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Andrzej Sikorski
coraz więcej po 70.

za potokiem zagajnik
choć tak naprawdę już nic nie zamierzam tam
nawet gdy się przewróciło
i powalone w próchno świeci

z ziemi wyrasta świerk
świąteczny z jabłkiem na gałązce
i jest tak

że potok idzie po kościach z igiełkami
wykrochmalony obrus mamy pachnie

Zenon Kosater Szopka, rzeźba w drewnie, 2005 r. Fot. Archiwum
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Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach 4(28) 2022  r. numeru kwartalnika „Neony-Tożsamość”. 

Od 10 miesięcy trwa wojna w Ukrainie… Jesteśmy solidarni z Ukrainą!
W  tym numerze kwartalnika polecam m.in. szersze prezentacje: malarstwa Ryszarda 

Wojnickiego „Teatr obrazów”, obrazy z konkursu „Zielony pociąg do sztuki”. Zachęcam do prze-
czytania fragmentu przygotowywanej do  druku powieści Tomasza Karca „Strażnicy” oraz 
opowiadania: Barbary Harbul „W słońcu i we mgle/…/” i Tadeusza Jałoszyńskiego „Chłód wspo-
mnień”. Warta uwagi jest prezentacja fotografii z  okresu wprowadzenia stanu wojennego, 
autorstwa Sławomira Fiebiga, mieszkańca Kolbud. W numerze dużo malarstwa, grafiki i poezji. 
Witam serdecznie debiutujących na  naszych łamach: Agnieszkę Smugłą, Agnieszkę Tomik-
Powagę – poezja, Elżbietę Tężycką – malarstwo, Sławomira Fiebiga– fotografia. W części histo-
rycznej Tomasz Jagielski pisze o żuławskiej wsi Leszkowy po 1945 r. Jest również dokończenie 
materiału Dariusza Dolatowskiego o  Bronisławie Falkiewiczu, kowalu z  Błotni oraz artykuł 
Marka Kozłowa przypominający Henryka Kleinzellera – pruszczańskiego pasjonata archeologii. 

Dziękuję wszystkim wspierającym Neony. Składam Wam serdeczne życzenia, wszystkiego 
co najlepsze, w Nowym Roku 2023!

Roman Ciesielski
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Eliza Piechnik „Czerwona orchidea”,  
technika mieszana na płótnie

Andrzej Tuźnik „Chyba się zgubiłem”, olej na płótnie

malarstwo
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Agnieszka Tomik-Powaga
***

  Duszanowi

Jestem królewną
Którą nosisz na plecach
Przez bagna przez kłujące igliwie
Nigdy nie odpoczywasz
A Twoje oczy widzą obrazy z wnętrza ludzkich głów
Znasz ich jak zły szeląg
Umiesz ich kochać pomimo zła
Które roznoszą ciemnym nasieniem

Czasem wpływam do Twojego portu
Masz tam wszystko czego zapragnie dusza
Mistrzów baroku
Zapachy smażonej papryki
Księgi ustawione równo pod upalnym niebem

Czasem, jakiś prąd unosi mój stateczek
Daleko za granice naszego ojkumene
Widzę tam handlarzy ludzkimi słabościami
Mięsem i kośćmi które chrzęszczą na wadze
Gdy wracam
Płaczesz z rozpaczy palisz moje ubranie
myślisz że mnie zaraza zabierze
Wtedy mocno się przyciskam do Twojego brzucha
Chciałabym abyś mnie w nim na zawsze zamknął
I chodził mną brzemienny

Gabriela Szubstarska
***

 do „Wyspy Skarbów” 
 Michała Wójcika
nie ma ich
raz i na zawsze
my też istniejemy wtedy
gdy na nas patrzą

guzik i przestrzelona czaszka
to wystarczy by wprawna ręka
wyczarowała czyjąś twarz
radość i rozpacz

szkoda że nie można 
odtworzyć bicia serca
szeptu
ostatniego krzyku

nie wolno odwrócić głowy
nie wolno zamknąć oczu
tylko z nich można wyczytać
czyjeś życie

Jerzy Fryckowski
***

Kocham cię za to czego nie mówisz
gdy potykam się palcami o twoje piersi
a potem zatykam usta w zgięciu kolan
za to że nie umiesz latać i zostajesz ze mną na ziemi
gdy kwitną kwiaty i umierają liście
Kocham cię za to czego nie widzisz
bez zamykania oczu
a ja krwawię ostatnią diagnozą i leżę tuż obok
Kocham cię za to czego nie słyszysz
gdy wrzucam do pralki zmęczone koszule 
z zapachem moich zdrad
i na wypadłej sierści psa skradam się
do twojego oddechu
Kocham cię za to czego nie udajesz
za spalone ciasto w kolejne rocznice ślubu
za słone zupy które połykam jak łzy na cmentarzu
Kocham cię za wszystkie bluźnierstwa
wykrzyczane pod moim adresem
na słabo oświetlonych porodówkach
gdzie śmierdzący alkoholem lekarze
uczyli oddychać nasze dzieci

Sławomir Jerzy Ambroziak
***

wszechświaty rodzą się w bólach
z pierwszym krzykiem
i rozczarowaniem
że na zewnątrz jest tak dużo światła

tworzą w sobie układy podwójne
obejmują spiralami galaktyk wspomnienia
w przekonaniu
że to w nich zamieszkał bóg

rozpychają się łokciami
ciskają w siebie wielkimi wybuchami
walczą o stygnącą pustkę
by w końcu zasnąć ze zmęczenia
na falach promieniowania tła

wszechświaty umierają w ciszy
z ostatnim oddechem 
uwięzionym przez horyzont zdarzeń
i z nadzieją
że światło innych wszechświatów
wciąż będzie istnieć

poezja
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Maria Kraus
Niby przyjaźń

jesienną szarugą
grzeje się w cieple twojego domu 
łzy ociera w rękaw twój
wdzięczna i wierna - aż do wiosny

a kiedy słońce zaświeci
wybiega w nieznane
z rozwianym włosem i luką w pamięci
przyjaźń od boleści 

powraca gdy dni ciemnieją
zziębnięta we drzwiach staje
zeschłym liściem mięty wabi
echa ożywia peanem

a ty 
otwierasz 
bo to niby przyjaźń, niby...?

Tadeusz Karmazyn
Ty i ja

ty i ja
ten świat niby
taki sam
wschody zachody
szepty przy kawie
a przecież wojny coraz bliżej

ty i ja
ten
strach co jeszcze siedzi cicho nieproszony
skrada się w niewidzialnym promieniu nocy brakuje słów
jak
zapomnieć tych co odchodzą
na drugą stronę życia bez sensu z krwią zmieszaną z błotem
bez pożegnania tak
tak to trwa
jak czas

ja i ty
ten świat
jest
inny niż był

Roman Ciesielski 
bezsenność

przecina cię
światło księżyca
nie pozwala odpocząć
patrzysz 
na mały globus

przecina cię skalpel księżyca
w himalajach kukuczka znowu
i cejlon taki mały

skalpel pcha się do ręki
nie może patrzeć bezczynnie
jak nadchodzi świt
rozcina niebo czerwienią wschodu

nadchodzi wielka fala

Hanna Glok-Lejk
Pasaże

Coraz częściej widujemy listopad obsypany kwiatami,
ma kolory dalii i niskiego słońca,
które zdejmujesz z drzewa nad ranem.

Przejście na drugi brzeg jesieni wydaje się prostsze. Pozornie.
Gdy mróz sięgnie wysoko ponad kostki,
nie obejdzie się bez histerii.

Robisz z piór koło ratunkowe,
wystarczy, byś dmuchnął.

Zbigniew Trzebiatowski
* * *

zanosiło się na stado gawronów
a nadleciała gromada
czarnych worków foliowych

załopotały niby skrzydłami
zaszeleściły jakby piórami
i odleciały

żaden nie zakrakał

* * *
krzaki nagie jak maszty
wokół strzępy żagli

niech będzie
i port za oknem

niebieski ptak sfrunął na parapet
tęsknie spogląda w głąb dusznego raju

* * *
od strony słońca
ku białej chmurze
leciał samolot

i rozmienił się
na setki i dziesiątki
jeszcze mniejszych
ptaków

pióra pióra pióra
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Ryszard Wojnicki

Teatr  
obrazów

UNIWERSUM
TEKST WPISANY W KOLORY, WSZYSTKO CO ISTOTNE, CO POJAWIA SIĘ I ZNIKA, CO JEST LUB

NIE JEST. TEATR RZECZYWISTOŚCI, GRANY NA MOICH ZMYSŁACH, WPISANY W MOJĄ ŚWIADOMOŚĆ,

JAKO OBRAZ I TŁO. CIĄGLE W DRODZE POZNANIA. JEŻELI MOŻE, TO BYŁO, JEST ALBO BĘDZIE. A CEL?

SPEŁNIĆ WSZYSTKO CO JEST MOŻLIWE PLUS NAPIWEK.

BAZAR.
W GŁĘBI, ZZA OKIEN SPOGLĄDAJĄ, JAK CHODZĄ, PATRZĄ
I GADAJĄ. MYŚL NAM UCIEKA W POTRZEBACH DNIA,
CO JESZCZE? GDZIE JESZCZE? JAK JESZCZE? TRA TA TA TA 
TU JEDZIE AUTO, TAM POCIĄG GNA. 
TRA TA TA TA – TRA TA TA TA

WIARA. 
TAM PEŁNO SYMBOLI, ŚWIĄTYŃ, RZEŻB I OBRAZÓW.
A MIĘDZY DOMY GOŚĆ ZAWITAŁ CZASAMI DOBRY, 
CZASAMI ZŁY.

PRACA.
NA GÓRZE CIĄGNĄ, SIEDZĄ I PCHAJĄ. NA DOLE MYŚLĄ,
ŻE WOLNOŚĆ DO WYBORU MAJĄ.

FORSA. 
PRZYJACIEL NASZ CODZIENNY, WŁADCZY I NIEZBĘDNY.
RZĄDZI....... WYGINA CIAŁA, POBUDZA PRAGNIENIA.
TO TYLKO FORSA, A JAK DUSZĘ ZMIENIA

KOMENTARZE

malarstwo
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TRZY SŁOWA O MIŁOŚCI.
IDĄ, SIEDZĄ, LEŻĄ
I TYLKO TYLE.

SAMOTNOŚĆ. 
WSZYSCY TO MOI ZNAJOMI, TYLE LUDZI OBOK. 
TYLKO W NOCY ŚPIĘ SAM, ZANIM ZASNĘ, LECĘ DALEKO 
I MYŚLĘ. TYLE PYTAŃ, O TO I O TAMTO?
JESTEM SAM GDY MYŚLĘ, JESTEM SAM GDY MNIE BOLI,
BĘDĘ SAM GDY PRZYJDZIE TA CHWILA.

WŁADZA.
TO DOBRY KRÓL, SAKWY I MISY PEŁNE. DZIĘKUJĄC, KŁANIAM 
SIĘ NISKO. ALE !!! ZA CO DZIĘKUJĘ? PRZECIEŻ CHLEB SAM PIEKĘ, 
POLE SAM UPRAWIAM, DOM SAM BUDUJĘ, TYLKO W OKNIE 
STOJĘ I MYŚLĘ, ŻE MOGĘ.

SĄD MNIEJ OSTATECZNY.
PANOWIE SIEDZĄ I ROZPRAWIAJĄ, SĄDZIĆ TRZEBA ZA WINY
I GRZECHY. TYLE ZAKAZÓW I NAKAZÓW, RADOŚĆ ŻYCIA 
ZABIERAJĄ. NOWY DUCH NAM POTRZEBNY, I WIATRY CO 
PRÓCHNO WYWIEJĄ, A WIOSNĄ W OGRODZIE BĘDZIE,
RADOŚĆ I UŚMIECH NA TWARZY.

SOBIE IDĄ
OD ZAWSZE I DO PRZODU. CZASAMI PYTAJĄ, PRZEWAŻNIE NIE. W KOLOROWE STROJE UBRANI, TO W PASKI, 
TO W KRATKĘ. IDĄ W MARSZU PRZEBIERAŃCÓW, W PRZYMUSIE, NIE Z WOLI, CHOĆ NIE BYŁO 
I NIE MA ROZKAZU. 
A ONI IDĄ. RAZ, DWA, TRZY – RAZ, DWA, TRZY – RAZ, DWA, TRZY
ZACZAROWANI ŻYCIEM, W TEATRZE ILUZJI, ZMIENIAJĄ W CZASIE UBIORY I DROGI. BŁĄDZĄ, TO W TĄ, 
TO W DRUGĄ STRONĘ. BEZ ODPOCZYNKU, W TRUDZIE CODZIENNYM, W MARSZU PRZED SIEBIE, BO PRZECIEŻ TAK TRZEBA.
A ONI IDĄ. RAZ, DWA, TRZY – RAZ, DWA, TRZY, - RAZ, DWA, TRZY 
IDĄ WSZYSCY, DUZI I MALI, PANIE I PANOWIE, I ZA NIC MAJĄ, TO CO TERAZ POWIEM. NIE TRUDŹCIE SIĘ TAK, 
PRZECIEŻ TO NIC NIE DA, I TAK TA DROGA IDZIE PROSTO DO NIEBA.
A ONI IDĄ. RAZ, DWA, TRZY, - RAZ, DWA, TRZY – RAZ, DWA, TRZY – RAZ, DWA, TRZY – RAZ, DWA, TRZY - RAZ, DWA, TRZY 
– RAZ, DWA, TRZY
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Tomasz Karc

Strażnicy 
/fragment/

Minęło ponad dwadzieścia lat, a  ja wciąż mam przed oczami 

tamte zdarzenia, jakby to  było wczoraj. Byliśmy silnym obozem, 

zgraną drużyną. Przynajmniej tak mi się zdawało, ale jak widać na-

wet długowieczność nie zwalnia człowieka z naiwności. 

Miłosz przewrócił się na drugi bok. Kolejna nieprzespana noc. 

„Oferta jeszcze aktualna. Taka szansa już się nie powtórzy. Cho-

lera!” – Myśli kłębiły się w jego głowie. Zwlókł się z łóżka, zerknął 

na zegarek. Dwadzieścia po trzeciej. Po cichu wyszedł z pokoju. 

W kominku dogasało. Usiadł w fotelu, nalał sobie zimnej herbaty 

i  już miał odpalić papierosa, gdy do głównej sali weszła atrak-

cyjna kobieta. Miała na  sobie skąpą, dwuczęściową pidżamę. 

Miłosz zerknął na nią i przez chwilę, nieco niegrzecznie przyglą-

dał się jej nogom odkrytym aż do samych pośladków.

– Uważaj, żeby ci oczy nie  wyskoczyły – powiedziała 

z uśmiechem.

– Cześć Wiki. Też nie możesz spać?

– Budź Mateusza. Mamy pielgrzyma. Dzwoniłam po Mikołaja. 

Zaraz tu będzie.

Miłosz momentalnie spoważniał, bez słowa zerwał się z fotela 

i szybkim krokiem wrócił do pokoju. Mateusz miał twardy sen. 

Miłosz mógł wiercić się i wymykać z łóżka nawet sto razy w cią-

gu nocy, a ten i tak spał, jak zabity.

– Mati – szepnął Miłosz. – Wstawaj. Jest robota. Mateusz – po-

wtórzył, lekko trzęsąc jego ramieniem.

– Co się stało? – spytał Mateusz wpółprzytomnie.

– Wiktoria namierzyła pielgrzyma. Musimy się przygotować.

– Cholera! – odparł, rozbudzając się. – Pielgrzym? A tak długo 

był spokój.

Po kilku chwilach obaj byli już w głównej sali. Wiktoria czekała 

w progu korytarza.

– Dobra, ja idę na drzemkę. – powiedziała z uśmiechem, pusz-

czając oczko do  Mateusza. – Oznaczyłam pielgrzyma, ale  jeśli 

jego żywiciel  się obudzi, nie będę już mogła go zobaczyć, za-

tem musimy się pospieszyć. Będę czekać na Mikołaja. A gdzie 

pani…?

– Jestem, jestem – przerwała jej pani Irenka, wchodząc w po-

śpiechu. – Trzymaj, Mateusz. To  są trzy mieszanki feromonów. 

Wciąż nad tym pracuję, ale  jak będzie możliwość, proszę, byś je 

sprawdził. Jeśli te dwie nie  zadziałają, to  tu  masz tę, której uży-

wamy normalnie. Nie  jest najsilniejsza, ale  póki co, to  najlepsze, 

co mamy.

– Dziękuję – odparł Mateusz, chowając fiolki do kieszeni.

– Proszę – kontynuowała, podchodząc do  Wiktorii. – Weź 

dwie, to pomoże ci szybciej zasnąć i nie ogłupia tak, jak te, które 

dostarczają z bractwa. Są malinowe, bo wiem, że lubisz – dodała 

z ciepłym uśmiechem.

– Jest pani istnym skarbem, pani Irenko – odparła Wiktoria.

– Jo, jo! Ty nie słodź już, nie słodź, tylko łykaj i  spać! Robota 

czeka. My tu gadu, gadu, a pielgrzym nam biedaczysko jakieś za-

raz zamęczy! Cholera wie, jak długo już wędruje bez celu! Weźże, 

Mateuszu apteczkę i wodę! Pewno głodne będzie i spragnione.

– To nie lepiej dać kanapkę? – wtrącił Miłosz.

– W  apteczce schowałam batoniki energetyczne. Zrobiłam 

kilka smaków, to też się możecie poczęstować. Tylko dla ofiary 

żeby zostało!

Zjechała winda, a ze środka wyszedł młody mężczyzna w kru-

czoczarnych włosach.

– Przyjechałem najszybciej, jak mogłem – powiedział, pomija-

jąc konwenanse i od razu kładąc się na kozetce. 

Pani Irenka usiadła obok, przysunęła stojak z kroplówką. Mate-

usz podszedł do nich, i z pielęgniarską precyzją wkłuł się w żyłę 

Mikołaja, podczas, gdy pani Irenka podłączała go do aparatury. 

Po chwili sprawdziła odczyty.

– Wszystko w  normie – powiedziała. – Możemy zaczynać 

– dodała, odkręcając zawór kroplówki i wpuszczając zawartość 

woreczka do krwioobiegu Mikołaja, kropla po kropli.

– Do zobaczenia po wszystkim – powiedział Mateusz, uśmie-

chając się delikatnie.

– Dawno tego nie robiłem – odparł Mikołaj.

– Dawno nic się nie działo – odpowiedział Mateusz. – Zlokali-

zuj i wracaj czym prędzej – dodał, ściskając lekko jego dłoń. 

Mikołaj zamknął oczy. Pani Irenka zaczęła sprawdzać jego 

funkcje życiowe na monitorze. Spojrzała na Mateusza i kiwnię-

ciem głowy raz jeszcze potwierdziła, że wszystko było, jak należy.

– A  na  co  ty jeszcze czekasz? – spytała. – Mykaj do Wiktorii 

i czekaj na informacje. Co z wami, chłopy?! Pobudka!

proza
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– Zginęlibyśmy bez pani, pani Irenko – odparł Mateusz, znika-

jąc w mroku korytarza prowadzącego do kuchni, łazienki, siłow-

ni i wreszcie na samym końcu, pokoju Wiktorii.

– Idę grzać samochody – powiedział Miłosz, udając  się 

do windy.

– Jesteś? – spytała Wiktoria przez sen.

