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Stanisław Bucki 
1930-2021

22 marca 2021 roku pożegnaliśmy na cmentarzu w Pruszczu Gdańskim pedagoga, nauczycie-
la, długoletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu 
Gdańskim.

Urodził  się 20  czerwca 1930  roku w Tempoczowie. W  1953  roku ukończył studia na  wydziale chemii 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Pracę magisterską obronił na Uniwersytecie Gdańskim. Tuż po stu-
diach przybył do Pruszcza Gdańskiego i podjął pracę w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym. Było to jego 
pierwsze i ostatnie miejsce pracy. W 1967 roku Stanisław Bucki otrzymał nominację na stanowisko dyrek-
tora szkoły. Na emeryturę odszedł w 1985 r. 

W 1984 roku został radnym i przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Pruszcz Gd. W 1988 r. został 
radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, członkiem komisji budżetowej. 

 Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
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Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na łamach 2(22) 2021 r. numeru kwartalnika „Neony-tożsamość”. Powoli 

wraca do nas normalność. Pandemia trwa... 
W  tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: poezji Hanny Glok-Lejk, malar-

stwa Gabriela Roszaka, fotografi i Wojciecha Junga, linoryty Jolanty Wolskiej, rysunek Jana Miśka, 
Henryki Lisieckiej i Julii Mazur. Można przeczytać fragmenty powieści Anny Klejzerowicz „Córka 
czarownicy” i Barbary Harbul „W cieniu kasztanowców”. Jan Sabała opowiada jak odkrył źródło 
Raduni. Bardzo interesująco przedstawiają się kolejne prezentacje twórczości artystów zwią¬za-
nych z naszym kwartalnikiem. Witam serdecznie na naszych łamach debiutujące u nas w ramach 
„felietomanii”– Iwonę May i malarstwie – Martynę Kłoskowską. 

W  części historycznej Dariusz Dolatowski przedstawia postać Anny Burdówny- nauczycielki 
i  harcerki z  Szymankowa i  Ełganowa w  czasach Wolnego Miasta Gdańska. Bartosz Gondek, 
Marek Kozłow i Wojciech Samól piszą o wystawie zdjęć lotniczych m.in. z 1944  r., w muzeum, 
w Domu Wiedemanna, które ostatecznie pokazują położenie podobozów KL Stutthof w Pruszczu 
i Rusocinie. Przedstawiam kolejny zespół, tym razem death metalowy „Ghost”, który związany był 
z Miejskim Domem Kultury w Pruszczu Gd. 10-lecie świętuje Stowarzyszenie Twórców „Przystanek 
Sztuka” ze Straszyna. 

Fragmenty bieżącego numeru zamieszczamy na  naszej stronie, na  Facebooku www.face-
book.com/Neony-Tożsamość-119207575443489/

„Neony-tożsamość” w  wersji elektronicznej można przeczytać na  stronach: www.powiat-
-gdanski.pl i  www.neony.pruszcz.com Dziękuję wszystkim wspierającym Neony w  tym 
trudnym czasie. Życzę Państwu miłej lektury! 

Roman Ciesielski

Gabriela 
Szubstarska 
Macierzyństwo

Jeśli zmieszać
troszkę nadziei
z ogromną tęsknotą
może przydarzyć się niezwykłość
Jest trochę tak
jak z pustym wazonem
który po napełnieniu go kwiatami
krągleje
nabiera blasku
pięknieje
Jest dużo czasu
na oswojenie się
na wsłuchiwanie się w siebie
i w niepojętość
na smakowanie radości
A potem pierwszy krzyk
i zapomina się
o strachu o bólu
Już tylko kocha się
kocha się ze zwykłej miłości
na zawszeZenon Kosater, rzeźba w drewnie, 

fot. Henryka Lisiecka
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malarstwo

Andrzej Tuźnik „Lato w Gdyni”, olej na płótnie

Barbara Jankowska, bez tytułu, olej
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poezja

Hanna Glok-Lejk

Dziś jesteś poza kadrem
Nie pamiętam tak chmurnego Bożego Ciała.
Zamiast przejść zielonymi ulicami,
w pośpiechu obeszliśmy rogatki kościoła.
Ptaki zanosiły się od śpiewu.

Stopy mam pełne kwiatów i spokoju.
Idę z rzeką długo,
chyba od dobrych paru lat.
Bywamy burzliwe, ale nigdy nie wypływamy z ram.
Obie wiemy, że rozwój wydarzeń
zależy od słońca.

Poczekam, aż świt rozproszy mgłę
między nami.

Joker
Już chciał pokochać świt,
ale ktoś pałką roztrzaskał czerwone pragnienia.

Ataki śmiechu ściągały burzę.
Próżno było szukać przejaśnień.

Jeszcze próbował oddzielić gwiazdy od nocy,
ułożyć z kawałków światła coś na kształt przyszłości,
gdy szaleństwo rozcinając uśmiech
zerwało ostatnią myśl,
która łączyła go ze światem.

Letnie przesilenie

Czerwcowe popołudnie.
Idziemy przez gorący las, na drzewach rosną wróżby,
nie waż się zerwać, są niedojrzałe i pieką w język.

Plotę wianek ze słów, trochę trzy po trzy,
żeby podtrzymać tradycję,
a ty mówisz, że nie wejdziesz po raz kolejny do wody,
znudziły ci się mokre stopy.

Kilka godzin później.
Ktoś pali ogniska, coraz rzadziej trawy.
Cieszymy się jak dzieci,
że uwzględniono zbiorczy protest gryzoni.

Resztę czasu spędzamy boso,
nawet nie zauważamy,
jak najkrótsza noc drapie nas w pięty.

Twoje imię jest próbą 
(do filmu „Joanna”)

Obiecałaś, że jeśli wróci,
zabierzesz go nad białe szczyty,
z dala od munduru i wojennych snów.

W młodości łatwo odróżnić odcienie śniegu,
stąd to dziecko o sefardyjskim spojrzeniu i głosie,
w którym świat zamknął psalmy.

Mówisz, że nie mogłaś inaczej,
a i tak trzeba będzie oddać.

Swoi nie wiedzą,
jaką cenę zapłaciłaś za ratowanie gwiazd,
już ogolili ci głowę.

Joanno, świt zakleszczył się między szczytami,
przed tobą lodowa grań.

Nie obiecał mu, że droga będzie biała

Tego dnia stanęło słońce.

Siedział pod sykomorą,
z bólem wpatrując się w gwiaździsty cień.
Gdyby choć na moment udało się zgasić wspomnienie.
Trzy razy wyrzekł się słowa,
a przecież widział rzeczy,
o których od wieków szeptały gwiazdy.

Teraz, kiedy wykonało się, dni straciły światło,
a on będzie błądzić wśród niepewnych myśli,
do trzeciego świtu,
gdy ciało zostawi kształt w płótnie.

Zjawiska
Zamiast lampek Niebieski Księżyc.
Ostatni raz tak płonął nad dogasającym miastem.
Wtedy też nie było komu postać przy chłopcach,
umarli po raz drugi.

Tego wieczoru
łuna nie popłynie do nieba.
Przechodzę obok zamkniętego cmentarza.
Wciskam słowa w pięści.
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Effie Grey
Znała ten głos. Lubiła, gdy tworzył baśnie z obrazów.
Szybko okazało się, że między siódmą górą a życiem jest droga,
którą każde idzie osobno.

W myślach wciąż dźwięczą słowa
niechętne jej ciału,
a przecież stawy śpiewają, wie to na pewno- widziała „Ofelię”.

Gdzieś są czerwone pejzaże i ten,
dla którego warto szukać nowych barw.

Nie znosi ram, zawężają historie,
bez wahania wyjdzie z nich,
wprost w jedwabne płomienie.

„Nie pytaj o Polskę”
Podzieliła nas na nierówne części.
Twoje góry są teraz wyższe
i mają takie chłodne spojrzenia.

Odkąd zmieniasz głos na moje imię,
nie umiem znaleźć drogi
do białej doliny,
gdzie ze wspomnień wyłaniają się szczyty.

Podzieliły nas pomniki
na wasze i tych, którzy nieśli poranki
i słowa, tak zimne, że chłodziły sny.

Dni coraz bardziej pełne złota
a my po przeciwnych stronach słońca.

Przejaśnienie
Bratu

Z każdą rozmową
słowa coraz bardziej traciły światło.
Ledwo udawało się oddzielić wspomnienia od cieni.

Wysypywały się kawałki
wspólnego dzieciństwa,
twarze zamknięte w rodzinnych fotografiach,
tak bliskie, jakby dopiero co przechodziły obok.

Świat zataczał się razem z tobą.

Gasłeś, jak latarnie u kresu nocy.
Świt przyszedł niespodziewanie. Rozbielił horyzont.
Resztę zrobiło słońce.

Przesilenie
Co kilka dni zapada się świat,
kurczymy się do punktu wyjścia
i tak w kółko.

Szukam rzeki, z której wieki temu wyławialiśmy słowa,
ich blask wciąż mamy w oczach.

Cisza rozlała się między nami jak woda.
Pora, byś zmienił scenariusz,
w który wplątałeś żywioł,
i odnalazł nas na białym brzegu.

Vincent II
Postanowił, że dowie się,
jak daleko są kwiaty lśniące na nocnym niebie.

Najlepiej zrobić to w ciągu dnia,
wtedy łatwiej rozpłynąć się w świetle.

Zabierze ze sobą czarne ptaki.
Są takie proste i bezbronne,
gdy świat nie rozumie obrazów.

Teraz, kiedy księżyc nad Auvers
jest tylko pierścieniem bez blasku
a słońca wirują coraz bardziej,
nic nie powstrzyma płomienia.
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malarstwo

Gabriel Roszak

Akademia 
Przyszłości

Seria obrazów powstałych w ramach projektu

„Akademia Przyszłości”, w Munster

akryl na płótnie
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proza

Barbara Harbul

W cieniu kasztanowców 
(fragment 2)

Inicjacje
Ktoś patrząc z daleka, widziałby dwie młode kobiety, space-

rujące parkowymi alejkami, ozdobionymi przeróżnych kształtów 

klombami, usłanymi kobiercami z kolorowych kwiatów.

Zatrzymywały się przy tych klombach, drzewach i krzewach 

niczym przy stacjach postojowych, od  zdarzenia do  zdarzenia. 

Teraz niemymi świadkami i słuchaczami dyskretnymi były różno-

kolorowe bratki, które w takim nagromadzeniu i w pełnym okresie 

kwitnienia, wydzielały subtelny miodowy zapach.

- Wiesz, Dorota, bardzo lubię bratki – powiedziała Weronika, 

gdy przystanęły przy kolorowym klombie w kształcie dużego oka.

- Najradośniejsze są te żółte z czarnymi i brązowymi oczka-

mi. Mam wrażenie, że te ich ślepka, zawsze obracają się w moją 

stronę, bo  śledzą mój każdy krok. A  te niebieskie i  fioletowe są 

nostalgicznymi łącznikami dusz tych, których nie  ma już wśród 

nas. Bratki to w ogóle tajemnicze kwiaty Ziemi. Nie można przejść 

obok nich obojętnie. Może usiądziemy w ich zapachu? Przemyśl-

nie ustawiono tu ławeczkę tak pięknie wymalowaną.

- Tak, ogród to  domena doktora Piątkowskiego, jego oczko 

w głowie, poza pacjentami oczywiście.

- To widać, że ktoś ma nad tym pieczę! – powiedziała Weroni-

ka i na dłuższą chwilę zamilkła. Patrzyła na kwiaty, ale jej myśli były 

daleko, daleko stąd, w innym czasie i przestrzeni.

Dorota nie  ponaglała jej, dając czas na  zebranie myśli i, jak 

to sama Weronika określała, uczesanie słów.

- Był lipiec, bardzo piękny tamtego roku. Podjęła przerwaną 

rozmowę, a raczej formę zwierzenia i zawierzenia czegoś, co sta-

nowiło tajemnicę jej serca.

Po pierwszym roku musiałam odbyć praktykę pedagogiczną 

w  formie jednego turnusu kolonijnego. Trochę to  było dziwne, 

bo praktykę mi zaliczano, wpisując do indeksu, na podstawie opi-

nii kierownictwa kolonii, ale nie nabywałam praw do bycia wy-

chowawcą na kolejnej np. kolonii, czy obozie. Musiałam zdobyć 

takie uprawnienia na kursie, organizowanym nawet na uczelni.

Dostałam skierowanie do  ośrodka kolonijnego w  Prudniku. 

Ośrodek należał do brzeskiej fabryki cukierków „Odra” i ta fabry-

ka była organizatorem kolonii dla dzieci swoich pracowników. 

Na  dużym zakładowym placu, czekały już autobusy i  ktoś, kto 

miał być kierownikiem, uwijał  się gorączkowo. Zbierał listy, coś 

wyczytywał, co rusz do kogoś podchodził i o coś pytał. W końcu 

zahaczył mnie, bo stałam tak jakoś nieświadoma swego losu.

- Pani do pracy? Do kuchni czy do sprzątania?

Oho, z  wyglądu prezentuję  się znakomicie, pomyślałam 

i z wahaniem w głosie powiedziałam:

- Nie, nie, proszę pana, mam skierowanie z  WSP w  Opolu 

na  praktykę pedagogiczną. Właśnie rozglądałam  się za kierow-

nikiem. – powiedziałam nieśmiało i  podawałam wygrzebane, 

z  książki „na  drogę”, skierowanie. On tymczasem szukał czegoś 

na liście. Popatrzył w spis nazwisk, potem prześliznął się wzrokiem 

po mnie i powiedział:

- Adam Bogdanowicz, ja jestem kierownikiem tej kolonii. 

To mówiąc, po prostu wyjął mi z rąk skierowanie.

- Taak? – zapytałam ze zdziwieniem w głosie i żeby nie było 

wątpliwości dodałam

- Myślałam, że dozorcą jakimś na tym placu i już miałam pytać 

o kierownika, bo mi powiedziano, że to młody mężczyzna.

Cios był celny, chyba w sam splot słoneczny. Spojrzał na mnie 

z błyskiem w oku, ale nie wiedziałam, co to znaczy.

- Panna, panna Weronika Maternicka? – czytał na skierowaniu 

i sprawdzał w spisie.

- Panna nie panna! Pisz pan panna! – strzeliłam studenckim 

dowcipem, znowu celnie. Spojrzał na  mnie jeszcze raz i  roze-

śmiał się mówiąc.

- Rozumiem, pani Weroniko. Będzie pani miała grupę naj-

młodszych chłopców, przedział wieku od siedmiu do dziesięciu 

lat.

- Co mam teraz robić?

- Proszę tu zostać, zaraz będę ich do pani przysyłał.

Rozejrzałam się jeszcze raz uważnie po placu i  zobaczyłam, 

że  w  tym chaosie zaczyna być widoczne metodyczne działa-

nie. Facet ma jaja i wie co robi, pomyślałam z aprobatą o swoim, 

na  te dwadzieścia jeden dni, szefie. Po  niedługim czasie zaczęli 

wokół mnie gromadzić  się mali jeszcze chłopcy. Radości w  ich 

oczach nie widziałam, ci trzej czy czterej najstarsi w ogóle mieli 
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skrzywione miny, że dostali jakąś starą babę, a tam na placu byli 

też mężczyźni! Sama też zobaczyłam, że taki jakby ktoś wiekiem 

bliżej mnie, gromadził wokół siebie grupę starszych chłopców. 

Tam widać było ogólny aplauz! Do tych moich zaraz ponownie 

zaczęli podchodzić rodzice, głównie mamy i  one też patrzyły 

na mnie z dezaprobatą i strachem w oczach, że jakaś siksa będzie 

ćwiczyć się na ich dzieciach. Moja praca właściwie już się zaczęła. 

Jakiś maluszek chyba właśnie siedmiolatek, rozpłakał się, że chce 

do domu! „Nie chcę jechać na żadną kolonię”. Mówił zasmarka-

ny do coraz bardziej zdenerwowanej mamy, którą postanowiłam 

uspokoić pierwszą, obiecując, że synkiem zaraz w autobusie zaj-

mę się troskliwie. Niech mi tylko powie, co on lubi robić. Jego zaś 

zapewniałam, że jest taki dzielny i do przyszłej soboty wytrzyma. 

To  tylko siedem dni, pokazałam mu na palcach, ale okazało się, 

że on umie liczyć, bo już nie jest w przedszkolu! No więc w przyszłą 

sobotę, jak mama przyjedzie go odwiedzić, to wtedy, jak prawdzi-

wy mężczyzna, zadecyduje: wraca czy zostaje na kolonii. Jeszcze 

chwile pożegnań, przede wszystkim starałam  się nawiązać jakiś 

kontakt z matkami, bo były bardziej przejęte niż ja, a nawet niektó-

re dzieci, zmawiające się gdzie najlepiej usiąść w autobusie. Jecha-

liśmy z tymi starszymi chłopcami i najmłodszymi dziewczynkami 

jakieś trzy godziny z  półgodzinnym postojem. Już wiedziałam, 

że  tych starszych chłopców ma kolega z  mat.- fizu, a  młodsze 

dziewczynki nauczycielka matematyki ze szkoły w Lewinie Brze-

skim. Pierwsze znajomości były zawarte. Przez drogę, intensywnie 

myślałam „nad tematem” no  i co teraz? „Na pomoc przyszły mi 

fantastyczne zajęcia i wykłady z  literatury dla dzieci i młodzieży, 

prowadzone przez panią prof. Dorotę Simonides. Już wiedziałam! 

Tylko Karol May i  jego świat Indian uratują mnie z opresji. Teraz 

należy obmyśleć strategię! Żadnego mamkowania, pocieszania, 

rozpieszczania... Wszystko miało się rozstrzygnąć się po przyjeź-

dzie na miejsce. Skierowano nas do sali z piętnastoma łóżkami dla 

kolonistów i  jednym za parawanem, przeznaczonym dla mnie. 

Miałam do dyspozycji szafkę, stolik i malutką toaletkę. Po rozloko-

waniu, wyborze łóżek, poszliśmy na obiad. W czasie ciszy, która 

ciszą poobiednią być nie mogła, ustaliliśmy, że będziemy plemie-

niem Indian. Podałam im nazwy do wyboru. Zadecydowali, że bę-

dziemy Siuksami. Mieli obmyślać sobie nazwy własne typu Szybki 

Pies, Groźny Lew...Mnie skrócili imię do „Niko” z prostej przyczyny, 

aby się nie posikać, zanim wypowiedzą: „Pani Weroniko czy mogę 

iść do toalety?” Po dwóch dniach chłopcy byli moi! Płaczący ma-

luszek o imieniu Wielka Łata już ani myślał o powrocie, a ja uwa-

żałam, że trafiła mi się wspaniała grupa. Życie kolonijne płynęło 

swoim trybem. W pierwszych dniach kierownik odbył ze mną trzy 

lub cztery rozmowy zasadnicze, dotyczące zajęć z  chłopcami. 

Sprawdzał regularnie dziennik zajęć, ogólnie orientował  się czy 

ja orientuję się w tym, co robię, rozpatrywał o studia i plany. Za-

proponował, żebyśmy przeszli na „ty”, co nie spotkało się z moją 

aprobatą w zakresie zwracania się do niego tak swobodny spo-

sób. Pozostało na tym, że do mnie zwracał się po imieniu. Nie bu-

dził we  mnie żadnych żywszych uczuć. Był z  wyglądu za stary, 

ale nie wiedziałam ile ma lat. Podobnie układało się mojemu no-

wemu koledze Piotrowi.

