na  sam koniec jeszcze jedno. Dnia 20  czerwca 2008  roku Pan Zygmunt wysłał do  mnie trzeci tom „Zielonego kuferka”, 

a 20 lipca tego roku już nie żył. Strata to i szkoda niepowetowana. Taki to los Człowieka. Żyje, żyje. Umiera, czyli z zaświatów dobrze 

nam życzy. 

Anna Maria Dyczkowska

P.S. od redaktora (J.K.) projektowanej książki. 

Niewątpliwie A. M. Dyczkowska należała do osób bliskich, zaprzyjaźnionych z Z. Bukowskim. Każdy publikacja jej przekazana 

zawiera wymowną dedykację. Tytułem pewnego przykładu i zachęty cytuję dwie wybrane dedykacje.

„Malowane dłutem.
Album rzeźb Zygmunta Bukowskiego”:
„Annie Marii Dyczkowskiej,

szczodrej sponsorce niniejszego 

Albumu, wdzięczny autor 

Zygmunt Bukowski

Mierzeszyn 30.07.1998 r.”

„W gęstwinie słów wiernych”:
„Annie Marii Dyczkowskiej, słowa

wytchnione z serca w bukietach 

wierszy, składa w darze autor 

Zygmunt Bukowski”, 

Mierzeszyn 10.12.2002 r.” 

W numerze 4(8) 2017 naszego kwartalnika zamieściliśmy wspomnienie Bronisławy Kleinzeller, które można przeczytać także na stronie www.
neony.pruszcz.com

Zygmunt Bukowski 
„Madonna”, rzeźba 
w granicie, własność,  
Ewa, Zbigniew Boduch,  
fot. Michał Boduch

wspomnienia
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„Ostatni Mówią” wracają  
do Trąbek Wielkich

Na Gdańskich Wyżynach rusza kolejna edycja cyklu unikalnych świadectw historycznych „Ostatni mówią w gminie Trąbki Wielkie”, 
których bohaterami są najstarsi mieszkańcy gminy.

Z początkiem ubiegłego roku wójt gminy Trąbki Wielkie, wyszedł z inicjatywą realizacji cyklu rozmów z najstarszymi mieszkańcami 
gminy, pamiętającymi jeszcze życie w okresie istnienia Wolnego Miasta Gdańska, oraz przybyłych na teren gminy tuż po zakończeniu 
II Wojny światowej. W ten sposób, przy współpracy z historykami Bartoszem Gondkiem, Markiem Kozłow i ekipą filmową telewizji 
Polnocna.TV, powstał cykl piętnastominutowych materiałów filmowych, których bohaterami byli najstarsi mieszkańcy gminy.

Już sama praca okazała się dla realizatorów nie  lada przygodą. Rozmówcy wymagali bowiem zdobycia zaufania, co jest oczy-
wiste, gdyż opowiadali oni o swoim, często niełatwym życiu. Kolejną, na szczęście tylko początkową „przeszkodą” okazała się nie-

zwykła skromność rozmówców. Zakładali oni bez wyjątku, 
że ich wspomnienia nie  są niczym interesującym, i  że nikt 
nie  będzie miał ochoty tego słuchać. Na  szczęście dali  się 
przekonać, że tak nie jest.

Zgodnie z  przewidywaniami twórców cyklu, opowieści, 
które przepłynęły przed kamerą, okazały  się być niezwykle 
ciekawe, oraz bardzo cenne jako źródłowe notacje historycz-
ne dla przyszłych badaczy.

Opowieść Gertrudy Goyke to  fascynująca opowieść 
o  codzienności Wolnego Miasta Gdańska. Pani Gertruda 
zabrała nas ze  sobą do  ówczesnych kin. Nasza bohaterka 
z  wypiekami na  twarzy wspominała o  tych eleganckich, 
ale  też tych, do  których młode dziewczyny raczej nie  cho-
dziły. Siostry Agnieszka i  Helena Kinder opowiedziały nam 

historie o tutejszych Polakach. Co ciekawe, wielu z nich było Ewangelikami, co nie przeszkadzało chodzić im do katolickiej świątyni. 
Usłyszeliśmy także nieznane szerzej fakty, związane ze znajdującym się w Granicznej Wsi przydrożnym krzyżu.

Jadwiga i Paweł Schützmann, którzy o tym krzyżu opowiadali, wspominali także o ich dziecięcych obserwacjach ludzi, więźniów 
obozu Grenzdorf oraz o chaosie ostatnich dni wojny w ich wiosce. O uciekających przed Rosjanami niemieckich żołnierzach, ale także 
o uciekających przed tymi samymi… sowieckich jeńcach wojennych.

