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JedenaSta „prowincJa”
Po raz jedenasty mamy niewątpliwą przyjemność powitać powiślańsko-żuławską część jede-

nastu procent społeczeństwa. Tyle bowiem osób w Polsce, jak wynika z badań Biblioteki Naro-
dowej, przeczytało w minionym roku więcej niż siedem książek. Zakładamy bowiem, że nasi stali  
Czytelnicy czytają cztery numery kwartalnika „Prowincja” w ciągu roku (co daje w sumie nieba-
gatelne ponad osiemset stron), a mając takie stabilne przyzwyczajenia, z pewnością sięgają po co 
najmniej trzy inne książki, by w zaszczytnych jedenastu procentach się znaleźć. Dziesięć lat temu 
do takiej liczby przeczytanych książek przyznawało się ponad 22%  Polaków. Ponad 60% naszych 
współobywateli nie przeczytało żadnej książki. O tempora, o mores!, zakrzyknąłby dziś powtór-
nie Cyceron. Idąc jego tropem, my żadnego Katyliny jednak nie oskarżamy i w miarę naszych 
możliwości staramy się wziąć na siebie pozytywistyczną powinność docierania ze słowem pisa-
nym do najmniejszych miast i miasteczek naszego regionu, bo z czytaniem jest niestety najgorzej.

Zatem do dzieła. A dzieło i tym razem bardzo urozmaicone. Proza, to poza naszymi stałymi au-
torami – Andrzejem  Kasperkiem, Małgorzatą Jędrzejewską, Markiem  Stokowskim, Grażyną Ka-
myszek,  dwóch debiutujących na naszych łamach autorów czyli Andrzej Grzyb i Tomasz Stęża-
ła. W poezji sami debiutanci – Jerzy Bander, Jacek Żukowski, Hanna Duda i Zygmunt Mietlewski.

W wędrówkach  po  prowincji Łukasz Rzepczyński szuka śladów żydowskiej  rodziny Isako-
witz w Kwidzynie, Wiesław Olszewski podąża tropem  Melchiora Wańkowicza, Teresa Ornass
-Thiel wspomina rodziny dom w Sztumie, Tomasz Agejczyk twierdzę Malbork, Janusz Ryszkow-
ski sztumskie historyjki kryminalne sprzed wieku, Bogumił Wiśniewski odkrywa ślady błogosła-
wionej Doroty w Kwidzynie, a Andrzej Czapliński początki Starego Dzierzgonia, Jerzy Kosacz 
przedwojenny kurort pod Bądkami, a Józef Urbaniak wspomina jeden dzień z życia emigranta 
w  Lubece. Jerzy Chłosta dokumentuje losy Polaków na Powiślu  w  okresie międzywojennym,  
Marcin Owsiński pionierskie czasy Nowego Dworu po wojnie, a Leszek  Sarnowski snuje reflek-
sje wokół pierwszych wolnych  wyborów w 1989 roku. Wspominamy też naszych przyjaciół, któ-
rzy odeszli – Bolesława Kleina z Nowego Dworu Gdańskiego i sztumiankę Władysławę Thiel. 

Rok  2013 został uznany za Rok Żołnierzy Wyklętych. O trudnych losach żołnierzy niepod-
ległościowego podziemia w walce z komunistycznym reżimem pisze Marta Chmielińska-Jamroz 
i rozmawia o nich  z prof. Piotrem Niwińskim.

Maciej Wąsik przepytuje Agnieszkę Cegielską, dziennikarkę TVN z jej pracy i związkach z ro-
dzinnym Malborkiem. W naszej plastycznej rubryce prezentujemy sylwetkę Zofii Sumczyńskiej, 
absolwentki poznańskiej ASP, autorki malowniczych witraży z  jednego z kościołów w Nowym 
Dworze Gdańskim. O Jej obrazach prof. Feliks Tomaszewski napisał, że „emanują ciepłem, spo-
kojem, sentymentalnym figlem, niemalże chagallowską tajemnicą i niemalże chagallowską lekkością”.

Jak zwykle sporą dawką dobrego humoru dzielą się z Państwem Maciej Kraiński z Waplewa 
i Marek Stokowski z Malborka.

Życzymy miłej lektury

Redakcja
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Marek Stokowski 

poświęcenie leJtnanta 
waSilewSkiego

Ciężarówki i wozy bojowe Armii Czerwonej suną zaśnieżonymi drogami Prus Wschod-
nich. Jest nadzwyczaj mroźny styczeń. Podczas przejazdu przez płonące miasta, blask ognia 
bije w szyby sanitarki, w której pół-drzemie lejtnant Wasilewski, trzydziestoośmioletni chi-
rurg z Leningradu. 

*
Wozy z  rannymi i  sprzętem medycznym tłoczą się stadem wokół pałacu z  poobijanym 

herbem dawnych właścicieli. Budowla stoi na skraju parku. Park jest rozległy – rosną w nim 
lipy i stare świerki, teraz okryte czapami bieli. Na jego skraju leży spory folwark, a niedale-
ko – wieś pełna schludnych, murowanych domów. W samym pałacu i w nieodległych, niskich 
czworakach sowieckie wojsko rozlokowuje polowy szpital, funkcjonujący na tyłach frontu. 

*
Lejtnant Jurij Wasilewski pochłonięty jest organizacją lazaretu, dlatego nie widzi, jak pija-

ni towarzysze broni w watowanych kurtach i uszankach maltretują i poniewierają wszystkich, 
którzy nie zdołali wcześniej uciec z folwarku i ze wsi. Zresztą, chyba nie chce tego widzieć. 
Przygnębiają go obrazy rytualnych, dzikich gwałtów i bestialstwa. On się brzydzi tą hołotą 
znajdującą upojenie w zadręczaniu, mordowaniu słabych i bezbronnych. On jest inny! Cywi-
lizowany, nawet wyrafinowany. I nie zawsze tak zrezygnowany, tak zobojętniały z przemęcze-
nia i z nadmiaru okrucieństwa wojny. 

*
Dzisiaj niemal trudno mu uwierzyć, że jesienią – raz i drugi – odważył się zająć rannymi 

z Wehrmachtu, a nawet próbował ich bronić przed katami z watach Smiersza. Właściwie po-
winni go byli rozwalić, rozerwać na strzępy, ale jakoś mu się to upiekło, zapewne dlatego, że 
jest uznawany za niezastąpionego w polowym szpitalu dywizji, a w dodatku jeden z genera-
łów-pułkowników, szef Wydziału Specjalnego, ma u niego dług wdzięczności. Zawdzięcza mu 
życie, a to jest niemało. 

*
Lejtnant Jurij Wasilewski pochodzi z  rodziny o  polskich korzeniach. Gdzieś w  połowie 

przedrewolucyjnego wieku przodkowie doktora osiedli na stałe w  stolicy imperium, w  sa-
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mym sercu Petersburga. Wbrew niezwykle ciężkim czasom Jurij został wychowany w duchu 
tych wartości, jakie od pokoleń były ważne dla większości jego antenatów – medyków, mala-
rzy, kupców, sędziów i nauczycieli. Oczywiście, przetrzebiono ich, jak innych. Sowiecki apa-
rat terroru zajmował się nimi z uwagą i znawstwem. Ci, którzy przeżyli, stali się przebiegli 
i ulegli, wszakże są wśród nich i tacy, którzy nadal podczytują książki ukrywane pod podłogą 
i modlą się cichcem przed ikoną albo przed obrazem.

*
W chaotycznej prowizorce lazaretu ordynator i jego personel energicznie opiekują się ran-

nymi, zwłaszcza tymi, którzy mają szansę na przeżycie. Jednym z rannych jest około pięćdzie-
sięcioletni Kazach Bachtiar. Ten bardzo cierpiący strzęp mięsa nigdy się nie skarży ani sło-
wem i nie odpowiada na pytania, jakby nie znał ludzkiej mowy. Błyszczącymi gorączką ocza-
mi uważnie spogląda na swego doktora. Kazach gapi się na niego także wtedy, kiedy lejtnant 
jest w zupełnie innym miejscu, poza pałacową salą, w której tamten trwa zamknięty w nie-
ludzkim milczeniu.  

*
Lejtnant Jurij Wasilewski pracuje właściwe bez przerwy, pełniąc nieustanny, ostry dyżur. 

W bardzo rzadkich wolnych chwilach pisze listy. To listy do żony. Wie od innych, że przeżyła 
jakimś cudem piekielne miesiące blokady. Boi się, że jadła ludzkie mięso. 

*  
Parę dni po zainstalowaniu lazaretu, Wasilewski odnajduje dwie kobiety. Natyka się na 

nie, kiedy poszukując chociaż chwili samotności, krótkiej chwili bez zamętu, błądzi po pod-
daszu zawalonym rupieciami, które nie znęciły nawet jego łapiduchów ciągle głodnych wo-
jennego łupu. 

*
Obie gnieżdżą się w niewielkiej klitce. Starsza może mieć gdzieś ze trzydzieści parę lat. Jest 

piękna. Jej piętnasto- lub szesnastoletnia towarzyszka, niewątpliwie córka, wydaje się chora. 
Ubiór kobiet i ich osobliwa godność w zachowaniu, tak widoczna mimo strachu, jaki kryje 
się w ich ciałach, wyraźnie zdradzają, że należą raczej do pań tego upadłego domu niż do pa-
łacowej służby. 