To od niego dowiedziałam się, oczywiście w tajemnicy, że ka-

dra pedagogiczna w każdy wieczór spotyka się na dobrych popi-

jawach, jak to określił i że on sam w czymś takim brał udział! Po tej 

informacji poczułam  się nieswojo, jakbym była poza nawiasem 

czegoś. Nie  miałam jednak żadnego wpływu na  zmianę sytu-

acji, więc zmieniłam optykę odbioru zdarzeń. Miałam tyle zajęć 

z chłopcami w ciągu dnia i jeszcze z dwadzieścia, trzydzieści mi-

nut po  rozpoczęciu ciszy nocnej siedzieliśmy na  kocach i  opo-

wiadaliśmy niestworzone historie, dzięki czemu szybciej potem 

zasypiali, a  ja mogłam spokojnie wypełnić dziennik i  obmyśleć 

kolejne przygody Indian, więc nie wiem, czy nawet chciałabym, 

w  określony sposób, uczestniczyć w  nocnych Polaków rozmo-

wach. Do czasu! Wszystko zawsze jest do czasu!

Ktoś zbliżał  się do  ich ławeczki i  Weronika przerwała swoją 

opowieść jakby się bała, aby żadne słowo nie dotarło do niczy-

ich uszu poza Dorotą, no i może milczącymi na klombie bratkami, 

ale  te przecież były dyskretne. Pogoda sprzyjała spacerom cho-

rych i odwiedzających ich bliskich. Lekki podmuch wiatru, przy-

niósł przypomnienie, że czas nie stoi w miejscu... – Nie znudziłam 

cię tą kolonijną historią? – Zapytała obserwując uważnie twarz 

Doroty, bo  czasem sprawy dla nas kluczowe, innym wydają  się 

marginalne....

- Innym może tak, ale nie mnie, twojemu lekarzowi. Słucham 

uważnie wszystkiego, co mi mówisz, bo wszystko ma swoją wagę 

i odbicie w tym, co dzieje się później, nawet, gdy my już o tym 

zapominamy.

- Nie w przypadku zdarzeń, o których muszę ci opowiedzieć. 

Czas przepłynął po nich jak rzeka po kamieniach, wygładzając je-

dynie ostre kanty...

- Wiesz, że niektóre sekrety odsłaniają się powoli i tylko tym, 

którzy są tego warci? Ty jesteś i zapewniam cię, że dla mnie nie tyl-

ko jako lekarz. To mówiąc, Weronika spojrzała jeszcze raz uważnie 

na Dorotę jakby nachylając się nad cembrowiną, patrzyła w oko 

studni. Dorota milczała, bała się spłoszyć tego motyla tajemnicy, 

który przysiadł na kosmyku włosów i wahał się, ciągle się wahał...

- Na kolumnie Izydy w Sais, w Egipcie jest intrygujący napis, 

że jest ona wszystkim, co było i kiedykolwiek będzie. Weronika po-

woli wracała do przerwanego tematu, mówiąc dalej.

- Ta egzystencjalna część wypowiedzi nie jest mi tak bliska jak 

ta, że: „Nigdy nie będzie człowieka wiedzącego, co leży za moim 

welonem”. Oto ten człowiek siedzi przede mną, gdzieś na ławecz-

ce, w szpitalnym parku, pełnym zieleni, a ja...odsłaniam welon.
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Był chyba ósmy dzień kolonii, na  pewno sobota, bo  naza-

jutrz mieli przyjechać rodzice dzieci, głównie tych maluchów, 

ale nie tylko. Po śniadaniu, kierownik poprosił mnie do siebie jak 

zwykle z  dziennikiem zajęć i  planami na  sobotni dzień, celem 

szczegółowego ich omówienia. Tym razem nie  trwało to  zbyt 

długo już znał metody moich zajęć i nie omieszkał ich chwalić. 

Zaskoczył mnie czymś innym – Minął pierwszy tydzień kolonii – 

zaczął i patrzył na mnie świdrującym wzrokiem zdjąwszy okulary, 

których zapewne używał do czytania – robimy sobie towarzyski 

wieczór powiedzmy zapoznawczy, spotykamy się w sali filmowej 

o  dwudziestej drugiej trzydzieści, a  nawet dwudziestej trzeciej, 

gdyby dzieci na sali nie spały. Proszę im tak zintensyfikować dzień, 

aby raczej spały i  samej dołączyć do  naszej grupy. Będziemy 

czekać.

- Oo! Dwudziesta trzecia to raczej noc towarzyska, a ja panie 

kierowniku lubię...

-To  nieistotne, co  lubisz – przerwał mi raczej obcesowo. – 

Może być noc, ale  nie  zapominaj, że  twoja praktyka obejmuje 

dwadzieścia cztery godziny doby. Czekamy więc na praktykantkę, 

która ma za zadanie wyciszyć swoją grupę po dwudziestej dru-

giej tak, aby to była faktyczna cisza nocna, a nie  indiańskie har-

ce. To powiedziawszy dał mi gestem ręki znak, że rozmowa jest 

zakończona, poprosił tylko o  zostawienie dziennika, co  mimo 

dobrej oceny, zawsze wywoływało dreszczyk emocji, czy czegoś 

tam nie znajdzie... Był moim kolonijnym szefem miał wystawić mi 

pisemną opinię o przebiegu praktyki i dać swoje zaliczenie. Nato-

miast ja byłam karną studentką i znałam swoje miejsce w szeregu, 

wiedziałam jednak, co  i  jak mam robić, w końcu egzamin z pe-

dagogiki zdałam na piątkę jeszcze w maju, w terminie zerowym. 

Nie wiedziałam o jednym, że są sytuacje, w których nie ma to ab-

solutnie żadnego znaczenia. Nie wiedziałam z prostej przyczyny, 

mój świat to były wykłady, ćwiczenia, kolokwia, egzaminy – jed-

nym słowem nauka! To była moja pasja. Świat zewnętrzny, to wy-

pady do kina, jakieś sporadyczne zabawy w klubie studenckim, 

stosy książek już niekoniecznie tych obowiązkowych... Czas prak-

tyki był lekkim puknięciem w plecy, powtarzam lekkim, bo zaję-

łam się całym sercem grupą małych Indian i nie interesowali mnie 

dojrzali koledzy i koleżanki po fachu.

W czasie godzinnej ciszy poobiedniej odszukałam Piotra, któ-

ry z racji wieku był mi najbliższy.

- Mamy dzisiaj jakieś późnowieczorne spotkanie?- Zapytałam 

bez większych wstępów – Można nie przyjść?

- Oczywiście, że można! Ale nie radzę.

- Bo?...

- Bo jak wpadłaś między wrony, kracz jak i one. Tak mówi moja 

mama. A ponadto skoro cię zaprosili, korzystasz. To też jest zasada.

- Alkohole będą? Byłeś już na tym to wiesz.

- Będą alkohole, dobre jedzonko, gorsza muzyka, średnie ka-

wały, no i dużo śmiechu. Jak chcesz, proponuję ci moje towarzy-

stwo, zajmę ci miejsce, gdybyś miała się spóźnić.

- Na pewno przyjdę na końcu, muszę się upewnić, że wszy-

scy śpią. Dziękuję za propozycję już czuję się pewniej pod twoim 

okiem – roześmiałam się i dodałam

- A  nawet masz ciekawe! Wiesz, że  jest taka piosenka: „...ej 

Piotr, ej Piotr, skąd ty masz te oczy?”

- Wiem, moja dziewczyna ciągle mnie o to pyta! – Dziewczy-

na, mówisz. A co ona robi tak ogólnie? – Tak ogólnie, to sprząta te-

raz ulice Wrocławia, bo ma praktyki robotnicze w Zieleni Miejskiej.

- O, znam ten ból z zeszłego roku. – Teraz na nią kolej....

- Dokończymy naszą rozmowę, bo już idzie do nas kierownik, 

do wieczora więc.

Kierownik faktycznie przyszedł, aby przypomnieć o uporząd-

kowaniu sal przed wizytą rodziców, dodając, że rodzice mogą za-

brać ze sobą dzieci nawet na cały dzień i dlatego będziemy mieć 

nieco więcej luzu.

Do  wieczora czas płynął swoim trybem, a  bogactwo zajęć 

pozwoliło nie myśleć o perspektywie towarzyskiego spotkania.

Mówi się, że jesteśmy tym, czym są nasze myśli, a więc czasem 

jesteśmy niczym, bo niczym są nasze myśli. Bywają dni, że mam 

takie stany bezmyślności i wykonywania zadań jakby z automatu. 

Tak właśnie było owej pamiętnej soboty, gdy usilnie starałam się 

intensyfikować zajęcia z moimi Indianami, aby wieczorem nie ma-

rzyli o niczym innym jak tylko o położeniu się spać. Po kolacji ani 

miną, ani gestem nie dałam znać, że w nocy może mnie nie być 

za parawanem, bo mogłabym być pewna, że właśnie wtedy będę 

musiała tam zostać. Udało się! Wszystko poszło po  mojej myśli. 

Spóźniona, ale pewna, że moi podopieczni śpią weszłam do sali 

(jak ją nazywaliśmy) kinowej i z szybkiego oglądu tego, co było 

przede mną, pomyślałam, że  grzecznie to  tu  raczej nie  będzie. 

Światło z  bocznych lamp, typowo kinowych, dawało zaledwie 

mleczny blask. Świece na stole rozpraszały półmrok. Czarne, grube 

rolety sięgały parapetów, odgradzając salę od świata zewnętrzne-

go, który lepiej, aby tu nie zaglądał. Pachniało jedzeniem, co na-

tychmiast obudziło uczucie głodu, we mnie oczywiście, bo oni 

wszyscy już  się czymś raczyli. Siedzieli na  swoich miejscach, 

ciche rozmowy tworzyły lekki gwar. Chwilę stałam sztywna jak 

przysłowiowy kołek w płocie. Straciłam cały swój rezon. Oczami 

wyobraźni zobaczyłam cały szwadron swoich nauczycieli, tych 

z podstawówki jeszcze chyba, aż po akademickich. Wszyscy oni 

patrzyli na mnie pytająco, a ja już chciałam salwować się ucieczką. 

Tymczasem nikt na mnie nie patrzył! Zobaczył mnie Piotr i wstając 

z krzesła zawołał:

- Weronika, chodź tutaj! Mam dla ciebie miejsce! 
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Wszyscy spojrzeli na niego...był przystojny i wyglądał trochę 

inaczej niż w ciągu dnia zajęć ze starszymi chłopcami. Tyle mądro-

ści przeszło mi przez głowę w tych sekundach. Na mnie skierowali 

wzrok, gdy kierownik rzucił w  moją stronę: „Nareszcie zjawił  się 

wódz Siuksów! Indianie śpią!?”. Bardziej stwierdził niż zapytał, więc 

moją odpowiedzią było tylko skinienie głową. Zresztą nie wiem 

czy byłabym w stanie coś powiedzieć. Byłam tu już tydzień, a z ni-

kim nie weszłam w bliższe relacje, nie liczę oczywiście Piotra, który 

choć był tu na takich zasadach jak ja, czuł się znacznie pewniej-

szy! Z wieloma osobami był na "ty", a może nawet ze wszystkimi 

ponadto uczestniczył już w takich spotkaniach. Mogłam o sobie 

powiedzieć, że oto Kopciuszek przyszedł na bal i w dodatku bez 

złotych pantofelków! Co  do  tych wszystkich nauczycieli zasta-

nawiał mnie fakt, że  nikt poza panią Danutą, z  którą jechałam 

autobusem, nie  wykazał żadnego pozytywnego gestu, choćby 

pytania o  moje samopoczucie. Może i  dobrze, bo  musiałabym 

powiedzieć, że nienajlepsze. Inaczej miała się sprawa z kierowni-

kiem, bo on traktował mnie nawet serdecznie, ale z nim rozma-

wiałam znacznie częściej, choćby z  racji kontroli dokumentów 

i muszę przyznać, że nie był uciążliwy, a  ja też bardzo się stara-

łam, aby praktykę dobrze zaliczyć. Układ z małymi Indianami bar-

dzo mi w tym pomagał. Dystans był wyczuwalny, a może tylko 

we mnie? Może to ja go wprowadzałam? Nie umiem do dziś tego 

zdiagnozować. Na tym wieczornym spotkaniu wiele się zmieniło, 

a po nim wszystko było inaczej. Zaczęło się od tego, że musiałam 

nadrobić kolejkę w piciu alkoholu. Przy moim nakryciu stały dwa 

kieliszki z białą wódką, której jak na złość, nie znosiłam! Ale prze-

cież dla towarzystwa cygan dal się powiesić, więc Weronika też! 

Przy ogólnym aplauzie wypiłam te dwa kieliszki bez mrugnięcia 

okiem! Sięgnęłam po kromkę chleba i chyba całowałam ją czując, 

jaki ma piękny zapach! Zanim cokolwiek zaczęłam jeść, poczułam 

jak cudowne ciepło rozchodzi  się po  całym ciele. Pomyślałam, 

że nie jest tak źle, więc może będzie jeszcze lepiej! Nie żałowałam 

sobie przysmaków kulinarnych, zresztą Piotr dbał abym spróbo-

wała to czy tamto. Czułam się zaopiekowana i to przez przystoj-

nego chłopaka, co prawda zajętego, ale przecież nie tu na kolonii.

Niedługo trwała ta sielanka, bo  kierownik wstał i  obwieścił, 

że skoro jest to wieczór zapoznawczy, „... i rozpoznawczy”- dorzu-

cił ktoś z sali, to musimy coś o sobie powiedzieć. 

- Każdy podaje swoje imię i mówi tylko pięć najistotniejszych 

zdań o sobie. Chodzi o to, abyśmy przestali być dla siebie anoni-

mowi, no i wreszcie zwracali się do siebie po imieniu, a to sprawi, 

że  kolejne dwa tygodnie będą całkiem znośne, nie  zapomina-

jąc przy tym, po co tu  jesteśmy. Zanim zaczniemy zabawę, każ-

dy obmyśli, co szybko i sprawnie o sobie powie i  jakim toastem 

zakończy. Tymczasem Grzegorz i  Tomek przejdą cicho po  sa-

lach i sprawdzą czy wszystko jest w porządku. Zakończył swoją 

wypowiedź sygnałem przywołujących nas do  porządku, mnie 

to na pewno. Pomyślałam, że jutro przyjadą rodzice i muszę być 

w dobrej formie na pewno nie mogę „cuchnąć wódą” jak to w my-

ślach określiłam i postanowiłam mocno przystopować z wychyla-

niem kolejnych kieliszków. Podzieliłam się tą myślą z Piotrem.

-Jedz więcej, a pij po pół kieliszka, szczególnie teraz przy tych 

poznawczych toastach. Chętnie wlewałbym ci wodę, ale nie ma 

jak! 

- Dziękuję za radę i... opiekę – dodałam po  chwili, bo  i  tak 

nie  wiedziałam, co  mówić chyba alkohol zabrał mi koncept, 

ale  w  zamian założył różowe okulary! Czułam  się bosko wolna 

i swobodna, a już na pewno inaczej patrzyłam na Piotra.

- Nie masz za co dziękować – kontynuował -Wyobrażam so-

bie, że na twoim miejscu siedzi moja Anula i trzeba ją po prostu 

chronić. To wszystko.

- Twoja dziewczyna musi być szczęśliwa! – tyle tylko mogłam 

z siebie wykrzesać.

-Tego nie  wiem tak do  końca, ale  możesz ją zapytać, Ju-

tro tu  przyjedzie jednym z  autokarów wiozących rodziców 

kolonistów.

- Oo! To świetnie – powiedziałam, ale  z  żalem pomyślałam, 

że mleko się wylało i wszelkie zabiegi wokół tego chłopaka są bez-

celowe. A tak podobała mi się jego powaga, stanowczość i ta bez-

interesowna opiekuńczość. Był jakiś inny niż moi koledzy na roku.... 

Tymczasem wrócili ci dwaj mężczyźni z  informacją, że  cisza jak 

makiem zasiał, a na zewnątrz chodzi dozorca obiektu.

Zabawa nabierała innych barw. Pierwszy zaczął oczywiście 

kierownik, dając przykład jak to  ma wyglądać. Uczennicą życia 

byłam pilną....

Weronika, na  progu swojej dorosłości, znalazła  się w  towa-

rzystwie ludzi dojrzałych, mających doświadczenie życiowe 

i zawodowe również, będących w stałych lub nie związkach mał-

żeńskich, partnerskich...

Samą siebie (w tym momencie) nazywała Kopciuszkiem, któ-

remu trafił się bal.

Prezentację zaczął, jakżeby inaczej, kierownik. Słuchałam go 

uważnie tylko z racji tego, że już miałam jakiś wzór wystąpienia, 

które za chwilę mnie czekało również. Oczywiście alkohol przy-

jemnie lokował się w mojej głowie, skutecznie topiąc wyostrzone 

spojrzenie na świat, ludzi i sytuację...,a ciało? Och na razie zostaw-

my je w spokoju, trzymało się w ryzach, szczególnie, że już przez 

różowe okulary patrzyłam na całe towarzystwo, imprezę i siebie 

też.

- Na imię mam Adam. Z zawodu i powołania jestem muzy-

kiem i  pracuję w  szkole muzycznej, prowadzę klasę fortepianu. 

Mam trzydzieści lat i żadnych zobowiązań rodzinnych. W każde 
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wakacje jeżdżę na kolonie, bo lubię, a nie lubię kilku innych rzeczy 

i za nie wznoszę toast! -

Rozległy  się króciutkie, symboliczne brawa. Prezentujący się 

spełnił toast, Piotr markował gest. Zgodnie z zaleceniem wzięłam 

z niego przykład.

O kierowniku nie zmieniałam zdania, w określeniu „stary facet”, 

faceta zastąpiłam kawalerem i już miałam powód do śmiechu.

- Co cię tak rozbawiło?- spytał Piotr.

- Zaczyna być zabawnie! Nie  wiedziałam, że  on jest starym 

kawalerem!

- A to ma dla ciebie jakieś znaczenie?

- Absolutnie żadnego! Ale cicho, teraz zaczyna pani Anna!

Z miejsca, trzymając w palcach kieliszek, podniosła się Anna, 

czyli burza blond włosów i w ogóle ciekawa z urody kobieta. Oka-

zało się, że jest mężatką, matką bliźniąt trzyletnich i uczy geografii 

w połączeniu z czymś tam jeszcze. Na zakończenie ten sam gest 

wznoszenia toastu, ona „za tych co na morzu!” Też coś pomyśla-

łam i  spojrzałam na  innych, dopijali, markowali, różnie...już wie-

działam. Jeszcze tylko ten toast wymyślić!

Zaczął mówić ktoś kolejny i  następny...Ogólnie było weso-

ło i  nie  powiem, że  mi  się nie  podobało. Właściwie chłonęłam 

wszystko, jak gąbka. Świat wokół mnie lekko wirował. Kierow-

nik poza tym, że  stary kawaler okazywał  się całkiem przystojny 

i  na  dodatek był przysłowiową duszą towarzystwa, znał mnó-

stwo dowcipów i sypał nimi, jak z rękawa. Oni wszyscy, pomimo 

że starsi ode mnie, nie byli już tak strasznymi belframi, za jakich 

ich uważałam. No i ten Piotr obok był najbardziej interesujący, jak 

na zakazany owoc przystało. Właśnie przyszła kolej na niego. Za-

chowywał się jak wszyscy. Wstał, wziął kieliszek do ręki i zaczął.

- Mamy na  imię Piotr. Jestem studentem IV roku mechaniki 

na WSI. Nie  jestem i nie zamierzam być nauczycielem. Na kolo-

nie jeżdżę w celach zarobkowych, aby mieć forsę na wakacyjne 

wyjazdy z dziewczyną. Pochodzę z Legnicy. To chyba piąte zda-

nie. Toast wznoszę za wszystkie studentki praktykantki, bo moja 

dziewczyna w ramach praktyk robotniczych, sprząta ulice i place 

Wrocławia.

- Teraz kolej na naszą praktykantkę – powiedział po spełnieniu 

toastu.

A ja siedziałam wbita w krzesło z wrażenia, że on wcale nie jest 

moim rówieśnikiem, nie jest z mojej uczelni i nie będzie nauczy-

cielem, no i naprawdę nie jest wolny. Wszystko cholera na nie!