– Jestem – odparli jednocześnie Mikołaj, unoszący  się nad 

gdańską starówką i Mateusz siedzący obok Wiktorii.

– Nie wszyscy naraz! – zaśmiała się. – No, dobrze, Miki, żywi-

ciel jeszcze śpi, ale widzę, że jego sen jest coraz bardziej niesta-

bilny. Oznaczyłam go. Widzisz?

– Cholera, nic nie widzę. Gdzie?!

– Wzbij się wyżej. Może to gdzieś poza Gdańskiem. Zrób okrą-

żenie, a ja spróbuję zwiększyć blask, ale nie chcę obudzić czło-

wieka, bo będzie dupa blada.

Mikołaj spojrzał kolejno w cztery strony świata.

– Raz kozie śmierć – pomyślał. – Lecę na  południe! – dodał 

i ruszył wzdłuż kanału Raduni.

– Widzisz? – dopytywała Wiktoria. – Bardziej nie  rozświetlę, 

bo się obudzi.

– Czekaj – odparł Mikołaj. – W  mordę! Może jednak 

nie na południe!

Zaczął zwalniać. Zbliżał się już do Świętego Wojciecha, chcąc 

zawrócić i spróbować w inną stronę, gdy w ostatniej chwili spo-

strzegł łunę.

– Chyba coś mam! Pruszcz Gdański. Lecę to sprawdzić – po-

myślał do Wiktorii i wystrzelił, jak z procy. – Dobra, mam go! Fa-

cet faktycznie śpi, ale cholerny pielgrzym zmusza go do marszu. 

Jest na… chwila… – przerwał, zniżając lot, by dostrzec nazwę 

ulicy na którymś z budynków. – Wojska Polskiego! Mija kościół 

i zaraz przejdzie przez mostek nad kanałem. Wygląda na wyczer-

panego, ale chyba nie jest jeszcze najgorzej. Tak myślę.

– Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim w okolicy kościoła 

– powiedziała Wiktoria do Mateusza.

– Okej. Musimy ruszać, budź się i powiedz Mikołajowi, by też 

wracał. Weźmiecie drugie auto. Ja z Miłoszem już wyjeżdżamy. 

Dojedziecie do nas.

Mateusz niemal biegiem pokonał korytarz, udając się prosto 

do windy.

– Hola, hola! – wrzasnęła Pani Irenka. – A puszka? Apteczka? 

Ziemia do Mateusza!

– No  tak! – odparł Mateusz, cofając  się i  zgarniając rzeczy 

ze stolika.

– Jak z dziećmi – mruknęła pod nosem pani Irenka.

Tętno Mikołaja wzrosło i wyrównało się, a on otworzył oczy. 

Powoli usiadł, odłączył się od kroplówki i już miał wstać, gdy sil-

ny zawrót głowy cofnął go z powrotem na kozetkę.

– Wszystko w  porządku? – spytała pani Irenka. – Powolutku, 

chłopaku. Miałeś długą przerwę, a  wiesz dobrze, jak to  osła-

bia. Batonik masz – dodała, wyciągając energetyczny batonik 

z kieszeni. 

– Schowaj, zjesz w samochodzie.

– Tak, tak, dziękuję, pani Irenko. Zakręciło mi się w głowie. Już 

wszystko gra – odparł, powoli wstając z kozetki, gdy do sali we-

szła Wiktoria zakładając na siebie kurtkę i walcząc z zawiniętym 

rękawem.

– Dawaj, Miki. Lecimy! – rzuciła. – Szlag! No, co za dziadostwo! 

– warknęła, zdejmując kurtkę, rozprostowując rękaw i zakłada-

jąc ją ponownie.

Tymczasem w  Pruszczu Gdańskim, po  parkingu za Parafią 

Podwyższenia Krzyża Świętego kręcił  się dziwny mężczyzna. 

Nieco nienaturalnie wyprostowany i  sztywny chodził w  tę 

i  z  powrotem, niczym zombie. Oczy miał otwarte, ale  milczał. 

Rozglądał się w przerażeniu, jakby samym wzrokiem próbował 

wołać o pomoc. Jego ciało opanowane było przez istotę zwaną 

pielgrzymem. Nawet najstarsi opiekunowie pracujący dla brac-

twa nie wiedzieli co powodowało ich marsz. Nikt nie miał żadnej 

wiedzy o tym, czy te istoty robiły to świadomie, dokąd zmierzały 

i czy w ogóle miały jakikolwiek cel. Wiedziano jedynie, że piel-

grzym opanowywał ciało człowieka i  zmuszał go do  marszu 

aż ten padał najczęściej z głodu, odwodnienia i skrajnego wy-

cieczenia. Pielgrzymi nie  robili przystanków na  jedzenie, picie, 

czy załatwienie potrzeb fizjologicznych. Nie robili przystanków, 

gdy stopy nosiciela zdzierały  się do kości. Pielgrzymi nie  robili 

przystanków w ogóle.

Na parking wjechało czarne BMW. W środku siedzieli Mateusz 

i Miłosz. Pielgrzym nie zwrócił na nich uwagi. Wciąż błąkał się, 

jakby szukał przejścia, by móc kontynuować swoją morderczą 

wędrówkę.

– Bierzemy go? – spytał Miłosz.

– Sam go nie utrzymasz, a  jak zacznie biec, to  jego żywiciel 

może umrzeć po kilku sekundach. Nie wiemy jak długo wędruje 

i kiedy jadł ostatni posiłek. Nie możemy ryzykować.

– Telekinezą może nie utrzymam, ale zawsze można go prze-

wrócić i przytrzymać rękoma.

– Oszalałeś? Przecież pielgrzym jest w stanie przesunąć cięża-

rówkę. Połamałby cię, zanim zdążyłbyś się zorientować. Kiedyś 

na własne oczy widziałem, jak jeden z nich przerzucił żywego 

konia na  drugą stronę rzeki. Konia! To  jest ponad pół tony! Te 

istoty są cholernie silne. Poczekajmy na Mikołaja. Poza tym, wie-

działbyś to wszystko, gdybyś uważnie czytał kroniki.

– No  tak – odparł Miłosz kąśliwym tonem. – Poczekajmy 

na Mikołaja.

– A co to niby miało znaczyć?! – oburzył się Mateusz.
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– Nic. Coś ty dzisiaj taki drażliwy? Żartuję przecież. Powiedz 

lepiej czy przeżył.

– Kto?

– No, ten koń.

– A jak myślisz? Nie przeżył ani koń, ani żywiciel. Pielgrzym dał 

mu nieludzką siłę mięśni, ale kości biedaka strzelały, jak zapałki 

pod takim obciążeniem.

– Złapaliście go?

– Niestety, nie.

Przyjechał drugi samochód. Wszyscy wysiedli i powoli, w ciszy 

zaczęli okrążać pielgrzyma. Ten jednak wciąż nie zwracał na nic 

uwagi. Dopóki nie podeszli za blisko.

– Cholera – powiedział Mateusz. – Zorientował  się – dodał, 

podczas gdy pielgrzym przygotowywał się do ucieczki, zerkając 

co chwilę na każdego ze strażników. 

Spowolnił nieco swój krok i zatoczył jeszcze jedno małe kół-

ko, jakby chciał złapać dystans do nabrania rozpędu. Zwrócił się 

w stronę Mikołaja i skupił na nim swój wzrok, najwyraźniej pla-

nując go staranować, niczym rozwścieczony nosorożec.

– Pamiętaj, by zatrzymać aurę człowieka, nie  pielgrzyma 

– szepnął Mateusz.

– Dobra, dobra, byle teraz! – wrzasnął Mikołaj w  chwili, gdy 

pielgrzym ruszył w jego stronę.

– Miłosz, teraz – krzyknął Mateusz.

Tymczasem Wiktoria wyciągnęła z bagażnika stalową obręcz. 

Pielgrzym nagle zatrzymał się, jakby wszedł w niewidzialną, lep-

ką galaretę hamującą jego ruchy. Miłosz i Mikołaj trzymali ręce 

wyprostowane przed sobą i skierowane w stronę istoty. Mikołaj 

próbował utrzymać w miejscu aurę żywiciela, a Miłosz hamował 

jego ciało dzięki telekinezie. Pielgrzym nie należał jednak do naj-

słabszych. Zdawał się powoli forsować zniewalającą go energię 

strażników.

– Wiki pospiesz się! To go nie zatrzyma, ale da nam nieco wię-

cej czasu – powiedział Mateusz, stawiając przed pielgrzymem 

ołowianą puszkę, do której wlał pierwszą fiolkę mieszanki fero-

monów przyrządzonej przez panią Irenkę. 

Wiktoria zaszła mężczyznę od tyłu i nałożyła na niego stalo-

wą obręcz, która zsunęła się na dół, uderzając o beton. Mateusz 

skonstruował ją tak, by z łatwością można było zacisnąć ją jed-

nym ruchem. Wiktoria pociągnęła za linkę, przekładnia ruszyła, 

tryby wykonały półtora obrotu, a obręcz zmniejszyła swoją śred-

nicę, zaciskając się wokół nóg pielgrzyma na wysokości kostek.

– Co jest, Mati?! – krzyknął Miłosz. – Czemu nie wyłazi? Wlałeś 

tę cholerną miksturę?!

– Wytrzymajcie jeszcze. Wleję drugą.

– Byle szybko! – odparł Mikołaj. – Zaraz  się uwolni! – dodał, 

słysząc trzeszczenie stali.

– A w cholerę z tym – szepnął Mateusz i wlał do puszki dwie 

pozostałe fiolki.

– Wiktoria, odsuń się! – wrzasnął Mikołaj.

Nagle rozbrzmiał chrzęst pękającego, stalowego mechani-

zmu. Fragment rozerwanej przez pielgrzyma obręczy wystrzelił, 

jak odłamek granatu, uderzając Wiktorię w głowę. Kobieta prze-

wróciła się, tracąc przytomność. Wokół jej głowy, niczym szkar-

łatna aureola zaczęła roztaczać  się coraz większa plama krwi 

ciemniejącej na betonie.

– Do  jasnej cholery, Mateusz! Nie  utrzymam go! – wrzasnął 

Miłosz, gdy pielgrzym wyswobodził się z niewidzialnych oków, 

kontynuując swój sprint w stronę Mikołaja.

– Uważaj! – dodał Miłosz, rzucając się na Mikołaja w ostatniej 

chwili i usuwając go z drogi tuż przed tym, jak z niewiarygodną 

prędkością przebiegł tamtędy pielgrzym. 

Miłosz i Mikołaj błyskawicznie podnieśli się i podbiegli do le-

żącej bez ruchu Wiktorii. Tymczasem pielgrzym niespodzie-

wanie zatrzymał się. Zupełnie jakby znów hamowała go jakaś 

magiczna siła. Coś nie pozwalało mu oddalić się od strażników. 

Coś ciągnęło go z powrotem, coś nęciło go, kusiło z nieodpartą 

siłą.

– No dalej, sukinsynu – szeptał przez zęby Mateusz, trzymając 

otwartą puszkę z nietypową mieszanką feromonów. – Chodź tu, 

chodź. Mam tu coś pysznego, ty parszywy pasożycie.

Mikołaj zerknął w  stronę Mateusza i  powoli, jakby wbrew 

sobie zbliżającego  się pielgrzyma w  ciele ledwo żywego już 

człowieka.

– Szlag! – warknął. – Ich aury  się nie  rozszczepiają. Zabierze 

człowieka ze sobą.

– Idź mu pomóż. Ja przy niej zostanę – odparł Miłosz, próbu-

jąc ocucić nieprzytomną Wiktorię.

Mikołaj powoli wstał i  jak najostrożniej zaczął zbliżać  się 

do Mateusza, skrywając się za jego plecami. Nieustannie doglą-

dał pielgrzyma, który był już o  krok od  pysznej, feromonowej 

zupy. Nagle spostrzegł, że żywiciel zatrzymał się, ale  jego aura 

ciągnięta przez aurę istoty kierowała się do wnętrza puszki. Gdy 

zaczęła wpływać do środka, jak dym wciągany przez wentylator, 

Mikołaj wyczekał ostatniego momentu. Wydobył z siebie maksy-

malną energię, dzięki której uchwycił aurę człowieka i przytrzy-

mał do chwili, gdy oddzieliła się od istoty.

– Teraz, Mateusz! – wrzasnął. – Zamykaj!

Mateusz błyskawicznie nałożył ołowiane wieczko i zakręcił je 

do oporu. Odwrócił się do stojącego za nim Mikołaja.

– Pomóż Miłoszowi. Zawieźcie ją z  powrotem do  obozu. Ja 

podrzucę tego gościa do szpitala i też wracam. Zajmę się Wik-

torią, obiecuję – dodał w  stronę Miłosza, który trzymając rękę 

pod krwawiącą głową Wiktorii, spoglądał na niego z gniewem 

w oczach.
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Po chwili oba samochody wyrwały z parkingu z piskiem opon. 

Miłosz i Mikołaj dowieźli Wiktorię do obozu w niewiele ponad 

piętnaście minut. Mateuszowi, powrót ze szpitala wojewódzkie-

go zajął nieco dłuższą chwilę. 

Gdy dotarłem na miejsce, wbiegłem do tej cholernej windy, którą 

zjazd zdawał mi się dłużyć w nieskończoność. Po wejściu do głów-

nej sali, zmiękły mi kolana. Pani Irenka podeszła do mnie bez słowa 

i przytuliła mnie z całych sił. Znad jej ramienia ujrzałem Mikołaja, 

siedzącego nad ciałem Wiktorii. Łzy spływały po  jego polikach 

i spadały na jej zastygłą w bezruchu twarz. Miłosz przeszedł obok 

nas, patrząc na  mnie z  wyrzutem, który zdawał  się miażdżyć mi 

serce. W absolutnym milczeniu wsiadł do windy i wjechał na górę.

Już następnego dnia bractwo przysłało kogoś po ciało Wiktorii. 

Jak się później okazało, w wyniku uderzenia doznała rozległego wy-

lewu do mózgu. Nawet, gdybym przyjechał szybciej, nie zdołałbym 

jej pomóc.

Mateusz spacerował po  gdańskiej starówce, rozmyślając 

i  nieustannie zastanawiając się, czy rzeczywiście mógł zrobić 

cokolwiek więcej, inaczej, szybciej. Myśli krążyły po jego głowie, 

w kółko odtwarzając przebieg tamtej nocy i rozpatrując wszel-

kie opcje. Wiedział, że nie było możliwości, by mógł przewidzieć 

bieg wydarzeń, ale mimo to w głębi serca, niczym węże na dnie 

beczki kłębiły się wyrzuty sumienia. Nie spostrzegł nawet w któ-

rym momencie zawędrował z  powrotem pod  drzwi antykwa-

riatu. Nieco od niechcenia otworzył je i wszedł do środka. Gdy 

wyszedł z windy, ujrzał panią Irenkę tępo wpatrzoną w płomie-

nie tańczące w kominku. W dłoniach trzymała filiżankę z herba-

tą, ale nie popijała, jakby zapomniała, że w ogóle ją miała.

– Poprosiłam cię, byś przetestował feromony. Gdyby nie  to, 

zdążylibyście zanim się uwolnił, a Wiktoria może by żyła.

– Od  rana analizowałem wszystkie możliwości. Żadne z  nas 

nie  mogło wiedzieć co  się wydarzy. To  nie  pani wina. To  był 

wypadek. 

Pani Irenka pośpiesznie odstawiła filiżankę i wtuliła się w ra-

miona Mateusza.

– Mieliśmy ich chronić, a nie narażać. Młoda kobieta nie żyje 

i cokolwiek nie powiesz, jej krew na zawsze pozostanie na mo-

ich rękach.

– Jeśli tak, to jest również i na moich – odparł półszeptem. 

– Ostatecznie, to  ja podjąłem decyzję. Jestem opiekunem. 

To moja odpowiedzialność. Pani Irenka zrobiła krok w tył, prze-

tarła łzy i otrząsnęła się. Ponownie wzięła filiżankę do rąk i znów 

odwróciła się w stronę kominka.

– Miłosz odchodzi – szepnęła.

– Co?!

– Jest w waszym pokoju. Pakuje się. Porozmawiaj z nim.

Mateusz niemal wybiegł z głównej sali, udając się do pokoju. 

Miłosz wrzucał do kartonu swoje rzeczy.

– Co ty robisz? – spytał Mateusz.

– Nie widzisz?

– Porozmawiaj ze mną do jasnej cholery!

– O  czym?! O  czym jeszcze chcesz rozmawiać?! Nie  rozu-

miesz, że ty tylko gadasz?! To jest twój problem! Gdy trzeba dzia-

łać, ty się zastanawiasz. Gdy jest za późno, ty chcesz gadać! Jasna 

cholera! – wrzasnął, rzucając o ścianę pierwszym, co wpadło mu 

w ręce. Była to butelka starej, irlandzkiej whisky.

– Miłosz, uspokój się. Ty naprawdę winisz mnie za śmierć Wik-

torii? Przecież byłeś tam ze mną. Widziałeś co się stało.

– No, właśnie widziałem! Wiesz co? Dajmy sobie spokój. 

Nie mamy o czym rozmawiać. Tak będzie lepiej.

– I dokąd się teraz wybierasz? Odchodzisz z bractwa?

– Wręcz przeciwnie. Zaproponowali mi objęcie opieki nad 

pierwszą placówką badawczą. W  końcu będę w  stanie zrobić 

coś, co naprawdę ma jakieś znaczenie.

– Jakieś znaczenie? – oburzył się Mateusz. – A to, co tu robi-

my twoim zdaniem nie ma znaczenia? Nie traktuj mnie, jak idio-

ty. Doskonale wiem czym będziesz się zajmował.

– Tak? Skoro wszystko wiesz, to o czym chcesz rozmawiać?

– Cholera, Miłosz! Chcesz prowadzić eksperymenty na  isto-

tach?! A  co  z  niewinnymi ludźmi, w  których siedzą? Będzie-

cie porywać ich i  zamykać dla, jak to  nazwałeś, badań?! Tym 

chcesz się zajmować?!

– Ale z ciebie pieprzony hipokryta.

– Coś ty powiedział?!

– To, co  słyszałeś! Czym niby zajmowałeś  się podczas ostat-

niej akcji? Trzymaliśmy bydlaka resztkami sił, a  ty sprawdzałeś 

sobie koktajle tej starej raszpli! Czy to twoim zdaniem nie było 

eksperymentowanie?

– Uważaj co do mnie mówisz, Miłosz. Ostrzegam cię.

– Ty mnie ostrzegasz?! – wrzasnął, podchodząc do Mateusza 

z  wściekłością w  oczach, po  czym wystawił rękę i  użył swojej 

mocy, by przyprzeć go do ściany.

– Co ty, do cholery robisz?! Miłosz!

– Ty jeszcze śmiesz mi grozić?! Ostrzegasz mnie?! Jednym 

ruchem mógłbym rozmazać cię na tej ścianie – syknął, powoli 

uwalniając Mateusza. – Bractwo jest słabe! Wy jesteście słabi! Po-

winniśmy być armią, a nie bandą nieudaczników, którzy błądzą 

po omacku. Mamy strzec tego świata przed istotami, a nie się 

z nimi bawić. Ja to zmienię! Zobaczysz i może wówczas to zro-

zumiesz. Niedługo przyjadę zabrać swoje rzeczy. Nie próbuj ni-

gdy więcej stawać mi na drodze. Tym razem, to ja cię ostrzegam 

– dodał i wyszedł. 