Z kolei Rozalia Konieczna wykazała się wielką aktywnością, obwożąc ekipę po wszystkich ważnych miejscach jej opowieści. Pani 
Rozalia przetłumaczyła także niemieckie wydanie historii Sobowidza, które na pewno warto opublikować drukiem.

Wśród niezwykłych historii dawnego pogranicza Polski i Wolnego Miasta Gdańska trafiały się także wspomnienia wielkiej miłości, 
za którą młody człowiek gotów był, nie znając adresu, przemierzyć całą Polskę, potem rowerem błądzić po całym regionie, aby odna-
leźć szczęście, w którym żył kolejne kilkadziesiąt lat.

Na zakończenie odbył się w bibliotece specjalny wieczór, podczas którego bohaterom cyklu, oraz licznie przybyłym rodzinom 
i mieszkańcom gminy, wyświetlono wszystkie powstałe produkcje. Pokaz stał się okazją do snucia kolejnych wspomnień, tym razem 
ze strony licznie przybyłych widzów. Wspomnień, które z punktu widzenia dziedzictwa gminy, powinny zostać utrwalone. Z tego 
powodu wójt Błażej Konkol podjął starania, by cykl ten mógł być kontynuowany. Od kwietnia zespół historyków i realizatorów TV 
ponownie trafi do najstarszych mieszkańców Trąbek Wielkich. Uczyni to z ogromną radością. Nieczęsto zdarza się bowiem być częścią 
pisania nowych kart historii. Szczególnie historii miejsc, z którymi pomysłodawca i realizatorzy czują osobisty związek.

Bartosz Gondek, Marek Kozłow

Gertruda Goyke z Postołowa

Rozalia Konieczna z Sobowidza Jadwiga i Paweł Schutzmann z Granicznej Wsi
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kronika kulturalna

1

2

3

4

5

30 września, w Łapinie, w gminie Kolbudy, nad Radunią obchodzono 140 urodziny po-
wstałej w 1877 r. papierni. Składała się ona z dwóch fabryk, w których produkowano ce-
lulozę, papier i  papę na  dachy. Gości oprowadzał, po  poszczególnych ekspozycjach, Paweł 
Jaworski, prezes Stowarzyszenia „Stara Papiernia”. W budynkach zakładu zachowało się sporo 
eksponatów. Gniotowniki, holendry, wyposażenie stajni i kotłownia z 1925 r. służąca przez wie-
le lat do wytwarzania pary. Podczas jubileuszu było rękodzieło papiernicze, kucie żelaza, czer-
panie papieru i urodzinowy tort. Szczegółowe informacje na stronie www.starapapiernia.eu 

7  października, w  siedzibie Stowarzyszenia „Przystań na  Sztukę”, ul. Kochanowskiego 71, 
w Pruszczu Gd., odbył się spektakl z muzyką przedwojennego kina ”W MAŁYM KINIE”. 
Piosenki z łezką to nie tylko retro szyk i niemodny już czar. To nieprzerwana prawda o wiel-
kim kobiecym sercu i niezrównanym intelekcie. Trzy panny z wczesnych lat minionego wieku, 
to wulkan pomysłów na marzenia i fantazja na życie. Do pokoiku w internacie zaprosiły Lodzia, 
Ada i Helena. Wystąpili: Les Femmes & Friends - Natalia Krajewska-Kitowska, Joanna Sobo-
wiec-Jamioł, Emilia Osowska, Maja Miro-Wiśniewska – flet, Piotr Jamioł – skrzypce, Ignacy Wi-
śniewski – fortepian, Filip Arasimowicz – kontrabas, Jędrzej Jakubowski – perkusja. „Koncerty 
na Kochanowskiego” odbywają się średnio raz w miesiącu.

28 października, w „Mediatece”, w Straszynie odbyło się spotkanie z poetą Tadeuszem 
Karmazynem oraz promocja jego tomiku „Agape”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
malarstwa i  grafiki Teresy Piotrowskiej. Wiersze autora interpretowała aktorka Jolanta Tadla 
a na skrzypcach grał Leszek Bolibok. O wierszach T. Karmazyna mówiła krytyczka literacka Ha-
lina Gorol-Rybkowska. Wieczór zakończyła humorystyczna laudacja Roberta Tracza. Spotkanie 
prowadził Roman Ciesielski.