- Weronika, rusz się! – usłyszałam i poczułam lekkie stuknię-

cie w ramię. To Piotr wyrywał mnie z gorzkich myśli, dorzucając 

informację, że na mnie kończy się prezentacja. Wstałam i... upss, 

równie szybko usiadłam z  powrotem, ja jedna jedyna! Dobrze, 

że nie wiem dlaczego, ale nie miałam kieliszka w ręku, bo bezcen-

na woda ognista wylałaby się na papierowy obrus. Jasna cholera, 

chyba się upiłam, pomyślałam zdziwiona, że moje oto nogi wcale 

mnie nie słuchają. Wzięłam swój kieliszek nie pusty przecież i krę-

cąc nim kółka,

zaśpiewałam dość odważnie.

- Taa mała piła dziś i  jest wstawiooona!- Niewiele musiałam 

grać, bo był to stan faktyczny! – Adam, mogę siedzieć przed two-

im kierowniczym majestatem?! – zapytałam nabierając odwagi 

po tym występie.

Zapanował ogólny gwar, ktoś krzyknął „brawo Weronika!” 

I na pewno nie był to Piotr, ktoś bił brawo, a kierownik roześmiał się 

tak serdecznie, że przez moment popatrzyłam na niego bardziej 

niż przychylnym wzrokiem. Lubię ludzi, którzy potrafią śmiechem 

rozładować sytuację.

- Wyjątkowo pozwalam praktykantce mówić do mnie i ogółu 

w pozycji siedzącej.

Jego głos wibrował śmiechem i  był całkiem przyjemny 

w brzmieniu, czego wcześniej nie słyszałam.

- Jestem Weronika, on z Legnicy – wskazałam na Piotra – A ja 

z Brzegu, tylko nie pierwsza z brzegu! Studiuję polonistykę i wła-

śnie, jak widać... zaliczam praktykę pedagogiczną. Mam dziewięt-

naście lat...

- Co??! – przerwał mi Piotr – Ty masz dziewiętnaście lat? A mó-

wiłaś, że skończyłaś dwadzieścia!

- Bo ja tak mówiłam żartem! A ty mówiłeś, że tak jak ja, jesteś 

na praktyce po pierwszym roku.

- Nie chciałem, a zresztą, nie będę kończył, co powiedziałaś!

- Cokolwiek powiedziałam, nie  liczy się, bo, bo  byłam o  ty-

dzień młodsza!

- Wznoszę toast za młodość!

Rozległy się dyskretne brawa i toast został spełniony, przeze 

mnie również.

- Prezentacja zakończona! – obwieścił kierownik i zwrócił się 

do Piotra z poleceniem: 

- Piotr odpowiadasz za naszą praktykantkę, żadnego toastu 

ani za tych, co na morzu, ani za tych, co w powietrzu...powtarzam 

żadnego!

Wzruszyłam ramionami, właściwie było mi wszystko jedno, 

bo nie zamierzałam pić więcej. Jak sama stwierdziłam, chyba za-

lałam sobie mózg, a o żołądku nie wspomnę. Ale dlaczego jakiś 

stary kawaler podejmował za mnie decyzje?!

Zabawa ciągle była rozwojowa, o czym miałam się wkrótce 

przekonać, ale najpierw w przyspieszonym i wymuszonym trybie 

należało się pozbyć z żołądka wszystkiego, co mi tak smakowało 

i całkiem nieźle służyło. Piotr okazał się dobrym i uczynnym kole-

gą bez żadnych zobowiązań.
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fotografia

Bogdan Groth, Motława

Przemysław Pancer, Otomin
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malarstwo

Daniel Kufel „Charon”, olej na płótnie

Łukasz Jaruga „Diabelska szata”, olej na płótnie
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Eliza Piechnik „Zniknąłeś”, pastele suche

Martyna Kłoskowska „Autoportret”, akryl
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poezja

Andrzej Sikorski
W Pradze

czarne za paznokciem nie daje żyć 
nawet gdy zamykam sen
wszystko mniejsze jak dziecinne buciki na korytarzu 
obrysowane pośpiesznie kredą po przejściu Kafki 

wąska uliczka paruje

Jerzy Fryckowski
Marzec 1968

Oni nadal idą. Powstają i padają. Piaskowe wzgórze przypomina pustynię.
Nie ma manny z nieba.Tylko puste karabinowe łuski. Wyżarte do dna przez ogień.
Powstają i padają. Szlama, Mordechaj, Bajla, Icchak, Rifka
Idą do gazu. Wcześniej w łaźni potopią wszy. Idą na Dworzec Gdański. 
Wcześniej sprzedadzą meble i pierwsze wydanie Mickiewicza.
Na zarastających cmentarzach zostawiają bliskich.
Zaklinają ich w macewy. Może ocaleją przed rozbiciem i zalaniem asfaltem.
Obok droga. Ostatnie ślady kół. Dzieło kołodziejów.
Coraz więcej obcych w domu.Obrzezanie jak piętno. Łatwo poznać kto nasz.
Lokomotywy, które nie zawiodły w drodze do Auschwitz, sprawdzają się do Wiednia.
Bilet w jedną stronę. Bilet na wszystkie strony świata.
Jak róża wiatrów nie zwiędnie nigdy. I tylko ten język.
Doskonały język polski. Nie budzi zdziwienia na ulicach Jerozolimy.

Magdalena Kuśmirek
Paskal 
z wichrowych wzgórz

drobi drób widelcem przesypuje ryż
w klepsydrze talerzy z różyczkami
w pęknięciach jak linie życia
dłubie i kluczy pomiędzy

ubiera dłoń w czerwień i czerń
granat pochmurnej nocy
rozwija dym fajki na sążeń
ramiona rozpostarte
jak skrzydła rannego ptaka

wzgórze jest nieustannie
tam gdzie zeszłego roku
wieje wiatr cichych słów
ciemne przepływa niebo
i ostry nadciąga nów

kaleczy nas głęboko
w serce

Tadeusz Karmazyn
Małe wspomnienie

stop
siedzisz w aucie przed nami pasy
po prawej blado-szary po lewej biały
trzymają nas w ryzach 
we mnie moje życie twoje życie 
a czas wystukuje miarowo rytm
pamięci sklepik Joego
półsłodkie wino Saint Donatus
za $6 do dna na zdrowie twoje moje 
w kuchni tydzień temu
vinum pendens zapomnij ból linii kształt
w serce wpuść rozkoszy krople
ach szczęścia dreszcz

stop

kosztuj cztery sezony w jednym dniu
za oknem tańczy zieleń zawsze zielona
otwórz nowe życie wejdź w nocy rytm
zapomnij znaki ulic love skórzana kanapa
nieżywy włos schowane pierze niosą 
w marzenia policzka jedwab
dotykam czule nagły Zefirek 
koszulka różana blisko 3 nad ranem
czas spać ale nie jeszcze
niech poczuję once more
szczęścia dreszcz

stop
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kolaż

Joanna Kleinzeller „Spotkanie ze sobą”

Jan Misiek „Vorwärts”

Agnieszka Ciesielska „Śpiąca królewna”
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fotografia

Wojciech Jung
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Aberracja VII Ego

Pycha

Jolanta Wolska

Linoryt

grafika
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malarstwo

Barbara Biegańska „Strumień w lesie”, akryl Teresa Piotrowska „Spływ Brdą”, pastele

Gagik Parsmjan „Zefir”, olej
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Maria Chmiel – aforyzm Gomeza de la Serna „Fiołki obiecują i mówią 
więcej, niż mogą obiecać i powiedzieć”

Aleksandra Nowogrodzka, pouring, akryl na płótnie

Urszula Cwalińska „Gdańska historia”, akryl
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sztuka / literatura

Konkurs „Aforyzmy w sztuce”
W  konkursie „Aforyzmy w  sztuce” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Twórców „Przystanek Sztuka” w  Straszynie, jury 

w składzie: Daniel Kufel, Bogusław Izdebski i Marek Mackiewicz, przyznało następujące nagrody: I miejsce – Ewa Majewska-Bo-

duch, rzeźba, „Quasimodo”, II miejsce – Teresa Piotrowska, malarstwo, „Bory”, III miejsce – Renata Jelińska, ceramika, „Teatcyr”. Jury 

przyznało również trzy wyróżnienia: – Wiesław Jezierewski – fotografia, „Instalacja”, – Danuta Kraszewska – malarstwo, „Dotyk”, 

– Małgorzata Płotka – malarstwo, „Pójdę za nim na koniec świata, jeśli świat ma koniec”.

Jury w podsumowaniu podkreśliło wysoki i wyrównany poziom prac zgłoszonych do konkursu.

Ewa Majewska-Boduch „Quasimodo”, rzeźba – I miejsce
„W krótkich opowiadaniach lepiej nie dopowiedzieć niż 

powiedzieć za dużo...”
Antoni Czechow

Renata Jelińska „Teatcyr”, ceramika – III miejsce
Ze wszystkich widowisk ludzie najbardziej lubią teatr i cyrk, bo to są 

najwierniejsze zwierciadła ich życia, złożonego z udawania, zręczności 
i błazeństw”. 

Aleksander Świętochowski

Małgorzata Płotka, malarstwo – wyróżnienie
„Pójdę za nim na koniec świata, jeśli świat ma 
koniec”.

Wolter
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Wiesław Jezierewski „Instalacja”, fotografia – wyróżnienie
„Wolność inspiracji i wolność twórczości to pierwsza zasada sztuki”.

Fiodor Dostojewski

Danuta Kraszewska „Dotyk”, malarstwo – wyróżnienie
„Ciało dopiero przez erotyzm staje się interesujące i symboliczne”.

Karol Irzykowski

Teresa Piotrowska, „Bory”, malarstwo – II miejsce 
„Wszystko jest bezkresną i ulotną abstrakcją; całość jest rzeczywistością”.

Samuel Taylor Coleridge
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poezja

Jan Stanisław Smalewski
Idąc za Norwidem

Wiara moja głęboka jak studnia
w chłód wody w wydające ją źródło
z warstw niewidocznych ale wiadomych
bliskich życiu chociaż czasami zbyt odległych

wiara moja jak woda
i powietrze bez którego nie byłoby ptaków
ptaki są bliskie niebu
tak bliskie jak studnia ziemi

jak światło i noc spokojna
i jej warstwy spoza światła bez których sny
nie byłyby o nas potrzebujących wiary
w źródło życia w jego światło
w studnię miłości

Krzysztof Kamil Skrzypek
* * *

widzę dzień kiedy siadasz naprzeciw 
jakbyś wyszła z zimowego pejzażu 
na chwilę 
na łąkę słoneczną 
a ja w milczeniu 
nieporadnie jak dziecko 
maluję twój portret 
na mgławym płótnie źrenic 
kruchy bukiet olśnienia

Małgorzata Borzeszkowska
resurgentis

gdy głaz już odrzucony
kwitną nareszcie przylaszczki i zawilce,
słychać pszczoły,
pierwsze leśne fiołki przycupnęły przy kamiennym obramowaniu grobu
gdy chusty złożone i całun
na polach wschodzą oziminy, bociany robią skontrum gniazd
kobiety idą do grobu,
by go nie odnaleźć,
choć nie całkiem, nie całkiem,
a ja jak niewidząca czytam palcami inskrypcje na mennonickich stelach
i bardziej z pamięci niż z kamienia odczytuję, że kto wierzy, choćby umarł...
na razie jest, jak jest
kwitną wierzby

Paweł Karmazyn
Dwoistość

Oracz na polu,
ręce czarne, kolana głęboko w ziemi,
urzędnik z piórem,
pisze życzenie śmierci,
ręce białe jak śnieg.

Intensywny zapach pierwszego deszczu, mokrej ziemi
jak zapach pierwszej miłości,
która przychodzi,
aby minąć z deszczem.

Małe, niewinne świetliki
wkrótce rozpadną się jak wypalające się słońca.

Wiatr przynosi niepokój,
rozwiewa liście w miejscach,
do których odchodzą umarli,

jest tak, jakby puste łodzie odpływały donikąd.

tłum. Hanna Glok-Lejk

Roman Ciesielski
zamarznięta rzeka

zamarznięta rzeka
strzela do ciebie pękającym lodem
przedłużając opowieści wodnych elektrowni
zawieszona pomiędzy chmurami 
a lasem gotowym do przejścia
przez gotyckie sklepienia
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proza

Anna Klejzerowicz

Córka czarownicy 
/fragment/

Chcę żyć

zielenią drzew

wilgocią trawy

chłodem kamienia 

chcę żyć

zapachem śniegu

przestrzenią nieba jak ptak

a gdy nadejdzie czas

cicho zwinąć skrzydła

i spaść

bez skargi

w dół 

część I 

Michał 
*

Padało, ale wciąż było bardzo ciepło. Tego roku maj po-

witał nas deszczem oraz bujnie rozkwitającą świeżą zielenią. 

Z kubkiem kawy usiadłem na werandzie i wpatrywałem się 

w  tę zieleń, wsłuchując  się jednocześnie w  szum spadają-

cych kropli, co szybko wprawiło mnie w nastrój refleksyjny. 

I oczywiście skłoniło do wspomnień. Ile to już lat minęło, od-

kąd po raz pierwszy przyjechałem do tej zagubionej pośród 

lasów maleńkiej osady, by przyjrzeć się działce, której wtedy 

jeszcze nawet nie miałem zamiaru tak na serio kupować?... 

Czternaście? Piętnaście?... 

Czy wyobrażam sobie teraz życie gdzie indziej? 

Inne życie?... 

- Michał? Gdzie  się podziałeś? – usłyszałem głos żony, 

a po chwili ona sama zajrzała na werandę, także z kubkiem 

kawy w ręce. 

- A, tak sobie siedzę... 

- Tak myślałam! Znowu rozmyślasz, co? – oświadczyła re-

torycznie, odrobinę rozbawiona, i zapaliła mentolowego pa-

pierosa. Dym gęstą chmurką zawisł w wilgotnym powietrzu. 

Ada zawsze uważała, że skłonność do filozofowania to moja 

nieuleczalna choroba. Sama uznawała się za realistkę. Choć 

wcale nią nigdy nie była. I nie jest. Lecz kłócić się o to z Adą 

nie mam najmniejszego zamiaru. 

Każdy spór z nią i tak przegrywam w przedbiegach.

- Zastanawiam się, ile to już lat upłynęło, odkąd... – zaczą-

łem, a ona od razu weszła mi w słowo: 

- A po co liczyć? 

- Wiem, wiem, czas nie istnieje, zawsze mi to z Małgosią 

powtarzacie. Ale wiesz, dla mnie to  jest niesamowite. Cza-

sem mi się zdaje, że dopiero wczoraj przyjechałem tu po raz 

pierwszy i zobaczyłem ciebie w ogródku przy chatce Baby 

Jagi, a Gośka dopiero co biegała po tym ogrodzie jako mała 

dziewczynka z mysim ogonkiem... A teraz jest już dorosła, za 

parę lat skończy studia. Dziwne to wszystko. A co najdziw-

niejsze, że niczego bym nie cofnął... 

- No i o to chodzi – wzruszyła ramionami. – Zebrało ci się 

na  sentymenty, kochany. Tymczasem trzeba podjechać 

po  zakupy, i  to  jest niestety twój obowiązek, bo  ja muszę 

lecieć do  chatki, dokończyć wreszcie lalkę na  wystawę te-

atralną. I  przestań już liczyć ten miniony czas! Kłania  się 

teraźniejszość. Gośka dzwoniła, że  w  tym roku przyjeżdża 

na  wakacje już w  połowie czerwca i  co  najmniej miesiąc 

chciałaby spędzić u nas. Dopiero w sierpniu przeniosłaby się 

do Uli i Jarka. 

- Poważnie? – ożywiłem się. – To  wspaniale! Będzie 

weselej! 

- To ze mną ci smutno? 

- Przecież wiesz, że nie to miałem na myśli. Ale z Małgo-

sią będzie... jeszcze weselej – poprawiłem się szybko. 

- Od razu wiedziałam, że ta wiadomość poprawi ci hu-

mor. No, lecę! Nakarm koty, bo  znów gdzieś zabalowały. 

Uważaj na Tygrysa, poszukaj go, proszę, dziadzio nie powi-

nien moknąć... Psy już jadły. Bunia i  Bokser śpią, bo  pada, 

a Reksa zabieram ze sobą. 

Ada zgasiła papierosa i  gwizdnęła na  Reksia. Wil-

czur natychmiast znalazł  się przy jej nodze. Zupełnie jak 



28     kwiecień – czerwiec 2021

niezapomniany stary Reks, którego miejsce zajął. Obecny 

Reks został nie tylko jego następcą, lecz i imiennikiem. Parę 

lat temu znaleźliśmy go zimą w lesie, jako porzucone przez 

jakiegoś zwyrodnialca szczenię. Z maleńkiej bezradnej kulki 

wyrosło piękne mądre psisko. I  tak samo jak poprzednik – 

uwielbia Adę bez reszty. Mnie od małego zaledwie tolero-

wał, ale wcale nie  jestem o  to zazdrosny. Juz przywykłem, 

że u czworonogów to ona zawsze ma pierwszeństwo. 

- Idziemy, Reks! – rzuciła Ada. – Do Chatki Baby Jagi! 

Narzuciła na siebie żółtą pelerynę i biorąc rower z we-

randy dodała w moim kierunku: 

- Pa! 

Z ogrodu doleciał mnie zapach bzu i ponownie urucho-

mił wspomnienia. Obserwowałem ich jeszcze przed chwi-

lę, moją niezmiennie piękną żonę i sunącego obok roweru 

psa, jak znikają za ogrodzeniem, które już pomału zaczyna-

ło zarastać pnączem, po czym moje myśli znów zawróciły 

ku przeszłości... 

Pomyślałem sobie, że Adzie dobrze mówić... 

Nie wiem, jak ona to robi, ale przez te wszystkie lata do-

słownie NIC się nie zmieniła. Nic. Nadal jest tak samo smukła, 

gibka, zielonooka i ruda jak wtedy, gdy się poznaliśmy. Choć 

oboje mieliśmy już koło czterdziestki, a teraz... 

No tak, miałem nie liczyć. 

Czarownica, zawsze to mówiłem. Co prawda, kiedy py-

tam, dlaczego w jej włosach nie ma nawet śladu siwizny, ani 

jednej cholernej białej nitki, śmieje się i odpowiada lekkim 

tonem, że  po  prostu farbuje je sobie szamponem kolory-

zującym, jednak ja w życiu nie widziałem w naszej łazience 

żadnego opakowania po  farbie. No  dobrze, może i  matoł 

ze mnie, ale ja jej nie wierzę. Sam, kiedy zerkam w lustro, wi-

dzę coraz bardziej okrągłego faceta w średnim wieku, z coraz 

bardziej przerzedzoną i coraz mniej kędzierzawą czupryną, 

na dodatek przyprószoną już siwizną. Cóż z tego, że niby tyl-

ko na skroniach. Zawsze przypominałem dużego misia, a te-

raz to juz chyba prawdziwego starego niedźwiedzia... 

No dobrze. Nie bądźmy próżni. 

Tutaj  się poznaliśmy i  to  dla niej tu  zostałem. Po  raz 

pierwszy zobaczyłem ją koło Chatki Baby Jagi – która do tej 

pory służy Adzie za pracownię, gdzie szyje swoje artystycz-

ne lalki – i  uwiodła mnie, rzuciła na  mnie urok. Choć ona 

twierdzi, że było całkiem na odwrót. Po niespełna roku byli-

śmy małżeństwem, a potem... 

No właśnie. 

Potem pojawiła się Małgosia.

Wciąż pamiętam – i na pewno nigdy nie zapomnę – tę 

małą dziewczynkę, która rozmawiała tylko ze  zwierzętami. 