Mateusz został w pokoju, walcząc z mieszanką smutku, żalu 

i gniewu.

Zadzwonił telefon.

– Cześć, Mateusz, tu Mikołaj.
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– Cześć.

– Biorę wolne. Muszę poukładać wszystko w głowie. Wszyst-

kim nam przyda się odpoczynek.

– Miłosz odchodzi – szepnął Mateusz.

– Cholera. Przykro mi, stary. Jak się trzymasz? Przyjechać?

– Nie. Masz rację z tym odpoczynkiem. Weź tyle czasu, ile po-

trzebujesz, a  ja poogarniam rzeczy w  obozie. Bractwo będzie 

musiało przysłać nam kogoś do pomocy. Do akcji w terenie zo-

staliśmy tylko my dwaj, póki co.

– W porządku. Jakbyś jednak chciał pogadać, to będę w oko-

licy. Dzwoń o każdej porze.

– Dzięki, Mikołaj. Poradzimy tu  sobie razem z  panią Irenką. 

Odpocznij.

– Okej. Na razie.

– Cześć.

Światło zaczęło przygasać. Mateusz wszedł z  powrotem 

do głównej sali.

– Energia się kończy – powiedziała pani Irenka.

– Widzę – odparł, po czym otworzył sejf i wyjął z niego oło-

wianą puszkę z uwięzionym w środku pielgrzymem, a następnie 

wszedł do windy.

– Potrzebujesz pomocy?

– Dziękuję, pani Irenko. Poradzę sobie – odparł i zjechał piętro 

niżej.

Coraz bardziej słabnące oświetlenie nadawało ceglanemu 

korytarzowi dość upiornego klimatu. Mateusz trzymał puszkę 

przed sobą, napinając mięśnie za każdym razem, gdy mijał sta-

lowe rury, kratki i inne magnetyczne elementy. Na końcu kory-

tarza były zaryglowane, drewniane drzwi, a za nimi urządzenie, 

które z  jednej strony zdawało  się pochodzić z  czasów wcze-

snych początków rewolucji przemysłowej epoki wiktoriańskiej, 

a z drugiej – wyprzedzać postęp o setki lat. 

Nie  mogliśmy czerpać energii z  legalnych źródeł. Musieliśmy 

pozostawać poza systemem, by nie  ściągać na  siebie uwagi. 

Na szczęście mieliśmy na to rozwiązanie. Będąc asystentem Jamesa 

Watta w 1763 roku, otrzymałem potężną dawkę inspiracji. Genial-

na prostota silnika parowego Newcomena, który wspólnie z Wat-

tem usprawniliśmy, podsunęła mi pewien pomysł, który pozornie 

zdawał  się być skazany na  całkowitą porażkę już od  samego po-

czątku. Do czasu aż zostałem strażnikiem. Energia pielgrzymów 

okazała się emitować pulsujące i naprzemienne pole magnetyczne, 

dzięki któremu mogłem wprowadzić do swojego projektu doskona-

łe źródło napędu, które nie wymagało ani paliwa, ani też żadnej 

dodatkowej energii spoza układu. Problem polega na tym, że ma-

jąc niemal darmowe źródło energii elektrycznej, nie  możemy  się 

tym z  nikim podzielić, ponieważ to  oznaczałoby zdemaskowanie 

bractwa i upublicznienie informacji o tym, że wśród ludzi ukrywa-

ją się istoty spoza naszego świata. Taka wiedza wywróciłaby życie 

na Ziemi do góry nogami, a znając ludzi, taki przewrót nie byłby 

ani łagodny, ani bezkrwawy. O  tym jednak opowiem przy innej 

okazji.

Od  śmierci Wiktorii minęło kilka dni, ale  Mikołaj nie  radził 

sobie z  tym najlepiej. Nie  miał planów urlopowych, donikąd 

nie  wyjechał i  z  nikim  się nie  spotykał. Szwendał  się od  baru 

do baru i robił wszystko, by nie myśleć, nie czuć, nie pamiętać. 

W  przeciwieństwie do  Miłosza, nie  obwiniał ani Mateusza, ani 

pani Irenki. Obwiniał tylko siebie.

Nie  miałem pojęcia jak źle z  nim było. Nie  odzywał się, a  ja 

nie  chciałem przeszkadzać mu w  wypoczynku. Wiedziałem, 

że przyjaźnił się z Wiktorią. Znali się od dziecka podobnie, jak Agata 

i  Śpioch. Gdybym wiedział, zrobił bym wszystko, by mu jakoś po-

móc, wesprzeć go, choćby porozmawiać. Nawet o tym nie pomy-

ślałem. Byłem zdruzgotany nagłym odejściem Miłosza, a  śmierć 

Wiktorii stała się blizną na moim sumieniu, która nigdy już chyba 

nie zniknie. Mikołaj jednak znalazł pomoc przypadkiem i zupełnie 

niespodziewanie, choć dziś myślę, że mogło to być przeznaczenie.

– Cześć, Mikołaj! Ale ten świat mały!

– A ty, to niby kto? – odparł, bełkocząc i kończąc pytanie gło-

śnym czknięciem.

– No  co  ty? Nie  pamiętasz mnie? Kaśka! Uniwerek? Coś ci 

świta?

– A, tak. Kaśka. Pamiętam – skłamał. – Słuchaj, to nienajlepszy 

moment na  rozmowę ze mną. Chciałbym posiedzieć tu  sobie 

w spokoju, więc jeśli nie masz nic przeciwko, to do zobaczenia 

innym razem.

– No, co ty? Miki! – odparła z uśmiechem.

– Proszę, nie mów tak na mnie. /…/

Fragment nowej powieści Tomasza Karca „Strażnicy” (tytuł 

roboczy)
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Joanna Kleinzeller  
„Gdzieś w galaktyce”

Agnieszka Ciesielska, bez tytułu

kolaż
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V. Gminny  
Konkurs Artystyczny  
„Zielony pociąg do sztuki” 2022

Jury, V. Gminnego Konkursu Artystycznego „Zielony pociąg do sztuki” w składzie: Magdalena Hanysz – Stefańska, Gagik Par-

samjan, Zbigniew Śmiechowski, Wiesław Jezierewski, wybrało zwycięskie prace i przyznało nagrody laureatom.

I miejsce – Janina Słowik „Zielona łąka”, akwarela

II miejsce – Danuta Ciupak „Koło za kołem”, ceramika

III miejsce – Anna Maria Modrzejewska „Zielony pociąg”, akryl na płótnie

Jury przyznało także 6 równorzędnych wyróżnień ustanowionych przez Stowarzyszenie Twórców „Przystanek Sztuka”: Vasyl 

Netsko „Chmielny Ryboduch”, olej na płótnie; Teresa Piotrowska „Preludium”, olej na płótnie; Ewa Boduch „Łąka”, olej na płótnie; 

Maria Szymańska „Lato w…”, olej na płótnie; Krystyna Kasprzyk „Raku”, ceramika; Małgorzata Gołofit „Żuławska zieleń”, ceramika

Anna Maria Modrzejewska „Zielony pociąg”, akryl na płótnie – III miejsce 

Danuta Ciupak „Koło za kołem”,  
ceramika - II miejsce

Krystyna Kasprzyk „Raku”,  
ceramika – wyróżnienie

malarstwo / ceramika
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Maria Szymańska „Lato w…”,  
olej na płótnie – wyróżnienie

Janina Słowik „Zielona łąka”, 
akwarela - I miejsce

Ewa Boduch „Łąka”,  
olej na płótnie – wyróżnienie
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Teresa Piotrowska „Preludium”,  
olej na płótnie – wyróżnienie

Małgorzata Gołofit „Żuławska zieleń”, ceramika – wyróżnienie

Vasyl Netsko „Chmielny Ryboduch”, olej na płótnie - wyróżnienie

Fot. Wiesław Jezierewski
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Agnieszka Smugła
Pragnę być odpowiedzią

szukając sensu absurdy mnożę
na czworo dzielę włos co się zjeżył
za błędy płacąc wciąż jak za zboże
ściśniętą szczękę próbuję szczerzyć

przechodzisz obok
trącasz przelotnie
moich emocji napięte struny
deszcz uczuć wzniecasz
liczę że zmokniesz
wtedy jest szansa że nie odfruniesz

i choć przez chwilę ze mną zostaniesz
a twoje myśli przy mnie posiedzą
los ci już zadał ważne pytanie
na które pragnę być odpowiedzią

Małgorzata Borzeszkowska
Pan K. w czerni i bieli

Na kamiennej ławce circus minimis
siedzi pan K,
przeciera oczy, do których przyklejono soczewki 
jak łuski zaćmy 
Pan K siedzi wciąż w tym samym miejscu, a cyrk kręci się to ze wschodu na zachód,
to znów w przeciwnym kierunku. 
Tłum wiwatuje na cześć lub złorzeczy, zależnie od położenia względem.
Ci po lewej, na wprost słońca, pochwycą powidoki niedźwiedzi i lwów, całe w bieli 
i czarne cienie gryfów i wielkich harpii. 
Ci z naprzeciwka wyraźnie zobaczą mityczne stwory
lśniące jak śnieg o świcie, 
gdy lwy zdają im się importem z samego piekła.

Ofiary wielkich optyków z rózgami w dłoniach.

Wszystko na arenie jest białe lub czarne. 
porządkowi uprzątają niepokojąco szare koty kurzu.
Ten czy inny cesarz (zmiana na cztery) opuszcza kciuk 
i na głowy widzów ze szmerem maszyn drukarskich leje się czarna posoka. 

Pan K rozgląda się ostrożnie w poszukiwaniu barw 
lub choć gołębich drobin szarości. 
Ryzykując ból i niezadowolenie liktorów odkleja soczewki i sprawdza, 
czy baretka orderu za dawne przewagi jest wciąż biała, 
jest wciąż biało-czerwona.

Tadeusz Wojewódzki 
Pięknie żyć

codzienność
wypełniona marzeniami dostatku
leniwie karmi powszedniość
przepycha ideały
wydeptanymi ścieżkami normalności
kroplami obfitości święci ołtarze
pomiędzy banałami 
….
można jednak żyć inaczej
pięknie
w codzienności wypełnionej 
radością wspólnego istnienia
można próbować
żyć pięknie
nawet w tej 
anormalnej codzienności

poezja



20     październik – grudzień 2022

Marek Kozłow

Wystawa  
Zdzisława Beksińskiego  
– 9 dni, 7 obrazów, 1 rzeźba, 5500 oglądających

Postaci Zdzisława Beksińskiego przedstawiać nie trzeba. Należy przecież do najbardziej rozpoznawalnych malarzy polskich 

ostatniego stulecia, znanych i szanowanych tak samo w kraju, jak i zagranicą. Samo nazwisko malarza, wsparte skuteczną akcją 

promocyjną przyciągnęło do Domu Wiedemanna tłumy zainteresowanych jego twórczością z samego Pruszcza Gd., z Trójmia-

sta, rzec można, z całego regionu. Na zwiedzających czekało 7 obrazów oraz jedna rzeźba. Wszystkie te prace pochodzą z ko-

lekcji prywatnych, i z wyjątkiem wcześniej datowanej rzeźby, powstały w latach 70-tych. W tym ich zestawieniu nie były jeszcze 

nigdy pokazywane, i prawdopodobnie nieprędko się to znowu zdarzy.

Bez tytułu, 1974, olej na płycie

sztuka
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Bez tytułu, 1973, olej na płycie

Bez tytułu, 1979, olej na płycie
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Sale wystawowe Domu Wiedemanna, nie pozwalały na przebywanie w nich więcej niż 15 osób na raz. Podyktowane było 

to kwestiami bezpieczeństwa, ale także komfortem w obcowaniu z dziełami mistrza. Szczególnie w weekendy, od pierwszych 

minut po otwarciu, ustawiała się kilkudziesięciometrowa kolejka chętnych. W spokoju, przerywanym tu i ówdzie rozmowami 

o sztuce, przybyli oczekiwali cierpliwie na swoją kolej. Klimat dyskusji o sztuce nie należał dotąd do pruszczańskiej codzienności. 

A czas oczekiwania dochodził nawet do 2 godzin. Nikt nie miał o to pretensji. Stanie w kolejce do mistrza przebiegało o tyle 

milej, że  zdecydowana większość zwiedzających spoza Pruszcza Gd. po  raz pierwszy zetknęła  się także nie  tylko z  Domem 

Wiedemanna, ale także z jego otoczeniem. Widok ten był dla wielu z nich zaskoczeniem. W wielu wypowiedziach przyznawali, 

że nie  liczyli się spotkać w Pruszczu Gd. z takim przybytkiem, tak doskonale odrestaurowanym i zadbanym. Nam też bardzo 

zależy, by przyjazd do  Pruszcza Gd. nie  był już więcej motywowany głównie znaną na  całym Pomorzu… giełdą handlową. 

Zależy nam, by oferta kulturalna Pruszcza Gd. przyciągała do miasta, także po letnim okresie, działającej w Pruszczu Gd. od lat 

i z sukcesem Faktorii Kultury.

Tak więc, oprócz bezdyskusyjnej wartości kulturalnej samej wystawy, jej wartością dodaną była doskonała promocja miasta.

Roman Ciesielski, który historię życia kulturalnego w Pruszczu Gd. zna jak mało kto, stwierdził: to  jest największa wystawa 

w dziejach miasta. Przebiła nawet „Venus Polska” [wystawę fotografii aktów, która w latach 70-tych objechała cały kraj, a w Prusz-

czu Gd. pokazywana była w budynku MDK, dzisiejszego CKiS].

Fot. Piotr Januszewski

Specjalne podziękowania dla Jacka Kucharskiego

Magdalena Tuźnik „Znowu do niej przyjechał”, 
olej na płótnie
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Henryka Lisiecka, rysunek

Wojciech Kostiuk „Oczekiwanie. Nadzieja. Przemijanie”, akwaforta, sucha igła

grafika / rysunek
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Hanna Idzikowska

Park Centralny  
w Pruszczu Gd.

fotrografia
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Rita Staszulonok „Pamięć korzeni”, tempera jajowa na płycie

Daniel Kufel „Nokturn”. Ruiny kościoła w Steblewie, olej

malarstwo
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Łukasz Jaruga „Tanzanitowa”, 
olej na płótnie

Dorota Ignatowicz-Wiśniewska, bez tytułu, olej na płótnie. Fot. Wojciech Jung

malarstwo
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Andrzej Sikorski
* * *

musicie mi wszystko, bo mi zabraliście – żądała po powrocie
oddali: maszynę do szycia, zegar, krzyż z napisem, garnki i sztućce aluminiowe

beczkę z obrusem i pościelami sama wykopała w ogrodzie
i na słońcu wybielała

i ona

Dobiesław Konieczny
* * *

wszystko co mam życie
zanurzam w tobie dłonie
cała reszta to przypadek
i palce są wilgotne
bawię się nimi
może krople rosy są po to
żeby o nich pamiętać
podobnie jak mgły lub ludzie
wczoraj był ładny dzień
w zeszłym roku o tej samej porze
było tak samo późno
czasem patrzę tylko na ciebie
i tylko ciebie widzę
tak samo lubię gdy morze
wyrzuci coś na piasek
tyle się tego wszystkiego dzieje
twoje włosy w ruchu
twoje zamyślenia
i to gdy do mnie mówisz…

Elżbieta Kruglik
Już czas

bezmyślność i otępienie
piętrzy się i kłębi, paruje
narzekanie i lamenty

a Mickiewicz?
jak zawsze siedzi sobie
nad Morzem Czarnym

teatralnie wznosić ręce
rozdzierać szaty - łatwo
na pokaz dla świata

pora zejść z widowni
gdzie mówią kiedy klaskać
i czynić za siebie

Łapacz snów 
wyplatam dla ciebie łąki
z ptasiego śpiewu
odświętnej ciszy
braku ludzkich słów

pochłaniam cały strach
otulam srebrną nicią
lekkością pajęczyny
zapomnianych dni

jestem tu byś mógł
świętować całą noc
tylko najpiękniejsze
odłamki swoich gór

scałuję ciężki pył
między łóżkiem a oknem
dla ciebie już tylko
księżycowy blask

Krzysztof Kamil Skrzypek
* * *

pamiętam z domu ten grudniowy stół
i obrusy w bieli jasne milionami świec
które gasnąc obudziły duszy szept

pamiętam z domu stajnie betlejemską
ułożoną całkiem po bożemu
z całym anturażem niemych bibelotów
tą bliskością nieba w nich niewidzianego

pamiętam z domu tę świadomość świętą
niekochania wrażeń błahych
porzucania wydumanych zdarzeń
na niby potrzebnych do chwytania nieba

Paweł Karmazyn
* * *

Umarli sobie poradzą,
mają już za sobą cierpienie.

Noce, które się nigdy nie zaczęły,
nigdy się nie kończą.

Gdy szedłem przez pustynię,
zobaczyłem czarnego wielbłąda ze srebrnym rogiem.

Idę z nim, ale jestem gotowy na krew.

Kosy płaczą, gdy podążam ścieżką cienia.
Kochasz to, co najlepsze we mnie,
kocham najlepszą część ciebie.

To wszystko nie jest łatwe,
jednak idę dalej.

Nagle jaskółka zanurkowała w niebie,
wciąż wędruję przez ciemność.
   Tłum. Hanna Glok-Lejk

poezja
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Jan Misiek

malarstwo
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Elżbieta Maria Laskowska
***

Porzuć myśli
niewarte uwagi
porzuć ból
co utkwił jak grot
zapomnij zło
co przecięło drogę
przywróć radość
uczucia
bądź tu i terazJan Stanisław Smalewski

Poezja i miłość
Miłosne uniesienia są bliskie poezji, 
ale ona sama bywa im uległa 
– kto widział starą gruszę by kwitła jesienią? 

Uniosła się w miłości, podnosząc ją z kolan, 
by rozdać, obdzielić wszystkie polne miedze,
by ją ofiarować ostatnim wędrowcom.

Miłosne uniesienia są bliskie poezji.
Jeszcze bliższa dzisiaj jest jej jemioła,
co się zagnieździła w topolach na miedzy,

pod gałęzią której karzą się całować, 
ufając, że kto kocha, będzie oczyszczony.

Czas na jemiołę, miłość, uniesienie.
Na ogień w kominku, może szklankę wina?

Czas na odwagę, gdy wiatry jesienne
rozwiewają wiersze niczym liście z topól.
Tylko miłość pozwoli nam zimę przetrzymać.

Janina Laskowska-Mróz
Pragnienie miłości 

Myśli uparcie wracają do wymownego spojrzenia
pewności słów
niespodziewanego wyznania
skradzionych namiętnych pocałunków
które nie dają o tobie zapomnieć
wywołują pożądanie i euforię serca
szalona wyobraźnia dopisuje ciąg dalszy
naszej wspólnej wędrówki
wywołując łzy tęsknoty za tobą
chcę usnąć jak najszybciej
by znowu móc cię spotkać
zobaczyć siebie w twoich oczach
utonąć w twoich ramionach
i poczuć tę miłość

Patrycja Fedak
* * *

nieprawda to
że gwiazdy bledną
gdy w ludzkich 
sercach mieszka zło

nie - nie chcesz 
już patrzeć
powieki już nie drżą
przelana krew
nie nasza
codziennością się 
stała...

słońce
ono coraz mocniej świeci
pod tym samym
niebem
rozsiewa nocą
swój srebrzysty płaszcz

Zofia Maria Smalewska
Cóż że lato minęło

Cóż że minęło lato? Jak moja młodość
i czar kwiatów. Że wiatr ścieli pod nogi kobierce liści.
Stąpam po nich z przyzwyczajenia od dawna,
jak też od zawsze lubię korale z jarzębiny.