Przerażenie w oczach kobiet sprawia doktorowi przykrość. Nie jest, do cholery, wilkoła-
kiem! Zwraca się do nieznajomych po francusku. Matka odpowiada jednym zdaniem. Prosi, 
żeby on, na Boga, nie krzywdził jej córki. Wasilewski ściska pięści, wychodzi bez słowa, a po-
tem, na dole, wścieka się na swych podwładnych. 

Marek Stokowski 
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* 
Dość późnym wieczorem powraca na górę. Przynosi kobietom gorącą herbatę, marmola-

dę, chleb i margarynę. One nadal są struchlałe, ale głód ma swoje prawa. 

Gdy już jedzą, lejtnant Jurij Wasilewski znowu stara się nawiązać z nimi kontakt za pomo-
cą zardzewiałej, trochę śmiesznej francuszczyzny. Starsza podtrzymuje konwersację – uprzej-
mie, skwapliwie, może nawet aż za bardzo, jak gdyby nie chciała go niczym rozgniewać. 

*
Wkrótce staje się zupełnie jasne, że nie muszą mówić z sobą po francusku. Obie panie są 

Polkami. Wasilewski zna ich język. Zawdzięcza to babce, a zwłaszcza lekturom „W pustyni 
i w puszczy”, „Potopu” i „Lalki”, podsuwanym mu w okresie, gdy właził na drzewa i później, 
gdy zaczął z nich schodzić. 

Lejtnant Jurij Wasilewski już wie, kogo znalazł. To pani Helena Ogińska i Klara, jej córka. 

* 
Zaraz na początku września 1939 roku Niemcy rozstrzelali w lesie męża i teścia Heleny – 

za tworzenie i aktywną przynależność do organizacji polskich w Prusach. Reszta bliskich oca-
lała. Pewnie wstawił się za nimi generał von Wissmann, który pozostawał pod urokiem nie-
gdysiejszych miłych wizyt w majątku Ogińskich. 

Babka, ciotki i wujowie bardzo prędko wyjechali do Krakowa. A one zostały. Uczyniły to 
pomimo błagań i zaklęć rodziny. Zostały utrzymać to gniazdo, budowane od pokoleń. 

Oczywiście, żyły tutaj na wulkanie. Rekwizycje, szczucie, dokwaterowania, plądrowanie 
gospodarstwa, bezwzględna złośliwość urzędów – stanowiły chleb powszedni. Ale jakoś uszły 
z życiem. A teraz już chyba jest koniec. Są w saku. Nie zdołały się ewakuować. W istocie zo-
stały zdradzone przez służbę. 

Lejtnant Jurij Wasilewski łatwo może się przekonać, jak chleb i herbata rozwiązują ludz-
ki język. 

*
Matka cicho prosi Klarę, żeby trochę więcej jadła, ale ona raczej pije, pochłania stygnącą 

herbatę. Do tej pory piła tylko wodę wytapianą z garści śniegu wyciąganych już po ciemku, 
ukradkiem zza okna. Wasilewski sprawdza jej temperaturę, zagląda do gardła. Ma z sobą ste-
toskop, więc chce ją osłuchać, lecz Klara się broni, nie chce, żeby jej dotykał. Matka czuje się 
zakłopotana. 

Dość późnym wieczorem lejtnant Jurij Wasilewski dostarcza dziewczynie lekarstwo – coś 
w amerykańskiej fiolce – i przynosi grube koce, również z atlantyckich dostaw. 

Poświęcenie lejtnanta Wasilewskiego
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*
Bachtiar czuje się o wiele lepiej. Wysoka gorączka już nie szkli mu oczu. Nie zmienia się 

jedno: ranny nadal milczy jak zaklęty i wciąż patrzy na Wasilewskiego, jakby chciał w nim doj-
rzeć coś, co było wdać tylko z wysokiego brzegu śmierci. 

* 
Ordynator Wasilewski przekonuje się, że kilka osób z jego szpitalnego personelu dowie-

działo się już o kobietach, które ukrywają się na strychu. Ogłasza swym ludziom, że mają się 
trzymać z daleka. Zastrzeli każdego, kto będzie próbował tam łazić na górę. A potem zagrywa 
jak szuler. Przyjmuje Helenę do służby przy rannych. To ma ją ochronić skuteczniej niż groź-
ba. No i rzeczywiście, ostry rygor narzucany przez ordynatora i niebagatelna wartość pracy 
całkiem sprawnej pielęgniarki stanowią dla pani Ogińskiej dodatkowy, mocny puklerz. 

* 
W gruncie rzeczy od początku tej frontowej znajomości lejtnant Jurij Wasilewski pragnie 

wtulić się w Helenę. Naturalnie, ani razu nie pozwala sobie na tak śmiałe zachowanie, tym bar-
dziej że zawsze przy matce jest Klara. 

Czasem zdaje mu się, że kobieta spogląda na niego z czymś więcej niż tylko z obawą i ro-
dzajem czujnej ciekawości. Zatem czeka na jej znak – znak zgody.

*
Właściwie co wieczór lejtnant Jurij Wasilewski przesiaduje na poddaszu. Zjada razem z ko-

bietami zupę przynoszoną ze szpitalnej kuchni i pije herbatę. Rozmawiają o Mahlerze, Mic-
kiewiczu, Dostojewskim, futurystach i surrealistach, i bardzo dalekiej, zamglonej Wenecji. 

On jest zawsze osobliwie spięty, lecz Polki pomału zaczynają czuć się przy doktorze o wie-
le bezpieczniej niż wcześniej. Próbują się nawet do niego uśmiechać, choć nadal ogarnia je 
trwoga, kiedy gość oddycha oparami wódki – wypitej przed chwilą albo nieco przetrawio-
nej – czy gdy jakoś tak jaskrawiej rzuci im się w oczy jego mundur i zimowa czapa z krwawą 
gwiazdą. 

*
Upływają trzy tygodnie. 

Trwa pospieszna krzątanina. Szpital ma być podciągnięty bliżej frontu. Trzeba podjąć ry-
zykowny transport sprzętu i niektórych spośród rannych. Z rannymi jest kłopot, na przykład 
z Bachtiarem. Kazach znowu jest w malignie. Jego rany niemożliwie cuchną. Oczywiście mil-
czy, tak jak zwykle, i przygląda się Wasilewskiemu. Ten zaczyna się tym irytować. 
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*
Na dzień przed odjazdem lejtnant Jurij Wasilewski zjawia się na górze znacznie później niż 

zazwyczaj. I matka, i córka zdążyły już zasnąć. Helena się budzi, kiedy Wasilewski siada przy 
niej na posłaniu. On tak siedzi dosyć długo w półmroku poddasza rozjaśnionym bielą okna. 
Nic nie mówi. Oczekuje dyskretnego znaku przyzwolenia, życzliwego gestu dobrej woli. Ale 
czeka nadaremnie. 

*
Helenę ogarnia niepokój. Wasilewski wreszcie się odzywa. Mówi do Heleny szeptem. 

Pyta, czy pozwoli mu na pocałunek, taki zwykły, na dobranoc. 

Kobieta odsuwa się wolno, ostrożnie w kąt łóżka – najdalej, jak może. Mężczyzna przybli-
ża się do niej i próbuje trafić na jej usta. Strasznie kłuje szczeciniastą brodą i znów cuchnie sa-
mogonem. Jego ruchy są nerwowe, okropnie niezręczne, chociaż stara się zachować umiar, ja-
kiś rodzaj uprzejmości w stylu bohaterów Turgieniewa, Tołstoja, Czechowa. Jego udawana 
powściągliwość jest nadzwyczaj nieprzyjemna. 

Uderza go zapach i ciepło – najwspanialsze na tej ziemi. 

*
Bachtiar jest zupełnie nieprzytomny. Pod żebrami otworzyła mu się stara rana. Chyba le-

piej, żeby umarł, żeby już się tak nie męczył, i nie sprawiał im kłopotu – myślą ci, co muszą 
znosić fetor jego gnijącego ciała. 

*
Lejtnant Jurij Wasilewski staje się upiornie natarczywy, aż w końcu przygważdża kobietę 

do łóżka. Całuje jej szyję i piersi. Helena próbuje się wyrwać. Nie chce zbudzić krzykiem cór-
ki, ale jęczy, szarpie się i wierzga. Mężczyzna uderza ją w głowę. Jest zdumiony tym, co zrobił. 
Na moment zastyga zupełnie bez ruchu. Kobieta przestaje się bronić. 

Wasilewski zdziera z niej bieliznę i bierze gwałtownie, pospiesznie, bez słowa. Głośno sa-
pie, niemal rzęzi, potem coś bełkocze i przerywa. Opada na plecy. Obserwuje przezroczyste 
kłęby pary, które wydmuchuje w stronę okna. Być może zaczyna się odwilż. 

Helena obraca się na bok i leży skulona. Jest jej przeraźliwie zimno. 

*
Klara kuca w kącie izby. Obejmuje ramionami nogi. Wasilewski zsuwa się z amerykańskich 

koców. Podnosi dziewczynę, chwyta ją i bardzo mocno tuli, jakby chciał przeprosić za to, czego 
była mimowolnym świadkiem. Klara wcale się nie broni, tylko jakoś dziwnie skamle. On przy-
piera ją do ściany. Matka szarpie go za mundur i ciągnie za włosy, próbuje oderwać od dziec-

Poświęcenie lejtnanta Wasilewskiego
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ka, wreszcie gryzie w kark jak oszalała suka – dostaje potężny cios łokciem i traci przytomność. 