Do  ludzi nie odzywała się w ogóle, przez ładnych parę lat, 

aż  wszyscy podejrzewali, że  jest upośledzonym lub auty-

stycznym dzieckiem. A  ona miała po  prostu matkę alko-

holiczkę i  swój własny świat, w  którym chowała  się przed 

obcymi. Gdy została sierotą, przygarnęliśmy ją i  jako tak 

zwana „rodzina zastępcza” walczyliśmy o możliwość oficjal-

nej adopcji. I pewnie by się to udało, gdyby na horyzoncie 

nie  pojawił  się nieoczekiwanie biologiczny ojciec dziew-

czynki. Jarek. Jak się okazało – porządny facet, tyle, że oko-

liczności ułożyły się dla niego niekorzystnie. 

Małgosia sama dokonała wtedy wyboru: wybrała rodzo-

nego ojca. Nie mogliśmy stanąć im na drodze, uszanowali-

śmy tę decyzje, choć mała miała wtedy dopiero osiem lat. 

Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Od tamtej 

pory Gosia ma dwa domy, dwie rodziny, dwóch ojców i dwie 

matki. Ma też mnóstwo zwierzaków, bez których nie potrafi 

żyć, oraz młodszego brata, Jaśka. Syna Jarka i Uli, żony Jarka. 

A i my zyskaliśmy przy okazji rodzinę. 

No  a  potem te lata płynęły, płynęły... aż  tu  nagle oka-

zało się, że  mamy już całkiem dorosłą, w  tej chwili dwu-

dziestodwuletnią przyszywaną córkę, która jest nie  tylko 

piękną dziewczyną, ale także wyjątkowo inteligentną. Wcale 

nie przesadzam, moje zdanie akurat nic nie znaczy. To opinia 

psychologów, a potwierdza ją samo życie. Osobiście wolał-

bym, żeby była trochę mniej bystra, może wtedy mielibyśmy 

na nią większy wpływ? Bo  i  charakterku jej nie brakuje; oj, 

co to, to nie... Co sobie postanowi, tak musi być, a uparta jest 

jak osioł. Lecz mimo to - jak wszyscy w rodzinie i poza nią – ja 

również ulegam jej magicznemu urokowi osobistemu. Ma 

go w Adę. Choć... niby jak, skoro Ada nie jest jej prawdziwą 

matką? Czy to ważne? 

Ma to w Adę i już. 

Gośka studiuje weterynarię. Wybrała sobie ten kierunek 

w wieku lat dokładnie siedmiu i zdania nie zmieniła. Zawsze 

w  pierwszym terminie zdaje egzaminy i  zapewne dlatego 

już w połowie czerwca będzie mogła przyjechać do domu 

na  wakacje. Założę się, że  tak sobie postanowiła, więc tak 

dokładnie będzie. Cała Małgośka. 

Oby ten czerwiec nadszedł jak najszybciej. Adzie  się 

do tego nie przyznam, bo ona nie cierpi sentymentów, ale... 

nie mogę się już doczekać. 

Cóż. Bardzo stęskniłem się za naszą małą czarownicą... 

*

Przez kolejny miesiąc szykowaliśmy wszystko na  przy-

jazd Gosi. Odświeżyliśmy jej pokój, kupiliśmy nowe koszy-

kowe bujaki na  werandę, skosiliśmy trawniki, powiesiliśmy 

gdzie  się dało donice z  kwiatami i  kolorowe witrażowe 
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latarenki na świece – żeby wszystko wyglądało tak, jak lubiła 

najbardziej, czyli magicznie. Czerwiec nadszedł prędko, a ra-

zem z nim słońce. Dosłownie i w przenośni, bo raz, że po-

goda nastała piękna, letnia, a dwa, że w połowie miesiąca 

przyjechała wreszcie Małgośka, a  wtedy nasze prywatne 

słońce zaświeciło specjalnie dla nas. 

Przywiózł ją Jarek samochodem. Jarek, czyli rodzony 

ojciec Gosi. Wysiadła z auta roześmiana, opalona, w dżinso-

wych rybaczkach, z tym swoim francuskim warkoczem ko-

loru ciemnego miodu, który coraz niżej opadał na jej plecy. 

Zawsze mówi, że  zetnie go dopiero po  obronie dyplomu. 

A  ja  się cieszę, bo nie wyobrażam sobie Małgosi bez tego 

warkocza. Dopóki go nosi, w  pewnym sensie pozostaje 

dzieckiem, naszą małą dziewczynką, choć wzrostem już 

dawno temu przegoniła zarówno Adę, jak i Ulę, swoją drugą 

matkę. A  w  zasadzie trzecią. Bo  o  tej pierwszej – najpraw-

dziwszej – też nigdy nie  zapomniała, mimo że  nie  mogą 

to  być najpiękniejsze wspomnienia. Ale  dość wspomnień 

w tej chwili! 

- Gdzieś ty się już zdążyła tak opalić?! – roześmiałem się, 

kiedy z rozbiegu rzuciła mi się na szyję. 

- Jak to  gdzie? – zachichotała. – Ucząc  się do  egzami-

nów, tatku Michałku!

- Hmm... 

- Oj, po prostu wkuwałyśmy na balkonie albo w parku. 

Kto by siedział nad książkami w akademiku przy takiej pogo-

dzie! A gdzie Ada? Gdzie zwierzyniec?... 

Urwała dalsze pytania, bo w tym samym momencie Ada 

z rozmachem otworzyła drzwi od werandy, a nasze trzy psy 

wyrwały przed nią z impetem, by hucznie powitać Małgosię. 

Po  chwili przy jej nogach pojawiły  się także koty – nawet 

staruszek Tygrys! – ocierając się o jej łydki, podczas gdy psy 

lizały ją z  piskiem po  twarzy. Zanim zdążyła przywitać  się 

z Adą, upłynęła dłuuuga chwila. 

- Witaj, mała! – Ada przytuliła ją mocno i  obejrzała 

od stóp do głów. – Pięknie wyglądasz. Coraz piękniej. 

- Ty także! – zaśmiała się Małgosia, zawracając po swój 

plecak, który Jarek właśnie wyciągnął z bagażnika. 

Była to najprawdziwsza prawda. Ada w obcisłych dżin-

sach, z  burzą rudych włosów spiętych na  karku w  luźny 

koński ogon, wyglądała nie  mniej pięknie od  tej smarkuli, 

co skonstatowałem z zadowoleniem męża. 

- To ja już polecę – odezwał się Jarek. 

- Nie wpadniesz nawet na kawę? – zapytałem. Lubiłem 

go. Doskonale  się dogadywaliśmy. Szczególnie, kiedy cho-

dziło o Małgosię. 

- Nie wiem, chyba Ula... 

- Żadna Ula, nie  ma Ula. Ona też mogła przyjechać, 

a  jak nie, to  jej strata. Zostajesz na  kawie i  bez wymówek, 

nie  po  to  upiekliśmy tyle ciasta, żebyśmy miały je teraz 

z Gośką same zjadać – zaprotestowała Ada, ciągnąc Jarka za 

rękaw na werandę. 

Oczywiście szedł za nią potulnie jak baranek. Adzie się 

nie odmawia, a on na dodatek kocha słodycze. Trudno zresz-

tą nie kochać sernika i szarlotki domowej roboty, z naszych 

własnych jabłek. 

- A  ja? Ja też będę jadł ciasto! – przypomniałem żo-

nie o  swojej skromnej osobie, choć mogłem  się domyślać 

odpowiedzi... 

- Ty co najwyżej mały kawałeczek – Ada z Gośką zachi-

chotały. – Robi ci się brzuszek piwny... 

- Raczej ciasteczkowy! – dodała wyrodna córka. 

Z przyjemnością patrzyłem, jak jest radosna, energiczna 

i szczęśliwa. Przecież nie zawsze tak było. Lecz oby już na za-

wsze właśnie taka pozostała: pełna życia. 

Nie  pomyślałem jeszcze wtedy, że  to  lato dopiero  się 

zaczęło... 

I kiedy tak siedzieliśmy wszyscy razem w cieniu weran-

dy, my z Jarkiem na ławie, a dziewczyny w fotelach na bie-

gunach, pochłaniając sernik, popijając go mocną kawą, 

zaparzoną w dzbanku – bo Ada tylko taką kawę uznawała 

– i  słuchając, z  jakim ożywieniem Gosia opowiada o  swo-

ich studiach, egzaminach, planach, koleżankach i kolegach 

z roku, pomyślałem sobie, że mógłbym tak godzinami słu-

chać tej jej paplaniny i nic mi więcej do szczęścia nie trzeba. 

Pomyśleć, że kiedyś w ogóle się nie odzywała. Ona pewnie 

już tego nawet nie pamięta, ale my pamiętamy. 

- To może jutro wybierzemy się na wycieczkę rowerową, 

co? – zaproponowałem. 

Małgosia jakby się z lekka zakłopotała. 

- Wiesz co, może pojutrze? 

- A co, jesteś zmęczona egzaminami? 

- Skąd, egzaminami... Już o  nich zapomniałam. Chodzi 

o to, że na jutro umówiłam się z Damianem. Chce mnie za-

brać na plener zdjęciowy... 

Zbaraniałem. 

- Damian? Co za Damian? – wtrącił się Jarek. 

- Taki mały srul, który jeździł rowerkiem za Małgośką – 

odparłem z niesmakiem. 

Ada i Gosia jak na komendę wybuchły śmiechem. 

- Oj, faceci!... – Ada pokręciła głową. 

- Kochani, ten srul z rowerkiem ma w tej chwili dwadzie-

ścia cztery lata i  jest bardzo zdolnym fotografem. Artystą. 

Robi piękne zdjęcia przyrody i publikuje je w prasie – po-

błażliwie objaśniła Małgosia. – Rowerkiem jeździł za mną sto 
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lat temu. Teraz jeździ motorem. To znaczy, nie za mną, tylko 

w ogóle. Znamy się od dziecka, bo Damian mieszka po dru-

giej stronie wioski. Zdzwoniliśmy się wczoraj, no i on... 

- Okej, okej, dobrze już, poddaję się! Rozumiem, że wolisz 

towarzystwo tego... hmm... artysty, od towarzystwa podsta-

rzałych ramoli, ale  na  rower i  tak cię w  końcu wyciągnę – 

zażartowałem, choć w duchu ogarnął mnie taki podstępny 

i złośliwy mały smuteczek. 

- Jasne, podstarzały ramolu, i to nie raz! – Małgosia śmia-

ła się do rozpuku, więc i mnie wrócił dobry humor.

- To ja się będę zbierał – oznajmił Jarek, podnosząc się. – 

Już i tak Ulka mnie prześwięci. Powiedziałem jej, że od razu 

wracam, a tymczasem znów się u was zasiedziałem. Uważaj-

cie na tę latawicę!

- Wpadniecie w niedzielę na obiad?

Od lat mamy taki zwyczaj, że - kiedy Gosia jest na miej-

scu – niedzielne i  świąteczne obiady jadamy wspólnie, 

a  że  mieszkamy niedaleko od  siebie, więc nie  ma z  tym 

problemu. 

- Czemu nie. Rybka z grilla? 

- Dla was schab, dla nas warzywa z grilla – odparła Ada.

My to my, faceci, no i jeszcze Ula z nami. One, czyli Ada 

i Gosia, nie jadają mięsa. 

Odprowadziliśmy go do samochodu, uściskaliśmy i po-

jechał. Ada z  Małgosią, paplając jak to  baby, schowały  się 

w  domu, mnie pozostawiając znoszenie brudnych naczyń 

do zmywarki. Pewnie będą się sobie zwierzać, pomyślałem 

z zazdrością. 

Ech, gdyby tylko życie mogło być takie proste!... 

Następny dzień Gosia – tak jak zapowiedziała – spędziła 

z kolegą, a my z Adą znowu się pokłóciliśmy. Sytuacja była 

wybuchowa jak beczka prochu i choć wiedziałem, że Ada 

z całą pewnością stanie po stronie Małgosi – podłożyłem się 

sam, bo  nie  wytrzymałem. Znałem tego całego Damiana 

praktycznie od dziecka. Fakt, że jeździł za Gośką swoim cho-

lernym małym rowerkiem i już wtedy się w niej durzył. Taki 

sobie zwyczajny wiejski dzieciak. Gorzej, że wcale mu chyba 

nie przeszło, bo za każdym razem, gdy młoda u nas jest, on 

nie daje jej spokoju. Pewnie dlatego, że nadal mieszka tutaj 

razem ze swą matką (ojciec kilka lat temu zmarł na zawał). 

Ona już na emeryturze, uprawia ogródek i robi na sprzedaż 

suszone bukiety, wianki, stroiki i inne takie ozdoby, a chłopak 

skończył zdaje  się jakieś technikum i  pracuje na  pół etatu 

w  komisie z  aparatami cyfrowymi oraz telefonami komór-

kowymi w pobliskim miasteczku. O tym, że fotografuje, do-

wiedziałem się dopiero od Małgosi. Faktycznie, w internecie 

znalazłem jego zdjęcia. No  owszem, chyba nawet całkiem 

niezłe. Przyznaję, spodobały mi się. Zdaje się, że specjalizu-

je się w fotografii pejzażowej naszego regionu, ma na koncie 

jakieś kalendarze, wystawy w ośrodku gminnym, widoków-

ki, a  nawet podobno szykuje  się do  wydania swojego au-

torskiego albumu. Co, moim zdaniem, nie oznacza jeszcze, 

że  już stał  się wielkim artystą... choć Gośka  się przy tym 

upiera. Według mnie, póki co, może co  najwyżej do  tego 

miana pretendować, a  o  efektach pogadamy za lat kilka. 

Ale nie o to pokłóciłem się z Adą. Na fotografii za bardzo się 

nie znam. 

Siedziałem rano w  kuchni i  dopijałem herbatę, kiedy 

wkroczyła Ada i mnie sprowokowała. Małgosia wyszła, umó-

wiona z  tym... artystą. Czekał już na  nią, wsiedli na  motor 

i gdzieś pojechali. 

Nawet nie powiedziała, gdzie. 

- I co masz taką kwaśną minę? – to Ada zaczęła. 

Wzruszyłem ramionami. 

- Chodzi ci o Małgośkę? – szła w zaparte. – Że wolała spo-

tkać się z kolegą niż iść z nami na rower? Daj spokój, kochany, 

to przecież normalne. Teraz już tak będzie. Może nie zauwa-

żyłeś, ale ona w międzyczasie dorosła. Nie jest już tylko i wy-

łącznie naszą małą dziewczynką, ma własne życie i własne 

sprawy. No, nie dąsaj się. Jeśli chcesz, to weźmiemy rowery 

i sami zrobimy sobie małą wycieczkę... 

- Nie chodzi o wycieczkę! – jak zwykle, udała jej się pro-

wokacja. – Ale mogłaby chociaż powiedzieć, dokąd jadą! 

- A po co? Wsiadłbyś w samochód, żeby ich śledzić? 

- Nie denerwuj mnie... 

Ada uśmiechnęła się (złośliwie!) i zapaliła papierosa. 

- To  ty  się nie  denerwuj – powiedziała słodko. – 

Bo  to  nie  ma sensu. Jesteś po  prostu zazdrosny, jak praw-

dziwy ojciec. Wiem, wiem, jesteś prawdziwym ojcem... 

Nie musisz od razu zrywać się z krzesła. I dlatego każdy facet, 

który pojawi się na jej drodze, będzie twoim przeciwnikiem. 

Jarek jest zresztą taki sam, choć na szczęście mniej uparty. 

Zdaje wam się, że żaden nie będzie dość dobry dla waszej 

księżniczki? Wasze prawo. Ale tymczasem możecie sobie ga-

dać, co chcecie, bo to i tak ona, i tylko ona, będzie wybierać, 

bez pytania o wasze zdanie. Bo to jest jej życie, rozumiesz? 

Nie  zerwałem  się z  krzesła, lecz poczułem pulsowanie 

w skroni. Wiedziałem, że to, co mówi, jest słuszne, a jedno-

cześnie wszystko się we mnie przeciwko temu buntowało. 

- Jej życie, ale i nasze też! Bo ona jest jego częścią. Jest 

jeszcze bardzo moda i głupia, i... 

- Małgosia nie  jest głupia – zaoponowała – i ty dobrze 

o tym wiesz. 

- A ty wiesz, że co innego miałem na myśli i czepiasz się 

słówek! Młodość zawsze jest naiwna. 
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- Ale o co ci w zasadzie chodzi? Czy stało się coś, co cię 

niepokoi? Masz do tego jakieś realne podstawy? 

Zaniemówiłem na  moment, bo  nie  wiedziałem, 

co  na  to  odpowiedzieć. Miałem podstawy, ale  jak jej 

to wszystko wytłumaczyć? 

- Może ja o czymś nie wiem? – dodała jeszcze. 

- E, niee... To przeczucia – machnąłem ręką. – Znasz tego 

chłopaka? 

- Znam z widzenia. 

- No, ja tak samo. Ada, to  jest... przecież wiesz! Może 

to zabrzmi małostkowo, ale Małgosia kończy studia, już nie-

długo będzie lekarzem weterynarii, jest piękna, mądra, wy-

kształcona, oczytana. Nawet pisze... te jej artykuły naprawdę 

mają wzięcie... 

- No  właśnie – kiwnęła głową. – Mówiła mi wczoraj, 

że zamierza napisać artykuł o naszej gminie dla tej lokalnej 

gazetki, a Damian zilustruje jej tekst swoimi zdjęciami. I co? 

- Ada... nie udawaj. To jest tylko prosty chłopak! Skończył 

tylko jakieś technikum. Też mi konkurent do  Małgosi! Jaką 

przyszłość on jej może zagwarantować?! 

Ada zrobiła wielkie oczy: 

- Czyli jednak o  czymś nie  wiem? – zapytała kpiąco. – 

To on jej już zaproponował małżeństwo?

Wściekłem się. Teraz naprawdę się wściekłem. 

- Kiedy to zrobi, może już być za późno! – wypaliłem. 

- Kiedy to  zrobi, to  nie  ty będziesz adresatem tej pro-

pozycji. – odcięła się. – A  poza tym nic jak dotąd tego 

nie zapowiada. Gosia mówi o nim wyłącznie jako o koledze 

z dzieciństwa. Dajże spokój, masz ją za idiotkę? To rozsądna 

dziewczyna.

- Tak, rozsądna dziewczyna, a co roku nowy chłopak... 

- No i co z tego?! – parsknęła śmiechem. – Wiesz, z tobą 

czasem nie  da  się normalnie rozmawiać... A  ty byłeś inny 

w jej wieku? 

- Ja? – nadąłem  się z  bezsilności. – To  co  innego. Ja 

nie byłem dziewczyną! 

- No masz ci los... – śmiała się już do łez. 

Też zapaliłem papierosa i  obraziłem  się na  amen. 

Po  chwili – nie  przestając  się śmiać – podeszła do  mnie 

i cmoknęła w policzek. 

Ochłonąłem trochę. 

- No już przestań – powiedziała. – Daj spokój. Chodźmy 

na rower. To dobrze, że się o nią troszczysz. Ale nie przesa-

dzaj z tą troską. Chyba sam czujesz, że się trochę... zapędziłeś? 

- Ale, Aduś, czy nie  widziałaś, że  kiedy wczoraj powie-

działa nam, że się z nim umówiła, to... że się zarumieniła?

Ada zaczęła śmiać się od nowa. 

- Kochany, przestań już, bo zaraz dostanę kolki! Sam się 

powinieneś zarumienić... wstyd! Brudne myśli chodzą ci 

po głowie. Przyczepiłeś się do tego biednego chłopaka jak 

rzep do psiego ogona. Daj młodym ludziom spokój i zaufaj... 

własnej córce.

Połechtała mnie tą „własną córką”, więc się zamknąłem. 

Ale na rower nie pojechaliśmy. Aż do tego stopnia nie da-

łem się złamać. Skończyło się na tym, że Ada poszła z książką 

opalać się na  leżaku, a  ja wymówiłem się pilną pracą przy 

komputerze. Nie miałem żadnej pracy, więc siedziałem prze-

glądając tylko serwisy internetowe. 

Aż do powrotu Małgosi... 