Udajesz, że cię to nie bawi - nie jesteś wrażliwy
na umizgi jesieni. Zapomniałeś o gorących pocałunkach
letniego słońca. Wyciągasz rękę, by pochwycić
nić babiego lata. Też mi baba – myślę o sobie.

Wiem, wpisano mnie w jesień. Wpisano nas w nią
od dawna. Jak w klamry podwyższonego ryzyka
zagrożenia szalejącą pandemią. Ty też nic na to
nie poradzisz – to biologia. I wstrętna zaraza.

Nasza jesień nie zaraża - zbędne są maseczki.
I cóż, że wieczór wcześniej nadchodzi? Że szybciej
milknie gwar ulic. Trzymając cię pod ramię, czuję ciepło
bliskości. Zaprosiłeś mnie kochany na spacer po jesieni.

Chłonąc resztki letnich rozkoszy wrócimy do domu.
Napijemy się mojego wina z porzeczek i czereśni.
Zaufamy nadziei. Odpędzimy smutki. Trzymając się 
za ręce pokonamy tę drogę ufni, że zdążymy.

Kartuzy 5. 10. 2020

myśli nasze 
błądzą w nieznane
kto otrze
łzy
te gorzkie...
kto zmyje
krew
z rąk niewinnych...

zło 
zaczęło powszednieć 
niczym kromka
suchego chleba...

a kwiaty 
potraciły swe barwy
i wiesz 
że już nigdy
nie będą takie same
pozwoliłeś 
by tak się - stało

poezja
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Agnieszka Michalczyk „Kruk”, olej, złoto w płatkach na płótnie

Elżbieta Tężycka „Kościół św. Jacka w Straszynie”, olej na płótnie Genowefa Latocha „Kanał Raduni w Pruszczu Gd.” 

Iwona Deptuch-Dymowska „Nad Gdańskiem”, tempera

malarstwo
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Barbara Harbul

W słońcu i we mgle, zawsze 
z wrogiem...

Ciepłe czerwcowe przedpołudnie. Miasto kipi życiem, świat 

dawno ruszył z miejsca, a  ja?...ja dołączę! Na razie lekko przymu-

lona, jak strażacki staw w małej wsi, siedzę na przystanku, czekam 

na tramwaj i gram w zielone z losem. Przyjedzie 12, jadę do Oliwy, 

jeśli 10, wysiadam na Hucisku, idę do Forum...

Leniwy tok myślenia przerywa ostry sygnał karetki pogotowia, 

stawia mnie na baczność. Chyba serce bije szybciej, karetka wy-

jeżdża z jednego z trzech blisko siebie położonych szpitali, jeszcze 

długo słyszę jej alarmujący pośpiech, a ja wypowiadam pobożne 

życzenie, aby zdążyła do kogokolwiek jedzie.

Myślenie o  zaleceniach pani doktor zostawiam na  jutro, albo 

na moment, gdy w aptece schudnie mi natychmiastowo portfel. 

Ponieważ tramwaju nie widzę, sięgam do torebki po Kinder Bueno, 

jedną kostkę zawsze zdążę uszczknąć, ale kończy się na... pięciu! 

Jest tramwaj! Jego światła widzę z  oddali, ale  nie  wiem jeszcze, 

co będę robić w ciągu najbliższych godzin, a mam ich w planie 

kilka. Chowam więc resztę batonika i jak zwykle nerwowo szukam 

w torebce biletu, który przecież tak schowałam, aby znaleźć... Raz 

takie szukanie kosztowało mnie mandat za przejazd bez biletu! 

Ale przeżycie! Odwoływałem się, bezskutecznie oczywiście. Nigdy 

więcej takich wrażeń! Jest, jest bilet i jest 12! Jadę więc do Oliwy. 

Kierunek, Park Oliwski i  jego cudowne atrakcje kwiatowe. Lubię 

jazdę przez Gdańsk nowymi, schludnym i wygodnymi tramwaja-

mi, a pamiętam jeszcze te z drewnianymi siedzeniami, zatłoczone 

i  dygoczące, jakby za chwilę miały  się rozpaść. Trzeba było znać 

trasę, którą się jedzie, bo można było wysiąść tam, gdzie się nie za-

mierza! A  dzisiaj słyszę komunikat: Dworzec Główny, następny 

przystanek Brama Oliwska. Uśmiecham się do miasta, a ono od-

wzajemnia uśmiech, sznurami sunących samochodów, dużymi 

oknami wystawowymi i  ogromnymi reklamami na  Zieleniaku... 

Mijam piękny Wrzeszcz i  malutką uliczkę Bohaterów Getta War-

szawskiego. Nie rozbudowuję wspomnień, nie dzisiaj! Odpływam 

myślami gdzieś, nie wiem gdzie i otrząsam się na pętli w Oliwie! 

Nie chce mi się czekać na zielone światło idę więc wzdłuż ogrodze-

nia parku, ale po przeciwnej stronie ulicy. Mijam małe kawiaren-

ki, w tym jedną najciekawszą, bo jej ogrodzenie jest obwieszone 

linkami, do których klamerkami są przypięte duże kartki z wiersza-

mi! Czytam, oczywiście, że czytam, ba!...nawet robię zdjęcia, choć 

nie  znajduję takiego, który rozkruszyłby kryształki lodu w  moim 

sercu. Mijam kawiarenkę z  mocnym postanowieniem przyjścia 

na kawę, jeszcze dzisiaj...

Dochodzę do bramy wejściowej i przejścia. Niestety, czerwone 

światło zatrzymuje mnie. Chwilę czekam i obmyślam, gdzie pójdę. 

Mam tu kilka swoich pięknych miejsc. Za chwilę park połyka mnie 

w  całości, nawet i  z  butami! Muszę zobaczyć wyremontowaną 

nową Palmiarnię, muszę, ale nie w tej chwili, może przed wyjściem 

z parku, po którym chcę się trochę powłóczyć, popatrzeć na prze-

cudne klomby kwiatowe, a  przede wszystkim pobyć z  samą 

sobą. Chwilę stoję na mostku i patrzę na spiętrzone wody Potoku 

Oliwskiego, który udaje wodospad i tak faktycznie jest nazywany. 

Przyglądam  się dzieciom skaczących po  kamieniach obmywa-

nych przez wodę. Też tak skakałam... kiedyś! Kiedy to było?! Ja już 

nie skaczę, a woda jak płynęła, tak płynie. Patrzenie na bystry nurt 

wody zawsze kojarzy mi się z upływającym czasem. Teraz jestem 

w  miejscu tych kamieni opływanych przez wodę, już nie  mam 

mocy strumienia u początku wodospadu... Tyle spraw przeminę-

ło. Odrywam się od balustrady mostku i idę w kierunku klombów 

założonych w uporządkowanym francuskim stylu. Lubię to miej-

sce przed Pałacem Opatów, pomimo że jest oblegane przez ludzi 

okupujących dość liczne ławki. Jest co podziwiać! Spacer alejkami 

parku to prawdziwa rozkosz dla wszystkich zmysłów, a mnie nagle 

zachciewa się kawy!

Przecież dla filiżanki kawy nie wyjdę z parku! Wyjmuję więc resz-

tę Kinder Bueno i oszukuję głowę, wołającą kawy, kawy! Wypatruję 

wolnej ławki. Wyjątkowo nie mam ochoty na żadne towarzystwo 

i gdy dostrzegam jakąś uczniowską parę leniwie podnoszącą się 

z niezbyt odległej ławeczki w bardzo przyjemnym zakolu, natych-

miast przyspieszam kroku. Oni jeszcze ściskają  się i  całują, jakby 

świat obok nie istniał, a ja myślę, z jakich lekcji się urwali, jest po-

łudniowa godzina... Gdy dochodzę do  ławki i zaczynam grzebać 

w torebce niby w poszukiwaniu telefonu, odzywa się chłopak: – 

My zaraz idziemy, ławka będzie wolna.

– Dziękuję, nie potrzebuję całej ławki. Mogę się przysiąść? My-

ślałam, że już opuszczacie to miejsce. Jak się domyślam, jesteście 

na wagarach?

proza
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– Dobrze  się pani domyśla, ale  nie  jest pani z  jakiejś komórki 

społecznej? – Odezwał się jeszcze raz młody człowiek. Roześmia-

łam się szczerze.

– Nie, z komórki nie, ale szkołę znam od podszewki...

– Ooo! To  my już sobie naprawdę pójdziemy! Odezwała  się 

dziewczyna, podnosząc zdecydowanie plecak i  biorąc chłopaka 

za rękę.

Rozbawili mnie oboje, przecież nie  byłam dla nich żadnym 

zagrożeniem, ale w końcu sobie poszli, a ja miałam okazję popa-

trzeć na  ich przytulanie. Długo jeszcze ścigałam ich zazdrosnym 

wzrokiem...

Cisza i spokój, spokój i cisza. Nawet nie myślę o kawie, a o tych 

młodych ludziach. Jak oni mają dobrze! Nawet tego nie dostrzega-

ją. Czytają sobie z oczu i uścisku rąk, pragną pocałunków, pragną 

siebie... nim wszystko przeminie z wiatrem.

Tymczasem włączam telefon, aby zrobić kilka zdjęć z ostatnich 

dni wiosny.

Ktoś dzwoni. Nie odbieram i nie sprawdzam kto. W końcu nie ma 

mnie dla świata! Wszystko może poczekać... Odpływam w myślo-

wy bezkres, odpoczywam, korzystam z czasu dla mnie. Czasu, który 

sprezentowałam sobie sama!

Wszystko do czasu, gdy nie wiadomo jakim cudem słyszę jado-

wity syk.

– Zajęłaś, kobieto, moje stałe miejsce!

Leniwym gestem chowam komórkę do torebki i wyjmuję sta-

ły ekwipunek, zgrabne rozmówki polsko – francuskie na dowód, 

że  nie  zamierzam  się stąd szybko ruszyć. Mierzę kobietę, która 

przed chwilą coś do mnie syczała, od stóp do głów i  jeszcze raz 

w  odwrotnym kierunku. Wiek, gdzieś z  przedziału 40  – 45. Jak-

bym się kiedyś dobrze postarała i wcześnie zaczęła tę zabawę, mo-

głaby być moją córką, ale dobrze, że nie jest, bo nie lubię tatuaży, 

a ona ma je na wszystkich widocznych miejscach ciała. Już wiem 

co syczało... wąż owinięty wokół szyi, brrr...skąd taki pomysł? Robi 

na mnie nieciekawe wrażenie.

– No  i? – Pytam wolno w tym moim lekkim stanie zamulenia 

i grzebię znowu w torebce szukając niby nie wiadomo czego, ale ja 

wiem...

– No i normalnie, to bym powiedziała, wypierdalaj stąd! Ale do-

brze ci z  oczu patrzy, więc tylko powiem, abyś przesunęła  się 

na lewo, a ja usiądę na prawo i nie będziemy sobie przeszkadzały. 

Co ty na to? – Mówiąc to ciągle stała, przez co wydawała mi się 

groźna. Rozglądam  się wokół, wszędzie są ludzie, ale  gdyby coś 

zaczęło  się dziać, znikną z pola widzenia. Odzyskuję rezon, choć 

jest moment, że myślę o opuszczeniu tego miejsca i wycofaniu się 

z kłopotliwej sytuacji. Tyle świrów dokoła, bo ja wiem, czym to się 

może skończyć?

Wbrew zdrowemu rozsądkowi, odzywam się.

– Co ja na to?

– Co ja na to? – pytam jakby nie swoim głosem. – Spadaj stąd, 

kobieto, albo zostań, jeśli musisz na  tym wolnym kawałku ławki 

i nie wkurwiaj mnie, bo potrafię być szkodliwa, a masz taki zajebisty 

tatuaż... szkoda by było!

– Co ty, kurwa grozisz mi?...

– Nie grożę, ja cię tylko ostrzegam, ponadto nie lubię towarzy-

stwa bezczelnych bab, więc siadaj na dupie, jak chcesz i zajmij się 

sobą, bo jest czym.

Stoi jeszcze chwilę i rozgląda się. Może za wolną ławką? Myślę 

dość gorączkowo, bo sama siebie nie poznawałam w tej akcji.

– Miła to  ty nie  jesteś, chyba sobie pójdę, bo  dla odmiany 

nie znoszę nadętych bab, uważaj, bo zaraz zaczniesz gdakać i jajo 

zniesiesz. Nie przyjmuję całej piłki, bo nie wiem, na co ją stać, o so-

bie nie wspomnę!

– Wzajemnie i  nie  zatrzymuję. Szczęśliwej drogi!– Krótka piłka 

i nadzieja, że pójdzie. Otwieram rozmówki i widzę, że drżą mi ręce! 

Nie dość, że jestem zdenerwowana, to jeszcze się boję...a jak mnie 

uderzy i dopiero sobie pójdzie?

Miga mi obrazek z dzieciństwa, może miałam 8, 9 lat, na pewno 

nie więcej, bardzo zaczepna koleżanka z ulicy i klasy też, ale starsza 

ode mnie o rok chce mnie uderzyć, ja się cofam, cofam po traw-

niku między drzewami i  buums! Wpadam do  nieosłoniętej stu-

dzienki kanalizacyjnej już nieczynnej. Mała rozbójniczka uciekła! 

Nie  mogę wydostać  się z  tej ceglanej studzienki. Do  dziś słyszę 

swój płacz, krzyk i czuję ten strach pełzający do gardła, mam po-

zdzierane kolana, brudne rączki. Ratunek przychodzi ze strony idą-

cego mężczyzny, wyciąga mnie w dość specyficzny sposób, bierze 

na ręce, pyta jak się nazywam, gdzie mieszkam i po prostu zano-

si do domu. A kto mnie uratuje z opresji teraz? Powinnam wstać 

i odejść z tego miejsca! Ale nie! Ja uparcie tu tkwię, jakby to był mój 

kawałek podłogi. Żałuję, że nie mam już nawet kosteczki „kinderka”, 

tylko jakąś nędzną torebeczkę cukru z rysunkiem sowy, wygrzebu-

ję z  torebki i dość sprawnie sobie z nią radzę. Gdyby to widziała 

moja pani diabetolog! Ale nie widzi! A ja muszę się ratować... Po-

woli wraca spokój, udaję zainteresowanie słownictwem francu-

skim. Nie myślę! Wspominam licealne lekcje j. francuskiego i moje 

zainteresowanie bardzo przystojnym i szałowo ubranym panem, 

w pięknych, ale cholernie skrzypiących butach piaskowego koloru. 

Chyba to skrzypienie nie pozwalało mi porządnie przykładać się 

do tych lekcji j. francuskiego! Uśmiecham się...

– Ooo! Dama  się uśmiecha – Słyszę głos, który już z  samego 

brzmienia mnie irytuje, więc się nie odzywam. Kobieta siedzi już 

dłuższą chwilę, ja ze swojego miejsca nie ruszyłam się ani o centy-

metr. Jakbym tu wrosła, ale spod oka zerkam na nią i myślę, że ona 

wysyła mi sprzeczne sygnały. Napastliwość i  wulgarny język kłó-

ci się z jej eleganckim wręcz wyglądem! Jest zadbana, gustownie 
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ubrana... co jest do cholery?! Moje zdumienie nie ma granic, gdy 

z torebki wyjmuję niewielką piersióweczkę i podając mi mówi:

– Napij się, dobrze ci to zrobi. Nie będziesz taka nadęta! – Jakby 

czyta w moich myślach. Nie bój się, to dobry, oryginalny francuski 

koniak i sama upija spory łyk.

– W miejscach publicznych nie wolno pić! – Mówię dość sta-

nowczo i zaraz robi mi się zwyczajnie głupio, że faktycznie jestem 

nieżyciowa!

– Oh, mon dieu! To  zrób to  szybko, jak ja! – Upija kolejny łyk, 

a moja głowa krzyczy kawy, kawy!

– Nie zdecydowanie dziękuję. – Milknę i dalej miętolę nieśmier-

telne rozmówki.

Ona natomiast chowa piersiówkę do torebki i zdejmuje zgrabny 

żakiecik.

Już nie zerkam! Robię oczy jak stare 5 zł z rybakiem i... gapię się 

tak, jakbym to  ja strzeliła sobie tego koniaczka raz i  drugi! Obie 

ręce od nadgarstków po ramiona w takim tatuażu, jaki mi się na-

wet przyśnić nie  mógł. Fantazja! Teraz widzę miejsce tego węża 

na szyi... chyba mi się ta kompozycja podoba?

Ona być może widzi moje zdumienie, ale nie mówi nic. Jeszcze 

raz sięga po  alkohol, lecz już nie  ponawia propozycji, a  ja czuję, 

że teraz bym skorzystała!

– To czego się uczysz? – Pyta z zaciekawieniem prawie równym 

mojemu zdumieniu. Nie odpowiadam, tylko pokazuję tytuł, zdej-

mując kolorową okładkę.

– Mogę? – Wyciąga rękę i niemal wyjmuje mi podręcznik z garści.

– I z takiego gówna chcesz nauczyć się języka? Tobie potrzeb-

na jest konwersacja, konwersacja i  jeszcze raz konwersacja! Rzuć 

to w pioruny! –

Oddaje mi moje cenne rozmówki i patrzy na alejkę, którą kroczy 

elegancki starszy pan. Ode mnie starszy na pewno. Uśmiecha się 

nie, nie do mnie, do tej dziwnej kobiety!

– Moja duszko! Co  ty odpiechrrdalasz!? Biegam od  30  minut 

po całym pachrrku, a ty sobie tu siedzisz i  jeszcze pani przeszka-

dzasz! – Tu uśmiecha się do mnie naprawdę uroczo, a ją chyba na-

wet namiętnie całuje w jakieś miejsce tego tatuażu.

– Phi, 30 minut?! Ty masz biegać za mną całe życie – i ze śmie-

chem całuje go w policzek!

– C’est mon mari, Jean– to mówi do mnie, a ja zdumiewam się 

po  raz nie  wiem który, ten starszy pan to  jej mąż? Ona mówi 

po francusku, co jest grane?!

Nie wiem, co mu powiedziała, bo nie jestem na etapie rozumie-

nia szybkiej mowy! On tylko pyta się z uśmiechem „napchrrawdę”? 

A to jego chrrr, jest tak urocze, jak on sam. Teraz ona bez żenady 

zwraca się do mnie:

– Excusez moi, j’ai besoin de parler à mon mari rapidement. 

Compris?

– Oui, évidemment – Odpowiadam speszona, jak uczennica 

przed tablicą. I za chwilę jestem świadkiem cudownie brzmiącego 

języka w rozmowie dwojga ludzi, nie z płyty, ale na żywo. Myślę, 

że jest to tak piękny język, że gdyby nawet czytano mi książkę tele-

foniczną, byłabym zachwycona! Skończyli...

– Musieliśmy  się szybko dogadać, a  mon mari, tu  uśmiech 

w jego stronę, nie najsprawniej posługuje się polskim. Zapraszamy 

madame na dobrą kawę i lody.