Klara pachnie jeszcze piękniej niż jej matka. Lejtnant Jurij Wasilewski na nowo odczuwa 
pragnienie – nie do nasycenia samogonem ani roztapianym w ustach śniegiem. 

*
Długa kolumna wozów bojowych i  transporterów Armii Czerwonej sunie zatłoczonymi 

drogami Prus Wschodnich. Ordynator Wasilewski udaje, że drzemie. Jest lekko pijany. Jego 
sanitarny studebaker częściej stoi w zaspach i zatorach, niż jedzie do przodu. 

Wasilewski nienawidzi tej podróży, tego kraju i tej zimy. Nienawidzi tej hołoty z gwiazda-
mi na czapach, nienawidzi swoich rannych, prędko sztywniejących zmarłych, nienawidzi jeń-
ców i cywilów, którzy klęczą, zanim będą leżeć w swojej krwi, z dziurami w czaszkach. Niena-
widzi splądrowanych domów, spalonych kościołów i stodół. A najbardziej nienawidzi siebie. 

*
Lejtnant Jurij Wasilewski nie potrafi pojąć tego, co się stało. Przecież nie jest jedną z dzi-

kich istot przygonionych tu ze stepów Azji, z kołchozów i stanic, z wnętrza bezgranicznej tajgi 
i z wiecznej zmarzliny. Zawsze był zupełnie pewny, że dzieli go od nich nie Ural a Kosmos. Był 
pewny, że nie jest, absolutnie nie jest zdolny do wejścia w ich żywioł, w szaleństwo motłochu. 

Studebaker wjeżdża w lasy, więc ogień pożarów nie drażni już źrenic. 

*
Każde leśne drzewo jest pytaniem.  

Czy możliwe, by do tego, co uczynił zeszłej nocy, pchnęła go zwyczajna, nader pospolita 
żądza? Czy poddał się temu, co drzemie sekretnie w naturze człowieka, co trwa przyczajone 
i czeka cierpliwie na moment do skoku? Czy zatriumfowała fizjologia, wygrał biologiczny im-
peratyw? Przecież umiał je poskramiać, trzymać w ryzach w swym prawdziwym, przeszłym 
życiu, w swoim dawno utraconym mieście! 

Czy zatem skorzystał z powszechnego prawa do udziału w bezkarności i rozkoszy wspól-
nej zbrodni? Czy skorzystał z przyzwolenia wojny, zjadł niezakazany owoc? Ale przecież ni-
gdy nie był z tymi, którzy rozwalali aż do samych piwnic porządek wszechświata. Czyż nie za-
chowywał się wspaniałomyślnie, nie poświęcał się dla bliźnich? Czy nie starał się, jak umiał?  

A może to właśnie ta jego szlachetność domagała się nagrody? 

*
Bachtiar już od dawna nie oddycha, choć patrzy przed siebie – uważnie, uparcie – aż nie da 

się dłużej wytrzymać spojrzenia jego nieruchomych, trupich oczu. Trzeba zakryć tę kazach-
ską mordę, tylko szkoda na to płaszcza. Lepiej sypnąć na nią śniegiem. 

Marek Stokowski 
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Andrzej Kasperek

święty Michał Miał 
koguta

Rów w którym płynie mętna rzeka 
nazywam Wisłą. Ciężko wyznać: 
na taką miłość nas skazali 
taką przebodli nas ojczyzną.
Zbigniew Herbert Prolog

„Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz/ Jak ten strajk, jak ten strajk długo trwa…” Te słowa 
piosenki tłukły mi się nieustannie po głowie. Studencki strajk, nazwany później radomskim, 
trwał już prawie miesiąc, dwa razy dłużej niż ten słynny z Sierpnia 1980. Sytuacja była pato-
wa, ludzie nieludzko zmęczeni, bez siły i bez wiary, energia i nadzieja wyparowały. Wszystko 
przełajdaczone, przegrane nie tylko do ostatniej nitki, ale do ostatniego westchnienia wolne-
go – myślałem z goryczą. Cały miesiąc spania na materacach, jedzenia tuszonki, alkoholowej 
abstynencji i wszystko w pizdu… Zapał wyparował, ochota dowalenia czerwonemu osłabła, 
z kątów wyłaziła zwykła nuda pomieszana z zawodem i rezygnacją. W ilu wiecach i mszach za 
ojczyznę można uczestniczyć, ile piosenek zaśpiewać, ilu wykładów wysłuchać? Nawet naj-
piękniejsze recytacje przestają nas zachwycać, najciekawsze filmy nie porywają, bo człowiek 
marzy o spacerze, o kuflu piwa, o golonce. Nadbudowa nie nadążała za bazą, ideolo zwycięża-
ło z rewolucyjną świadomością mas. Pojawiło się pytanie banalne, ale nieuchronne – co da-
lej? Mniejsza o odrobienie zajęć, to się da zrobić. Gorsze było poczucie niespełnienia, bo ko-
muna pokazała, że nie chce już ustępować. No pasarán! Ale to my mieliśmy tak powiedzieć! 

Patrzyliśmy na pokazywane w  Dzienniku Telewizyjnym obrazki z  pacyfikacji strajku 
w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Na migoczącym ekranie telewizora 
ganiali uzbrojeni milicjanci, pały mieli jeszcze przytroczone, ale szybko mogły być gotowe do 
użycia, szyby z pleksi błyszczały niczym przyłbice na hełmach zomowskich. „Zmotoryzowa-
ne Odwody Milicji Obywatelskiej – mówił telewizyjny spiker – uczestniczyły w akcji przywra-
cania porządku…” Helikoptery krążyły nad strajkującą szkołą i po chwili nastąpił desant na 
jej dach. Nie, takich widoków nie znaliśmy. Czerwony wcale nie był taki słaby, jak myśleliśmy. 

Nasz strajk zdychał. Jedyne, co mogliśmy zrobić to wyjść z niego z twarzą. Żeby ludzie się 
nie wstydzili, że brali w nim udział. Żeby mogli spojrzeć w oczy rodzinie i sąsiadom, kiedy 
wrócą do domu. Żeby umieli odpowiedzieć na pytanie - raz z troską a innym razem z jadem 
zadane – i po co to, do czego to było potrzebne? Żeby wytłumaczyli, dlaczego strajkowali od 
18 listopada. Bo po prawdzie sprawa samorządności polskich uczelni poza studentami i pra-
cownikami naukowymi nikogo wówczas nie interesowała. Każdy miał sto ważniejszych rze-
czy na głowie, na przykład jak kupić chleb albo buty na zimę. Michał Hebda – profesor try-
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bologii (nikt nie umiał powiedzieć, co to takiego a Wikipedii jeszcze nie było) – został rekto-
rem Wyższej Szkoły Inżynierskiej bez konsultacji społecznych. „Poważne zaostrzenie konflik-
tu spowodowane uwłaczającym zasadom demokracji i samorządności wyższych uczelni wy-
borem prof. M. Hebdy na rektora WSI w Radomiu, uznajemy za sytuację nadzwyczajną” – tak 
brzmiało oświadczenie Solidarności. I tego się trzymaliśmy. Komuna potraktowała oczywi-
ście cały ten spór w kategoriach bitwy o władzę. Nie żaden czerwony rektor się liczył - tylko 
„wadza”, jak to słowo wymawiał Kolega Kierownik z, bardzo wówczas popularnego, radiowe-
go programu Jacka Fedorowicza „60 minut na godzinę”. Rektor WSI, który był ucieleśnieniem 
aparatczyka, służył do sondowania, na ile sobie wadza może pozwolić. Przecież połowa uczel-
ni w Polsce nie strajkowała przez miesiąc z powodu jednego człowieka. 

Widzieliśmy, że już nic nie zdziałamy. Kilkuset studentów zdecydowało w  referendum, 
że zawieszamy strajk w sobotę 12 grudnia a w poniedziałek zaczynają się zajęcia dydaktycz-
ne. Byliśmy obolali, adrenalina, która nas tak długo trzymała, wyparowała. Czułem się pod-
ławo. Nasz wysiłek nie na wiele się zdał. Rozchodziliśmy się w milczeniu. Wczesny zimowy 
zmierzch wisiał nad miastem. 