Wróciła dopiero późnym popołudniem. Przez okno usły-

szałem warkot motoru, wysadził ją przed bramą, ale nie wi-

działem nic więcej, bo  żywopłot zasłaniał. Do  domu 

w każdym razie weszła uśmiechnięta i zadowolona z życia. 

- Cześć, kochani! 

- I co, fajnie było? – zapytałem normalnym tonem, tak, by 

niczego nie dać po sobie poznać. 

- Było super. Poznałam fajnych ludzi, wreszcie wiem, jak 

wygląda plener fotograficzny. Udało nam się sfotografować 

stado żurawi, jak poderwały się do lotu! Damian zrobił pięk-

ne zdjęcia... 

- Zjesz coś? – zawołała z  kuchni Ada. – Została zupa 

z obiadu. 

- Nie, dzięki, nie jestem głodna, piekliśmy sobie kiełbaski 

na ognisku. Ale herbaty bym się napiła.

- No to chodźcie, zrobimy sobie herbaty, a do niej został 

nam jeszcze kawałek ciasta. Opowiadaj! 

- Ale co opowiadać? – zdziwiła się Małgosia. – Już wszyst-

ko opowiedziałam... Aha, odwiedziliśmy też Babcię Od Jajek. 

Właśnie prosto od niej wracam, macie pozdrowienia. Musia-

łam się przecież przywitać. 

Nalałem herbaty do kubków, Ada wyłożyła ciasto. Usie-

dliśmy przy stole w kuchni. U naszych stóp ułożyły się psy, 

a koty – z wyjątkiem najmłodszego, Pysia, którego jeszcze 

nie  interesowało jedzenie, tylko wieczna zabawa – krążyły 

dookoła stołu i wdrapywały się na kolana. 

- I co u niej słychać? Dawno tam nie zaglądałem. 

- Staruszka świetnie się trzyma! A przecież... ile ona wła-

ściwie ma lat?

Wzruszyłem ramionami. 

- Nie  mam pojęcia, ale  na  pewno grubo ponad 

osiemdziesiątkę... 

- No  to  babcia wymiata. Cały czas krąży po  ogrodzie, 

w miejscu nie usiedzi! Macie wpaść po jajka! 
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Babcia Od  Jajek była naszą sąsiadką i  starą znajomą. 

Nie  tylko obdarowywała nas świeżymi jajami od  swoich 

kurek, ale także zawsze, gdy tego potrzebowaliśmy, służyła 

radą, pomocą i... informacją. Małgosię uwielbiała od urodze-

nia i w dzieciństwie często zastępowała jej matkę, kiedy ta 

prawdziwa była pijana. 

- A  do  Jolki i  Pawła nie  zajrzałaś? – zapytałem, ponie-

waż byli to nasi wspólni przyjaciele, a moi jeszcze z miasta. 

To  dzięki nim  się tutaj znalazłem. Znaleźli mi we  właści-

wym czasie tę działkę i  tym samym stali  się sprawcami 

wszystkiego. 

- Nie  było na  to  czasu. Nie  wszystko naraz, Michał!... 

To znaczy, tatku Michałku... – tak zawsze do mnie mówi, kie-

dy chce mnie ugłaskać. – Do  nich zajrzymy któregoś dnia 

razem. Dowiemy się wszystkich ploteczek, bo z Babci jakoś 

niczego nie mogłam dziś wyciągnąć. Chyba za bardzo prze-

jęła się moim widokiem. 

Zaśmiała się, pałaszując szarlotkę razem z  Tygrysem, 

mruczącym na jej kolanach. Tygrys od wieków jada wszyst-

ko. Niczym nie pogardzi, nawet ciastem. 

- Wiecie co, teraz będziemy z  Damianem wędrować 

po okolicy i szukać motywów do mojego artykułu. To zna-

czy, do zdjęć, które mają go zilustrować – ciągnęła z ożywie-

niem. – Aduś, czy są tu jeszcze moje trapery? Powinny chyba 

być gdzieś na strychu... 

Skrzywiłem się, a Ada kopnęła mnie w kostkę. 

- Na pewno są – odpowiedziała. – Pójdziemy ich poszu-

kać po kolacji. 

- Okej! – Gosia wsunęła do ust kolejny kawałek ciasta. 

- To z naszego roweru nici? – nie mogłem się powstrzy-

mać. Straciłem apetyt. Ada podniosła  się i  zaczęła szukać 

czegoś gwałtownie w szufladzie. Wiedziałem, że chciałaby 

mi przywalić, ale nic na to nie mogłem poradzić, że czułem 

rozczarowanie. 

- Jak to  nici? – zdziwiła  się Małgosia. – No  wiesz co!... 

Żadne nici, jutro jedziemy! A pojutrze na konie. Z Damianem 

jesteśmy umówieni dopiero pod koniec tygodnia, bo teraz 

on będzie obrabiał te fotki z pleneru. Mamy się zdzwonić. 

Ludzie, przecież ja tutaj będę przez całe wakacje!... To całe 

wieki!

Ada wyraźnie odetchnęła z ulgą. 

- No, w twoim wieku to faktycznie... wieki. – Uśmiechnę-

ła się i usiadła z powrotem przy stole. Mnie też ulżyło. Głu-

pi stary osioł z  ciebie, Michałku – upomniałem sam siebie 

w myślach. 

- Zobaczcie, co  ten mały robi! – zawołała nagle Gosia, 

z  fascynacją wpatrując  się w  kocią miskę z  wodą, w  której 

Pysio właśnie... 

- Nic nowego – wzruszyła ramionami Ada. – Właśnie wy-

prał skarpetkę Michała. Zawsze to robi.

- Tylko jedną?! – oburzyłem się. – Zaraz dam mu drugą. 

Skoro mamy pracza w domu, to przynajmniej niech będzie 

skuteczny.

- On pierze wszystko, co  mu w  łapy wpadnie. Uważaj 

na swoje rzeczy. – Dodała Ada radośnie. 

- Boski kot! – zawołała Małgosia. – Takiego mi tutaj trzeba! 

Wesoło zrobiło się w naszej przytulnej kuchni. Nareszcie 

tak, jak powinno być. Potem, gdy Małgośka poszła do siebie 

na górę, by się przebrać, a my zabraliśmy się za szykowanie 

kolacji, Ada mruknęła do mnie znacząco: 

- No i widzisz? Było się o co tak pieklić?... 

Anna Klejzerowicz „Córka czarownicy”, wyd. REPLIKA, 

Poznań 2021, wyd. II

Filip Fedak, bez tytułu, pastela sucha
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Vasyl Netsko „Miłosny ogród”, olej na płótnie

Elżbieta Gut Szymecka „Pasja”, olej Alicja Kazanowska „Autoportret”, pastela sucha

malarstwo
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malarstwo

Iwona Deptuch-Dymowska, akwarela

Regina Kłosińska „Zatoka Pucka”, olej

Małgorzata Ferenc „Nenufary”, olej na płótnie

Barbara Chudyba „Pułapka”, akryl

Dorota Ignatowicz-Wiśniewska, bez tytułu, olej Aleksandra Anderman „Nad jeziorem”, olej



35

Olena Ulyanova „Słoneczne popołudnie”, druk botaniczny, lokalne rośliny, papier akwarelowy

Tadeusz Wojewódzki „Dziewczyna ze szpilkami”, akryl
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rysunek

Julia Mazur, bez tytułu, rysunek, długopis

Henryka Lisiecka, bez tytułu, rysunek
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Dom podcieniowy z 1797 r. przebudowany w 1851 r., we wsi Żuławki w gminie Stegna

Dworzec kolejki wąskotorowej w Nowym Dworze Gdańskim

Jan Misiek

Żuławy Wiślane 2
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felieton

Iwona May
Inspiracje – Annie

Uśmiech, życzliwość, bo tak trzeba, bo tak chcesz.
Żyjesz pełnią życia, masz dla innych dobre ręce, ciepło i delikatność.
A w środku… ten ból, schowany głęboko, ale przeraźliwie Twój.
Zapominasz, żyjesz.
Dobrze się maskujesz, zdradzają Cię oczy. 
Śniadanie, szybki obiad, kolacja – może nie – dbasz o figurę.
Uśmiech, szminka, tusz, modny ciuch.
Dzieciństwo, młodość.
Kochają Cię, ale też ranią tak bardzo.
Wybaczasz, nie chcesz pamiętać, a jednak go w sobie nosisz…
Świat kocha powierzchowność, żyje się łatwiej. 
Codzienność nie ma czasu na Twój ból.
Nie skarżysz się. Tylko w nocy, we śnie – zostawiasz swoje łzy.
Boisz się zranienia, uciekasz przed bliskością.
Nie jesteś super matką, jak J. i jej nie zazdrościsz.
Dokonałaś wyboru, a może życie za Ciebie wybrało – to nie był ten moment, ten czas.
Rzucasz się w wir codzienności…
Kochałaś, wybaczałaś, czasami nie.
Uciekasz przed nim…
Zapominasz.
Masz w sobie tę siłę.
Trwasz.
Czy na coś jeszcze czekasz…?

Inspiracje – Rozmowy z N.  
– druga

Zmieniasz się, czujesz, że nie jesteś już taka sama. 
Spoglądasz, zerkasz w przeszłość i widzisz, jak bardzo chciałaś mieć nad wszystkim kontrolę, 
decydujące słowo, znaczący gest, sugestię. 
Wracasz do teraźniejszości, do tu i teraz- i … nie, to już nie do końca tamta TY. Złagodniałaś, 
odpuszczasz. A może tak ma być…
To, co wymagało twojej uwagi, troski- przekształciło się w osobne, niezależne byty. I przyszła pora, 
żeby to zauważyć i zaakceptować. 
Tak, tak to odbierasz i czujesz. 
Jest spokojniej, ciszej, a ty kochasz harmonię, spokój.
Masz czas dostrzec i zachwycić się tym, co dobre i piękne. Kwiat, drzewo, zapach, lekki powiew 
wiatru, słońce zza chmur… szum morza… chwila zadumy… dotyk ukochanej dłoni… muśnięcie warg.
Zaczynasz smakować życie w jego subtelniejszej wersji, dotykać zmysłami tej ulotnej, delikatnej 
siateczki istnienia. 
Już wiesz, co jest ważne, najważniejsze.
To, co czujemy, jacy jesteśmy, co nam w duszy gra. 
To ta struna piękna w każdym z nas, czasami głęboko ukryta, schowana za tym, co zbędne, nieistotne, 
przytłaczające, bolesne.
Marzenie?
Wyciągnąć dłonie po ukojenie, spokój, ciszę – na chwilę, moment… 



39

rzeźba

Adam Stachowicz, rzeźba kuta

Anna Flis, płaskorzeźba w drewnie 
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Elżbieta Kruglik
tętni nieboskłon krwi
strąca burzą słodkie liście
kapią jesienią zwiewne dni
i kłębi się pusta przestrzeń
nie ma czasu na odpowiedzi
prędzej! na koń!
ku wzgórzom skryć się w szarości
zostawić dzień i noc
moje ciało to nie ja
opadam z gałęzi na gałąź
moje myśli to nie ja
ślepą wiarą karmię wrony
droga kręta wśród zarośli
nie zna swojego przeznaczenia

Janina 
Laskowska-Mróz
* * * 

Utkwiony w błękicie nieba
rozanielony wzrok
wzniesione ku górze ręce
czysty śpiew duszy
z wdzięczności za tych
których spotykam
na życia ścieżkach

W ich spojrzeniach – widzę spokój
w słowach – słyszę radość
w czynach – widzę miłość 

Dziękuję za to, że Jesteś
i dbasz o mnie
stawiając na mojej drodze
swoje Anioły
Panie

Tadeusz 
Jałoszyński

Motto:
„Nie trać nigdy czasu
Z kimś kto go nie ma”

Bądź z czasem
Bądź czasem
Gdy cię nawet wiatr nie dogoni
Bądź wiatrem
Gdy cię głos fletu nie doścignie
Bądź jaskółką
Będącą przelotem myśli
Bądź smyczkiem lasu
Muzykującego głosem ptaków
Muzyko
Trwaj we mnie swoim głosem
Bądź tęczą
Muzykującą barwami kolorów
W moich myślach w czasie
Bądź z czasem …

Tadeusz 
Wojewódzki
Przeznaczenie

stąpał słowem po słowie
o krok przed przeznaczeniem
oszukał cień szeptem ciszy
przebłagał czas 
wypełnił ciepłem otuchy 
wielkie oczy strachu 
namalował kołysankę 
dla snu głębokiego 
poszedł 
ze skrzydłami motyla
nad miastem
nad rzeką
prostą ścieżką 

tylko o krok jeden
przed własnym przeznaczeniem

Zbigniew Ignacy 
Brzostowski
Czerwiec w Oliwie

I
Zdawałoby się –
nie była to wielka sprawa,
zwykły obiad, na który mnie zaprosiłaś.
A jednak –
moja smutna wyobraźnia ożyła.

Próbowałem niezdarnie ci pomóc,
zachwycony płynnym ruchem dłoni,
przybranych złotem i ciemną koronką.
Drżałem –
gdy sypałaś w otchłań wrzącego oleju
żółte gwiazdki anyżu,
czerwień chili
i drobne kminkowe ziarenka.

Byłem głodny –
zwyczajnie byłem głodny –
gdy przede mną padały na ogniu
zielone i białe
wyspy szpinaku i ryżu,
przerażająco jasne soli wybrzeża.

Próbowałem ci pomóc –
lecz dzielność moją osłabił
śpiew sztućców
i jęk fajansowych talerzy.

Zdawałoby się –
nie była to wielka sprawa,
a przecież tak daleko odpłynąłem
w miękką przestrzeń tamtego pokoju,
gdzie okazałaś tyle cierpliwości,
jakbyś rozumiała mnie dobrze
i wiedziała co należy czynić.

Zofia Maria 
Smalewska
Sierpniowa noc

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

poezja
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Spędź czas wolny w bibliotece!

Dyskusyjne Kluby Książki
W bibliotekach publicznych na terenie województwa pomorskiego działają Dyskusyjne Kluby Książki 
(DKK), a ich liczba powiększa się z roku na rok. Miłośnicy książek spotykają się już w 108 grupach, a wśród 
nich znajdują się też kluby pruszczańskie. DKK to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódz-
kich. Ich celem jest zachęcenie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie, a adresatami są czytelnicy 
poszukujący miejsca, w którym można porozmawiać o książkach. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Pruszczu Gdańskim działają aż trzy kluby: dla dorosłych, dzieci oraz młodzieży. Najdłużej, 
bo już od pierwszych inicjatyw podjętych na Pomorzu, czyli od 2007 roku, działa grupa dla dorosłych. 
Oprócz ożywionych dyskusji dotyczących wspólnie przeczytanych książek klubowicze oraz wszyscy za-
interesowani uczestnictwem mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych szkoleń oraz bezpośredniego 
spotkania ze swoim ulubionym pisarzem. Pruszczański klub dla dorosłych spotkał się, m.in. ze Stefanem 
Chwinem, Jerzym Sampem, Jackiem Dehnelem, Hanną Kowalewską, Marią Ulatowską. 

Jak zostać klubowiczem?

Aby zostać członkiem Dyskusyjnego Klubu Książki, korzystać z klubowego księgozbioru, brać udział  
w spotkaniach i dyskusjach o książkach należy zgłosić się do opiekuna działającego w pruszczańskiej  
bibliotece. Moderatorami i siłą napędową klubów są: 

• dla dorosłych Anna Krawycińska (anna.krawycinska@biblioteka-pruszcz.pl), 

• dla dzieci i młodzieży Anita Kotwa-Kąkol (anita.kotwa-kakol@biblioteka-pruszcz.pl) 
oraz Joanna Łabasiewicz (joanna.labasiewcz@biblioteka-pruszcz.pl). 

Można kontaktować się również telefonicznie pod numerem 
telefonu: +48 58 682 34 79. Spotkania nie mają ściśle okre-
ślonej formy, są otwarte dla wszystkich i każdy jest mile wi-
dziany. Nie trzeba również znać się na literaturze, aby dys-
kutować o książce! Można po prostu świetnie się bawić,  
bo spotkania mają być też okazją do poznawania nowych  
ludzi i autorów ulubionych książek.

Akcja Lato 2021
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim zaprasza dzieci w wieku od 8 do 13 lat  
na zajęcia w ramach Akcji Lato. W rym roku w programie przewidziane są następujące atrakcje:

16.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Warsztaty fotograficzne

17.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Warsztaty fotograficzne

18.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Warsztaty fotograficzne połączone z wystawą  
i uroczystym zakończeniem

19.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Planszówkomania – gry planszowe

20.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Piknik czytelniczy: przedstawienie teatralne,  
konkursy, gry i zabawy, słodki poczęstunek

Ze względu na pandemię wirusa COVID -19 liczba miejsc jest ograniczona. Udział dzieci w organizowa-
nej przez bibliotekę Akcji Lato będzie możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zapisaniu dziecka 
oraz wypełnieniu zgód. Zgłaszać można się osobiście w godzinach pracy biblioteki, które znajdują się na 
stronie www.biblioteka-pruszcz.pl/godziny-otwarcia, oraz telefonicznie pod numerem: +48 58 682 34 79.
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geografia

Jan Sabała

Znalazłem źródło Raduni

Radunia, Radna – jej nazwa pochodzi od słowa „rad”, które w języku kaszubskim oznacza ochoczy, prędki. Płynie na Pojezierzu 

Kaszubskim a za Pruszczem Gdańskim wkracza na obszar Żuław. Jej wody spływają z wysokości 165m n.p.m. Długość wynosi 

około 105 km, powierzchnia dorzecza ma 837 km kw. Jako „młoda” rzeka powstała w wyniku likwidowania się wód roztopowych 

ostatniego zlodowacenia bałtyckiego (stadiał pomorski). Lądolód ustąpił z obszaru Polski około 12 tys. lat temu.

To  można przeczytać w  encyklopediach i  słownikach geograficznych. Gdybym nie  przeprowadził  się do  Pruszcza Gd. 

w 1971 roku, taka wiedza o regionie pewnie by mi wystarczyła. Stało się jednak inaczej i chętnie zacząłem chłonąć nową rze-

czywistość. Kaszuby, Żuławy i Zatokę Gdańską najpierw przez wiele lat miałem okazję oglądać z pokładu śmigłowca. Radunia, 

rzeka, która przepływa przez moje miasto wzbudziła we mnie szczególne zainteresowanie. Zacząłem przeglądać mapy, zdjęcia 

lotnicze oraz czytać literaturę fachową. Nieocenione okazały  się Naukowe Zeszyty Geograficzne w  bibliotece Uniwersytetu 

Gdańskiego. Docent dr hab. Dionizy Piasecki, kierownik Katedry Geografii Regionalnej WSP (później UG) w Gdańsku – w Zeszy-

tach Geograficznych R. IV z 1962 roku podaje, że źródła Raduni są w obszernym, zabagnionym obniżeniu terenowym, 1,5 km 

na południowy zachód od jeziora Stężyckiego. Kiedy trafiłem na to opracowanie pomyślałem, że warto udać się w ten rejon. 

Mógłbym wówczas lepiej poznać odcinek źródłowy rzeki, a być może trafić na jakieś źródło. W końcu 9 marca 2007 roku uda-

łem się do obszaru źródłowego w pobliżu jeziora. Świadomie wybrałem termin zimowo-wiosenny. Uśpiona roślinność bagienna 

pozwalała lepiej penetrować teren (w gumowcach). Jednak jak to na wiosnę – poziom wód gruntowych w tym bagnie był 

dosyć wysoki i nic nie znalazłem, ale za to poznałem okolicę. Ponownie pojechałem 6 maja 2007 roku i po wielu godzinach wę-

drówki po bagnie trafiłem na źródło – czyli naturalny wypływ wody z większej głębokości. Osadziła ona wokół wypływu ziarna 

piasku. Temperatura wypływającej krystalicznie czystej wody wynosi 6,5 st. C, Następnie opuszczając źródło tworzy niewielką 

Źródło Raduni (wskazane strzałką) 
– mapa
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strugę. Płynie przez 1,5 km między kępami wysokich traw i krzakami wpadając do jeziora Stężyckiego. Dalszy bieg Raduni jest 

już powszechnie znany. W tym zabagnionym obniżeniu trafiłem też na  inne mniejsze źródełko. Jednak to, które opisuję jest 

najbardziej oddalone od jeziora. Zatem jest początkiem Raduni.