31 października, odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Piękna Wieś Po-
morska 2017” organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Za najpiękniejszą wieś w kon-
kursie uznano wieś Wróblewo gm. Suchy Dąb. Dzięki pracy i zaangażowaniu Sołtys Joan-
ny Siedlec i mieszkańców tej niewielkiej miejscowości na Żuławach Gdańskich, po raz kolejny 
w Gminie Suchy Dąb zdobyto najwyższe laury na szczeblu wojewódzkim w tym konkursie. 
Cieszymy się bardzo z sukcesu Wróblewa, bo to świadczy o jej mieszkańcach, ich aktywności 
i zaangażowaniu w tworzeniu atmosfery, estetyki miejsca, w którym żyjemy i mieszkamy.. 

4  listopada, w „Mediatece w Straszynie odbył  się wernisaż malarstwa i grafiki Teresy 
Piotrowskiej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Twórców „Przystanek Sztuka”. 

5 listopada, czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. spotka-
li się z Szymonem Hołownią – dziennikarzem, publicystą, osobowością telewizyjną 
oraz autorem książek – m.in. „Jak robić dobrze”, „36,6 sposobów na to, jak uniknąć życiowej 
gorączki, czyli Katechizm według Szymona Hołowni”, „Święci pierwszego kontaktu”. Hołownia 
opowiadał także licznie zgromadzonym fanom o swoich fundacjach – „Kasisi” i „Dobra Fabry-
ka”, które założył, by wspierać najbiedniejszych. 

11 listopada, w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej, w Galerii „Kaloryfer”, w Cie-
plewie miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej „Weselmy się”. To kolejna wystawa 
w OKSiBP współtworzona przez mieszkańców gminy. 60 ślubnych fotografii; zarówno współ-
czesnych, jak i przedstawiających naszych przodków. Scenografię galerii wzbogaciły ślubne 
kreacje i  kolekcja welonów oraz tło rodem ze starego fotograficznego atelier. Na  tle takich 
lub podobnych sielskich landszaftów, dziś już nieco trącących myszką, pozowali niegdyś nasi 
rodzice i dziadkowie. 

17 listopada, w Urzędzie Miasta Pruszcz Gd. odbyły się, już po raz szósty, Dni Kultury Fran-
cuskiej Beaujolais Nouveau „Magia Francji”. Wystąpili „Zagan Acoustic”, „Notle Lady Note”, 
Ewa Rzeszotarska oraz iluzjonista Szymon Maciak. Nad bezpieczeństwem wydarzenia czu-
wało … wojsko napoleońskie. Lider zespołu „Zagan Acoustic”, Paweł Zagańczyk, muzyk, 
kompozytor, został zdobywcą nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry, 2017 r.

19 listopada, w kościele pw. Bł. Michała Kozala w Pruszczu Gd., odbył się XIV Przegląd Chó-
rów Powiatu Gdańskiego „Listopadowe śpiewanie”. Usłyszeć można było pieśni religijne 
oraz patriotyczne. Wystąpiły chóry: *Schola Dziewczęca „Błękitne Anioły Maryi” z parafii pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gd., dyr. Maria Walczyk; * „Adoremus” ze Straszy-
na, dyr. Anna Ścibisz-Osińska; * „Kozal” Parafii bł. Michała Kozala w Pruszczu Gd., dyr. Agnieszka 
Długołęcka; *Chór „Soli Deo” z Rotmanki, dyr. Waldemar Bączyk; *Męskie Towarzystwo Śpiewa-
cze „Gryf” z Trąbek Wlk., dyr. Martyna Gorajek i Mateusz Kempa; * „Perła Maryi” z parafii pw. Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gd., dyr. Maria Walczyk, akompaniament Grzegorz 
Borsuk; * „Raduńskie Tony” Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddz. Pruszcz Gd., dyr. Lucyna 
Luotzka; * „441 Herców” - gość specjalny Przeglądu, pod batutą Anny Wilczewskiej. Chór Wy-
konuje i promuje współczesną muzykę chóralną. Organizatorem Przeglądu było Stowarzysze-
nie Przyjaciół Pruszcza Gd. i Okolicznych Gmin w Pruszczu Gd.
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książki nadesłane

POEZJA
Jerzy Fryckowski „Stany nagłe”, Wyd. JASNE, Pruszcz Gd. 2017,
Tadeusz Karmazyn „Agape”, Wyd. AGNI, Pruszcz Gd. 2018.
HISTORIA
Jan Hlebowicz „Ksiądz w smoczej jamie”, wyd. Urząd Miasta Pruszcz Gdański, Pruszcz Gd. 2017,
Artur Jendrzejewski „Polsko, ile Ty mnie kosztowałaś…”, wyd. Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2017.