Broda zaproponował, żeby pojechać do niego – siostra wykupiła mu przydział kartkowy: 
0,5 litra wódki czystej. Vistula czy inna Baltic vodka, cholera wie. Jedno świństwo. Wódka była 
ciepła, bo nikt nie pomyślał, żeby włożyć butelkę do lodówki. I tak przecież od dawna miesz-
kało w niej tylko echo i miejsca było pod dostatkiem. Ale nie byliśmy znowu takimi snobami. 
Raczej wyznawaliśmy zasadę sformułowaną przez Jerzego Dobrowolskiego, a  może Marka 
Hłaskę, już nie pomnę: „Ciepła wódka? Rano? Oczywiście!” Wypiliśmy po małym kusztycz-
ku. Pierwszy od miesiąca alkohol przeszedł przez moje gardło jak ogień, wzdrygnąłem się, ale 
później poszło już lepiej. Piliśmy powoli, żeby na dłużej starczyło a poza tym straciliśmy kon-
dycję. Gadać się nam nie chciało. Dosyć mieliśmy tych strajkowych deliberacji. W telewizyj-
nej dwójce pokazywano włoski film braci Tavianich Święty Michał miał koguta. Paolo i Vittorio 
T. parę lat wcześniej zachwycili nas pokazywanym na Konfrontacjach filmem Padro padrone, 
czyli We władzy ojca. Zdaje się, że zdobył on Złotą palmę; wtedy jeszcze wierzyliśmy w takie 
trofea, w to, że coś znaczą. Nagle film się urwał. Specjalnie nas to nie zdziwiło. Ciągle coś wyłą-
czano, a to prąd, a to wodę, coś się psuło, ogólny burdel, czyli mówiąc językiem ówczesnej pra-
sy – chaos i destabilizacja. Czekaliśmy na ciąg dalszy, ale nie pojawiła się nawet plansza: „Prze-
praszamy za usterki. Za chwilę dalszy ciąg programu.” Ani Jan Suzin, ani Krystyna Loska nie 
poinformowali nas, czy ciąg dalszy nastąpi. Było po dwunastej. Czas się zbierać, pomyślałem.

Szedłem do tramwaju, który wśród nocnej ciszy słychać było z daleka. Gruchotał po za-
marzniętych szynach turlając się od strony Jelitkowa. Wyglądał jak widmo – po bokach wago-
nu zwisały poszarpane sople, połowa żarówek się nie świeciła; wychynął z mroku niczym ja-
kiś demoniczny pociąg z opowiadania Grabińskiego. Motorniczy, okutany jak francuski gre-
nadier wracający spod Moskwy, z trudem otworzył mi oblodzone drzwi. W środku było zim-
no, ogrzewanie nie działało, wyłączono je z oszczędności albo było zepsute. Jeden czort. We-
wnątrz walczyło z zimnem i sennością kilka osób – ofiary drugiej zmiany, jakieś nocne ćmy, 
niedopici poszukiwacze absolutu i żołnierz zagubiony w fałdzie czasu, który pewnie już daw-
no powinien być w koszarach na Słowackiego. Wszyscy byliśmy podobnie odziani – skafan-
dry, czyli ubraniopodobne szmaty z  podpinką ze sztucznego misia, które kiepsko chroniły 
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przed zimnem. Wszystkie w   ulubionych kolorach mieszkańców tej krainy: szarobury, feld-
grau, siena palona, brudny beż, zgniła zieleń… Zresztą i tak przy tym lichym oświetleniu wy-
glądaliśmy prawie jednakowo. Jakby ten stary tramwaj, a właściwie rozklekotany gruchot wy-
ciągnięty ze złomowiska, był łodzią, która w  obłokach zamarzającej mgły płynie po rzece 
Styks. Moje oczy utknęły nieruchomo w szybie wagonu i patrzyły w świat poza oknami. Szy-
ba trzęsła się w podrzutach wozu, wciąż jednakowo gładka i czarna - nie widziałem przez nią 
nic. Wysiadłem przez pomyłkę przystanek za wcześnie. Zły i senny dowlokłem się do akade-
mika. Zaspana portierka, opuchnięta od snu Zosia, Czesia czy Irena, dziś już nie pamiętam, 
bez uśmiechu podała mi klucz. Spać, spać! Wreszcie po miesiącu wyspać się we własnym łóż-
ku, w pościeli. To mi się marzyło.

Kiedy się obudziłem, Polski już nie było. Marek stał nad moim łóżkiem i potrząsał mną. 
Wygrzebywałem się ze swego krótkiego, ale mocnego snu jak topielec, łapałem powietrze, 
rzęziłem. Kumpel pewnie pomyślał z  zazdrością, że tęgo wczoraj pochlałem. „Stan wojen-
ny, wojna, Jaruzel ogłosił w telewizorze!” Nic do mnie nie docierało, ale szybko wskoczyłem 
w ciuchy i wyszliśmy zobaczyć, co się dzieje. Poranek był świetlisty, jeden z tych cudownych 
zimowych świtów, jak z płótna holenderskiego starego mistrza. Drzewa owocowe pobliskich 
ogródków działkowych pokrywała koronka zamarzniętej szadzi. Wyglądało to wręcz nieprzy-
zwoicie bajkowo, niczym z wiersza Zima z wypisów szkolnych: „Któż to tak śnieżkiem prószy 
z niebiosów? A któż na szybach maluje kwiaty, srebrzyste prążki, listki, gałązki? A któż te ślicz-
ne zawiesił sople za oknem u okapu?”

Poszliśmy na Humanę, jak pieszczotliwie zwaliśmy nasz wydział, żeby się dowiedzieć, co 
jest grane. Zniknęły bramki przy wejściu, ale wszędzie jeszcze widać było ślady po strajku. 
Papiery, ogłoszenia, kartony po margarynie Rama… „Strajkujemy tygodniami a  hebdziar-
stwo trwa latami” – wieszczył ponuro napis na plakacie wiszącym na drzwiach. Powoli zja-
wiali się studenci i pracownicy, ale to nie były te tłumy onegdajsze i wczorajsze. Pojawili się lu-
dzie z KZ Solidarności i nasz komitet strajkowy prawie w całości. Postanowiliśmy rozpocząć 
(a może kontynuować) strajk, ale tak naprawdę to nikt nie wiedział, jaki ma on być. Na wszel-
ki wypadek składu komitetu nie podaliśmy do wiadomości, bo Dekret o stanie wojennym miał 
na to odpowiednie artykuły. Władze apelowały do studentów, aby jechali do domów i wizja 
przedłużonych ferii okazała się dla niektórych kusząca. Ludzie wyciekali ze strajku i trzecie-
go dnia, we wtorek wieczorem, postanowiliśmy, że przerywamy nasz protest. Kto chciał, mógł 
jechać do stoczni. Tym bardziej, że po wczorajszej pacyfikacji wielu jej pracowników pozo-
stało w domu i proszono nas o pomoc. Nad czym tu się było zastanawiać, skoro powiedzia-
łem A to… Skąd ta decyzja, bo przecież wiedzieliśmy, że pójście do stoczni może mieć poważ-
ne konsekwencje? Głowy mieliśmy pełne romantycznej literatury a nasze enzetesowskie pi-
smo nie przypadkowo nazwaliśmy „Reduta”. W jego stopce dumnie obwieszczaliśmy, że „col-
legium redakcyjne pracuje pod rozkazami Juliana K. Ordona.” Wielu z nas było studentami 
profesor Marii Janion i uczestnikami jej colloquiów gdańskich. Romantyczne cytaty trafia-
ły nawet na ulotki a w czasie Sierpnia na krzyżu stojącym przed stocznią ktoś przybił kartkę, 
na której wypisano słowa z Giaura lorda Byrona (ale autora nie ujawniono, bo po co mieszać 
Anglika do naszych polskich spraw): Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,/ Z ojca krwią spa-
da dziedzictwem na syna.
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Udekorowana biało-czerwoną wstążeczką i girlandami kwiatów w towarzystwie świętych 
obrazków zaświadczała o  prawdziwych intencjach, które przyświecały strajkującym i  tym 
wszystkim, którzy się z nimi solidaryzowali. Była niczym emblemat.

To my byliśmy tymi „synami”. Czuliśmy się spadkobiercami filomatów i filaretów, powstań-
ców z niezliczonych polskich insurekcji oraz konspiratorów z PPS-u i AK. Pójście do stoczni 
było konsekwencją naszych lektur, przekonań i tego, co robiliśmy od kilku lat. Tym bardziej, 
że nazajutrz przypadała jedenasta rocznica pamiętnego Grudnia 70. Zadekowaliśmy bibułę 
i archiwum, wywieźliśmy powielacz i spakowaliśmy nasze klamoty. Trzeba było iść na przy-
stanek. I wtedy nastąpiła scena jak z Grottgera, tyle że trochę à rebours: doktor Cz., poszła 
z nami i próbowała nas odwodzić od tej decyzji przekonując, że tu na uniwersytecie jest na-
sze miejsce. A potem niczym w Pożegnaniu powstańca przeżegnała nas. Znaliśmy ją z semina-
rium i wiedzieliśmy, że to matczyna troska nią powoduje, ale wiedzieliśmy też, że inaczej zro-
bić nie możemy. Tak, czuliśmy się, jakby ten tramwaj uwoził nas na front a koledzy chyba my-
śleli podobnie, bo wciskali nam do kieszeni fajki.

Na placu koło pomnika Trzy krzyże nie było już czołgów, w których lufy ludzie powsadzali 
wczoraj kwiaty i na których wieżyczkach wypisali solidarycą nazwę wtedy najważniejszą. Le-
szek, który był kurierem pomiędzy Humaną a stocznią powiedział, że ten oddział czołgów już 
wycofano ze względu na demoralizację żołnierzy. Wchodziliśmy przez słynną bramę numer 
2, na której obok kwiatów i zdjęć papieża ktoś przymocował wycięte z kartonu plansze, a na 
nich wypisano tylko daty: 56, 68, 70, 80, 8… Obok stała grupka skulonych ludzi. O, zupełnie 
inaczej wyglądało to półtora roku wcześniej. Ale woleliśmy tłumaczyć to zbliżającą się godzi-
ną milicyjną. Jednak nie nastrajało to optymistycznie, podobnie jak zimowy zmierzch i wiatr 
hulający pomiędzy nieczynnymi żurawiami. Pokazaliśmy legitymacje studenckie na wartow-
ni i skierowano nas do stołówki. Było pustawo i ogólnie ciulowo. Dobrze chociaż, że Boguś, 
który był urodzonym showmanem, złapał kilka łyżek i dał świetny, improwizowany koncert. 
To na chwilę oderwało nas od smętnej rzeczywistości. Skierowano nas pod bramę nr 1. Znali-
śmy ten teren, bo wcześniej wiele razy przyjeżdżaliśmy tu do pracy organizowanej przez spół-
dzielnię studencką. 