Jego współrzędne: N 54 stopnie, 12 minut, 8 sekund; E 17 stopni, 57 minut, 13 sekund. 

Na  powierzchnię ziemi wypływają różne źródła. Akurat to  jest źródłem dolinnym, stałym – czyli ze  stałym odpływem. 

W 2016 roku i w kwietniu 2019 roku przeprowadziłem pomiar wydajności. Oba wyniki były podobne. Przez 5 sekund wypłynął 

1 litr wody. W ciągu jednej godziny będzie to 720 litrów. Przy pomiarze w 2019 roku ustawiłem niewielką tamę z przelewem, 

po czym wielokrotnie mierzyłem wielkość wypływu.

W ubiegłym roku przez wrzesień i październik w wolnym czasie tworzyłem makietę terenową obszaru źródłowego. Wyraźnie 

na niej widać jak skomplikowane są stosunki wodne w tym rejonie.

A to dlatego, że w pobliżu przebiega dział wodny, który rozgranicza sąsiadujące ze sobą dorzecza. Uwidoczniony jest na mo-

delu, jako umowna linia w kolorze pomarańczowym. Biegnie najczęściej wzdłuż wzniesień. Z jednej strony linii (działu) jest do-

rzecze Raduni, a z drugiej Wdy. Potoki Rakownica, Kania i Czysta Woda należą do systemu rzecznego Wdy, więc płyną w innym 

kierunku. Część obszaru Gminy Stężyca odwadniają też rzeki Wierzyca i Słupia. Tak więc – to jest ten rejon na Kaszubach, gdzie 

swoje dorzecza mają cztery piękne rzeki. Radunia, Wierzyca, Wda i Słupia.

Próbowałem wzbudzić zainteresowanie znalezionym źródłem samorządy i uczelnię, ale nic z tego nie wyszło. Tak więc na razie 

nikt nie obalił, ale i nie potwierdził mojej teorii. Dobrze byłoby, żeby słabo rozpoznany odcinek źródłowy Raduni stał się tema-

tem pracy magisterskiej. Wówczas ta niezwykła i bardzo ważna dla naszego regionu rzeka byłaby zbadana i opisana od źródeł, 

aż do ujścia, do Motławy w Krępcu.

Fot. Archiwum Jana Sabały 

Jan Sabała z tyczką przy źródle, 2007 r. Źródło Raduni

Po zastosowaniu niewielkiej tamy z przelewem.  
Pomiar wielkości wypływu, 2019 r

Makieta terenowa obszaru źródłowego wykonana przez Jana 
Sabałę. (Źródło Raduni zaznaczono chorągiewką)
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Bielkowo
Bielkowo. Widok ulicy. 
Fabryka papieru  
R. Steimminga.  
Dom towarowy  
A. Szczodrowskiego. 
Szkoła. Pocztówka  
z 1899 r.  
Źródło: Fotopolska-Eu

Dworek rodziny Schichau  
w Bielkowie, 1927.  

Pocztówka z grafiką z kolekcji  
Andrzeja Kruka

Bielkowo. Pocztówka z grafiką  
z kolekcji Jacka Ciarkowskiego

historia
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Dariusz Dolatowski
Anna Burdówna – nauczycielka i harcerka 
z Szymankowa i Ełganowa w czasach 
Wolnego Miasta Gdańska. Więźniarka obozu 
Ravensbrück. Honorowa Obywatelka Gminy 
Trąbki Wielkie.  
In memoria w 110. rocznicę urodzin1

5  lipca 1911  roku w  Łodzi przy ulicy Rokicińskiej przyszła 

na  świat jako najstarsza z  pięciorga rodzeństwa Anna Burda. 

Ojciec Karol był felczerem w fabryce, a matka Marianna zajmo-

wała  się gospodarstwem domowym i  dziećmi. Gdy wybuchła 

I  wojna światowa ojciec poszedł na  front, a  rodzina kilkakrot-

nie się przeprowadzała. Po jej zakończeniu ojciec wstąpił do po-

licji, skąd wkótce go zwolniono ze względu na stan zdrowia. 

1 września 1923 roku Anna Burdówna wstąpiła do chorągwi 

łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego, w  której 19  kwietnia 

1925  roku złożyła przyrzeczenie. Pełniła w  niej różne funkcje 

dowódcze i instruktorskie. Uczyła się równocześnie w państwo-

wym gimnazjum im. Sczanieckiej w Łodzi. 

Po  maturze kontynuowała edukację w  seminarium nauczy-

cielskim po  ukończeniu, którego została zatrudniona jako na-

uczycielka w Konstantynowie koło Łodzi. Miała też propozycję 

podjęcia studiów w  Warszawie, z  której zrezygnowała, gdyż 

zmuszona została do szybkiego podjęcia pracy i pomagania ro-

dzinie. Ojciec chorował na  serce, a  matka imała  się tylko prac 

dorywczych.

W Konstantynowie Anna Burdówna pracowała kilka lat. Tu też 

założyła drużynę harcerską i  ukończyła szkołę instruktorską, 

dzięki czemu otrzymała stopień podharcmistrza i mogła uczest-

niczyć w organizowaniu letnich obozów harcerskich dla dzieci w Polsce i Belgii.

W latach 1935-38 była instruktorką Wydziału Zagranicznego Komendy Łódzkiej Chorągwi Harcerek, a w latach 1937-38 pełniła 

obowiązki komendantki hufca na powiat łódzki. 

W 1938 roku dostała z Komendy Głównej ZHP w Warszawie propozycję kolejnego wyjazdu na obóz harcerski do Ostendy 

w  Belgii, ale  anulowano ją i  zaproponowano wyjazd do Wolnego Miasta Gdańska potrzebującego nauczycieli instruktorów 

harcerskich. Propozycję przyjęła i została urlopowana na rok ze swej szkoły w Konstantynowie.

1 Za udostępnienie materiałów składam serdeczne podziękowanie Janowi Trofimowiczowi, który wraz z matką Zofią wieloletnią dyrektorką 

szkoły w Ełganowie (1968-1999) i przyjaciółką Anny Burdówny, zajmował się utrwaleniem pamięci o tej wybitnej nauczycielce 

Jako harcerka w Łodzi ok. 1925 roku 

historia
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Pierwszą jej placówką na terenie Wolnego Miasta Gdańska była dwuklasowa szkoła Macierzy Szkolnej w Szymankowie. Dojeż-

dżała do niej z miejscowości położonej tuż przy granicy polsko-gdańskiej, w której zamieszkała w domu rodziców swej koleżanki 

z pracy. Niestety coraz bardziej zaczęło jej szwankować zdrowie i planowała zrezygnować z posady. W związku z tym napisała 

podanie do kierownika Macierzy Szkolnej. W kwietniu 1939 roku została przeniesiona do podobnej szkoły w Ełganowie, w której 

Jako nauczycielka 1937 rok Ełganowo. Szkoła Powszechna i Ochronka nr 14 Macierzy Szkolnej 
w Gdańsku. Od lewej: Maria Łaskawiec i Anna Burdówna

W czasie lekcji historii w Trąbkach Wielkich
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była też kierownikiem. Poprzednik Jan Błaszk został przeniesiony na jej miejsce. Jej bliską współpracowniczką była miejscowa 

ochroniarka Maria Łaskawiec i ochroniarka z Trąbek Wielkich Kunegunda Pawłowska. Prócz zajęć szkolnych w Ełganowie uczyła 

też dwa razy w tygodniu w Trąbkach Wielkich, gdzie prowadziła lekcje historii, języka polskiego i religii. Do ełganowskiej szkoły 

przyjeżdżał też nauczyciel i kierownik szkoły w Trąbkach Wielkich, który uczył języka niemieckiego.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa i Anna Burdówna wraz z wieloma mieszkańcami Ełganowa i okolicy została 

aresztowana i przewieziona do aresztu w Pruszczu, gdzie poddano ją przesłuchaniom. Stąd została przewieziona do więzienia 

w Gdańsku, a następnie na kilka tygodni do prac rolnych w majątku w Wyszecinie. Po zakończeniu prac została odtransportowa-

na z powrotem do więzienia w Gdańsku.

10  kwietnia 1940  roku Anna Burdówna została przetransportowana do  obozu koncentracyjnego Ravensbrück, w  którym 

otrzymała numer 3048 i została zatrudniona w kuchni i w kantynie. Po pewnym czasie do obozu przyjechała instruktorka har-

cerstwa, która tworzyła obozowe samopomocowe drużyny harcerskie. W 1941 roku dołączyła do niej i Anna Burdówna, która 

należała do zastępu kuchennego. Razem z innymi harcerkami udało się im stworzyć drużynę nazwaną „Mury“. Była funkcyjną 

w zastępie „Cegły“. 

30 kwietnia 1945 roku o godzinie 1200 obóz koncentracyjny Ravensbrück wyzwoliły oddziały radzieckie. W obozie po ewaku-

acji pozostało około 2000 chorych kobiet i około 500 mężczyzn, nad którymi do chwili przybycia Czerwonego Krzyża swą opiekę 

roztoczyła między innymi Anna Burdówna. Za ten samarytański czyn i postawę w czasie pobytu w obozie została nazwana 

„Aniołem z Ravensbrück“.

7  lipca 1945  roku Anna Burdówna wraz z  kilkoma chorymi dawnymi więźniarkami powróciła do  Łodzi, gdzie pomagała 

w Czerwonym Krzyżu. Po pewnym czasie została zatrudniona jako nauczyciel w żeńskiej szkole zawodowej, w której stworzyła 

bibliotekę. Wstąpiła też do Związku Więźniów Politycznych, a w 1946 roku mianowano ją harcmistrzynią. We wrześniu 1959 roku 

wzięła udział w uroczystościach w Ravensbrück. W łódzkich szkołach pracowała jako nauczycielka języka polskiego i geografii 

aż do emerytury w 1976 roku. Nie zapomniała też o harcerstwie. Za zasługi została odznaczona między innymi Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 10 listopada 2005 roku otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Trąbki Wielkie, 

a w 2011 roku została patronką 92. Łódzkiej Drużyny Harcerskiej „Imago“. Zmarła 1 listopada 2010 roku.

Fragment jednego z pierwszych listów pisanych z Ełganowa 
do rodziny

Anna Burdówna z wieloletnią dyrektorką szkoły w Ełganowie, 
Zofią Trofimowicz, w Łodzi, podczas wręczenia jej aktu nadania 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Trąbki Wielkie
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Janina Lindstedt

Nowy Wiec – wieś uświęcona 
historią

Był piękny sierpniowy dzień. Wybrałam się z córką i przyjaciółkami do Nowego Wieca. Szukałam przede wszystkim miejsca, 

gdzie zamordowano w listopadzie 1939 roku proboszcza parafii Mierzeszyn księdza Jana Aeltermanna. Przy wjeździe do wsi 

trafiłyśmy na cmentarz 64 ofiar zbrodni z listopada 1939 roku. W piękny sposób zadbano o pamięć zamordowanych. Plac zadba-

ny, trawa pomiędzy grobami wykoszona. Wielkie podziękowania należą się tym, którzy dbają o to miejsce. Dobrze to świadczy 

o mieszkańcach tej miejscowości.

Kolejne kroki skierowałyśmy do tablicy, która znajduje się w centrum wsi. Odnalazłyśmy informacje, że to w Nowym Wiecu 

w 1874 roku urodziła się błogosławiona Marta Wiecka. Kilka kroków dalej przy figurce Jana Nepomucena podziwiałyśmy rzeźbę 

przedstawiającą błogosławioną. Wokół świeże kwiaty, które mogą świadczyć o stałym kulcie błogosławionej.

W środku wsi znajduje się zespół parkowy pięknych drzew, a za nimi dom, w którym mieszka potomek rodziny Wieckich – 

Bogusław Sulewski.

Człowiek ten pokazał nam miejsce, gdzie rozstrzelano 64 osoby w listopadzie 1939 roku. Te wydarzenia rozegrały się na tyłach 

gospodarstwa, które należało w tamtym okresie do Władysława Wieckiego – dziadka naszego przewodnika. Chcąc upamiętnić 

to miejsce Bogusław Sulewski wypełniając wolę swojego dziadka w 2002 roku postawił krzyż i pomnik upamiętniający te tra-

giczne wydarzenia. Pomnik zbudowany został z kamienia z dawnej owczarni, niemego świadka tamtych tragicznych wydarzeń. 

W  tym miejscu odbywają  się nabożeństwa ku czci pomordowanych, aby kolejne pokolenia kultywowały pamięć o ofiarach 

największej zbrodni dokonanej w gminie Skarszewy w czasie wojny.

Z opowieści wynika, że gospodarstwo Wieckich zostało zajęte w pierwszych dniach wojny i posłużyło, jako centrum niemiec-

kiego sztabu wojskowego. Gospodarze z  gromadką dzieci zostali przewiezieni do  skarszewskiego więzienia. Stamtąd udało 

im się dzięki wstawiennictwu jednego Niemca wydostać. Dotarli m.in. do Niepokalanowa. Cudem Władysław i  jego rodzina 

przeżyli wojnę. W maju powrócili do rodzinnego gospodarstwa. Zastali w nim ciała żołnierzy radzieckich i niemieckich niepo-

chowane po wojennej pożodze. Należało zacząć od tej ludzkiej- ostatniej posługi.

Miejsce pochówku 
pomordowanych 
w Nowym Wiecu

Krzyż i tablica 
w miejscu, gdzie 

doszło do egzekucji – 
fundacja Bogusława 

Sulewskiego

historia
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W czerwcu 1945 roku doszło do ekshumacji ciał pomordowanych. Ciała wykopywali pozostali tutaj po wojnie Niemcy. Rodzi-

ny oczekujące na rozpoznanie swoich bliskich złorzeczyły osobom kopiącym, omal nie doszło do linczu. Udało się zidentyfiko-

wać zaledwie 24 osoby. Pozostali – czyli 40 osób spoczęli jako NN. Ciało ks. Aeltermanna zostało złożone w innym miejscu, jeden 

z pracujących w czasie wojny w gospodarstwie wskazał miejsce pochówku duchownego. Był jako jedyny zakopany pod stodołą 

w tzw. wachu. Bliscy pozabierali ciała rozpoznanych do rodzinnych grobów. Szczątki proboszcza z Mierzeszyna znalazły miejsce 

pochówku przy mierzeszyńskim kościele. Osoby nierozpoznane pochowano w wyznaczonym miejscu, gdzie byłyśmy na po-

czątku naszej wizyty w Nowym Wiecu. Według relacji Malwiny Sulewskiej, córki Władysława Wieckiego po wojnie w piwnicy 

pod domem, gdzie przetrzymywano więźniów przed egzekucją na ścianach były zapisy adresów, nazwiska prawdopodobnie 

bliskich osób zamordowanych. Czas zatarł już te mało trwałe zapisy.

W domu Bogusława Sulewskiego kultywowana jest pamięć o krewnej – Marcie Wieckiej, która została ogłoszona błogosła-

wioną 24 maja 2008 roku we Lwowie. Była to decyzja papieża Benedykta XVI, po trwającym procesie beatyfikacyjnym w czasie, 

którego udowodniono przypadki uzdrowień dzięki wstawiennictwu Marty Wieckiej.

Podziwiałyśmy pamiątki z uroczystości np. medal wybity z okazji beatyfikacji Marty Wieckiej, czy też chustę pielgrzymów 

z  napisem w  języku ukraińskim – Marta Wiecka. Wszystko to  robiło na  nas niesamowite wrażenie. W  pomieszczeniu, gdzie 

w centralnym miejscu znajduje się obraz Błogosławionej mamy wrażenie, że jest Ona wśród nas.

O żywości kultu Marty Wieckiej świadczy to, że od dwunastu lat w miesiącu maju do parku przed domem B. Sulewskiego 

przybywają pielgrzymki z sąsiednich parafii i nie tylko, aby w tym miejscu uczestniczyć we mszy świętej. W roku 2020 takie na-

bożeństwo z powodu pandemii się nie odbyło.

W rodzinie Wieckich było wiele osób powołanych do stanu kapłańskiego i zakonnego. W czasie wojny, jako jeden z pierw-

szych zginął w zbiorowej egzekucji 11 stycznia 1940 roku, w KL Stutthof ksiądz Bernard Wiecki przedwojenny proboszcz we Wo-

cławach na Gdańskich Nizinach.

Według wyliczeń naszego gospodarza w rodzinie, w czasie wojny zginęło 18 osób.

Dzisiejszy Nowy Wiec to mała miejscowość, nie ma już majątku Wieckich, do których należały 1874 hektary. Ogromne gospo-

darstwo podzielono między czterech braci Wieckich.

Po wojnie Władysław Wiecki chcąc uchronić ziemię i  ludzi uprzedził działania władz komunistycznych porozdawał ziemię 

swoim wcześniejszym pracownikom. Z potężnego dworu pozostał piękny zabytkowy drzewostan.

W Nowym Wiecu pozostały jeszcze budynki, które powstały w czasie II wojny światowej. W nich to mieszkali oficerowie, którzy 

mieli pod sobą jednostkę Hitlerjugend, która znajdowała się w okolicznych lasach. W 34 drewnianych barakach młodzież nie-

miecka szkoliła się pod okiem oficerów, którzy mieszkali we wsi. Obecnie po leśnych barakach nie ma śladu, a budynki oficerskie 

zostały zasiedlone przez mieszkańców Nowego Wieca. Taka mała wieś, a tyle w niej trudnej historii.

W pobliskim Szczodrowie udało nam się wejść do kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy. Trwały wła-

śnie prace renowacyjne tego późnośredniowiecznego drewnianego kościoła powstałego w XV i XVI wieku. Najstarszy element 

świątyni to granitowa kropielnica z XIV wieku. Niepowtarzalność świątyni powoduje zachwyt, do tego jeszcze pieczołowitość 

gospodarzy, którzy są w stanie finansować prace renowacyjne (ewentualnie znaleźć środki na ten cel).

Nasuwa się wniosek, mamy piękne zabytki, a  jeszcze piękniejsze są działania ludzkie, dzięki którym mamy takie perełki jak 

kościół w Szczodrowie.

Tablica przed Szkołą 
w Szczodrowie

Rzeźba bł. Marty 
Wieckiej przy figurze 

Jana Nepomucena
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Bartosz Gondek, Marek Kozłow, Wojciech Samól

Zaginione podobozy 
KL Stutthof w Pruszczu 
i Rusocinie

Historycy i eksploratorzy dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym określili dokładne lokalizacje dwóch podobozów KL Stutthof 

– w Pruszczu i Rusocinie. Zdjęcia, wykonywane z wysokości ośmiu tysięcy metrów, to także rewelacyjny dokument pokazujący 

Pruszcz i najbliższe miejscowości w schyłkowym okresie II Wojny Światowej.

Aussenarbeitslager Kochstedt i Aussenarbeitslager Russoschin. Gdzie znajdowały się dwa podobozy KL Stutthof, wybudo-

wane w drugiej połowie 1944 roku, przez żydowskie więźniarki w pobliżu lotniska w Pruszczu? To pytanie nurtował, aż do teraz 

historyków i miłośników przeszłości, tak z Pruszcza Gdańskiego i okolic, jak i całego Pomorza. Brak dostępu do odpowiednich 

dokumentów uniemożliwiał, jak dotąd, rozwiązanie tej zagadki.