Przełykam ślinę na myśl o lodach i o kawie też, ale nie, stanow-

czo dziękuję i odmawiam, wymawiając się brakiem czasu, bo ten 

mój kończy  się za 15  minut. Pan skłonem głowy daje mi znak, 

że rozumie, jej pomaga założyć żakiet.

Ona tymczasem zwraca się do mnie.

– No cóż! Trudno. Miło było z tobą poczekać na męża. To moja 

wizytówka, może kiedyś ci się przyda i powiem ci na ucho – tu na-

chyla się do mnie, a ja czuję zapach słodkawych, ale dyskretnych 

perfum – do kurwy nędzy nie bądź taka sztywna, jakbyś, cholera 

połknęła kij od miotły. Więcej luzu, a będziesz szczęśliwsza! Podaje 

rękę. Uścisk ma taki prawidłowy, mocny, ale serdeczny. Odwzajem-

niam tym samym. Podaję rękę panu i na mojej dłoni ląduje ciepły 

pocałunek. Kończy się ceremonia pożegnania. Oni odchodzą. Idą 

objęci czule i wyglądają na takich z gatunku: zakochany On, szczę-

śliwa Ona....

Jest w nich coś podobnego, a zarazem innego, niż w parze wa-

garujących nastolatków. To chyba jest symptom dojrzałości. Długo 

patrzę za nimi.

Czuję lekkie ukłucie zazdrości, po raz drugi w tym parku i w tak 

krótkim czasie. Trzeciego nie zniosę!

Patrzę na  wizytówkę w  kolorze soczystej trawy, czytam i  zdu-

miewam  się po  raz nie  wiem który! Życie, jesteś piękne!... choć 

czasem masz smak kwaśnych jabłek! Czytam „Nicola Brzozowska.

Tłumacz przysięgły języka francuskiego”

miasto, to Trójmiasto i rząd cyferek.

Jprd. jak można pomylić  się w  powierzchownej ocenie ludzi, 

czemu nie odbierałam tych sygnałów, czym się sugerowałem? Ję-

zykiem? On może być z rynsztoka, ale to nie on jest wyznacznik 

człowieka, choć wiele o nim mówi.

Chowam wizytówkę za okładkę moich rozmówek. Mocno po-

stanawiam przyłożyć się do nauki francuskiego to raz, dwa obo-

jętnie gdzie wejść na kawę, trzy, pomyśleć o tej sztywności. Cztery, 

pięć i dziesięć... brać, co życie niesie.

Zamyślam się nad własną powierzchownością oceniania ludzi 

i  wyrzucam sobie taką naskórkowość widzenia. Muszę nad tym 

popracować, bo dostałam porządną lekcję. Pomyślę o tym jutro, 

bo to „jutro „ najlepiej mi wychodzi w życiu. Zbieram się z ociąga-

niem z tego urokliwego miejsca i idę do katedry.
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Idę po ciszę, spokój, spłukanie wrażeń, oczyszczenie zmysłów. 

Kiedyś, gdy jeszcze wierzyłam Bogu, szłam po odpuszczenie win 

przede wszystkim, a to wszystko inne było obok. Teraz proporcje 

zmieniły się, ale miłość do wnętrz kościołów, ich sakralnej atmosfe-

ry pozostała w sercu i jest azymutem nie tylko w chwilach smutku, 

którego chyba zgodnie z datą urodzenie mam ciągle pod dostat-

kiem. Takie i podobne myśli strzelają mi przez głowę, gdy siedzę 

w turystycznym barze przy drodze do katedry i sączę kawę z pla-

stikowego kubka.

Patrzę na  słoneczną stronę życia i  uśmiecham  się do  gołębi 

i do własnych myśli. To jedna z chwil szczęśliwości tu i teraz...

Ogromne, zabytkowe drzwi katedry stoją otworem i zapraszają 

do środka, ale za nimi są trzy stopnie i mniejsze drzwi, które trzeba 

otworzyć. Sekundy wahania... jednak wchodzę i ciągnę za sobą falę 

jasności prawie południowego słońca. Natychmiast zagarnia mnie 

cisza, otula chłód, co odbieram jako przyjemne wrażenie. Przyklę-

kam i  spoglądam na  ołtarz, pokornieję mimo wszystko. Nie  jest 

pusto, tu  zresztą nigdy nie  jest. Zawsze są turyści, podziwiający 

wszystko, są prawdziwi miłośnicy sztuki sakralnej, są też ludzie 

zagubieni w życiu, szukający ratunku tam na górze. Przypomina 

mi się zdanie z Dezyderatów, że z Bogiem trzeba żyć w zgodzie, 

cokolwiek  się myśli o  jego istnieniu. Z  zamyślenia wyrywa mnie 

niepokojący widok trzęsących się ramion kobiety, po figurze sądzę, 

że  młodej. Płacze? Chyba tak. Nie  odrywam od  niej oczu. Siedzi 

sama w przedostatniej ławie z ciemnego litego drewna. Nie lubię 

tych ławek wyjątkowo, bo podobnie jak te stare w św. Mikołaju, 

są tak sprofilowane, że zmuszają do prostego siedzenia, nie mają 

przestrzeni.

Jeśli tu jestem, zatrzymuję się w okolicach chóru przy najpięk-

niejszym ołtarzu, jednym z dwudziestu pięciu tej katedry. Wszyst-

kie są po  lewej stronie świątyni, prawa jest od nich wolna, a  ten 

„mój” Św. Krzyża zdobi piękna figura św. Weroniki obejmowanej 

wieńcem z róż. Do patronki mam zawsze dużo próśb, pytań i pre-

tensji... A teraz mam dobry punkt obserwacyjny tej młodej kobiety. 

Młodej, bo  tylko ten przedział dwadzieścia, trzydzieści, no  może 

jeszcze trzydzieści pięć płacze tak rzewnie w publicznym ( jednak) 

miejscu.

Ona płacze bezgłośnie, chyba nie  potokiem łez, choć widzę, 

że używa chusteczki... Łka całym swoim ciałem i włosami też! A te 

ma piękne! Cała głowa w ciemnobrązowych lokach, a właściwie 

w pierścieniowych splotach.

Twarzy oczywiście nie widzę, ale ręce, a właściwie widzę tylko 

dłonie, są jasne.

Krótka chwila namysłu, a właściwie impuls, przecież kiedyś, do-

kładnie w podobnym miejscu, też nie zostałam sama...

Idę, staram  się tłumić stuk szpilek. Staję za jej plecami. Czu-

je to, lub słyszała kroki, odwraca głowę, przykłada chusteczkę 

do  zapuchniętych powiek, patrzy bezmyślnie, jakby patrzyła, 

a nie widziała. Dotykam drżącego ramienia, a ona tężeje natych-

miast, jakbym dotykiem swojej ręki zwaliła tonę ciężaru na jej barki.

– Zmarł ci ktoś? – pytam szeptem. Faktycznie jest młoda, chy-

ba nawet w wieku mojego syna. Zamarła, nie  trzęsie się, nie pa-

trzy na mnie, milczy, ale nie strąca mojej ręki, czyli akceptuje gest! 

To bardzo dużo, bo weszłam w jej przestrzeń dość bezceremonial-

nie. W tej chwili może mi odpowiedzieć wszystko, nawet, że mam 

jej dać spokój... Jeśli to powie... dam.

Po chwili kiwa przecząco głową. Czuję ulgę i niepokój, że dopie-

ro teraz wszystko przede mną.

– Dziewczyno – mówię szeptem 

– Jeśli nikt ci nie umarł, to nie płacz! Łzami nie zaszyjesz ran ser-

ca! Łzy, to nie balsam! – Mam te słowa z tyłu głowy, pamiętam je 

doskonale, jak i człowieka, który je powiedział, kładąc mi rękę na ra-

mieniu, dokładnie jak ja teraz!

Odsuwa się i gestem ręki, pokazuje miejsce koło siebie. Siadam, 

ale zaraz klękam i spośród tysiąca bardziej lub mniej potrzebnych 

drobiazgów, wygrzebuję pudełeczko jeszcze z Rzymu, ale z różań-

cem z kolorowych agatów, noszących ciepło serc i dłoni zaprzyjaź-

nionych ludzi, którzy mi go podarowali pewnego imieninowego 

dnia. Przesuwam kolorowe paciorki ot tak sobie, liczy  się gest! 

Odmawiam modlitwę serca i  proszę o  koncept i  dobre słowa, 

ostrożne słowa, bo to czyjeś serce!...Pozornie nie interesuję się nią, 

ale czekam na kolejny gest, który, czuję, musi wyjść z jej strony. Co-

kolwiek teraz zrobię w jej kierunku, będzie wchodzeniem z butami 

do jej duszy! Tego nie wolno robić...

Przesuwam agatowe paciorki i oddaję im swoje ciepło.

– Jak skończy pani się modlić, wyjdziemy stąd! Proszę... – Słyszę 

błagalny w głosie szept. Spoglądam na nią. Delikatnie uśmiecha się 

przez łzy. Odwzajemniam uśmiech. – Dobrze – mówię i dopiero te-

raz, od jeden do dziesięciu, myśli moje powtarzają: „Święta Mario! 

Matko Boża, módl się za nami»...cokolwiek to znaczy.

Wychodzimy z ławki, spoglądam na główny ołtarz, przyklękam, 

ona też.

Odprowadza nas cisza i  niemy wzrok wszystkich świętych 

na ołtarzach.

Za chwilę otula czerwcowe ciepło i zagarnia jasność południo-

wego słońca.

Nie bądź pewny, że czas twój

do ciebie należy i tylko ty nim grasz...

Świat dokoła nas grał wiosennymi barwami, kusił zapachami 

i cieszył widokiem skaczących wróbli. W popłochu przebiega alej-

kę ruda wiewiórka, wywołując zawsze wspomnienia z dzieciństwa, 

zupełnie nie wiem dlaczego.

Kobieta, z którą wyszłam przed chwilą z katedry oprócz egzo-

tycznej urody ma sympatyczny, kontaktowy sposób bycia i  miłą 
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powierzchowność. Po tej kąpieli w słonych łzach, jest w niej coś 

niewinnego. Toteż, gdy zaprasza mnie, z ogromnej wdzięczności, 

jak to określa, na kawę i kuszący deserek, odpowiadam, że dam się 

skusić i jako że pomimo moich szpilek, jest ode mnie wyższa, biorę 

ją pod rękę i pytam, gdzie idziemy?

– Do tej małej kawiarenki przy Pałacu Opatów, widziałam, że jest 

otwarta.

Odpowiada wesoło i poprawia jakieś niesforne loki nad czołem. 

Obserwuję ją

na tyle, na ile jest to możliwe w pokonywaniu drogi. Wolę, aby 

coś mówiła, ale milczy, a ja nie zamierzam nadawać żadnego kie-

runku rozmowie, nie chcę po prostu o nic pytać. Zostawiam sy-

tuację własnemu rozwojowi. Kawiarnia jest nieopodal katedry, 

ale już na terenie parku. Wchodzimy i wybieramy stolik z widokiem 

na kolorowe klomby. Nie ma z tym problemu, bo nie ma ludzi. Se-

zon turystyczny jeszcze się nie  rozhuśtał, jeszcze nie ma wakacji, 

jest więc cudowna spokojność. Podchodzi sympatyczna z wyglą-

du kelnerka i posyłając do nas uśmiechy jak żagielki, zachwala róż-

ne ciasta, jakie mają do zaoferowania. 

Obie wybieramy jabłecznik z bitą śmietaną i gałką lodów, ja pi-

stacjowych, ona słony karmel. Na widok tych smakowitości, czas 

przestaje się dla mnie liczyć.

Spoglądam na  nią już otwarcie, to  znaczy bezceremonialnie 

przyglądam się...

– Pani mnie obserwuje – Bardziej stwierdza niż pyta, 

ale  nie  wprawia mnie tym w  zakłopotanie. Uważam, że  otwiera 

drogę do rozmowy. Uśmiecham się znad filiżanki kawy, kiwam gło-

wą na potwierdzenie.

– Nie  ukrywam. Masz bardzo oryginalną urodę, piękne włosy 

o niespotykanym odcieniu, budzisz ciekawość...

– Och! – przerywa mi niespodziewanie – Dziękuję za te komple-

menty jestem trochę zażenowana – Mówi faktycznie jakby nieco 

speszona, co tylko dodaje jej uroku – Mam to po mamie, jestem 

do niej bardzo podobna, jak widziałam na zdjęciach – Spoglądam 

na nią uważniej, o nic nie pytam, ale już wyczytuję jakieś pęknięcie. 

„Widziałam na zdjęciach”... co to znaczy? Czuję jednak, że nie jest 

to  moment na  drążenie czegokolwiek, zresztą rozleniwiłam  się 

tym deserem i  jakby nie chciało mi  się budzić szarych komórek, 

bo i po co?

– Jak właściwie masz na imię, jeśli to nie tajemnica. Jak mam się 

do ciebie zwracać? – Pytam z grzeczności tylko po to, aby zjechać 

z tamtego tematu.

– Afrodyta. Jestem Afrodyta. Dla przyjaciół Dita, dla znajomych 

Afro – mówi swobodnym głosem, okraszając dźwięcznym śmie-

chem, odsłaniającym dwa rzędy ząbków białych jak perełki.

– Ja chyba śnię! – Niemal wykrzykuję zdumiona

– Ale boginią grecką nie jesteś? – Dodaję ze śmiechem pokry-

wającym zmieszanie.

– Nie, z  pewnością jestem z  krwi i  kości Greczynką po  mo-

ich rodzicach, Chloe mama i  Janis Samoras tato. Nazwisko mam 

po  mamie. Tak zadecydowała ciocia. Obywatelstwo mam pol-

skie, tu to znaczy w Oliwie chodziłam do szkoły, jednej, drugiej... 

Mieszkaliśmy jednak kiedyś w Policach, ale ja tego nie pamiętam. 

Liczy się dla mnie Oliwa.

W powietrzu zrobiło  się gęsto od  jej myśli i mojej ciekawości. 

Nie pytam jednak o nic, a ona zamilkła...celowo? Nie wiem. Uśmie-

cham się i uciekam od ciekawości. Milczymy chwilę, każda ze swo-

imi myślami.

– Wiesz, Afrodyta... – Przerywa mi, po  raz drugi mi przerywa. 

Do trzech razy sztuka.

– A jak pani ma na imię. Jak mam się do pani zwracać?

– Mam na imię Weronika i tak możesz się do mnie zwracać.

– Nie śmiałabym. Pani Weronika brzmi bardzo ładnie.

– Jeśli tak uważasz, możesz tak mówić – Odpowiadam, a jedno-

cześnie zastanawiam się, jest grzeczna, czy buduje tamę?

– Coś pani, pani Weroniko zaczęła mówić, a ja tak przerwałam, 

może nie w porę, przepraszam. Słucham...

Bezwzględnie jest jednak grzeczna, to znaczy dobrze ułożona, 

myślę z sympatią.

– A to taka dawna troszkę zabawna historia. Gdy byłam mniej 

więcej w twoim wieku, aby osiągnąć taki efekt na głowie, jaki ty 

masz bez wysiłku, jako dar natury, biegałam do fryzjerki i gwałci-

łam swoje włosy jedną trwałą za drugą. Jeszcze ta pierwsza dobrze 

nie zeszła, a ja już biegłam na trzecią. – Uśmiechnęła się i z zainte-

resowaniem zapytała.

– Tu, w Oliwie?

– Nie, ja nie jestem z Oliwy. To było w Gdańsku na Grobli. Wiesz, 

gdzie jest ta ulica? – Kiwa przecząco głową. – A wiesz gdzie jest 

Kaplica Królewska i Fontanna IV Kwartałów, chociaż nie! Fontanny 

wtedy nie było.

– Teraz kojarzę, ja nawet znam ten zakład fryzjerski. No, ale co, 

robiła pani tą trwałą z efektem?

– No oczywiście, że z efektem! Miałam afro jak cholera! To znaczy 

piękne! Pani Ewa zawsze się postarała, a ja mówiłam, że od niej wy-

chodzę zawsze piękniejsza niż w rzeczywistości! Tak było do cza-

su! Aż się chyba zmówiły ona i jej córka Małgosia, że koniec tego 

maltretowania włosów i robią mi to afro po raz ostatni. Jeśli będę 

chciała trwałą to już nie u nich w zakładzie!

I co miałam robić?! Po prostu zmieniłam fryzurę, ale do dziś je-

stem wdzięczna, że zadbały nie o kasę, a o kondycję moich wło-

sów. Tam zresztą prowadziłam mojego małego syna. Lubił jak pan 

Paweł kładł deskę na fotelu i dopiero go strzygł, a zagadywał go, 

a coś mu opowiadał...
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– Ma pani syna? Ile ma lat? – Jest chyba w  twoim wieku. Ma 

37 lat – odpowiadam

– Oj, to ja jestem o rok starsza!

– Czyli niewiele się pomyliłam. – stwierdzam ze śmiechem.

– A wie pani, że mój wujek Andrzej, jeździł z Oliwy do pana Pawła 

na pogawędki

o rybach, bo obaj byli wędkarzami...

– Niesamowite! – wykrzykuję i teraz ja jej przerywam. – Zobacz, 

jaki świat jest mały

a Trójmiasto to w ogóle globalna wioska! Kto by pomyślał?!

– Moja ciocia znała się z panią Ewą jeszcze ze szkoły, oni się przy-

jaźnili. Byli na ślubie Małgosi z panem Stachem, on też pracował 

na dziale męskim i  raz przed studniówką przywiozłam do niego 

mojego kolegę, ogolił go prawie na łyso, bo Jacek tak chciał. Pani 

Małgosia uczesała mnie na studniówkę!

– Jacek to twój kolega? Ładne imię!

– Tak, to już zamierzchłe czasy, ale dla mnie to było coś więcej 

niż koleżeństwo!

Było minęło. A pani syn, jak ma na imię?

Kompletne zaskoczenie, oderwanie myśli. – Tomasz, Tomek – 

odpowiadam bez namysłu i nie mówię prawdy! Sama nie wiem, 

dlaczego! Co mną powodowało?

– A  jak Twoja ciocia ma na  imię? Przekażę pozdrowienia pani 

Ewie już przez Małgosię, bo pani Ewa jest na emeryturze.

– Idalia, Idalia Kamińska. Tak nazywała się moja ciocia, bo już ani 

ona, ani wujek nie żyją od dwóch lat. To właśnie na ich grobie by-

łam dzisiaj.

– Tak mi przykro. Zobacz, pan Paweł też nie żyje...

Zapadło milczenie. Kawa się skończyła, po ciastkach nie było śla-

du! Żeby ten rozdział zamknąć, należało z kawiarni po prostu wyjść. 

Reguluję rachunek i  wychodzimy na  zupełnie świeże powietrze, 

jakże inne od tego, w którym poruszałyśmy się przez...chyba godzi-

nę. Powietrze lat minionych...kto by pomyślał.

– Pani Weroniko! – Entuzjastycznie odzywa się daleko już za pro-

giem kawiarni, Afrodyta. Jak dziwnie mitycznie to brzmi. – Pokażę 

pani miejsce, do którego urywaliśmy się z Jackiem z lekcji. To zna-

czy włóczyliśmy się po parku, a to było miejsce tajnych rozmów.–

– Chcesz mnie zaprowadzić do uszu?!

– A skąd pani wie?

– Jak mówisz o tajnych rozmowach, to od razu widzę te uszy 

po obu stronach alejki. Jak mój syn był mały, też tu przyjeżdżaliśmy. 