INNE
Andrzej Chludziński, „Nazwy miejscowe powiatu gdańskiego (pruszczańskiego)”, wyd. JASNE, Pruszcz Gd. 2017

24  listopada, w nowo wyremontowanym, powstałym w  II poł. XVIII w. domu podcienio-
wym w Miłocinie, w gminie Cedry Wlk. miał miejsce wernisaż fotografii „Wielokulturo-
wość Żuław w kontekście obrzędowości” Ludwiki Jóźwiak oraz prelekcja Aleksandry 
Paprot-Wielopolskiej „Niematerialne dziedzictwo kulturowe na Żuławach”.

30  listopada, w Bibliotece Publicznej gminy Trąbki Wlk. odbył się Konkurs recytatorski 
poezji Michała Rusinka. Wśród oddziałów przedszkolnych I miejsce zajęła - Zuzanna Barc 
za wiersz „Skrzynki na kwiaty”; Klasy I - Maja Jakubowska za przedstawienie wiersza „Jaskinio-
wiec”; Klasy II - Gabriela Ciepka -„Czarownica”; Klasy III - Diana Błaszczuk - „Łóżko”.

5  grudnia, w  Bibliotece Publicznej w  Trąbkach Wlk. odbyły  się warsztaty tworzenia 
ozdób choinkowych. Wśród uczestników m.in. Wójt Gminy Trąbki Wlk. Błażej Konkol, 
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wlk. Zbigniew Leszczyński, radni, dyrektorzy szkół, sołtysi, 
przedsiębiorcy, nauczyciele, członkowie stowarzyszeń, członkowie klubów seniora, pracowni-
cy gminnych instytucji, a także dzieci. Zajęcia prowadziła Małgorzata Busler z Oficyny „Czec”, 
z Gdyni. Wykonano wiele pięknych ozdób, które zawisły na choince w bibliotece.

11 grudnia, w „Mediatece”, w Straszynie miał miejsce wernisaż prac plastycznych Rena-
ty Jelińskiej, Małgorzaty Płotka, Ewy Pankowskiej – malarstwo, rysunek, grafika, haft 
krzyżykowy, ceramika, biżuteria, dekoracje i ozdoby. Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie 
Twórców „Przystanek Sztuka’.

1. Po obiektach Papierni z 1877 r. oprowadzał Paweł Jaworski, prezes Stowarzyszenia „Stara  
Papiernia”, fot. www.kolbudy.pl

2. Koncerty na Kochanowskiego „W MAŁYM KINIE” - Les Femmes & Almost Jazz Group, 
 fot. Archiwum

3. Promocja tomiku „Agape” Tadeusza Karmazyna. Na zdjęciu także: Jolanta Tadla i obrazy Teresy 
Piotrowskiej, fot. Grażyna Goszczyńska

4. Wróblewo w gminie Suchy Dąb - najpiękniejszą wsią woj. pomorskiego, fot. Archiwum
5. Spotkanie z Szymonem Hołownią w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gd., 

fot. Archiwum PiMBP
6. Dni Kultury Francuskiej „Zagan Acoustic”, fot. Archiwum CKiS
7. Chór „Adoremus” ze Straszyna, dyr. Anna Ścibisz-Osińska, fot. Piotr Ołowski
8. Prelekcja i wernisaż fotografii. Na zdjęciu, od lewej: Aleksandra Paprot-Wielopolska i Ludwika 

Jóźwiak, fot. Archiwum ŻOKiS
9. Linki źródłowe Kroniki Kulturalnej: 
www.kultura.kolbudy.pl;. www.kolbudy.pl;http://ckis-pruszcz.pl; https://www.facebook.com/media-
teka.straszyn; https://www.facebook.com/oksibp/ ;https://www.facebook.com/GminaTrabkiWielkie; 
http://www.biblioteka-pruszcz.pl/; http://zokis.eu/; https://www.suchy-dab.pl/;  
http://www.przywidz.pl; http://pszczolki.pl/.
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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