Obóz koncentracyjny Stutthof to nie tylko samo miejsce obozowe w Sztutowie, ale także pokaźna sieć podobozów, które 

tworzone były w regionie, zależnie od potrzeb różnych gałęzi przemysłu lub bezpośrednio dla celów wojskowych. Od poło-

wy 1944  roku rosło zapotrzebowanie na przekształcenie lotniska szkoleniowego na bezpośrednie cele wojskowe, co wiąza-

ło się z jego znaczną rozbudową. Podobnie 

rzecz  się miała z  rozbudową infrastruktury 

węzła kolejowego w  Pruszczu. Sprostanie 

tym wyzwaniom wymagało zaangażowa-

nia dużej ilości robotników. Stąd też utwo-

rzono na  terenie lotniska w  Pruszczu oraz 

w Rusocinie i Cieplewie podobozy, zasilane 

więźniami obozu Stutthof.

Szczególnie interesujące, bo  nierozwią-

zane, pozostawało pytanie, gdzie dokładnie 

znajdowały  się baraki obozowe podobozu 

Russoschin oraz podobozu Kochstedt bei 

Praust.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania sta-

ło się celem badań i hipotez wielu miejsco-

wych pasjonatów historii. Co raz ogłaszano 

„odkrycie” w szczególności miejsca podobo-

zu Rusocin. Kilka istotnych wypadkowych 

Fot. lotnicza, 1944. Z zasobów Domu Wiedemanna

historia
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sprawiało, że podchodziliśmy do nich z pewną rezerwą. Chodziło między innymi o precyzje, z jaką Niemcy nadawali pewnym 

lokalizacjom nazwy miejscowe.

Pozyskanie kilkunastu zdjęć lotniczych z lat 1944, oraz 1947 i 1953, potwierdziło z jednej strony nasze wątpliwości w kwestii 

dotychczasowych teorii o umiejscowieniu podobozów, oraz infrastruktury lotniskowej, oraz ich dalszych losów, z drugiej zaś 

strony, stało się przyczynkiem dla zorganizowania wystawy „Zaginione Podobozy”, która gościć będzie w Domu Wiedemanna, 

przy ulicy Krótkiej 6 do lipca tego roku.

Głównym celem wystawy jest ukazanie dokładnych lokalizacji podobozów dzięki tworzącym wystawę zdjęciom lotniczym. 

Na zdjęciach wyraźnie widać, że Aussenarbeitslager Kochstedt bei Praust znajdował się tuż obok majątku, a nie jak dotychczas 

sądzono, przy dzisiejszej ulicy Powstańców Warszawy. Tam najprawdopodobniej działała komendantura i budynki administracji 

lotniskowej, wykorzystanej zimą 1945 roku, dodatkowo na potrzeby Marszu Śmierci.

Fakt istnienia Lager Kochstedt od dłuższego czasu nie stanowił żadnej wiedzy tajemnej. Pytanie dotyczyło jedynie dokładne-

go miejsca posadowienia baraków.

Na zdjęciach widoczne są nie tylko same baraki obozowe wokół zabudowań majątku, ale także widzimy rozlokowanie poje-

dynczych samolotów, niemal w szczerym polu. Dla samolotów budowano, jako integralną część inwestycji rozbudowy lotniska, 

specjalne, zagłębione w ziemi ukrycia. Na prezentowanych na wystawie zdjęciach widać zarys fundamentów kilkudziesięciu 

takich ukryć.

Największą zagadkę stanowiła od dawna lokalizacja podobozu Rusocin, czyli Aussenarbeitslager Russoschin bei Praust. Mimo, 

że to właśnie tutaj działała ciesząca się najgorszą sławą nadzorczyni – oprawczyni Stutthofu, Wanda Klaff, powieszona 4 lipca 

1946 roku na wzgórzu Stolzenberg, po wojnie obóz nagle zniknął. Na zdjęciach widzimy bardzo dokładnie baraki obozowe, 

które posadowiono na wysokości rozwidlenia drogi głównej, łączącej Pruszcz z Tczewem i drogi do Trąbek Wlk.

Ponadto zwiedzający mają niepowtarzalną okazję obejrzenia, jak wyglądał Pruszcz i najbliższe okolice z lotu ptaka, w ostatnich 

miesiącach II Wojny Światowej. Oprócz skorygowanej lokalizacji obu podobozów widzimy na nich pełną, pierwszą infrastrukturę 

lotniskową, która stała się w 1945 roku miejscem przez które przeszedł Marsz Śmierci, zniszczenia lotniska, oraz zaplecza lotni-

czo – technicznego, dokonane przez Niemców w 1945 roku, ukrycia samolotów, hangary, drogi dojazdowe, wyrobiska, czy tory 

kolejek wąskotorowych.

Należy podkreślić, że wystawa jest wypadkową pracy całego zespołu historyków, odkrywców i wspierających ich samorzą-

dowców: burmistrza Pruszcza Gd., starosty powiatu gdańskiego, i wójt gminy Pruszcz Gd., która trwa już od ponad pięciu lat 

i zaowocowała między innymi odkryciem samolotu Bell Airacobra i wojenną monografią powiatu. Warto na koniec wymienić 

osoby które wraz z nami pozyskały i opracowały zdjęcia lotnicze, wyjaśniające ostatecznie zagadkę, oraz zadbały o możliwość 

pokazania na wystawie ciekawych artefaktów. To oprócz autorów tego tekstu Andrzej Ditrich, Daniel Czerwiński, Cezary Pio-

trowski, Jerzy Mik, Jacek Mazurek, Jarosław Kwiatkowski, nieżyjący już Fabian Witkowski i wiele innych życzliwych autorom osób. 

Wystawa w Domu Wiedmanna
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Artur Jendrzejewski

Społeczna aktywność 
uczniów i nauczycieli 
pruszczańskiej „Jedynki” 
cz.1 – 1949 - 1969

Prace społeczne wykonywane przez uczniów i nauczycieli, zdaje się, że to widok poprzedniej epoki. W pewnym sensie tak 

jest, bo dzisiejsza szkoła nie angażuje się w prace fizyczne jak pomoc na pobliskich gospodarstwach. Jednakże wiele aktywności 

społecznych pozostało. Szkoła to jedna z niewielu instytucji, która jest blisko codziennych problemów społeczeństwa. Często 

reaguje i wspomaga, bo obok edukacji praca opiekuńcza po części wpisana jest w misję dawnego i aktualnego szkolnictwa. 

Zobaczmy jak wyglądała ta działalność w Pruszczu w poprzednich dekadach. Materiały kronikarskie z pierwszych trzech dekad 

istnienia szkoły są dość bogate, zawierają zdjęcia dokumentujące prace społeczne oraz komentarze kronikarza. Dużym manka-

mentem źródłowym był dopiero okres lat osiemdziesiątych. W kolejnym okresie, w wyniku przemian ustrojowych i kulturowych, 

zrezygnowano z prac fizycznych, zastępując je działaniami charytatywnymi oraz wolontariatem.

Pierwszy zryw społeczny uczącej się młodzieży miał miejsce w 1949 r. Wtedy to rozpoczęto porządkowanie terenu oraz przy-

gotowywania do budowy w Pruszczu Gd. szkoły „za torami”. Prace nadzorował Komitet Budowy Szkoły Pomnika. „Społeczeństwo 

Pruszcza serdecznie i ofiarnie zajęło się tą sprawą. Przez kilka niedziel rojno było na placu budowy. To społeczeństwo Pruszcza, pra-

cownicy Prez. P.R.N. [Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – A.J.] w pełnym składzie i młodzież szkolna w ramach prac społecznych 

wykonywała prace przygotowawcze, kopała fundamenty.” 

Do  prac przyłączyły  się także pruszczańskie zakłady i  instytucje, główny prym wiodła tu  Cukrownia, której pracownik Mi-

chał Kulik gorąco zachęcał i propagował zaangażowanie w budowę szkoły. Prace budowlane zakończyły się dwa lata później. 
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We  wrześniu 1951  r. szkoła rozpoczęła zajęcia, 

a jeszcze w czerwcu odbył się egzamin do klas 

VIII. Pełna nazwa ówczesnej placówki brzmiała: 

Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowe-

go i  licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dziecka 

(w skrócie: T.P.D.) w Pruszczu Gd. Warto jeszcze 

wspomnieć, że w pierwszych miesiącach pracy 

szkoły, borykano się z problemami finansowymi 

oraz wyposażenia klasopracowni. Głównym or-

ganizatorem, a zarazem pierwszym dyrektorem 

szkoły była Joanna Byrkowa, „która włożyła wiele 

wysiłku w  organizację pracy szkolnej w  pierw-

szych miesiącach jej istnienia”. Kronika wymienia 

też nazwisko wicedyrektor Ireny Pendlowskiej, 

„z którą pracowało się czasem o głodzie do późne-

go wieczora”. 

W kronice czytamy: „[…] przez całe wakacje było zajęcie przy szkole. Był to okres gorączkowej pracy przygotowawczej. […] Nie było 

środków pieniężnych na najkonieczniejsze wydatki. […] Było tyle spraw odnoszących się do organizacji szkoły, których nie miał kto 

rozstrzygać.” 

W pierwszych latach istnienia szkoły pracami społecznymi trudnili się głównie nauczyciele. Na posiedzeniu Rady Pedagogicz-

nej z 11 marca 1952 r. postanowiono „dla podniesienia poziomu dydaktycznego i wychowawczego szkoły przepracować do końca 

roku szkolnego 570 roboczogodzin, co w sumie dać miało państwu przeszło 1500 zł oszczędności”. Działania te podjęte były przy oka-

zji przygotowywania się do obchodów „1 Maja” oraz 60. urodzin Bolesława Bieruta. W tym celu grono nauczycielskie zobowią-

zało się, że w ramach pracy społecznej uporządkuje ogród warzywny przy szkole oraz zastępcze boisko do gry w piłkę ręczną, 

pobuduje śmietniki oraz zorganizuje dodatkowe godziny doszkalające dla słabszych uczniów. 

W kolejnych latach tradycją było to, że szkoły brały aktywny udział w przygotowywaniu różnych uroczystości państwowych. 

Również pruszczańska placówka systematycznie podejmowała te działania. „Do zobowiązań tych włączała się i młodzież szkolna 

z  całym gronem nauczycielskim. Zobowiązania te zmuszały często nauczycieli do  wielu godzin pracy społecznej, ale  zrealizowane 

rzeczywiste zobowiązania dawały dużo korzyści.” Uczniowie z kolei przygotowywali część artystyczną, którą prezentowano w bu-

dynku szkoły, ale także w innych miejskich instytucjach. 

Młodzież ucząca się w pruszczańskiej szkole w pierwszych latach jej istnienia nie miała też tyle wolnych dni wakacyjnych, jak 

dzisiejsi uczniowie. „Ze względu na trudności spowodowane brakami pracowników w PGR-ach (Państwowych Gospodarstwach Rol-

nych) tworzone były brygady młodzieżowe „Służba Polsce”, które pomagały w pracach letnich w PGR. W czasie wakacji młodzież klas X 

i XI, a starsza i z VIII, jeśli rodzice nie mieli własnego gospodarstwa rolnego musiała zgłaszać się do hufców w SP [„Służbie Polsce” – A.J.]”. 

W pracach wakacyjnych uczestniczyli również nauczyciele, którzy po odpowiednim przeszkoleniu w Katowicach przydzielani 

byli do jednej z brygad pracujących na Śląsku w charakterze instruktora oświatowego. Zatrudniano ich na okres 6 tygodni, przez 

co na wypoczynek pozostawało niewiele czasu. 

Warto jeszcze przytoczyć fragment z kroniki szkolnej, który stał się opinią dyrekcji, na temat obowiązku pracy dla młodzieży 

szkolnej. „Przydatność młodzieży szkolnej w pracy PGR była bardzo problematyczna i wywoływała wiele dyskusji. Pod względem eko-

nomicznym była chyba wręcz nieopłacalna. Duże zastrzeżenia budziła też strona wychowawcza. Biorę jednak pod uwagę, że na 300 ha 

ziemi ornej przypadało w tym czasie w PGR 5-8 pracowników, akcje takie wydawały się konieczne”.

Okres wakacyjny sprzyjał też wyjazdom dzieci i młodzieży na kolonie. W pierwszych latach PRL-u dość dużym problemem było 

zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry do opieki nad kolonistami. Pomocą służyło grono nauczycielskie, które zasilało personel 

kolonijny. Z pruszczańskiej szkoły w tę działalność angażowały się głównie panie. Pierwszymi z nich były: Helena Jasińska (Ja-

kubowska), Kazimiera Wierzchowska, Daniela Kandyba i Danuta Nowińska, które głównie wyjeżdżały do Jastrzębiej Góry. Warto 

nadmienić, że budynek szkoły na okres wakacji stawał się też bazą noclegową dla dzieci ze Śląska, które w ramach kolonii letnich 

wyjeżdżały nad morze. Ostatnie grupy opuszczały Pruszcz tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, przez co pracownicy szkoły, 

często po godzinach swojej pracy, musieli porządkować sale i przygotowywać je do pierwszych wrześniowych zajęć szkolnych.
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Warto nadmienić, że budynek szkoły na okres wakacji stawał się też bazą noclegową dla dzieci ze Śląska, które w ramach 

kolonii letnich wyjeżdżały nad morze. Ostatnie grupy opuszczały Pruszcz tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, przez co pra-

cownicy szkoły, często po godzinach swojej pracy, musieli porządkować sale i przygotowywać je do pierwszych wrześniowych 

zajęć szkolnych.

Wrzesień to również czas popularnych wykopek. Młodzież pruszczańska też brała w tych akcjach udział, wspierając w ten 

sposób pobliskie PGR-y. O ile w latach pięćdziesiątych XX wieku, była to tylko praca fizyczna, o tyle w kolejnym dziesięcioleciu 

połączono ją z odpowiednim ukierunkowaniem zawodowym oraz wychowaniem młodzieży. Objawiało się to poprzez organi-

zację „wycieczek krótszych w powiązaniu z pracami społeczno-użytecznymi głównie na odcinku wsi. Młodzież poznaje bliżej elementy 

krajobrazu glacjalnego i akumulacji rzecznej. Poznaje ona przydatność obszarów własnego regionu dla gospodarki krajowej, gleby 

jako warsztat działalności rolnika, poznaje przemysł wykorzystujący surowce rolnicze – gorzelnia w Żelisławkach, cukrownia w Prusz-

czu. Poznaje strukturę użytkowania gruntów, rejonizację upraw w zależności od rodzaju gleb i potrzeb w strefie podmiejskiej”. 

W zakresie edukacji i, jak to nazywano „łączności z praktyką życiową”, popularnością w tym okresie cieszył się Instytut Gle-

boznawstwa i Nawożenia w Żelisławkach. Uczniowie zapoznawali się tam z pracą stacji meteorologicznej i jej rolą dla Instytutu 

oraz pracami doświadczalnymi. Trzeba dodać, że wyjazdy na wieś i pomoc przy pracach rolnych nie zawsze była darmowa. 

W kronikach znaleźć można wpisy, że dzięki tej aktywności „młodzież chętnie zdobywa środki finansowe na urzeczywistnienie wy-

cieczek dalszych, zaplanowanych na okres wiosenny”, jak również „młodzież naszej szkoły klas starszych włączyła się do akcji prac spo-

łeczno-użytecznych, konkretnie uczestnicząc w wykopkach ziemniaków w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Rusocin gromadząc 

fundusze na wycieczki”. Wydaje się, że wymierną wartością była grupowa praca uczniowska, co w zamian otrzymywali pieniądze, 

które przeznaczali na wspólne wyjazdy. Nie będzie przesadzony wniosek, że uczyło to współodpowiedzialności, współpracy 

w grupie i planowania. Warto też dodać, że wsparcie, którego udzielały szkoły pobliskim PGR-om wynikało z jasnych wytycznych 

KC Plenum PZPR oraz programów szkolnych. 

Ciekawą dokumentacją z prac społecznych są powyższe fotografie pochodzące z jesieni 1963 r. Na pierwszym z nich przed-

stawiona została grupa Stanisława Piotrowskiego, która odpoczywa z powodu awarii koparki. Na następnych widać uczniów 

ładujących ziemniaki na przyczepę. Najistotniejszy jest jednak komentarz kronikarza, który przerwę w pracy usprawiedliwia wy-

kładem „na temat gleb miejscowego regionu”. Jak widać nie wolno było marnować cennego czasu, a każda minuta odpoczynku 

wykorzystana była chociażby dla celów edukacyjnych.
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Młodzież uczestniczyła również w  ak-

cjach zalesiania. Prace te prowadzone 

były wiosną. Jedno z  tych wydarzeń 

majowych 1964  r. odnotowane zosta-

ło w  kronice „Jedynki”. Poniższe zdjęcie 

ukazuje „młodzież w oczekiwaniu na przy-

dział pracy w niedzielny poranek majowy”, 

która „wczuwa  się w  piękno pojeziernego 

krajobrazu i słucha pisklego koncertu pta-

siej muzyki. Piękny i  jakież wychowawczy 

to moment!”. 

Nie zabrakło też wzmianki, że w czasie 

przerw młodzież wysłuchała prelekcji 

instruktora leśnego na  temat sadzenia 

lasów, a  to miało związek z programem 

nauczania geografii gospodarczej Polski w kl. X. Nie ulega wątpliwości, że połączenia teorii z praktyką dawało kolejne korzyści 

w dalszej pracy i nauce uczniów. 

Przy sadzeniu drzew aktywnością też wykazywali się uczniowie młodszych klas. W kronikach znajdziemy zapis, pochodzący 

z maja 1965 r., o tej aktywności dzieci z kl. VI a.

Po krótkim instruktarzu leśniczego zaangażowane w pracę dzieci podjęły się sadzenia drzew. Ciekawe, czy świadkowie tam-

tych wydarzeń są w stanie wskazać miejsce gdzie podejmowali się tego trudu? Efekty tej pracy, jeśli przetrwały, dopiero w dzi-

siejszych czasach można podziwiać.

Warto wspomnieć, że prace społeczne to nie tylko pomoc w gospodarstwie czy przy budowie obiektów. Uczniowie wykonu-

jąc na zajęciach praktycznych drobne przedmioty pokazywali je na organizowanych prze szkołę wystawach. Eksponaty służyły 

potrzebom życia codziennego, często były przedmiotem upominków oraz pomocą w wychowaniu i nauczaniu. Tak było też 

w na początku 1963 r., kiedy to uczennice IX i X klasy przekazały wykonane przez siebie misie, pieski, lalki, foremki i inne zabawki 

miejscowym przedszkolom. W podziękowaniu dyrektor „Jedynki” Hanna Antoniewicz, zastępca dyrektora Irena Pendlowska oraz 

nauczycielka Helena Skassa, pod której kierunkiem pracowały dziewczęta otrzymały „wiązanki pięknych róż”.

Artykuł z „Głosu Wybrzeża” dokumentuje przygotowaną przez uczennice wystawę zabawek, torebek, również skórzanych, 

i wielu innych przedmiotów. „Naprawdę było co oglądać, z czego licznie korzystali mieszkańcy Pruszcza”. Prezentowane eksponaty 

służyły potrzebom życia codziennego, cennym towarem były wówczas torebki. Na szczególną uwagę zasługuje talent i zaanga-

żowanie nauczycielki Heleny Skassa, która potrafiła skupić wokół siebie grupkę dziewcząt chętnych do prac społecznych.

W  następnych latach, pod  koniec każ-

dego roku szkolnego, organizowano 

wystawy uczniowskich prac ręcznych. 

Wspominano o tych wydarzeniach w pra-

sie, a  każdego roku przybywało wytwa-

rzanych przedmiotów. „Oglądający mogli 

podziwiać serwetki, firmany siatkowe, torby 

plastykowe i  inne wyroby z  tworzywa oraz 

bieliznę”. W kronikach z lat sześćdziesiątych 

XX wieku znajdziemy zapis, że tego rodza-

ju wystawy stały  się tradycją szkoły. Rów-

nież chłopcy mieli swój udział w pracach 

na rzecz szkoły. Pod kierunkiem nauczycie-

la zajęć technicznych Jana Nazara przygo-

towywali pomoce dydaktyczne. 
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Rok szkolny 1965/1966 rozpoczęto od „akcji żniwnej”. Późne zbiory spowodowane były deszczową pogodą w okresie wakacyjnym. 