I tak powoli Stocznia im. Lenina stawała się Stocznią Polską a my jej obrońcami – kilku-
dziesięciu studentów, kilku pracowników naukowych, kilkunastu stoczniowców. Skupiliśmy 
się koło koksownika, prymitywnego urządzenia, które miało stać się symbolem tej zimy i woj-
ny polsko-jaruzelskiej. Tam było ciut cieplej. Jacyś stoczniowcy cięli palnikiem rurę i podawa-
li nam metrowe kawałki. Ogarnął mnie pusty śmiech - co my mamy z tym zrobić? Tym mamy 
walczyć z zomolami? Niektórzy jednak łapali za nie a nawet wygrażali nimi wojowniczo, kie-
dy pod bramę zajechał jakiś milicyjny patrol. Jedynym naszym uzbrojeniem była ręczna syre-
na. Mieliśmy stosować bierny opór. 

Ślepiliśmy w mrok wypatrując zomowców, wolno mijała godzina za godziną i nic się 
nie działo. A coś się musiało wydarzyć – tego dnia wypadała rocznica wydarzeń grudnio-
wych. Uderzyli około szóstej rano, widocznie uznali, ze jesteśmy już wystarczająco zmę-
czeni i będzie im łatwiej. Poza tym już niedługo mogli przychodzić ludzie do pracy a tak-
że manifestanci pod pomnik. Zajechały budy, z których wybiegli zomowcy; mieli tarcze, 
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pały w rękach, hełmy z opuszczonymi przyłbicami a zza ich głów sterczały zapasowe pał-
ki wsadzone za kołnierz kurtek zwanych panterkami. Szybko ustawili się w tyralierę i wol-
no poczęli podchodzić do ogrodzenia. Tak, skądś znałem ten obraz. Przypomniałem so-
bie sceny pacyfikacji szkoły pożarniczej. Usłyszeliśmy syrenę spod bramy nr 2, chwilę póź-
niej spod trójki. Uruchomiliśmy naszą. Przez tubę krzyczeliśmy do zomowców, ale to chy-
ba nie było popularne później hasło: „Chodźcie z nami!” Mówiliśmy im, że przecież jeste-
śmy Polakami. Pytaliśmy ich, czy wiedzą komu służą i w imię jakich interesów działają. Za-
częli walić pałami w tarcze, żeby nas zagłuszyć a jednocześnie miało to w sobie coś z jakie-
goś wojennego czy plemiennego rytuału. W oknach okolicznych domów zapalały się świa-
tła i pokazywały się twarze. Wzięliśmy się pod ręce i sczepieni takim łańcuchem śpiewali-
śmy hymn, Boże coś Polskę i Rotę. Nie był to śpiew a raczej krzyk. Ale to na nich nie dzia-
łało, podobnie jak napis na wrotach: „Uwaga, brama pod napięciem ponad 380 V”. Chy-
ba czuli, że to pic na wodę, fotomontaż. Niebo rozjaśniło się od rakiet, zielonych i czerwo-
nych, choć do Sylwestra były jeszcze dwa tygodnie. Ktoś przybiegł spod dwójki i krzyknął, 
że rozwalił ją czołg a ZOMO jest już w stoczni. Sam nie wiem, kiedy brama rozwarła się. 
Zbiliśmy się w kolumnę, spleceni, ramię do ramienia, wspólnymi łańcuchy stworzyliśmy 
coś na wzór figury nazywanej przez rzymskich legionistów testudo, czyli żółw. „Nie rzucim 
ziemi, skąd nasz ród…” – wyliśmy, bo jednak śpiew to nie był. Zomowcy próbowali nas 
rozdzielić, lali pałami, szarpali, ale kiedy zobaczyli, co się dzieje, użyli gazu. Poobijani blon-
dynkami a może i czarnulkami - z racji koloru tak nazywano policyjne pałki - z łzawiącymi 
oczami opuchniętymi od tarcia rozpierzchliśmy się. Żółw się rozsypał, ale po chwili skleili-
śmy naszą formację trochę dalej. Ile to trwało, ta ciuciubabka? Dziś już nie potrafię powie-
dzieć, ale dobrze pamiętam, gdzie staliśmy my a gdzie stało ZOMO. Zobaczyliśmy, że spod 
dwójki i trójki prowadzą naszych. 

Nie było sensu dłużej stawiać oporu. Ze spuszczoną głową powoli poszliśmy do zomow-
skiej niewoli. A właściwie po co? Można było jeszcze wtedy łatwo uciec, przeskoczyć przez 
płot do bazy PKS-u, schować się w jakiejś pakamerze, zadekować. Dlaczego większość z nas 
nie uciekła? Chyba czuliśmy, że tak się nie robi, że trzeba pewne sprawy doprowadzić do koń-
ca, jak nas uczyli nasi ojcowie. A przede wszystkim, że wzięcie nóg za pas byłoby nie w porząd-
ku wobec naszych chłopaków. Tych, o których pisał Edward Stachura, pisarz wtedy bardzo dla 
nas ważny a dziś zapomniany: „Jakich chłopaków miałem na myśli? Czy ja wiem? Tak w ogó-
le. Naszych chłopaków… na przykład z Powstania Listopadowego, z Wiosny Ludów. Miałem 
na myśli tych z Powstania Styczniowego. I tych z Komuny Paryskiej. I tych z Wojny Domo-
wej w Hiszpanii. I tych z Powstania Warszawskiego. Gdybyś ich zawołał i gdyby cię usłuchali, 
to byłaby wielka piękna armia duchów.” A może chciałem mieć odpowiedź na pytanie: „Wielu 
was było? Bo gdyby spytali tak – cóżbym powiedział?”

Grupy pojmanych ustawiano przy ceglanej ścianie Sali BHP. Tak, tej samej, w której szes-
naście miesięcy wcześniej Wałęsa wielkim tandetnym długopisem podpisywał porozumienie, 
które wcale nie było tandetne, które dawało nadzieję… A jednocześnie to była zwykła sala, 
w której zasypialiśmy na organizowanych bladym świtem szkoleniach z Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy, a bez takiego świstka SSP Techno-Servis nie pozwała nam pracować przy sprzą-
taniu statków. 
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Stawiano nas w dwuszeregu, nie pozwalano na żadne rozmowy. Wyglądaliśmy smętnie – 
niewyspani, bladzi, podrapani, rozczochrani, w porozrywanych kurtkach, niektórzy z sińca-
mi. Zomowcy sprawnie, niczym biegli pasterze, kierując pałami segregowali nas. Musieli nie-
źle ich wcześniej wyćwiczyć. Teraz dopiero mogłem się im bliżej przyjrzeć. Wcale nie był to 
tłum frankensteinów, nowa rasa - zomitów, wyhodowana w jednym celu: by wszystkich bić 
w PRL-u. Zwyczajni chłopcy, choć o twarzach ziemniaczanych. Wzrok przyciągał za to ich 
dowódca – wysoki niczym koszykarz, szczupły z inteligentną twarzą. Później regularnie spo-
tykałem go na wszystkich zadymach organizowanych w rocznicę 13 grudnia. Ale kiedy się 
odezwał nie użył bynajmniej inteligenckiego języka: „Studenty. To jest, kurwa, klasa robotni-
cza. Ojciec na wsi albo badylarz, gospodarkę ma, forsę ma, a tu taki jeden z drugim skurwy-
syn na stocznię przyjechał. Pracować mu się nie chce, uczyć mu się nie chce tym bardziej, tyl-
ko przed wojskiem spierdala”. Jego ludzie przyjęli tę tyradę z pełnym zrozumieniem, widać 
trafił w sedno.

I  wtedy się to wydarzyło. Staliśmy chyba już godzinę na mrozie, kiedy przyprowadzo-
no młodego człowieka w kożuszku. Opierał się i szarpał. Najpierw wprowadzono go do sali 
a później wywleczono pobitego na dwór i kazano wejść do suki. Hardy był, krzyczał, że sam 
nie wlezie, żeby mu pomogli. No to go podsadzili na pałach a on jeszcze stojąc w otwartych 
drzwiach budy nie dawał się i kopnął tego wysokiego dowódcę w pierś. I cały czas krzyczał: 
„Robotnicy, jak możecie na to pozwolić?!” Tego już było im za wiele, kilku zomoli wpadło do 
środka, drzwi zamknęli. Z budy słychać było odgłosy bicia i krzyk: „Chłopaki zapamiętajcie 
mnie, nazywam się Zenek Kwoka!” Ilu nas tam wtedy było? Setka, może więcej i staliśmy mil-
czący, z opuszczonymi głowami. Ani jeden człowiek się nie poruszył, ani jedna ręka nie pod-
niosła się. Wiele razy o tym później myślałem i wciąż nie jestem pewny, jak należało się zacho-
wać? Było nas więcej niż oprawców i pewnie moglibyśmy ich pokonać gołymi rękami. To dla-
czego nic nie zrobiliśmy, czy zdecydowała o tym zasada non violence, którą wybrała Solidar-
ność?