A gdzie chodziłaś do szkoły, tej średniej oczywiście. – Dodaję dla 

ścisłości.

– Do liceum sportowego na Czyżewskiego. Byliśmy w klasie lek-

koatletycznej. Jacek miał potencjał, ja raczej nie!

Pomimo lekkiego oszołomienia całym przedpołudniem i  jego 

przebiegiem, ludźmi, którzy pojawili się na mojej drodze, słucham 

uważnie, bo mam wrażenie, że w mojej głowie odezwał się pierw-

szy dzwonek alarmowy.

– Co to znaczy „miał potencjał”?

– Po prostu był stworzony do sportu, mógł biegać, grać w pił-

kę koszykową czy siatkową, skakać...mógł, ale nie chciał. Dla niego 

najciekawszą lekcją była przerwa, ale ja chyba kochałam go za to, 

że właśnie taki był, całkowicie moje przeciwieństwo!

A do tego wszystkiego był świetnym kumplem, lubianym w kla-

sie i zamiast oczu miał w tym miejscu dwa cudowne kawałki nieba! 

Można się było zakochać. –

W mojej głowie dzwonek ostrzegawczy numer dwa

– No i jak się to skończyło?

– A tak, że na studniówkę przyszedł ze swoją dziewczyną, tak ją 

przedstawił. Z maturą nie poszło mu tak gładko, jak myślał, ja wy-

jechałam na studia do Torunia. Och! Jeszcze w tym wszystkim był 

zły duch, Ormianin, Hakob Hara... coś tam, nawet nie chcę pamię-

tać. Zaczęły się znacznie gorsze rzeczy, niż nasze ucieczki do parku 

–... Przerywa w zamyśleniu, a w mojej głowie gra już cała kapela 

dzwonków. Nie wiem kto lub co nauczyło mnie nosić pokerową 

twarz i tłumić emocje do maksimum. Bez względu na to, nauka się 

przydała.

– No  i  jesteśmy przy uszach! – Niemal wykrzyknęła radośnie. 

Z Konstantinem, moim mężem, nie ma takiej zabawy! Ale my prze-

cież możemy! –

Ooo! Jest więc mężatką, nie nosi obrączki, a jest na taką mani-

festację wolności za młoda, nie opowiada o mężu, może dziecku, 

a w jej głowie tkwi miłość ze szkolnych lat! W moich myślach pęk-

nięcie jej duszy było coraz głębsze...

– To co?! Wejdziemy, poszepczemy?! Coś pani powiem ważne-

go, co dla mnie wiele lat temu było za ciężkie do udźwignięcia. 

Będę Jackiem, dobrze? Ale nie, to nam nie wyjdzie, ja to pani po-

wiem, bo pani nie mogłaby być mną.

– Jestem niezmiernie ciekawa –. Odsuwamy  się od  uszu, 

bo wchodzą tam dwie małe dziewczynki.

–... więc Jacek, po takich zwyczajowych szeptankach i buzi, buzi, 

powiedział coś takiego: „wiesz, ja jestem z domu dziecka, moi ro-

dzice wzięli mnie z domu dziecka”... i się rozpłakał. Słyszałam jego 

płacz w tym uchu. Nie umiem powiedzieć jak długo. Popukałam 

palcem w ścianę, usłyszał

Powiedziałam tylko: „A mnie, ciocia i wujek, wzięli z Domu Małe-

go Dziecka w Oliwie na Abrahama... i ja się cieszę”.

Wyszliśmy, każdy ze swojego ucha i... poszliśmy do katedry.

Wzięłam ją za rękę, była zimna jak lód w przeciwieństwie do mo-

jej, gorącej, jak kafle pieca mojej babci. Chyba miałam gorączkę.

Wszelkie podobieństwa osób, zdarzeń, miejsc... są przypadkowe.
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Nowoczesna biblioteka  
w gminie Pszczółki

Z końcem października zakończył się dwuletni projekt „Nowoczesna biblioteka w Gminie Pszczółki” realizowany przez Gminną Bi-

bliotekę Publiczną w Pszczółkach w ramach programu BLISKO. Dzięki dofinansowaniu z programu BLISKO zrealizowano wiele działań 

skierowanych do różnych grup społecznych, które miały na celu wzmocnienie roli biblioteki jako miejsca, jednoczącego społeczność 

lokalną działaniami kulturalnymi.

W pierwszym roku realizacji przedsięwzięcia odbyły się liczne szkolenia dla bibliotekarzy i partnerów projektu.

Zrealizowano również wiele działań skierowanych do najmłodszych mieszkańców gminy Pszczółki. Odbyły się profesjonalne warsz-

taty teatralne zakończone spektaklem „Uwaga, złota rybka”. Dodatkowo w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Pszczółkach zostały 

nagrane dwa audiobooki. Z okazji Dnia Niepodległości zorganizowano dwa koncerty. Jeden przeznaczony dla dzieci „Wspólne śpie-

wanie pieśni patriotycznych”, drugi natomiast dla widzów dorosłych „Ani słowa o miłości” w wykonaniu Teatru Zielony Wiatrak.

W drugim roku realizacji projektu zorganizowano konferencję dla bibliotekarzy „Nie samą książka bibliotekarz żyje” oraz wizytę stu-

dyjną, podczas której bibliotekę w Pszczółkach odwiedzili przedstawiciele bibliotek z Pucka i Władysławowa.

Dla dzieci i młodzieży przeznaczone były warsztaty teatralne „Mały – wielki teatr”, które poprowadzili: Magdalena Żulińska i Piotr 

Kłódka. Efektem warsztatów był premierowy pokaz „Kopciuszka” w wykonaniu małych aktorów. Ponadto zorganizowano koncert pio-

senek kina międzywojennego w aranżacji jazzmana Ignacego Wiśniewskiego oraz w mistrzowskim wykonaniu zespołu „Les Femmes”. 

Ważną częścią projektu był konkurs inicjatyw oddolnych „Działaj kulturalnie w  Gminie Pszczółki”, który umożliwił uzyskanie dofi-

nansowania na inicjatywy senioralne, młodzieżowe inicjatywy kulturalne oraz działania kulturalne integrujące lokalną społeczność. 

W efekcie zorganizowano warsztaty muzyczno-teatralne, które poprowadziła Maria Klamann. Finałem warsztatów było nagranie klipu 

promującego Gminę Pszczółki „Nasze miejsce”. Kolejna inicjatywa to „Żelisławki, czyli krótka lekcja historii”. Przy wsparciu finansowym 

powstał piękny mural przedstawiający pałac w Żelisławkach, który cieszy oczy odwiedzających świetlicę wiejską. Dodatkowo zorgani-

zowane zostały warsztaty z graffiti i sztuki ulicznej, a także ognisko z DJ-em dla dzieci oraz młodzieży z Żelisławek i okolic.

Dwuletni projekt dobiegł końca, ale  mamy nadzieję, że  kolejne działania podejmowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Pszczółkach będę równie interesujące, a co ważne będą kontynuować integrację lokalnej społeczności.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Warsztaty teatralne



38     październik – grudzień 2022

Mural „Pałac w Żelisławkach

Koncert zespołu „Les Femmes”
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Gabriela Hryniewicka „Dziewczyna z koniem”, olej Olena Ulyanova „Trickster”. Echo w lesie.  
Batik, tkanina, technika autorska

Danuta Kraszewska „Zielone Jagódki”, olej na płótnie

malarstwo
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Grzegorz Antoni Cwaliński

Król Dawid
Król Dawid z pruszczańskiego kościoła Podwyższenia Krzyża Święte-

go od 294 lat obserwuje wiernych z wysokości. Barokowa figura wyko-

nana przez gdańszczanina Andreasa Hildebrandta zwieńcza misternie 

wykonany, datowany na 1728 rok prospekt organowy. Biblijnej postaci 

z harfą towarzyszą w sekcjach bocznych prospektu dwa stojące anioły 

podłączone do mechanizmu osiemnastowiecznego instrumentu. (GC) 

Fot. Grzegorz Antoni Cwaliński

fotografia
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Wioletta Toruńczak

Młodzież była kiedyś  
jakaś inna…? 
– o powieści Stacha Szulista „Ćwiczenia akrobatyczne”

„Nie  obchodzi mnie, że  jacyś urzędnicy u  góry myślą inaczej. 

Niech sobie wymyślają, a  pan niech ma odwagę… by mądrze 

dozować głupotę zrodzoną na  szczytach urzędowej indolencji. 

Pan jest od tego, aby przemówić im w moim imieniu do rozsądku. 

W zasadzie teraz w naszym, bo za mną stoi cała armia niezadowo-

lonych, wkurzonych i wkurwionych”. 

Mówi Karol do dyrektora zanim zacznie strzelać… „Za to, że je-

steście, jacy jesteście. Trzeba było całe życie myśleć. Może nabie-

rzecie rozumu. Nie, wy nie nabierzecie rozumu, bo wam nie wolno, 

wam nie pozwalają, bo procedury i jakieś tam podstawy. Wy tkwi-

cie w szablonie, bo cali szablonem w szablon wetkniętymi jeste-

ście” - kontynuuje Karol - kierując te słowa do nauczycieli, zanim 

dokończy w swojej szkole rozpierduchę…

Uspokajam. To  tylko sen, a  może marzenie senne, szesnasto-

letniego chłopca, którego cały świat zawodzi, zwłaszcza szkoła 

staje się udręką. Czy młodzież mówi takim językiem? Czy „indolen-

cja” nie  jest słowem zarezerwowanym dla erudytów językowych. 

Czy to możliwe, aby w  tym wieku tak postrzegać szkołę, system, 

w którym grono pedagogiczne i dyrektor pozbawieni moralnych 

kręgosłupów znajdują swój przytułek, albo dostają stanowiska a lu-

dzie zasad, bo i tacy tam są, prędzej czy później mają dość tkwienia 

w systemie, który jak się okazuje nie ma szans na  trwałą zmianę. 

Bo taka szansa pojawiła się już nieraz. Ale u nas tak to już jest, jak 

coś idzie ku  dobremu, to  zawsze znajdą  się tacy, którym będzie 

to przeszkadzać. 

Język językiem - słowa trudne i rzadkie przeplatają się z tymi, któ-

re powszechnie nazywane są językiem ulicy. Soczystym, przysadzi-

stym i krwistym. Zapytałam o to autora, koleżanki, mające starsze 

dzieci, zapytałam trzynastoletniego syna - wszyscy potwierdzili. 

To nie zabieg literacki, tak młodzież rozmawia. No to ok. Jeżeli tak 

jest no to nie ma się co na to obrażać. A jak cytować to nie kropko-

wać. Cytując nie wykropkowałam. Mnie jednak w tych przytoczo-

nych wypowiedziach bardziej zastanawia to, jak bardzo są trafne 

w wyciąganiu wniosków i ocenie sytuacji. Przecież wielu z nas ob-

serwując rzeczywistość widzi, kto zbiera laury i za co, a kto dostaje 

po  głowie i  za co. Widzimy też wszechobecną obojętność, bez-

radność, konformizm, szablonowość. Aby tylko przetrwać kolejny 

dzień, miesiąc, rok. Młodzież nas obserwuje, raczej ma w  nosie 

co sobie o nich myślimy - i może to dobrze. Dostrzega fałsz, ob-

łudę, a  przede wszystkim brak konsekwencji i  bezradność doro-

słych. Może jednak lepiej być tego świadomym, bo pomimo tego, 

że to widzą, to z upływem czasu stają się tacy sami. Mając przed 

sobą mistrzów, uczą się i często ich przerastają. 

Aż Rodzic i Tylko Rodzic, tak nazywa swoich rodziców Karol. Dość 

powszechny model rodzinny. Nadopiekuńcza matka i  nieobec-

ny ojciec. Tak naprawdę nieobecni są oboje. Karol nawet woli tę 

ich nieobecność, niż obecność, o której czasami sobie przypomi-

nają, że powinna być. Te poranne rozmowy, ech… szkoda gadać. 

„Po  co  się pobrali, skoro nawet  się nie  lubią”. No  właśnie. Po  co? 

Wątek relacji rodzinnych to kolejny temat z obszaru meta. Po co się 

ma dzieci, skoro się nie ma dla nich czasu, po co małżeństwo, skoro 

nikt nie podejmuje wysiłku zadbania o nie, po co to wszystko, gdzie 

jest sens.

Karol to taki gość, którego się nie da nie polubić. Myśli, prowo-

kuje, jest zabawny, koleżeński, empatyczny, ale  też nie  da sobie 

wciskać kitu, a  rzeczy nazywa po  imieniu. Pytając ojca kim jest - 

w odpowiedzi dostaje „szczeniakiem, na którego muszę harować 

od rana do nocy”. Nie wie z kim ma rozmawiać o życiu, o dojrzewa-

niu. Można przeżywać odpowiedź ojca i się zadręczać. Ale można 

przyjąć, że on już taki jest. Karol przyjmuje, ale czy sobie z tym radzi.

Książka, którą napisał nauczyciel z  wieloletnim stażem, jest za-

pewne wynikiem osobistego doświadczenia, wnikliwej obserwacji 

i chyba jednak olbrzymiej sympatii i zrozumienia dla młodego czło-

wieka. Przez skórę czujemy, że młodzi ludzie są kalką nas samych. 

Kiedyś również zbuntowanych, mniej konformistycznych i bardziej 

autentycznych. Czujemy, że  dorastając, oni również są skazani 

na to w czym tkwimy od pokoleń. Popełniać będą te same błędy, 

wchodzić w podobnie niefortunne relacje, aż w końcu gdzieś kie-

dyś dojdą do wniosku, że kiedyś było jakoś fajniej. A młodzież była 

jakaś inna.

Stach Szulist, autor książki „Ćwiczenia akrobatyczne”, o której po-

wyżej piszę, wydaje się mieć te wszystkie mechanizmy przemyśla-

ne. Jego sympatia dla młodych ludzi uwodzi i daje do myślenia. Mi 

dała.

recenzja
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Aleksandra Anderman  „Nabrzeże zimą”, olej Gina Wiszniewska  „Jesienna droga”, olej na płótnie

Ilona Roszak „Szarłaty”, olej na płótnie

malarstwo
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Tadeusz Wojewódzki „Moja nadzieja...”, akryl Gabriel Roszak „Pożegnanie”, olej na płótnie

Gagik Parsamjan, z cyklu „Kolory życia”, olej na płótnie
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Złote Ręce  
– skarb, który posiadasz

Świat współczesnego człowieka bardzo szybko się rozwija, ceni liczby i jest racjonalny. Tempo życia nie pozostawia innego 

wyboru, jak tylko dostosować się do panujących wymagań i być przygotowanym na wyzwania. Jednak czasem bez twórczego 

i kreatywnego podejścia do problemu, jego rozwiązanie jest niemożliwe.

Złote Ręce – skarb, który posiadasz – pod takim tytułem w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wlk. odbyły się twórcze warsztaty, 

organizowane przez Fundację KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja i dofinansowane ze środków gminy 

Trąbki Wielkie. W ramach tego kolejnego projektu, realizowanego przez Fundację KIWI dla gminy, odbyły się twórcze warsztaty 

z autorskich technik pracy z materiałami. 

Organizatorzy projektu Złote Ręce wychodzą z założenia, że z kreatywnością rodzi się każdy człowiek, i kreatywność cały czas 

pozostaje w zasięgu jego ręki. Kreatywność możemy rozumieć jako postawę i działanie twórcze umożliwiające dochodzenie do 

nowych idei, rozwiązań, koncepcji, skojarzeń. Słowo „kreatywny” pochodzi z języka łacińskiego, od słowa „creo” – tworzę, produ-

kuję, poczynam, daję czemuś początek, a łacińskie słowo „creatus” oznacza „dziecko, potomek”.

Na warsztatach Złote Ręce uczestnikom została zaprezentowana aktualna koncepcja upcyklingu. Uczestnicy odkryli kilka no-

wych i niespotykanych, lecz łatwych w wykonaniu, technik pracy z materiałami. Czas na warsztatach upływał w przyjemnej 

odkrywczej atmosferze – każdy odnajdował swój „skarb” i dzielił się radością tworzenia. Przerwa na poczęstunek była czasem na 

prezentację kulinarnych talentów osób przybyłych na warsztaty. Było wspaniałe, wesoło i smacznie. Każdy zrealizował kilka dzieł 

z materiałów, a ponadto wzbogacił własny potencjał twórczy o nowe pomysły. Prowadzący z przyjemnością zwrócili uwagę na 

poziom manualnych umiejętności uczestników i ich chęć do nauki. Nie ma w tym nic dziwnego, bo mieszkańcy Trąbek Wielkich 

znani są ze swojej aktywnej postawy, a oferta GOKSiR jest bogata w kulturalne i twórcze wydarzenia. 

Przewidywana jest kontynuacja projektu Złote Ręce. Na wystawie były zaprezentowane użytkowe dzieła uczestników oraz 

twórców projektu Złote Ręce. Na otwarciu wystawy wyjątkowość Rzeczy Pięknych podkreśliła i uprzyjemniła atmosferę swoim 

występem Grupa Muzykujących Przyjaciół „Bóbr i Kos” z Szarego Ganku, Autorskiej Galerii Sztuki w Pruszczu Gdańskim. 

Olena Ulyanova



45

Nowa Muzyka Żuławska
W domu podcieniowym w Miłocinie odbyła się premiera płyty „Nowa Muzyka Żuławska” i spotkanie autorskie z Lud Hauza. 

Wspaniałe, mocno nacechowane Żuławami, muzyczne przedsięwzięcie.

Grupa producentów Lud Hauza Music Producers wyprodukowała jedyną i pierwszą ścieżkę dźwiękowa dla najniżej położonej 

krainy geograficznej w Polsce.

W wyjątkowej – ciepłej i klimatycznej atmosferze uczestnicy wydarzenia w zaczarowanym domu wsłuchiwali się w dźwięki, 

które rozbrzmiały w starych murach.

Producenci przekazali słuchaczom ciekawe szczegóły powstania projektu. Skąd pomysł, kto tworzył oraz dlaczego akurat 

Żuławy te wypowiedzi padły podczas odsłuchu.

Wśród słuchaczy gościliśmy zastępcę wójta gminy Cedry Wielkie Piotra Jaśniewskiego, który podziękował w imieniu naszej 

społeczności za piękny dar, jakim jest uwiecznienie i promocja Żuław w zupełnie innej nieoczywistej odsłonie.

Odbiór całości był mocno pozytywny i utwierdził nas jak i producentów w słuszności swoich działań. Dziękujemy za dobre 

słowa i przekazujemy link do utworów:

https://ludhauza.bandcamp.com/album/nowa-muzyka-u-awska?fbclid=IwAR0epYbkEk55wzSqF8w003IOlWRg-
9cue29JAeYm0C167kaJeufnkWP3efC8

Nagranie powstało w ramach programu Regiony – Mobilne Laboratorium Kultury, realizowanego przez Fundację Pruszczanie.pl 

i Fundację Port Art. 

Patronat medialny: Radio Wnet, Radio Kultura, Radio Spin, Polyphonia, Kochamy Żuławy, @Warto, Pruszczanie

Współwydawcy: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie; Żuławski Park Historyczny; Klub 

Nowodworski; Gmina Nowy Dwór Gdański; Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich; Gmina Cedry Wielkie; Gmina 

Nowy Staw; Fundacja Sztuka i Technologia.