Młodzież „Jedynki” chętnie podjęła się obowiązków i częściowo społecznie, a po części odpłatnie pomagała w pracy pobliskim 

PGR-om w Żelisławkach oraz Rusocinie. Poniższe zdjęcie przedstawia grupę Heleny Skassa, która podczas odpoczynku spożywa 

posiłek. „Dobrze smakuje kęs chleba z mlekiem na świeżym powietrzu żytniego pola”.

Trzymane przez uczennice purchawki stały się przebojem tamtych prac społecznych. Znalezione podczas prac stały się wizytów-

ką lata, pełnego deszczu i braku słońca. Okazywano je na każdym zdjęciu, a dodatkowo opisano je w regionalnej gazecie.

Dla uczczenia „Tysiąclecia” państwa polskiego oraz święta „1 Maja” dzieci Szkoły Podstawowej i młodzież Liceum Ogólnokształcą-

cego, nauczyciele oraz rodzice zadeklarowali pomoc przy budowie boiska. W sumie ustalono, że uczniowie przepracują 5 tysięcy 

roboczogodzin, a  rodzice zorganizują transport materiałów budowlanych. Oprócz tego młodzież podjęła się ułożenia 150-me-

trowego chodnika niegnącego wzdłuż drogi. Z kolei nauczyciele przy pomocy uczniów mieli przygotować pomoce naukowe 

dla wzbogacenia wyposażenia pracowni przedmiotowych w  szkole. Pomocą przy budowie boiska służył pruszczański zakład 

„Tech-Met”.

W kwietniu 1966 r. uczniowie „Jedynki” zaangażowani zostali do prac porządkowych na terenie byłego obozu koncentracyjnego 

w Stutthofie. Swoim wysiłkiem oddali szacunek i hołd poległym oraz zamordowanym w tym miejscu ofiarom zbrodniczej polityki 

hitleryzmu. 

Główną pamiątką lat sześćdziesiątych były jednak popularne „wykopki” oraz inne prace przy uprawie oraz zbiorach warzyw. Poni-

żej zdjęcie uczniów zbierających warzywa. Warto zwrócić uwagę na miejsce, wówczas „Pruszcz-Pole”, ale ze wspaniałym widokiem 

na Cukrownię. Dzisiaj w tym miejscu stoją budynki mieszkalne i usługowe.
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Bartosz Gondek
Ucieczka z Grenzdorfu 
w przedwojennych polskich mediach

Grenzdorf, dziś Graniczna Wieś. To  miejsce kojarzy  się 

nam z  uruchomionym 10  września 1939  roku owianym 

ponurą sławą obozem, podległym Komendanturze 

Obozów Jenieckich Gdańsk. Przebywało w  nim około 

350  więźniów. 20  marca 1940  roku na  jego terenie roz-

strzelano działacza polonijnego i harcmistrza z Wolnego 

Miasta Gdańska, Alfa Liczmańskiego. 

Mało kto jednak wie, że historia Grenzdorfu jest dłuższa. 

Obóz formalnie założony został już jesienią 1938 roku, jako 

ośrodek dla „uchylających  się od  pracy” pochodzących 

z  terenów Wolnego Miasta Gdańska i  taką rolę spełniał 

do wybuchu wojny.

Polskie media nazywały Grenzdorf „Obozem Koncentra-

cyjnym” już przed wojną. W sierpniu w całej krajowej pra-

sie przewinęła się informacja o ucieczce z „obozu koncentracyjnego Grenzdorf” lub „Obozu koncentracyjnego koło Meisterswalde” 

16 - letniego Polaka, który potem przedostał się przez granicę na terytorium II RP. 

Oto jak tę sprawę relacjonowała ówczesna prasa:

„Ucieczki z terenu Niemiec nie ustają... W tych dniach przekroczył w ciągu nocy granicę w okolicy Kartuz zbieg z obozu pracy 

Schlas Władysław, stacjonowany w obozie pracy w Grenzdorfie na terenie wolnego miasta. Schlas podał, jako przyczynę uciecz-

ki nieludzkie traktowanie, marne wyżywienie, oraz stałą, bez przerwy pracę w obozie” – relacjonowała warszawska „Wieś Polska” 

z 13 sierpnia 1939 roku. – Schlas opowiada, jak się dostał do obozu pracy. Był bez pracy, skierował go Arbeitsfront do obozu pracy, 

gdzie miał dostać wyżywienie, mieszkanie skoszarowane i pracę, oraz zapłatę za pracę dla swej dość licznej rodziny. – Trzeba było 

pracować w warunkach, o jakich nikomu się nie śniło. Nasze mieszkanie w baraku przedstawiało obraz nędzy i rozpaczy — opo-

wiada zbieg z Gdańska.

- Warunki mieszkaniowe były straszne, spaliśmy jedynie trzy godziny na dobę po dwóch i trzech na jednej pryczy, na której leżała 

jakaś trawa, już na wpół zgniła i pełno w niej było robactwa. Rano, ledwie świt, już wstawaliśmy do pracy, bez pożywienia, bez 

gorącej nawet wody, i musieliśmy pracować 4 godziny na robotach ziemnych. Dopiero koło 7 rano dostawaliśmy jakąś ciecz, która 

podobno miała być kawą. Po „kawie” natychmiast dalej do pracy i tak do godziny 12. O 12 przerwa 15-minutowa na „obiad”, na który 

dostawaliśmy polewkę z brukwi. Zupełnie bez tłuszczu, a jeśli był w niej jakiś tłuszcz, to na pewno nie przypominał on żadnego 

ze znanych i jadalnych tłuszczów. Po tej polewce, do której nie podawano nawet spleśniałego chleba, zmuszano nas do dalszej 

pracy bez chwili poobiedniego odpoczynku i tak pracowaliśmy do godz. 8 wieczorem… Podczas pracy katowano nas, jakbyśmy 

byli skazani na ciężkie roboty, a przecież obóz pracy był „dobrowolny”....Były wypadki, że niektórzy w tajemnicy ginęli, bo narzekali 

na ciężką pracę, a gdy im nie pomogła „beczka”, to drugi raz znaleźli się w „szpitalu” obozowym podobnym do chlewa, gdzie rany 

po zadanych razach bykowcem gniły, powstawała gangrena i umierali. A ci, którzy wylizali się, poszli z powrotem do obozu pracy 

do najgorszych robót…”

Relację Władysława Schlasa przedrukowało także Toruńskie „Słowo Pomorskie”, uzupełniając ją o takie szczegóły, że Schlas znalazł 

pracę w Gdyni, choć wówczas informacja była już pewnie nieaktualna. Ten numer „Słowa” ukazał się bowiem 1 września 1939 roku.

historia
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muzyka

Roman Ciesielski

Ghost 
Death metal w MDK, w Pruszczu Gd.

Zespół Ghost powstał w 1988 roku, w Miejskim Domu Kultury w Pruszczu Gd. Pomysł nazwy zespołu wyszedł od opiekuna, 

managera Stanisława Wójcika. Pierwszy skład tworzyli: Roman Pegza – gitara, Dariusz Engler – gitara, Krzysztof Jankowski – per-

kusja, Krzysztof Berlik – wokal, Ryszard Łakomiec – bas.

Swoje pierwsze demo Ghost nagrał po odbyciu zaledwie dwóch prób. Dwa tygodnie później wystąpił w OMPP (eliminacjach 

do Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu), gdzie otrzymał wyróżnienia za „wirtuozerskie opanowanie instrumentów”. 

Sukcesem Ghost było zakwalifikowanie się na „Metal Battle”. Wystąpił wówczas, jako suport niemieckiego zespołu „Sodom”, 

przed 10 tysiącami ludzi w katowickim Spodku. Wcześniej odbyły się elimanacje w Leśniczówce, w Chorzowie. 

W roku 1989, w studiu Radia Gdańsk nagrali demo „Noc demona”. 

Ghost grał na wielu imprezach polskiego podziemia: Sthrashydło (Ciechanów), Drrrama (Pruszcz Gdański – Na początku fe-

stiwal nosił nazwę „Północne Spotkania z Muzyką Heavy Thrash Metalową w Pruszczu Gdańskim”. Odbywał się na ogrodzonym 

terenie z  fontanną przylegającym do MDK-u z  jednej strony i do Raduni z drugiej. W  latach 1986  - 1992 na scenie Drrramy 

zagrało ponad 80 zespołów z Polski i 22 kapele z zagranicy), Thrash Fest (Wągrowiec), Thrash Meeting (Gdańsk). Na przełomie 

1989/1990 roku Ghost grał koncerty w Związku Radzieckim.

Od  końca 1990  do  początku 1992  roku Ghost znalazł  się w  stanie zawieszenia. Podczas pobytu Krzysztofa Jankowskiego 

w wojsku, zastąpił go Leszek Breguła, odbywały się próby, zespół pracował nad nowym materiałem.

W lipcu 1992 roku zespół wznowił koncerty, a Ryszarda Łakomca na basie zastąpił Mieczysław Klimek. 

Na początku 1993 roku Ghost nagrał demo „Bad Obsession” dla Carnage Records. 

Ghost – od lewej: Dariusz Engler, 
Krzysztof Berlik, Krzysztof Jankowski, 
Ryszard Łakomiec, Roman Pegza. 
Z Archiwum Krzysztofa „dziadka” 
Dobrowolskiego
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Podczas „Marlboro Rock In ’93”, zespół zajął II miejsce, ustępując tylko 

grupie Illusion. 

W tym samym roku Ghost wystąpił w Jarocinie. Tam też muzycy zostali 

zauważeni przez szefa Loud Out Records Andrzeja Mackiewicza. 

Ukazuje się pierwszy LP „The Lost of Mercy”, wydawca: Loud Out, 1994, 

winyl w trzech wersjach: czarny, biały i bursztynowy krążek. O wyjątko-

wości tego materiału niech poświadczy fragment recenzji opublikowa-

nej na portalu www.darkplanet.pl: 

Album zatytułowany „The Lost Of Mercy” to  w  moim odczuciu jedna 

z najlepszych rodzimych pozycji w tym gatunku. Ghost dostarczył dziesięć 

deathmetalowych kompozycji okraszonych fantastycznym brzmieniem. 

Sama zaś muzyka może tylko wywoływać banana na mordach miłośników 

tego nurtu. Jak może być inaczej, jeśli głównymi inspiracjami dla tego kwin-

tetu byli panowie z Morbid Angel i Bolt Thrower. Przede wszystkim materiał 

brzmi niesłychanie jak na tamte czasy organicznie i mięsiście. Intensywne, 

niejednokrotne i bardzo selektywne riffy, w połączeniu z  iście „morbidowy-

mi” przyspieszeniami musi robić wrażenie. Te są jeszcze większe, gdy grupa zwalnia tempo – wtedy możemy usłyszeć kwintesencję 

kunsztu artystycznego tej formacji. Utwory nie należą do specjalnie skomplikowanych, gdyż są zbudowane na niewielkiej ilości moty-

wów. Usłyszymy tu jednak wystarczającą porcje soczystych riffów i pysznych solówek, oraz uraczymy odpowiednią ilość zmian tempa, 

aby uznać to wydawnictwo za wartościowe w swojej kategorii. Pewne obiekcie można mieć do growlingu, który jest bardzo głęboki 

i nieczytelny – z  jednej strony dodaje on tej muzyce brutalności, ale z drugiej wprowadza element monotonii. Jest to jednak jedyna 

rzeczy na „The Lost Of Mercy”, która budzi moje wątpliwości. Jedyny album tej zapomnianej formacji na pewno zalicza się do tych 

perełek, które trzeba poznać. Niestety kolekcjonerzy mogą zgrzytać zębami, gdyż album jest bardzo ciężko dostępny i osiąga bardzo 

wysokie ceny. Jeśli jednak miałbym wskazać jakaś rodzimą „perłę z lamusa”, którą trzeba koniecznie odkopać, to byłoby właśnie „The 

Lost Of Mercy”. Dzieło to może nie wybitne, ale bardzo dobre. Track list: 1. Alien, 2. King Of Darkness, 3. Bestial Rites, 4. Cross Of Stone, 

5. Extreme Reality, 6. Flag Of Shadow Master, 7. Morbid Game, 8. Anthem Of Vengeance, 9. The Day After, 10. Fight For Your World. 

(Źródło: http://www.darkplanet.pl/Ghost-The-Lost-Of-Mercy-39645.html).

W 1999 r., po nagraniu demo Renown do zespołu dołączył gitarzysta Krzysztof Dobrowolski. 

Latem tego roku, nie doszło do planowanej miesięcznej trasy Ghost z zespołami Devilyn i Disloyal w ramach „Pain Domina-

tion”, w najważniejszych miastach 

Polski i sesji nagraniowej kolejnej 

płyty. W  wyniku napięć z  tym 

związanych z  zespołu odchodzą 

Roman Pegza i Krzysztof Berlik...

Bibliografia:

Wojciech Lis „Metalowe wersety”, 

wyd. KAGRA, Poznań 2017

Okładka pierwszego demo.  
Projekt Kazimierz Ziółkowski

„The Lost of Mercy” pierwszy LP, winyl 
w trzech wersjach – czarny, biały 
i bursztynowy krążek
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Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
„WiK” sp. z o.o.

Rys historyczny
Rada Miasta 2 lipca 1992 r. podjęła Uchwałę nr XXIV o utwo-

rzeniu Spółki, a 10 lipca 1992 r. został podpisany akt założycielski 

– Repertorium A 8427/92. Nowo powstała spółka zarejestrowa-

na została pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-

cji „WiK” (PWiK). Przejęła ona całokształt działalności w zakresie 

miejskiej gospodarki wodno-ściekowej.

Kalendarium:
W 1987 r. naczelnik miasta powołał do życia Spółkę Wodną, 

której głównym zadaniem była budowa kolektora ściekowego 

z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska i przepompowni. Do 1992 r. 

Spółka wybudowała kolektor natomiast na przepompowni wy-

konano tylko część prac. 

Do 1992 r. obsługę wodociągów prowadziło OPWiK w Gdań-

sku. Kanalizacja była szczątkowa, tylko w  rejonie spółdzielni 

mieszkaniowej. Ścieki spływały do Raduni.

W  1993  r. podjęto decyzję o  budowie kompleksowej kana-

lizacji sanitarnej miasta. Inwestycję, jako inwestor zastępczy 

prowadziła Spółka Wodna „Pruszcz”. Inwestycja swym zakresem 

obejmowała zadania dotychczas wykonane przez Spółkę Wod-

ną. Po wybudowaniu kanalizacji Spółka Wodna zajęła się eksplo-

atacją kanalizacji w mieście.

W  2001  r. powołano spółkę pod  nazwą Spółka Wodna 

„Pruszcz” sp. z o.o. do wykonywania zadań z zakresu kanalizacji 

sanitarnej.

W 2003 r. zapadła decyzja o podjęciu działań zmierzających 

do konsolidacji operatorów i utworzenia jednej firmy zajmują-

cej się gospodarką wodno–ściekową na terenie miasta.

31 grudnia 2004 r. nastąpiło połączenie podmiotów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji „WIK” sp. z  o.o. 

w  Pruszczu Gdańskim połączyło  się ze  Spółką Wodną Pruszcz 

Spółką z o.o. i z dniem 1 stycznia 2005 r. działa pod nazwą: Przed-

siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” sp. z o.o. w Pruszczu 

Gdańskim. W tym kształcie działa do dnia dzisiejszego.

Kolejne siedziby PWiK „WiK” sp. z  o.o. w  Pruszczu 
Gdańskim:

1992 r. – ul. Wojska Polskiego 5a

1993 r. – ul. Wojska Polskiego 7

1998 r. – ul. Grunwaldzka 71

2001 r. – ul. Grunwaldzka 71A

2005 r. – ul. Grunwaldzka 1

Budowa ujęcia wody K-2. Ul. Przemysłowa, 1998 r. Budowa studni K-2
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Wymiana rur azbestowo-cementowych.  
Ul. Tysiąclecia, 2005 r.

Budowa kolektora ścieków. Rejon ul Zastawnej, 2001 r

Stacja Uzdatniania Wody – 3, budowa zbiorników wody. 
Ul. Westerplatte

Stacja Uzdatniania Wody – 1. Ul. Grunwaldzka
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Renowacje zabytków  
powiatu gdańskiego

Mając na  względzie potrzebę trwałego zachowania zabytków oraz zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować 

uszczerbek dla ich stanu i wartości Powiat Gdański przeznaczył ze swojego budżetu środki na dotacje, na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków znajdujących się na terenie 

administracyjnym naszego powiatu. W 2021 roku dotacje ze środków Powiatu Gdańskiego zostały przeznaczone na następują-

ce obiekty:

• Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim

• Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach

• Budynek mieszkalny wraz z ogrodzeniem i reliktami ogrodu – starodrzewem i fontanną przy ulicy Wojska Polskiego 44 w Prusz-

czu Gdańskim –„Dom Młynarza”.

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim znajduje się w dekanacie Pruszcz Gdański w Archi-
diecezji Gdańskiej. Jej proboszczem jest ks. prałat Stanisław Łada.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego to  najcenniejszy i  najlepiej zachowany zabytek w  Pruszczu Gdańskim. Jest 
to pierwszy na tych terenach kościół murowany wzniesiony przed 1367 rokiem, jako świątynia katolicka. Kościół to trój-
nawowy obiekt, w którym odnaleźć można bogate, rzeźbione w drewnie polichromowane wyposażenie – renesansową 
ambonę, galerię i barokowy prospekt organowy. Na uwagę zasługuje również cykl ośmiu obrazów ilustrujących Dziesięć 
Przykazań stworzony przez Antoniego Mollera. 

Kościół p.w,. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim
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Parafia św. Jana Chrzciciela w  Giemlicach nale-
ży do  dekanatu Żuławy Steblewskie w  Archidiecezji 
Gdańskiej. Proboszczem Parafii jest ks. kanonik Janusz 
Mathea.

Kościół był wybudowany w  latach 1840  – 
1841  na  miejscu wcześniejszych obiektów sakral-
nych (parafia pojawia  się w  pisanych źródłach już 
w 1488 roku). W świątyni podziwiać możemy bogate 
wyposażenie wnętrza, w  tym barokowy ołtarz głów-
ny i  dwa boczne późnobarokowe, ambonę z  końca 
XVIII wieku oraz organy. Na  terenie świątyni znajdu-
je  się dzwonnica z  dwoma dzwonami datowanymi 
na 1699 i 1837r.

XIX-wieczny „Dom Młynarza” w  Pruszczu Gdań-
skim usytuowany w historycznym centrum miasta przy 
jednej z jego dwóch głównych ulic. Należy do najstar-
szych domów w mieście, a jego właścicielem jest Gmi-
na Miejska Pruszcz Gdański. Budynek znajdujący  się 
przy ul. Wojska Polskiego 44 zostanie odrestaurowany 
i zmieni przeznaczenie na Urząd Stanu Cywilnego. 

Został on wzniesiony z  cegły i  stanowi niską i  roz-
łożystą bryłę o  przysadzistych proporcjach, co  daje 
wrażenie prostoty i równowagi. Ozdobą budynku był 
ganek wraz z tarasem, z którego pozostała jedynie po-
sadzka. O  jego wartości zabytkowej stanowią jednak 
nie tylko elementy samego budynku takie jak układy 
wnętrz, pozostałości wyposażenia, kompozycja i wystrój elewacji ważne są również walory otoczenia – relikty ogrodu oraz 
fontanna przed głównym wejściem. Istotne znaczenie ma tu także częste odnajdywanie informacji historycznych, które 
budynek łączą ze znanymi osobistościami związanymi z Pruszczem i jego ówczesnym rozwojem.

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Giemlicach

Dom Młynarza w Pruszczu Gdańskim
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