Zagoniono nas do historycznej sali, ale obecność zomowców natychmiast zdesakralizo-
wała to miejsce. Ustawiono nas rzędami i kazano stać nieruchomo. Pobieżna rewizja, odebra-
nie dokumentów i sześć godzin - a może i więcej - bez ruchu na baczność. Milicjanci za słyn-
nym stołem prezydialnym przeglądali w tym czasie nasze papiery i wypełniali jakieś formu-
larze. A gipsowa figura Lenina łypała na nas i na to wszystko z boku. Ponoć historia powtarza 
się jako farsa. To prawda, wtedy się o tym przekonałem. Prezydium w Sali BHP złożone z es-
beków, gliniarzy i zomowców. Czysty Kafka. Godziny stania na baczność, bez rozmów, bez je-
dzenia, picia, papierosa, toalety… Pewnie chcieli nas skruszyć a może po prostu nie wiedzie-
li, co z nami zrobić. Drzemałem na stojąco, nie ja jeden. Co i rusz ktoś się gibał i tracił pion. 
Wywoływało to wściekłość naszych strażników. Przypomniałem sobie Wielką czystkę Alek-
sandra Weissberga-Cybulskiego. Teraz wiedziałem, że mówił prawdę opisując tak zwany kon-
wejer. 

Coś się musiało dziać pod stocznią, bo co chwila ktoś wpadał, słychać było nisko latające 
helikoptery, huk wybuchających petard. Zomowców na sali ubywało. Dopiero potem dowie-
działem się, że pod stocznią toczyła się wtedy bitwa. 
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Kołysząc się lekko starałem się jednak za wszelką ceną utrzymać pozycję wertykalną. Po 
głowie z szybkością pociągu ekspresowego przemykały mi jakieś obrazy myśli, cytaty, które 
zaczęły się powielać, krzyżując w posetne linie, kąty, żelazne przeploty. Na prawo i lewo wy-
padały z mroków nocy niby na spotkanie latarki zwrotnic, wyciągały szyje stacyjne żurawie, 
studnie, ciężarowe dźwignie, stoczniowe krany. A przy tym wszystkim do muzyki wystrza-
łów, jęku kołujących śmigłowców odezwał się katarynkowy rytm wierszy księdza Baki. Tego, 
w którym przestrzegał młodych nieroztropnych ludzi:

                      Cny młodziku,
                      Migdaliku,
                      Czerstwy rydzu,
                      Ślepowidzu,
                      Kwiat mdleje,
                      Więdnieje.
                      Ej, dziateczki!
                      Jak kwiateczki
                      Powycina,
                      Was pozrzyna
                      Śmierć kosą
                      Z lat rosą.

Skąd się wziął i  dlaczego niczym upierdliwa mucha śmietnikowa brzęczał mi w  głowie? 
Nie mogłem odgonić go żadnym sposobem, ciągle wracał i jazgotał prosto do mojego ucha:

                      Śliczny Jasiu,
                      Mowny szpasiu,
                      Mój słowiku,
                      Będzie zyku.
                      Szpaczkujesz,
                      Nie czujesz?
                      Śmierć jak kot
                      Wpadnie w lot!
                      Aza nie wiesz,
                      Że śmierć jak jeż?
                      Ma swe głogi,
                      W szpilkach rogi?
                     Ukoli Do woli.
                      Aż jękniesz
                      I pękniesz.

Pewnie odzywały się lęk i trwoga. Strach i  imaginacja podsuwały różne obrazy. Nie wie-
dzieliśmy, co z nami zrobią. Nikt nie śmiał marzyć, żeby wypuścili tak po prostu do domu. 
Czasu miałem tak dużo, że moja wyćwiczona studencka pamięć przywołała nawet jakieś strzę-
py z  Dekretu o stanie wojennym, który wydrukowany na wielkich płachtach papieru wisiał 
na Wydziale Humanistycznym, i w ogóle wszędzie, niczym jakieś cholerne wojenne Bekan-
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ntmachung/Obwieszczenie. Śmieliśmy się czytając, że „udział w strajku stanowi ciężkie na-
ruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”, że „kto będąc człon-
kiem związku zawodowego, zrzeszenia lub organizacji, której działalność została zawieszona, 
nie odstąpił od udziału w takiej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto 
organizuje albo kieruje strajkiem lub akcją protestacyjną podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat 5.” Ale były tam czyny zagrożone jeszcze wyższymi karami - osiem lat, dycha nawet! 
Teraz nie było mi do śmiechu. 

Chwała Bogu, że wyprowadzono nas do mniejszej sali i dano wodę do picia a potem po-
zwolono nam pojedynczo, w eskorcie uzbrojonego konwojenta, wychodzić do ubikacji. Dali 
im już broń palną; dopiero teraz zauważyłem, że zomowcy odczepili rakietnice i  miotacze 
gazu i na plecach mają kałachy. Najważniejsze było, że mogłem zapalić. Pierwszy papieros od 
kilku godzin zadziałał jak narkotyk. Sztachnąłem się mocno i nogi się pode mną ugięły. Pomy-
ślałem przez moment, że palant przylał mi pałą po łydach. Ale nie to tylko organizm tak zare-
agował. Mogliśmy już szeptać do siebie, ale niewiele mieliśmy sobie do powiedzenia. Nasza 
przyszłość, ta najbliższa i ta dalsza to była enigma. Czuliśmy się jak zesłani na Sybir studenci, 
o których śpiewał Jacek Kaczmarski:

                Dwaj inni usiedli razem
                Dręczą się w mokrych ubraniach
                Jak by tu ojcu pokazać
                Naganne ze sprawowania

Był już czwartek siedemnastego w nocy, kiedy zaczęto wyczytywać nasze nazwiska i kaza-
no wychodzić na dwór. Było strasznie zimno. Wchodziliśmy do bud. I co teraz? Ktoś zaczął 
apokaliptycznie: „No panowie, pewnie do Sztuthofu albo do Szpęgawska nas powiozą. Musi 
na rozwałkę!” Powiało grozą. Ktoś przez szparę w drzwiach zobaczył, że kierujemy się w stro-
nę Pruszcza Gdańskiego. Gdzieś po godzinie nasza buda stanęła. Inne pewnie też. Usłyszeli-
śmy szczęk otwieranych drzwi, wściekłe ujadanie psów, wrzaski zomowców i krzyk bitych. 
Ale nasza buda pojechała dalej. Kiedy wysiedliśmy zobaczyliśmy ceglany mur ze sterczący-
mi odłamkami szkła. Jakieś blanki, wykusze, niemiecki neogotyk. Marek rozejrzał się i szep-
nął: „Toć to więzień w Starogardzie.” Pochodził z Kociewia i natychmiast rozpoznał to miej-
sce. Do drzwi prowadził szpaler zomowców. Stali na rozstawionych nogach, kołysząc się z lek-
ka, pały przekładali z ręki do ręki. Kurwa, zaraz się zacznie ścieżka zdrowia, pomyślałem. Zna-
łem to z opisów wydarzeń w Radomiu w 1976 roku w „Biuletynie Informacyjnym KSS KOR”. 
Ale o dziwo nie bili mocno, ledwie nas poszturchali. Bardziej wyżywali się w bluzgach. W po-
wietrzu aż furczało od słów na: k…, ch… i p… To chyba byli ormowcy. Głupie prymityw-
ne gnoje, którym marzyła się choć odrobina siły i władzy. Był mróz i kołnierze panterek mie-
li postawione na sztorc a na wewnętrznej stronie kołnierza były naszywki z nazwiskami: Pa-
piewka, Kruger, Becker. Zaraz przybiegł dowódca i zdrowo ich opieprzył: „Czyście ochujeli?! 
Chcecie, żeby te okurwieńce, ta kontrrewolucja wam domy popaliła? Wrzucom wam koktajla 
Mołotowa i fertig!” Zapędzono nas do świetlicy i pojedynczo wywoływano na przesłuchanie. 

Dwóch zaspanych esbeków patrzyło na mnie jak na kocie gówno – śmierdzi toto, ale 
sprzątnąć trzeba. Nazwisko, imię, adres, kierunek studiów… Trochę straszenia, trochę wy-
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zwisk. Coś najbardziej przyczepili się do małego egzemplarza Ewangelii św. Mateusza, któ-
ry miałem ze sobą. W czasie opuszczania Humany wziąłem ją ze sobą. Leżała samotnie, zapo-
mniana na parapecie jakiejś sali wykładowej zamienionej na sypialnię. Pomyślałem, że nie za-
wadzi włożyć ją do kieszeni. „I co jehowcu? Kocia wiara ci już nie wystarcza? Państwo socjali-
styczne trzeba rozpierdolić koniecznie, żebyście mogli armię olewać bezkarnie!” Z ulgą przy-
jąłem rozkaz: „Wypieprzać do celi!”