Wsparcie wydawnicze:

Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim; Mały Holender; Flizy w Polsce; 

My New Car; Koncerty na Kochanowskiego; Create & Connect

Źródło: www.zokis.eu/aktualnosci/nowa-muzyka-zulawska-1

Okładka płyty Lud Hauza  „Nowa Muzyka Żuławska”
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10-lecie Fundacji 
BURSZTYNOWYM SZLAKIEM

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM z  Pruszcza Gdańskiego w  tym roku obchodzi 10-lecie swojej działalności. Powstała  jesienią 

2012 roku, a od 2015 roku posiada status organizacji pożytku publicznego tzw. OPP. W swoich działaniach Fundacja stara się łączyć kulturę 

z dobroczynnością.

Przez te 10 lat zrealizowała wiele akcji i przedsięwzięć charytatywnych, kulturalnych, edukacyjnych, wydawniczych oraz wypoczynko-

wych dla dzieci i młodzieży. Były to m.in. Festiwale Piosenki Dziecięcej „Bursztynowa Nutka”, festyny rodzinne, wystawy sztuki wizualnej, 

koncerty, warsztaty artystyczne, półkolonie dla dzieci. Fundacja jest wydawcą kilku płyt muzycznych oraz książek, m.in. „Święta pachnące 

wspomnieniami”, „Pajęczyny pamięci”, 3-częściowy cykl „Historia powiatu gdańskiego w pytaniach. Ludzie, zdarzenia, miejsca” - w tym roku 

ukaże się cz. III.

W ramach działalności oświatowej Fundacja prowadzi szkoły – Licea Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS, w których młodzież łączy 

zdobywanie wiedzy i umiejętności ze sprawnością fizyczną i wyszkoleniem mundurowym. Kadeci biorą udział w uroczystościach o charak-

terze patriotycznym, rocznicowym, obozach poligonowo-sprawnościowych, zajęciach, kursach i specjalistycznych szkoleniach w ramach 

współpracy z MON. Młodzież licealna pod opieką nauczycieli i Fundacji bierze czynny udział w wolontariacie i licznych akcjach charytatyw-

nych. SPARTAKUS to szkoły dla młodych ludzi z pasją, gotowych podejmować różne wyzwania i ambitnie realizować swoje wymarzone cele. 

Większości działań Fundacji towarzyszą akcje charytatywne – zbiórki publiczne na rzecz podopiecznych, których w Fundacji jest kilkoro. 

Są to dzieci i osoby niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji, potrzebujące pomocy.

Realizacja tak wielu akcji jest możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu jej wszystkich członków, wolontariuszy, wsparciu sponsorów i przy-

jaciół, odpisom w ramach 1% oraz dotacjom otrzymywanym w formie grantów od Starostwa Powiatowego, Gminy Pruszcz Gdański oraz 

Wojewody Pomorskiego.

Więcej informacji o działalności Fundacji można znaleźć w Internecie na stronie www.bursztynowym.pl i Facebooku.

Spotkanie jubileuszowe. Na pierwszym planie Zarząd Fundacji 
– Alicja Boruc, Joanna Fuks i Urszula Kuffel-Otlewska i Rada 
Nadzorcza Fundacji – Krystyna Narożańska i Małgorzata 
Waguca-Jączek oraz sponsorzy, działacze i wolontariusze

Książki wydane przez Fundację BURSZTYNOWYM SZLAKIEM – „Święta pachnące wspomnieniami”, „Pajęczyny pamięci”  
i 1 część „Historii powiatu gdańskiego w pytaniach. Ludzie, zdarzenia, miejsca”

jubileusz
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1 – Bursztynowa paczka dla 
podopiecznego Nataniela

2 – Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Bursztynowa Nutka”

3 – Bursztynowe paczki dla hospicjum 
od kadetów SPARTAKUSA, 2020 r. 

4 – Przekazanie 2 fotelików 
do samochodu dla podopiecznych 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego 
w Pruszczu Gdańskim 2022 r.

5 – Kadeci SPARTAKUSA na Paradzie 
Niepodległości – Gdańsk, 
11 listopada 2022 r.

Fot. Archiwum Fundacji 

1 2

3 4

5
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Tadeusz Jałoszyński

Chłód wspomnień
Obudziłem się, cały zlany potem, drżący, przerażony – jakiś dziw-

ny jakby  gwałtowny krzyk rozdzierał powietrze, usłyszałem w tym 

krzyku a może i wrzasku agonię – to nie był krzyk człowieka, sze-

roko otwartymi oczami starałem się przeniknąć , znaleźć rzeczy-

wistość jaka zaistniała w ponurym mroku nocy, spojrzałem przez 

okno na niebo, było jakby puste, ciemne z odcieniem siwawym 

jakby wypolerowane jednolitym kolorem. Drzewa skamieniałem 

stały w bezruchu, słychać było tylko monotonny trzask pękających 

gałęzi, z którym za byle podmuchem rozsypywał się szary popiół.

Usiadłem, wyprostowałem nadwyrężone nogi, miałem spieczo-

ne wargi jakby ogarniała mnie trwoga, że znowu coś zacznie się 

dziać. W takiej chwili człowiek staje się bezsilny, boi się przyznać 

do słabości a ta słabość staje się haniebna – wynajduję w myślach 

jakieś nowe puste słowa bez wyrazu, jakieś zaklęcia a nawet prze-

kleństwa, że nie sposób ich oklaskiwać  - nawet zacząłem w my-

ślach rysować figury stylistyczne, to był chwilowy szok.

Nie  słyszałem już krzyku, docierało do  mnie jakieś piskliwe 

zawodzenie, ohydny jęk który napawał mnie obrzydzeniem, 

nie  wytrzymałem wstałem powoli stopami dotykając zimnej 

podłogi – czułem jeszcze szybkie uderzenie swego serca a zimny 

pot polewał moje plecy; zacząłem ostrożnie poruszać się powoli, 

zmierzałem ku oknu tam gdzie w ciemności ukazywały się rozja-

śniające promyki – otworzyłem okno, owiał mnie nagły chłód noc-

nego powietrza – czułem zapach wilgoci budzącego się poranka, 

oparłem  się o  wysoki parapet okna patrząc w  górę widziałem 

jakby mleczne jasności tworzących się promyków, były ruchome 

ale spokojne ruchy powidoku świateł łączyły się z monotonnym 

skrzypem, jakby swoją jasność ocierały o mrok – jasność ta wyda-

wała stłumiony jęk.

Wiedziałem już, że  to  skrzypi łańcuszek, na  którym wisiała 

ogródkowa latarenka – wiatr poruszał łańcuszkiem a  latarnia ko-

łysząc się tańczyła zataczając światła które tworzyły ponury cień

Nagle piskliwe zawodzenie umilkło, usłyszałem teraz jakiś sze-

lest; silny, gwałtowny prąd powietrza uderzył mnie w twarz, a ol-

brzymi cień zasłonił na moment promieniste jasności.

Wychyliłem się do przodu – co zobaczyłem ? 

Duża, puchata sowa trzepocząc wielkimi skrzydłami odlatywała 

gdzieś daleko za rzekę, w rozkołysanym świetle wyglądała jak upiór…

Zobaczyła mnie zauważyłem, że coś od niej odpadło, spojrza-

łem na dół na ziemię, tuż pod moim oknem leżały w połowie prze-

cięte truchła szczura, tułów, łapy i ogon leżały we krwi…

Odskoczyłem od okna z obrzydzeniem, chłód podłogi w domu 

potęgował je – odskoczyłem od okna pakując się szybko pod koł-

drę, nakrywając się jeszcze dodatkowo kocem, zrobiło się cieplej, 

ulżyło mi… długo jeszcze z trudem oddychałem a serce kołatało 

w piersiach, zacząłem mówić do siebie – znów ulżyło mi…

Wróciłem do  wspomnień, spojrzałem w  okno księżyc wscho-

dził i swoim słodkim rogalem przesłał mi uśmiech – odzyskałem 

spokój.

Pod oknem na bruku rozległy się czyjeś kroki, ktoś energicznie 

przechodził ulicą, usłyszałem wyraźne chlupotanie wody w  ka-

loszach, potem jakiś nerwowy kaszel – zauważyłem, że o ścianę 

domu oparty ktoś długo stał patrząc na resztki leżącego truchła, 

oddychał nierówno – ja też czekałem na spokój mojego serca…

Wróciłem znów do dawnych wspomnień – kiedyś zaraz po woj-

nie, gdzie mieszkaliśmy była stara cegielnia, złapał się wielki szczur 

w specjalną pułapkę, długo biegał po niej pragnąc się wyzwolić…

Spojrzałem znów na księżyc – przesłał mi uśmiech…

Anna Flis 
„Gwiżdże. 
Kaszubscy 
kolędnicy”, 
rzeźba
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Andrzej Kruk

Z kolekcji starych zdjęć

Łapino, ośrodek wypoczynkowy „Malmor”,  
lata 60.

Straszyn 1973 r.

Samolot Li-2 kawiarnia na terenie Ośrodka 
Wczasowego MSW w Straszynie, ok. 1970 r.

historia
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Dariusz Dolatowski

Bronisław Falkiewicz (1921-2006) 
– więzień Stutthofu i PRL-u, kowal artystyczny, 
budowniczy „Sołdka“ i współzałożyciel OSP 
w Mierzeszynie, mieszkaniec Błotni w gminie 
Trąbki Wielkie1 – cz.2

12 grudnia 1947 roku Bronisław Falkiewicz wydzierżawił w Mierzeszy-

nie dawną kuźnię Wróbla i rozpoczął, po otrzymaniu zezwolenia od Izby 

Rzemieślniczej w  Gdańsku i  opłaceniu należności w  Urzędzie Skarbo-

wym, świadczenie usług kowalskich. Zarobione pieniądze pozwoliły mu 

na zakup mandoliny, na której grał ulubione piosenki. Coraz częściej też 

głosił publicznie w kuźni i gospodzie ludowej w Mierzeszynie zasłyszane 

w radiu wiadomości polityczne nieprzychylne władzy ludowej. W związ-

ku z tym był uznany przez nią za niepoprawnego politycznie i coraz czę-

ściej obserwowany przez ormowców, milicję i Urząd Bezpieczeństwa.    

W 1951 roku Bronisław Falkiewicz po utraceniu kuźni w Miłowie, którą 

upaństwowiono, podjął pracę w  wydzierżawionej kuźni w  Mierzeszy-

nie, a  po  jej upaństwowieniu w  Państwowym Ośrodku Maszynowym 

w Czerńcu w charakterze brygadzisty, gdzie otrzymał ładne mieszkanie, 

a starsze dzieci chodziły do przedszkola. Niestety praca ta mu nie odpo-

wiadała ze  względu na  panujące tam zasady. Dręczył go też stosunek 

władz do żony Irmgardy ciągle uważanej przez nie za Niemkę.  

24  kwietnia 1952  roku zamieszkał w  Gdańsku Oruni i  podjął pracę 

w Stoczni Gdańskiej w charakterze instalatora rur okrętowych. Tu uczest-

niczył w  budowie statku „Sołdek”. Wkrótce  się zwolnił, ale  powrócił 

do pracy w tej firmie 24 kwietnia 1953 roku. Został zatrudniony w cha-

rakterze kowala i zamieszkał w Błotni, gdzie prowadził małą przydomową 

kuźnię.  Pracę w stoczni porzucił, gdyż za uprawianie polityki na terenie zakładu był zagrożony aresztowaniem. Zamieszkał z ro-

dziną w Błotni w domu, który sąsiadował z domem teścia Bronisława Falkiewicza. Z tyłu dobudował kuźnię i zaczął świadczyć 

usługi kowalskie.

2 września 1954 roku w domu Falkiewiczów odbyła się rewizja skutkująca jego zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Powia-

towego Urzędu Bezpieczeństwa z Pruszcza Gdańskiego, a następnie osadzeniem w areszcie w Gdańsku przy ulicy Kurkowej, 

skąd został zwolniony 11 grudnia 1954 roku.  W czasie pobytu w areszcie zachorował na szkorbut i gronkowca złocistego oraz 

nadkwasotę. Przeżył też kilka operacji, gdyż groziła mu amputacja nogi.

Po zwolnieniu z aresztu schorowany Bronisław Falkiewicz skazany w czasie rozprawy, podczas której zeznawali zastraszeni 

i przymuszeni świadkowie (później wycofali swe zeznania), a on sam był skuty kajdanami, jak pospolity przestępca, na dwa lata 

pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata, powrócił do pracy w kuźni. Niestety cały czas był obserwowany przez mili-

cję i ormowców, a do domu przychodził funkcjonariusz urzędu bezpieczeństwa grożący mu, że jeśli się nie poprawi, to rodzina 

nie znajdzie po nim śladu.

1 Wspomnienia i dokumenty Bronisława Falkiewicza – udostępniła i autoryzowała wnuczka Tamara Stajniak.

Bronisław Falkiewicz przy pracy w kuźni 
(prawdopodobnie w Mierzeszynie)

historia
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5  stycznia 1959  roku Bronisław Falkiewicz i  jego żona Irmgarda, na  podstawie aktu notarialnego, otrzymali w  darowiźnie 

od teścia Franciszka Zarzyckiego, który wyjechał na stałe do Niemiec, jego gospodarstwo rolne o powierzchni 0,62 ha. Gospoda-

rowaniem zajmowała się w zasadzie żona, a on sam świadczył w dobudowanej do domu kuźni usługi kowalskie, między innymi 

ozdabiał kościoły w Mierzeszynie, Suchej Hucie, Postołowie i w innych miejscowościach. Wiele jego wyrobów cieszących się 

dużym uznaniem trafiło do Niemiec.

10 grudnia 1962 roku Bronisław Falkiewicz został zatrudniony w oddziale Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdań-

sku, w charakterze montera samochodowego, w stacji obsługi. Był też brygadzistą i podlegali mu uczniowie.

Dom Falkiewiczów w Błotni – ok. 1950 r.

Krata w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła  
w Mierzeszynie

Kute drzwiczki do kominka
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15 lipca 1965 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mierzeszynie powierzyło mu obsługę i konserwację studni 

głębinowej w Błotni oraz inkasowanie od rolników należności za wodę.  

12 maja 1967 roku został członkiem zwyczajnym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w okręgu gdańskim. Członko-

stwo cofnięto mu decyzją Zarządu Głównego 18 czerwca 1980 roku.  

20 maja 1992  roku Bronisław Falkiewicz za zasługi dla pożarnictwa, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego, został odzna-

czony złotym medalem. W dwa miesiące później otrzymał od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pra-

wo do ulg i świadczeń przysługujących kombatantom i osobom represjonowanym w czasie wojny i w okresie powojennym. 

W 1995 roku został zrehabilitowany. Zmarł 11 kwietnia 2006 roku.

Złoty medal za ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA, 1992 r. Bronisław Falkiewicz wstąpił do Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego w 1946 r.

ŚwiecznikOzdobna podkowa

Ulubiona mandolina Bronisława Falkowicza
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Nowiny  
z pruszczańskiej książnicy 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna to miejsce, w którym każdy znajdzie interesujące dla siebie wydarzenia. Instytucja posiada 
bardzo bogatą ofertę kulturalną zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Listopad i początek grudnia były wypełnione licznymi spotka-
niami z niezwykle ciekawymi osobami ze świata kultury, sztuki, polityki, a nawet sportu. Nie zabrakło również wydarzeń dla wielbicieli 
muzyki.

Bibliotekę odwiedziła Anda Rottenberg – historyk sztuki, krytyk, kuratorka sztuki i autorka wielu książek. Spotkanie toczyło się wokół 
książki „Historia sztuki w latach 1945-2005”. Licznie zgromadzona publiczność słuchała o polskich artystach, o docenianiu naszej krajo-
wej sztuki poza granicami. Ogromne zainteresowanie wzbudziły kontrowersyjne prace polskich artystów wyświetlone na slajdach. Za 
przykład niech posłuży Obóz Auschwitz zbudowany z klocków Lego, jako sposób na walkę z trywializacją spraw wymagających powagi. 

Gościem Biblioteki była również dziennikarka, wieloletnia korespondentka w Rosji, Krystyna Kurczab-Redlich. Dyskusja toczyła się wo-
kół biografii Putina  „Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina”. Uczestnicy spotkania przyglądali się władzy pełnej terroru, strachu 
i tortur. Słuchali o braku  zdecydowanej reakcji świata zachodniego wobec agresji na Gruzję, Krym i Ukrainę, o ciągłym przymykaniu oka 
przez społeczność międzynarodową, o tzw. putinizacji świata. 

Nie zabrakło też wydarzeń dla dzieci i młodzieży. Kilka grup szkolnych wzięło udział w spotkaniu ze wspaniałą autorką książek, Barbarą 
Kosmowską. Pisarka opowiedziała uczniom o swojej drodze do zostania pisarką, o inspiracjach, a także zaprezentowała bohaterów kilku 
książek. Natomiast Magda Bielicka autorka książek dla dzieci, dziennikarka, przedstawiła kulisy pisania książek i artykułów. Zapoznała dzie-
ci z fragmentami swojej książki „Wakacje Telepatka i Melepetka”. Były również rozmowy o spełnianiu marzeń i wytrwałym dążeniu do celu.

Odbyły się także warsztaty z animacji poklatkowej oraz kodowania. Biblioteka zamieniła się w studio filmowe a  dzieci nagrały pierwsze 
filmy, poznając tajniki animacji.

W bibliotece odbył się koncert „Melodie, które kochamy”, w wykonaniu Ewy Jankowskiej-Mikulskiej, Kingi Mikulskiej, oraz Andrzeja 
Mikulskiego. Artyści zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności słynne arie operowe, operetkowe oraz musicalowe, pieśni ne-
apolitańskie, a także standardy jazzowe. Czytelnicy mieli także okazję posłuchać zespołu polsko-ukraińskiego Grupa Grających Przyjaciół 
„Bóbr i Kos”. Muzycy zaprosili słuchaczy na koncert „Piosenki, które wszyscy znamy i kochamy”.

Pruszcz Gd., również na zaproszenie Biblioteki, odwiedził słynny himalaista, Adam Bielecki.
Zapraszamy do obserwowania naszej strony -  www.biblioteka-pruszcz.pl

Spotkanie z Andą Rottenberg Spotkanie z Magdą Bielicką

Gra zespół „Bóbr i Kos” Warsztaty animacji
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Tomasz Jagielski

Dzieje żuławskiej wsi 
Leszkowy po 1945 roku

Leszkowy to mała wieś na terenie powiatu gdańskiego w gminie Cedry Wielkie. Jej historia sięga XIV wieku. Wraz z zakoń-

czeniem II wojny światowej wieś i jej mieszkańcy zostali wplątani w wir wielkiej polityki i zmian politycznych. Zmienione linie 

graniczne, zerwane ludzkie więzy i losy dotknęły również Leszkowa. Dotychczasowi mieszkańcy podążyli na zachód, a na ich 

miejsce przybyli nowi. Ich dotychczasowe domostwa również zostały daleko na wschodzie lub w centralnej Polsce. Dzieje wsi 

Leszkowy po 1945 roku są uniwersalne i podobne dla wielu osad na terenie powiatu gdańskiego. 

Przejęcie przez Polaków władzy na Pomorzu nastąpiło w połowie kwietnia 1945 roku. Niebawem przystąpiono do organi-

zowania sieci administracji państwowej. Dekretem z 30 marca 1945 roku utworzono województwo gdańskie, w skład, którego 

weszło również całe terytorium byłego Wolnego Miasta Gdańska, z którego powstał powiat gdański.