Teresa Piotrowska, ur. 1956 r., mieszkanka Straszyna. Jest członkinią Zarządu 
Stowarzyszenia Twórców „Przystanek Sztuka” i Nadbałtyckiego Stowarzyszenia 
Plastyków im. Mariana Mokwy. Studiowała Grafikę Projektową na  Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Rezultaty swojej pracy pokazywała na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Ostatnie wystawy indywidualne: 2014 - wysta-
wa obrazująca przekrój twórczości w Galerii „Szczudło” w Straszynie, 2015 - wy-
stawa „Moje miejsca” w Galerii „Za Murami” w Gdańsku,· - wystawa w Klubie 
Morza „Zejman” w Gdańsku, 2016 - 2017 - otrzymała wyróżnienie honorowe 
Prezydenta Miasta Gdańska w 32. i 33. Przeglądzie 

Twórczości Nadbałtyckiego Stowarzyszenia Plastyków w Gdańsku, ·2017 - wy-
stawa obrazów w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gd.

Małgorzata Kloka, ur.1985  r. Aktualnie mieszkanka Warszawy, ale  jej dom 
rodzinny jest w  Pruszczu Gd. Absolwentka ekonomii brytyjskiego Warwick 
University i finansów na Imperial College London. Po kilku latach pracy, jako 
analityk giełdowy, postanowiła wraz z  partnerem porzucić dotychczasowe 
życie i  spełnić wielkie marzenie - pojechać w  podróż dookoła świata. Teraz, 
po powrocie z 14 miesięcznej podróży, trochę walczy z nostalgią, ale głównie 
szuka nowego marzenia. Jest wielką amatorką sportu, zwłaszcza kolarstwa, 
narciarstwa i kitesurfingu. Uwielbia górskie wędrówki i tajską kuchnię. 

Mariusz Krzanowski, ur.1977 r. Do 2013 r. mieszkał w Gdańsku. Absolwent 
Politechniki Gdańskiej. Informatyk z nieskończoną pasją do swojego zawodu. 
W 2016 roku wraz z partnerką wyruszył w 14 miesięczną podróż dookoła świa-
ta, podczas której zobaczył Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię, 
Azję Centralną i  Południowo-Wschodnią oraz Nepal. Owocem wyprawy był 
prowadzony wspólnie blog i tysiące zdjęć. Wielki entuzjasta narciarstwa i gór-
skich wędrówek. Miłośnik nauk ścisłych i abstrakcyjnego myślenia. 

Elżbieta Kruglik, ur. 1990  r. w  Gdańsku. Mieszka w  Jagatowie, w  gminie 
Pruszcz Gdański. Absolwentka Politechniki Gdańskiej. Inżynier Oceanotechniki 
i okrętownictwa. Poetka i muzyk. Jej hobby to sport i podróże. Pierwszy pu-
bliczny występ miał miejsce na Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądzie Pio-
senki Studenckiej „Bazuna” w 2012 r. Od tamtej pory koncertuje z programem 
poezji śpiewanej, z własną muzyką i tekstami, w całej Polsce. 
Jest członkinią Stowarzyszenia „Rodzinia Kolpinga” i Stowarzyszenia Twórców 
„Przystanek Sztuka”. Opracowuje muzycznie przedstawienia teatralne, prezen-
towane m.in. w Przeglądach Dorobku Kulturalnego powiatu gdańskiego „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie” w Straszynie. W 2014 r. nagrała płytę z prowa-
dzonym przez siebie zespołem wokalnym „Narnia” z Kłodawy Gdańskiej. Swoje 
wiersze prezentowała na łamach kwartalnika artystyczno-historycznego „Neo-
ny-tożsamość”. W przygotowaniu do druku jest jej debiutancki tomik wierszy 
„Dźwiękokształty”.