Klawisze byli bardzo kulturalni i wręcz delikatni. Pewnie nie mieli jeszcze takich lokatorów. 
A może myśleli o swoich synach. Niektórzy z  nich pewnie za miesiąc mieli mieć studniówkę. 
„I warto się to, panie uczyć, żeby trafić do tatowego kibla?” - może i taka myśl przeszła przez 
głowę niejednego. Prowadzili nas przez niekończące się korytarze, pobrzękując kluczami, któ-
rymi wciąż otwierali i zamykali niezliczone drzwi. „A słyszeliście o Śląsku? W kopalni »Wu-
jek« zabili kilku górników.” Zamurowało mnie. Od dwóch dni nie wiedzieliśmy co się dzie-
je w Polsce. Okazało się, że spełnia się najgorszy, krwawy scenariusz. Taki sam, jak w Grud-
niu 70. „Jak? Co się stało?” „Ano artykuł 26 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen-
nym: »W przypadkach nadzwyczajnych mogą być użyte środki przymusu bezpośredniego, 
a w przypadkach wyjątkowych, gdy niebezpieczeństwa lub zamachu nie można inaczej unik-
nąć – również broń palna« - wyrecytował, bo pewnie od dawna regulaminy i dekrety pozwo-
liły mu nie zastanawiać się nad tym, co robi i zwolniły go od myślenia. – Oni na milicję z ło-
mami polecieli. To, co mieli robić? Musieli strzelać!” 

Upychali nas w celach jak sardynki, część musiała położyć się na podłodze na siennikach. 
Wreszcie dostaliśmy jakieś jedzenie – skibka chleba z margaryną i kubek gorącej kawy zbo-
żowej z kotła smakował wspaniale. Nareszcie mogliśmy się wyciągnąć i spróbować zasnąć, ale 
to nie było takie proste. Ktoś chlipał, ktoś inny miał atak padaczki. Klawisze wynieśli go na 
noszach do izby chorych. Rano zaczęto nas wyprowadzać pojedynczo z celi. Okazało się, że 
idziemy na kolegium do spraw wykroczeń. Krótkie przesłuchanie i prawie z automatu każdy 
dostawał po 3000 złotych grzywny (z zamianą na 30 dni aresztu) za naruszenie art. 50, ust. 1 
wiadomego dekretu plus 100 zł kosztów postępowania. Nie miałem pojęcia ani skąd wziąć te 
pieniądze, ani jak się skontaktować z rodzicami. Wybawienie nastąpiło nazajutrz. Żona Mar-
ka, Alina, zdobyła forsę. Wykupiła nas poświęcając pieniądze, które dostała od ojca na płaszcz 
zimowy. Resztę wyprosiła od znajomych. 

Trzasnęła żelazna brama. Nie oglądałem się za siebie. Nie chciałem tam wracać, ale wycho-
dziłem ze świadomością, że na kryminał zaraz za bramą zasłużymy sobie od nowa. Miesiąc 
później wezwano mnie do uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej. Jej przewodniczący był 
wyraźnie niezadowolony, że podrzucono mu to śmierdzące jajo. Rozmawiał ze mną nerwo-
wo, wyraźnie zdegustowany, że musi to robić, chciał mieć już to z głowy. Dostałem upomnie-
nie. W uzasadnieniu napisano, że „niski wymiar kary uzasadnia wyjątkowość sytuacji, zrozu-
miały skądinąd nastrój podniecenia i emocji.”

Nasi koledzy, którzy trafili do Pruszcza mieli mniej szczęścia. Dostali łomot już w  czasie 
przeganiania przez ścieżkę zdrowia a potem było już tylko gorzej – bito ich w czasie przesłu-
chań. A kolegium dostali najwyższe, po pięć patoli. Niektórych skazano na odsiadkę. Pruszcz 
był blisko Gdańska i tam się nie patyczkowano. Roboty mieli full. Starogard to były wolne moce 
przerobowe socjalistycznego wymiaru sprawiedliwości. Stan wojenny dopiero się rozkręcał…
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***
Dwadzieścia kilka lat później z  moimi uczniami wybrałem się do Gdańska na wystawę 

„Drogi do wolności”. Weszliśmy na teren stoczni, poszliśmy do Sali BHP. Lenin stał jak kie-
dyś, bo przecież jest wieczny. W gablocie pysznił się wielki długopis Wałęsy. Ja próbowałem 
odnaleźć miejsce, w którym wówczas stałem, ale bezskutecznie. Nigdzie, na żadnej planszy 
nie odnotowano, co wydarzyło się tu w grudniu 1981, ale nigdy nie miałem ciągot do komba-
tanctwa i specjalnie mnie to nie zmartwiło. 

Rozglądałem się po tej sali i przypomniał mi się cytat z dziennika Maksa Gierymskiego: 
„Pod farbą dobrze położoną i pod werniksem leży czasem zagrzebane trochę uczucia, w które 
się samemu nie wierzy często, lub o którym się wątpi w pewnych chwilach, ta trocha przeglą-
da jednak, bywa, poprzez farbę i może jej blasku dodaje, tylko co płynie samo z przepełnio-
nej duszy, jest godnym dziełem sztuki.” Ta „trocha” uczucia przywołała obrazy tego czasu i od-
świeżyła pytanie o motywację naszego gestu. Czy wiedzieliśmy, na co się decydujemy? Pyta-
nie naiwne, bo w tym wieku nie ma się takich dylematów i wątpliwości a decyzje są zwykle 
prostsze. Ważna jest solidarność grupy i poczucie duchowej jedności. W ten sposób nadawali-
śmy sens naszemu życiu, dawaliśmy mu sankcję moralną. Przestawaliśmy być niedowarzony-
mi młodzikami a nasz gest był projekcją w przyszłość i odrzuceniem trawiącego nas przeko-
nania o bezsensie naszej peerelowskiej egzystencji.

Myślałem o kosztach stanu wojennego, o tym, ilu świetnych ludzi się załamało, wyemigro-
wało. Ilu najszlachetniejszych i najsilniejszych moralnie ludzi z mojego pokolenia wypaliło się 
wtedy, popadło w alkoholizm. Nie chcę się użalać. A i mówienie o straconym pokoleniu by-
łoby przesadą, ale dręczyła mnie myśl o niedoli tragicznie złamanego życia ludzi rokujących 
nieprzeciętne nadzieje, piętno miernoty i niemocy, jakie los wycisnął na ich biografii, widzia-
łem gorycz niespełnionych marzeń, nie dokonanych zamierzeń, nie podjętej czynnej służby 
dla kraju, niesprawiedliwości i kompletnego zapomnienia. 

Nagle coś mi przyszło do głowy albo raczej pamięć miejsca wywołała nagły impuls. Od lat 
już nie palę, ale wtedy musiałem zajarać. Dyskretnie poprosiłem koleżankę o papierosa i za-
pałki. Wyszedłem z sali, schowałem się przed uczniami za węgłem i wyciągnąłem zdobyczne-
go marlboro. Wiało od morza, ale jakoś udało mi się osłonić płomyczek w zagłębieniu dłoni. 
Sztachnąłem się najmocniej, jak potrafiłem i kolana się pode mną ugięły. A jednak!

***
Apendyks 

W opowiadaniu wykorzystałem fragmenty utworów: Macieja Pietrzyka, Stefana Żerom-
skiego, Marka Hłaski, Stefana Grabińskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Adama Mickie-
wicza, fragmenty anonimowej relacji uczestnika strajku w stoczni opublikowane w Interne-
cie, Władysława Broniewskiego, Edwarda Stachury, Juliusza Słowackiego, Janusza Szpotań-
skiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Borowskiego, Józefa Baki, Jacka Kaczmarskiego oraz 
Aliny Witkowskiej. 
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Karol to przeciwieństwo tych, którzy wybierają się jak sójka za morze. Włożył te buty, 
w których był na Alasce, na Zakaukaziu i w Północnej Norwegii, zrobił dwa kroki do przodu, 
przytupnął i rozejrzał się dookoła, jak to czynią ci, którzy żegnają się z domowymi opłotkami 
i okolicą, ci, którzy chcą zabrać w świat obraz, widok, klimat, smak i zapach i w ogóle, co się 
da, wszystko, co pozwoli docenić, zatęsknić i, daj Boże, powrócić do domu. Gdzie on w tych 
butach, z przeceny, okazyjnie kupionych, nie był. Gdyby był starszy, pewne jak dwa razy dwa, 
przeszedłby w nich wojenny szlak. Rosję, Bliski Wschód, Afrykę i Europę. Patrzy, że patrzę, 
tym butom się przyglądam i mówi: 

- Chłopie, te buty niejedno mogłyby opowiedzieć, gdyby potrafiły mówić.

Poprawił sznurowadła i dodał: 

- No co się tak guzdrzesz. Idziemy. Komu w  drogę, temu… O  przepraszam, gdzie moja 
czapka, o jest zapominalska… 

Włożył odnalezioną w kieszeni granatową czapkę z daszkiem ozdobioną białym napisem 
„Skipper”, uśmiechnął się, wygwizdał początkową frazę „Glorii, glorii, alleluja…”. 

- Idziemy, przyjacielu. - I  ruszył przodem, tak jak stał w  tych butach nie do schodzenia 
i czapce sternika. Obejrzał się na mnie. – Co tak patrzysz, ślipia wytrzeszczasz, bez dobrych, 
wypróbowanych butów i sprawdzonej w drodze czapki nie sposób się obejść – wytłumaczył. 
– A jak cię znam, masz potrzebną w drodze resztę. Coś do picia, coś do jedzenia, zapałki, scy-
zoryk i takie tam pierdółki.