Na wale w Leszkowach zostały po wojnie bunkry rozmieszczone co 100 metrów, wyłożone drewnianymi balami  Były to strzel-

nice i nieduże stanowiska artyleryjskie. 

Franciszek Jankowski, pochodzący z łódzkiego przyjechał tutaj w lipcu 1945 roku, aby te bunkry rozbierać. Spodobało mu się 

nad Wisłą i został strażnikiem wałowym. Jego dzieło kontynuowali syn Czesław i wnuczka Bożena. Po wyzwoleniu wieś była 

zniszczona i opuszczona, ale pomimo tego w niektórych domach można było mieszkać, chociaż miały zniszczone dachy i bra-

kowało drzwi i okien. Murowane i podpiwniczone budynki, w czasie wojny były przeznaczone na schrony. W budynkach było 

bardzo dużo komarów, więc osadnicy palili ogniska w domach, żeby dymem wygnać komary, bo nie pozwalały zasnąć. Na po-

lach rosły chwasty i leżały duże ilości padliny: świnie, owce i krowy. W nocy ryglowano drzwi i okna, bo w okolicy włóczyły się 

różne bandy z bronią, której wiele leżało na polach oraz znajdowało się tam wiele pocisków i niewypałów. Ziemia stała ugorem, 

bo nie było czym jej uprawiać. Niemcy opuszczając wieś zostawili w domach wiele mebli i różnego rodzaju sprzęt gospodarczy, 

co pomogło osadnikom szybciej się zagospodarować.

Strażnica wałowa w Leszkowach. Z: „Spotkania z Zabytkami” nr 6 (58) 1991. Źródło: Fotopolska-Eu

historia
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Edmund Niedźwiecki, przyjechał z rodzicami na Żuławy Gdańskie w 1946 roku. Jego ojciec zajmował się remontem, a potem 

obsługą pompy wodnej nr 35 położonej przy kanale we wsi Leszkowy. Zapamiętał, że wieś wyglądała dobrze, budynki nie były 

zniszczone. Dużych gburskich gospodarstw powyżej 50 ha zachowało się sześć i kilka mniejszych. W kościele był ołtarz, dywany 

i inne wyposażenie. Podobnie jak jego rodzina nowi osadnicy pochodzili z lubelskiego i kieleckiego. W szybkim tempie przyby-

wało mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Mali mieszkańcy wsi bawili się nad Wisłą i niewypałami, których dużo zostało po wojnie.

Stanisław Fulara przyjechał do Leszkowa z Małopolski w 1946  roku. Pamięta olbrzymie jezioro, które jak mówiono sięgało 

aż do Gdańska. Musiał brodzić w wodzie, żeby skosić nieco trawy dla krów.

Od zakończenia wojny Żuławy zdziczały, po obu stronach drogi Pruszcz - Leszkowy porosły dwumetrowe trzciny, które sta-

ły się siedliskiem ptactwa wodnego. Podobno w trzcinach można było znaleźć porzuconą broń, amunicję, miny przeciwpie-

chotne oraz szkielety ludzi, którzy brali udział w tej wojnie. Bardzo zapobiegliwi przybysze z różnych stron kraju zaczęli wypalać 

wysokie trzciny, rosnące przy drodze do Cedrów Wielkich i wówczas słychać było kanonady wybuchającej amunicji. Operacja ta 

przebiegała pod bacznym nadzorem funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Z biegiem lat Stanisław Fulara 

lepiej gospodarował na swoich 21 hektarach. Dorobił się 40 sztuk bydła, kilkudziesięciu świń, postawił nowe budynki.

Wśród pierwszych mieszkańców wsi wyróżniali się osadnicy wojskowi, tacy jak Władysław Kula. Przybył na Żuławy w 1946 roku, 

gdzie prowadził gospodarstwo rolne.  22 sierpnia 1947 roku ogłoszono w „Monitorze Polskim” polską wersję nazwy wsi Leszkowy 

z wersją - Leszków lub leszkowski.

Kościół w Leszkowach był czynny do czasów II wojny światowej. Później nie używany, zaczął chylić się ku upadkowi. Drewnia-

ne wyposażenie świątyni ludzie wykorzystali na opał, a wybitymi witrażami bawiły się dzieci. Cmentarz z nagrobkami również 

uległ zniszczeniu. Drewniana plebania w stylu gdańskiego dworku, chyliła się ku upadkowi.

Blisko strażnicy wałowej funkcjonowała przeprawa promowa. Po wojnie promem przewoził, stary Lipke z Ostaszewa. Na roz-

ciągniętą między brzegami linę zakładał klugi i  ludzie ciągnęli. Zabierał kilka wozów naraz. W 1947  roku prom przeniesiono 

do Kiezmarka. Pozostał bruk, prowadzący z wału. Przestała funkcjonować przeprawa promowa, która łączyła brzegi Wisły przez 

wieki, na linii Leszkowy - Ostaszewo.

Szkołę na terenie wsi uruchomiono w 1947 roku, a naukę podjęło 11 uczniów. Pracę placówki oświatowej zorganizował Bruno 

Lange. Zofia Czerepak zamieszkała na Żuławach Gdańskich w 1948 roku początkowo w Trutnowach, a później w Leszkowach 

w poniemieckim mieszkaniu, wspomina w rozmowie z Moniką Karnat o czteroklasowej szkole w Leszkowach, w której po woj-

nie młoda nauczycielka Zofia Woźnica uczyła dzieci i  młodzież. Jej pasja i  zaangażowanie, do  dnia dzisiejszego wzbudzają 

szacunek i wdzięczność mieszkańców.

W latach jej młodości nie było łatwo, ale ludzi cechowała większa radość, serdeczność i wzajemna sympatia. Spotykali się w są-

siedzkim gronie, aby potańczyć, pośpiewać, a czasami i sobie pomóc. Wśród mieszkańców Leszkowa po wojnie została jedna 

rodzina autochtonów państwa Liza, obywateli Wolnego Miasta Gdańska, którzy w 1953 roku wyjechali do Republiki Federalnej 

Niemiec.

Tomasz Jagielski „Moja mała Ojczyzna. Leszkowy w powiecie gdańskim. Historia wsi żuławskiej od XIV wieku”, fragment

Przeprawa promowa przez Wisłę między Leszkowami a Ostaszewem. Źródło: Fotopolska-Eu
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Marek Kozłow

Kim był dla pruszczańskiej 
archeologii Henryk Kleinzeller?

Henryk Kleinzeller (1939-2016). Postać równie wybitna, co skromna. Stąd też jego zasługi nie stały się jak dotąd wiedzą po-

wszechną Pruszczan. A jego dorobek jest imponujący i warty należytej pamięci.

Nauczyciel, informatyk, harcerz, a przede wszystkim pasjonat archeologii. Absolwent pruszczańskiego Liceum Ogólnokształ-

cącego nr 1 im. Marii Konopnickiej, z wykształcenia pedagog i informatyk. Od początku charakteryzowały go wielostronne zain-

teresowania; od astronomii, przez fotografię, harcerstwo, aż po chyba najbardziej umiłowaną pasję, jaką była archeologia. Od lat 

60-tych przemierzał rejon całego powiatu gdańskiego, w poszukiwaniu potencjalnych stanowisk archeologicznych. Był w tym 

H. Kleinzeller w Muzeum 
Archeologicznym w Gdańsku.  
Fot. A. Klejna 

H. Kleinzeller podczas wykopalisk 
w Pruszczu Gdańskim, 1975 r. 

historia
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tak skuteczny, że co chwilę zgłaszał takowe do gdańskiego muzeum archeologicznego. Jego wskazówki okazały się być tak cen-

ne, że Henryk Kleinzeller stał się z czasem stałym współpracownikiem muzeum, a jego zadaniem były badania powierzchniowe. 

W samych latach 70-tych, na terenie powiatu gdańskiego odkrył ponad 150! nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, 

z  czego najwięcej w  samym Pruszczu Gdańskim. Podczas swoich licznych wędrówek bacznie przyglądał  się ukształtowaniu 

terenu, nienaturalnym ich cechom. Mozolnie zdobywał też informacje o planowanych, budowlanych pracach ziemnych oraz 

terminach ich rozpoczęcia, udając się na wskazane miejsce. W ten sposób odkrył między innymi ślady osady z okresu wpływów 

rzymskich przy ul. Obrońców Westerplatte, czy też ślady osady z wczesnej epoki żelaza, przy ul. Dąbrowskiego. Nie  sposób 

wymienić tu wszystkie. Pracując, jako nauczyciel i instruktor harcerstwa w Straszynie potrafił zarazić swoją pasją młodzież, za-

bierając ją często na swoje wyprawy. Śmiało można stwierdzić, że bez pracy Henryka Kleinzellera dzisiejsza wiedza o starożytnej 

przeszłości Pruszcza Gdańskiego byłaby znacznie uboższa.

Henryk Kleinzeller był też cenionym tłumaczem. Jako jeden z nielicznych podejmował  się tłumaczeń fachowych publika-

cji z zakresu historii, a także archeologii. Był też tłumaczem ustnym, obsługującym wielu prestiżowych gości, przybywających 

do Gdańska. Między innymi był tłumaczem podczas wizyty wielkiego pisarza o gdańskim rodowodzie, Günthera Grassa, niedłu-

go po tym, jak przyznano mu literacką Nagrodę Nobla.

Na zlocie harcerskim 1962 r. Hm. H. Kleinzeller z harcerzami, przed wyjazdem na zlot 
skautów w Austrii. Gdańsk 1985 r. 

H. Kleinzeller z Güntherem Grassem, jako tłumacz, 2005 r. 
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Sławomir Fiebig

Stan wojenny 13 grudnia 1981 r.

Tak zwany festiwal „Solidarności”, czas funkcjonowania pierwszego wolnego związku zawodowego w  obozie 
socjalistycznym został brutalnie przerwany wprowadzeniem, nielegalnego, stanu wojennego 13  grudnia 1981  r. 
Symbolem tego brutalnego działania władz są czołgi stojące pod pomnikiem poległych robotników z lufami dział 
wycelowanymi w bramę Stoczni Gdańskiej.

historia/fotografia
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Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. na teren Stoczni Gdańskiej z całego kraju „przebi-
jali” się różnymi drogami delegaci i działacze Solidarności, którzy uniknęli internowania. Również na teren Stoczni 
Gdańskiej dotarli pracownicy Komisji Krajowej i Zarządu regionu gdańskiego, których biura we Wrzeszczu zostały 
splądrowane przez milicję.

W  pierwszych dwóch dniach stanu wojennego Stocznię Gdańską otaczały wojska zmotoryzowanej piechoty. 
Głodni żołnierze marzli w swoich stalowych pojazdach. Delegacja strajkujących stoczniowców, w geście litości, uda-
ła się do żołnierzy z bochenkami chleba, co pokazuje moje unikatowe zdjęcie.

16  grudnia wojsko dokonało pacyfikacji Stoczni Gdańskiej. Oddziały ZOMO otoczyły Stocznię niedopuszczając 
do niej protestujących mieszkańców Gdańska. Do późnych godzin wieczornych trwały zamieszki na terenie miasta.
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Marek Kozłow

Traktorzyści naszych 
marzeń

Jak donosiła prasa, było to naprawdę niezwykłe wydarzenie! 

W środę, 27 września 1961 r., podróżni, zmierzający szosą z Pruszcza Gdańskiego do Wojanowa, z ciekawością przyglądali się 

PGR-owskim polom. Skłaniał do  tego oszałamiający warkot kilkunastu pracujących przy orce ciągników. W  prawo na  górce 

królowały „Ursusy – 45” oraz „Zetory Super”, a na lewo „Ursusy C-325” i również „Zetory”. Zgrupowane przy szosie ciężarówki i parę 

samochodów osobowych, wskazywały, że dzieje się tutaj coś naprawdę niezwykłego. W Wojanowie odbywał się WOJEWÓDZKI 

KONKURS ORKI a  siedemnastu uczestniczących w  tych zawodach traktorzystów, była starannie wyselekcjonowaną podczas 

eliminacji powiatowych, elitą swojego fachu.

Nie obyło się bez dramaturgii. Już na samym starcie dwóch z nich musiało się wycofać z powodu… awarii pługów talerzo-

wych. Prześmiewcom zaznaczamy, że podczas wyścigów Formuły 1, w zasadzie w każdym wyścigu odpada kilku kierowców, 

a powodem są przeważnie awarie sprzętu. I tak było też w Wojanowie. 

Pola PGR podzielone zostały na działki o powierzchni 0,7 hektara. „Około godziny 12 na dany znak ruszyły rozstawione na po-

zycjach wyjściowych ciągniki. (…) Właściwego przebiegu pracy pilnowały 2-osobowe komisje liniowe, składające się z uczniów 

Technikum Ogrodniczego w Pruszczu Gdańskim. Przy ocenie brana była po uwagę przede wszystkim jakość pracy, a więc okre-

ślona głębokość orki, równość skib itp.”

Z reporterskiego obowiązku nie sposób pominąć zwycięzców. Najlepszym traktorzystą województwa okazał się Stanisław 

Pietras z Nowego Dworu Gdańskiego, otrzymując w nagrodę radioodbiornik „Calypso”. Został on też mianowany reprezentan-

tem regionu w mistrzostwach krajowych. Zdobywca drugiego miejsca Celestyn Kaim z Będzieszyna otrzymał zegarek „Delba-

na”. Zegarek marki „Rodina” założono na rękę zdobywcy trzeciego miejsca Feliksa Harasimowicza. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

na pamiątkę skórzane rękawiczki oraz… pilotki. 

Wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Inspektoratu PGR w Pruszczu Gdańskim.

Fot. z konkursów o najlepszą orkę. Źródło: www.retrotraktor.pl

historia
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Bartosz Gondek

Autodrom szkoły 
w Rusocinie

Najstarszy i nadal funkcjonujący, autodrom w Rusocinie wpisał się na stałe w historię tak edukacji, jak sportu motorowego 

Pomorza, będąc do 2015 roku, kiedy otwarto Autodrom w Pszczółkach, jedynym tego typu obiektem w okolicach Trójmiasta. 

Dziś, mimo powstania nowoczesnego sąsiada, nadal żyje i ma się dobrze.

Historia rusocińskiego autodromu wpisana jest   w dzieje   Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Rusocinie, który powstał w 1971 roku, przy działającym niegdyś w tym miejscu ośrodku doradztwa rolniczego.   Początkowo 

funkcjonowały tam tylko dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej, ale już w 1973 roku powołano 3 –letnie Technikum Hodow-

lane na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Od początku istnienia szkoły funkcjonował internat szkolny dla uczniów 

z odległych miejscowości. W 1978 roku uruchomiono pięcioletnie Technikum Hodowlane i trzyletnie Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa dla Pracujących. Przyjęło się też sądzić, że właśnie wtedy otwarto szkolny autodrom. Tymczasem w tygodniku „Motor”, 

z 12 grudnia 1976 roku, zamieszczono obszerny artykuł o działającym już auto – torze w Rusocinie.

„Rusocin, niewielkie osiedle kilkanaście kilometrów na południe od Gdańska, ma niezwykle ambitny Zespół Szkół Rolniczych. W pro-

gramie tych szkół znajduje się szkolenie mechanizatorów rolnictwa i kierowców różnych pojazdów – czytamy w artykule. – Przy pomo-

cy różnych instytucji, ze znaczącym udziałem społecznej pracy uczniów, rozpoczęto budowę autodromu… Na autodromie już trwa 

systematyczne szkolenie uczniów – kierowców. Liczba absolwentów, którzy opuszczać będą szkołę, oceniana jest na ok. 100. Autodrom 

może więc służyć także do innych celów, także dla Polskiego Związku Motorowego i Ligi Obrony Kraju. Porozumienia w tej sprawie 

zostaną zawarte w najbliższym czasie… Przy szkole w Rusocinie powstaje sekcja kartingowa, w której będą brali udział najlepsi ucznio-

wie. Autodrom miejscowy znakomicie nadaje się do wyścigów kartingowych – odbyły się tu już eliminacje do Mistrzostw Polski. I w tej 

dziedzinie więc sport motoryzacyjny dużo zyskał przez inicjatywę dyrekcji i społeczną pracę uczniów szkół w Rusocinie.”

Stołeczni dziennikarze motoryzacyjni chwalili także bazę dydaktyczną i nowoczesny internat, oraz stołówkę. Zwrócili również 

uwagę, że koszt budowy autodromu, do 1976 roku, wyniósł 2,5 miliona złotych. Podobnie dziś, w szkole trwają intensywne pro-

cesy modernizacyjne. Remontowany – przy wsparciu społecznym, pochodzącym między innymi z Automobilklubu Morskiego, 

jest także sam autodrom. Władze powiatu, który jest organem założycielskim szkoły, myślą także o gruntownej renowacji obiek-

tu. Cały czas jest on też wykorzystywany na cele sportowe.

Autodrom 
w Rusocinie, 1976 r 
Źródło:Tygodnik 
„Motor”, z 12 grudnia 
1976 r. 

Okładka 
tygodnika „Motor” 
z 12 grudnia 1976 r.
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X. Powiatowy Stół 
Bożonarodzeniowy

W Osadzie 49, w Cząstkowie odbył się „X Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. W konkursie wzięło udział 7 Kół Gospodyń Wiej-

skich oraz dwa oddziały Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego działające na terenie powiatu. 

Komisja w składzie: Joanna Gwizdała – radna powiatu gdańskiego, Natalia Błońska – członek zarządu powiatu gdańskiego, Ja-

nusz Wiczling – Pomorska Izba Rolnicza, Krzysztof Szulbowski – prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, Krystian Żołnierewicz 

– menager Osady 49 oraz Władysław Ornowski – Fundacja „Pan Władek” oceniała uczestników w trzech kategoriach – najsmacz-

niejsze pierogi, ciasto oraz najpiękniejsza dekoracja stołu.

Nagroda za najsmaczniejsze pierogi - Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Pruszczu Gdańskim, 

Najlepsze ciasto - Koło Gospodyń Wiejskich z Przywidza, 

Najpiękniejszy stół bożonarodzeniowy - zgodnie z tradycją, ale z nutą nowoczesności - Koło Gospodyń Wiejskich „Jagababki” 

z Jagatowa.

Konkurs uatrakcyjnił koncert kolęd w wykonaniu Magdaleny Koniecki - Niedbały. Zgromadzona publiczność mogła skoszto-

wać zupy rybnej, którą przygotowywali i serwowali: Marian Cichon starosta gdański wraz z Błażejem Konkolem wójtem gminy 

Trąbki Wielkie. Nie można pominąć również Krzysztofa Szulbowskiego, który przygotował danie wraz z samorządowcami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za pięknie przygotowane stoły, a sponsorom, właścicielowi i obsłu-

dze Osady 49 oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji imprezy.

Koło Gospodyń Wiejskich „Jagababki” 
z Jagatowa. Najpiękniejszy stół 
bożonarodzeniowy

Stoły konkursowe



Koło Gospodyń Wiejskich z Przywidza. Najlepsze ciasto

Koncert kolęd w wykonaniu Magdaleny Koniecko-
Niedbały i Michała Olejnika

Wręczenie nagród w konkursie Powiatowy Stół 
Bożonarodzeniowy 2022 r.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Pruszczu Gdańskim. Najsmaczniejsze pierogi