Nowi autorzy

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

Zofia Maria Smalewska, ur. 1947 r. Mieszka Bąkowie, w gminie Kolbudy. Jest 
autorką tomików wierszy „Ja kobieta” i „Smaki życia i  miłości”. Przygotowuje 
do  druku w Wyd. MARPRESS sagę rodziny Grzeszczaków „Tajemnice starego 
zegara”. Publikowała wiersze i opowiadania w „Akancie”, na portalu www.pisa-
rze.pl i w wielu regionalnych czasopismach. Także w almanachach. Jest absol-
wentką Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Margarita Staszulonok – ur. 1980 r. w Mińsku na Białorusi. Od 2010 r. miesz-
ka w Pruszczu Gd.
W 2005 r. ukończyła Białoruską Państwową Akademię Sztuk Pięknych w spe-
cjalizacji sztuka monumentalno-dekoracyjna. Malarstwo olejne i  tempero-
we jest jej ulubionym medium. Była wykładowcą na  macierzystej uczelni. 
W 2008  r. w  ramach stypendium Polskiego Ministra Kultury „Gaude Polonia” 
spędziła sześć miesięcy w  Polsce przygotowując  się do  wystawy indywidu-
alnej w Krakowie. W 2011 r. została wybrana do udziału w rezydencji dla arty-
stów Instituto Sacatar w Itaparice, w Brazylii. Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Nieustannie 
tworzy i przygotowuje wystawy indywidualne oraz bierze udział w wystawach 
grupowych, warsztatach, plenerach i konkursach. Jej wystawy autorskie odby-
ły się m.in. w Trondheim – Norwegia, Mińsku, Grodnie – Białoruś, w Krakowie, 
Gdańsku, Elblągu, Pasłęku, Grudziądzu – Polska. Ostatnio wystawiała swoje ob-
razy „Malarstwo tablicowe”, w Galerii „Szary Ganek” w Pruszczu Gd.

Dorota Kuropatwa – ur. 1940  r. Ukończyła I  Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Konopnickiej w  Pruszczu Gd. oraz filologię polską na  Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Jako nauczyciel w  pruszczańskiej „jedynce”, 
od 1966 r., przepracowała 34  lata. Była założycielką teatrzyku szkolnego „Ża-
czek Szkolaczek”, który skupiał uczniów szkoły podstawowej, a później zuchy. 
Na potrzeby tych teatrzyków tworzyła własne inscenizacje m.in. baśni H. Ch. 
Andersena. Napisała i wystawiła widowiska „Każda chata ma swojego skrzata” 
i „Prawa dziecka mają głos”. Jej wielką pasją było harcerstwo. Należy do Kręgu 
Instruktorskiego „Starszyzna”.. Pisze teksty pieśni harcerskich i  pełne humoru 
wspomnienia obozowe, i kolonijne, „Moje tęsknoty”. W przemijaniu widzi bo-
gactwo doświadczeń, po które każdy może sięgnąć. Współautorka Antologii 
Poezji Twórców Powiatu Gdańskiego „Niebieskie neony”, wyd. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Pruszcza Gd. i Okolicznych Gmin, 2014 r.

noty o autorach

STOWARZYSZENIE

KOLBUDY



 „Wolność, kocham i rozumiem  
– komiks i plakat dla Niepodległej”

 Dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przypadającego w 2018 roku, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka – Filia w  Pruszczu Gdańskim zorganizowała powiatowy konkurs plastyczny pod honorowym patronatem 
Starosty Gdańskiego, dla uczniów klas VII oraz gimnazjum. Chętni uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat lub komiks, 
nawiązujący do wydarzeń i bohaterów sprzed lat. Można było też przedstawić własną interpretację dotycząca rozumienia 
patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny. Na  wystawie pokonkursowej możemy zobaczyć zarówno 
portrety wybitnych Polaków, jak i sytuacje z wydarzeń historycznych, które wywodzą się z idei odzyskania niepodległości 
w 1918 roku. Do konkursu zgłoszono 73 prace z dziewięciu szkół.

W kategorii komiks: I miejsce zdobył Antoni Zander - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gd., II miejsce: Amelia 
Frydrychowicz - Szkoła Podstawowa w  Kłodawie, III miejsce - Martyna Charczyńska - Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Nr 1 w Pruszczu Gd.

W kategorii plakat: I miejsca nie przyznano, II miejsce ex aequo zdobyli: Andrea Kuśnierz - Szkoła Podstawowa w Łęgowie 
i Martyna Horodziejko - Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach, III miejsce ex aequo: Zuzanna Stawicka - Szkoła Podstawowa 
w Kłodawie i Maria Sulewska - Szkoła Podstawowa w Kłodawie. Równorzędne Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Sychta, 
Weronika Lewandowska i Natalia Pietrzak - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gd., Marta Kamińska i Dalia 
Pastuszka - Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, Klaudia Plata - Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Julia Wenta 
i Wiktor Polanowski - Szkoła Podstawowa w Cedrach Wlk., Karolina Kaczor - Szkoła Podstawowa w Przejazdowie, Vanessa 
Kuśnierz - Szkoła Podstawowa w  Łęgowie, Alicja Wnuk - Publiczne Gimnazjum w  Pszczółkach, Wiktoria Kowal - Szkoła 
Podstawowa w Cedrach Małych, Natalia Sulima - Szkoła Podstawowa w Łęgowie.