Puszczamy się brzegiem kanału, dziś jak się zdaje naturalnego, ale w rzeczywistości jak naj-
bardziej sztucznego, wybudowanego za część sum bajońskich z rozkazu króla pruskiego nie 
dla ludzi, lecz dla koni i krów, które potrzebują siana, a siano w tych lasach można zbierać na 
łąkach, zbudowano więc na tych piaskach kanał i system hydrotechniczny po to właśnie, by za-
zieleniły się łąki, a kiedy król ruszy na wojnę, nie zabrakło wołowiny do żołnierskich kotłów 
i koni do armatnich lawet i jaszczy. Jedną z ofiar wojny, może pierwszą, jest prawda. 

- O, widzisz ten kopczyk z brzozowym krzyżem. Niektórzy mówią, że tu pogrzebano żołnie-
rza napoleońskiego, wracającego z moskiewskiej wyprawy, inni mówią, że leży tu jeden z par-
tyzantów Yorka, są też tacy, którzy twierdzą, że to dezerter z Wermachtu, jeden z tych, co nie 
chciał wrócić z urlopu na front wschodni, jeszcze inni, że leży tu sołdat sowiecki zastrzelo-
ny przez enkawudzistę za gwałt na Polce. Wojny pomieszane, żołnierze, wojny, tylko śmierć 
prawdziwa. Często okoliczne śródleśne pola rodzą kamienie, a bywa, że miast kamieni czasz-
ki i piszczele. To Karol opowiedział, nim otworzyły się przed nami połacie łąk poprzecinanych 
nawadniającymi rowami. 

Przetartym szlakiem
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- Patrzę na drzewo, na listek i gąsienicę, i co widzę. Widzę harmonię świata - łykał powietrze 
jak kaszalot po godzinnym poszukiwaniu kałamarnic w przepastnych, tysiącmetrowych głębi-
nach, pożerał okolicę, wilczym sposobem nasłuchiwał i węszył. - Patrzę na łąkę, na las i jezioro, 
cóż za piękny dzień. A miły pan widzi, czy, za przeproszeniem, jest ślepy. Hę? 

Milczę, a on dalej mówi, mile słowa, oddziela i łączy. Chmurzy się i uśmiecha.

- Świat się uśmiecha. Cieszy się życiem. – Filozofowanie Karola poparte było minami po-
ważnymi i  niepoważnymi, gestami godnymi Arystotelesa i  niekrólewskiego, lecz raczej jar-
marcznego błazna. Jednocześnie. No, nie wiem, czy pamiętając starożytne powiedzonko – 
Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem a błazen błaznem. 

- Pogoda dobra, no, może nie wymarzona, ale dobra. Nie pada, nie ma dokuczliwego wia-
tru, słońce wygląda zza chmur. Pięknie się w taką pogodę wędruje. Do celu, a jeszcze lepiej bez 
celu, przed siebie, ciesząc się tym, co droga przyniesie. Mówię, a ty milczysz. Nie wydaje ci się, 
że kiedy tak do ciebie, a w gruncie rzeczy do siebie, gadam, snuję te moje opowiastki, to dro-
ga jakby szybciej mija? Co?

O, o, o, już, a to pięknie, taki nasyp to nie Himalaje, cholernie pięknie, widzisz, przecho-
dzimy przez akwedukt górą, nasypem, drogą wzdłuż kanału, niżej w poprzek rzeczka, piękny 
akwedukt z czerwonej cegły. Ile ta budowla ma lat, z okładem sto pięćdziesiąt, sporo, ale nie-
wiele, jeśli przywołać rzymskie, wymyślne konstrukcje, mam na myśli akwedukty, bo te też 
wodę niosły. 

2

- Stop. Nie ma pospiechu. Nikt nas nie goni. Stop. Przysiądźmy na chwilę. O, na tym pniu 
będzie dobrze.

W niewielkim kamiennym kręgu czarniały popioły ogniska.

- Pastuchy albo drwale posilali się tu albo ogrzewali. To popioły wielu dni. O, nadpalony 
strzęp gazety – Karol wierzbową witką z popiołów i spod pni, które służyły za siedziska, wy-
grzebywał nadpalone szczątki. – „Traged” - tyle zostało z jakiejś tragedii. W kręgu podejrzeń 
„zatonął statek”, to strzępy jakiejś gazety złych wiadomości, a tu puszka po, no po czym, mie-
lonce mięsnej albo gulaszu angielskim, ki diabeł wie, co to ten gulasz angielski.

Wetknął patyk w puszkę, uniósł ją, obejrzał ze wszystkich stron.

- Termin przydatności do spożycia jak zwykle przesadzony. Ta puszka nosi ślady scyzory-
ka, może potem, albo przedtem, w czas ciemny wtórnie służyła jako szyszak krasnoludkowi. 

I szyjka butelki, szkło białe, z gwintem, pewno po wódce, bo perfum tu raczej ogniskowe to-
warzystwo nie używało. O, jest i kość, kurza, kacza, raczej nóżka niż skrzydełko. Wiatr rozwiał, 
deszcz rozmył popioły dni. Każde z tych szczątków to raczej już na zawsze niewypowiedziana 
opowieść. No cóż, tak to jest. A tu na odwrocie tego nadpalonego strzępu gazety cały niebie-
ski wyraz „otręby”, no, pisz-wymaluj resztka cudownego przepisu dla pięknych pań, które pra-
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gną być jeszcze piękniejsze. Babcia świnie karmiła otrębami, dzisiaj otręby z jajkiem w prosz-
ku i suszem warzywnym to rarytas, ostatni krzyk mody w świecie odchudzających się. Świat 
się zmienia, wie to każda pani Genia. Kanapkę z szynką babuni czy z serem królewskim pan 
sobie życzy?

Niebo nieczyste a wieczyste nad nami. Tu chmurka, baran, a tam, nad padołem płaczu, za-
chmurzenie pełne. Niebo ocynkowane, podchromowane, a i niezdrowo skadmowane, tudzież 
osmalone na brzegach, na zębato wystrzępionych uskokach rdza. Zapowiedź innej bajki krwa-
wej i przerażającej ostatecznie. Cholera, chyba mam kamień w bucie – mówi Karol. - Nie wiem 
skąd, ale mam. 

Zzuł buta, potrząsnął nim, wysypał trochę z jego trzewi prochów i mały kamyk. Kamyk po-
turlał się w trawę, ale Karol, niby jastrząb, dopadł go natychmiast. 

- Popatrz, takie maleństwo, a tnie do kości. Pół ziarenka grochu, a popatrz, jak się paskudnie 
uwziął na moją stopę, do krwi pokąsał. 

Ostrożnie włożył but, gładząc go czule i poklepując, nagradzając za wierność i oddanie. 

- Kamieni mi tu proszę nie zapraszać, nie wpuszczać, nie gościć, bo się pogniewam. Cóż za 
ulga. Uff. Teraz to całkiem co innego, można choćby do Rzymu iść. A gdzie my właściwie idzie-
my? Człowiek jest niepotrzebnie nazbyt praktyczny, chce iść gdzieś, nad rzekę, nad jezioro, na 
ryby, na spotkanie, na, po, bo, ale naprawdę przyjemnie jest iść ot tak, bez celu, dla przyjem-
ności. Bez celu zawsze idziemy, bez celu, nawet jeśli jesteśmy święcie przekonani, że cel jest ja-
sny i pewny. Cel? Cóż za przykra myśl. Może bredzę? Może z nadmiaru świeżego powietrza tak 
mieszam i plotę, co mi ślina na język przyniesie. Z innej beczki czerpiąc, przypomnij sobie al-
chemików. Szukali sposobu na przekształcenie rtęci, żelaza, a niektórzy nawet piasku w złoto. 
Zdarzało się, że znajdywali to, czego nie szukali. Zgodnie z trzecią zasadą alchemików, mówią-
cą, że jeden objaśnia to, co drugi ukrył, a ten kto prawdziwie szuka, potrafi odkryć wszystko. 

Zamilkł, na chwilę tak długą, że zdała mi się ta cisza niepokojąca.

- Karol, co tobie? Zaniemówiłeś.

- Cii-sza. Patrz, tu, o  tu, za parawan tych przydrożnych krzewów. Widzisz. Nie. Dobrze 
patrz. Koziołek idzie równolegle z nami. Przygląda się nam. Może się dziwi, co tu robi ta para 
łazików, hałasuje tylko i powietrze psuje, tylko przeszkadza w spokojnym skubaniu trawy. Ma 
trzy lata, nie, cztery. Widzisz rogi, policzyć trzeba odrosty. Tak niektórzy mówią. Tyle w tym 
prawdy, co nic. Obserwuje nas, intruzów, ale jest spokojny, nie poszczekuje, strach w nim mo-
cuje się z odwagą.

- Jakżeś tego koziołka wypatrzył, Karolu?

-Jak? Zwyczajnie. Trzeba mieć oczy otwarte i patrzeć. Chcesz zobaczyć, to zobaczysz. Jeśli 
się chce, to wiele rzeczy jest możliwych. Patrzysz i jeśli będziesz miał odrobinę, ot, ciut-ciut, 
szczęścia, to wypatrzysz koziołka idącego skrajem łąki, krok w krok za nami, za parawanem 
krzaków. Piękny widok na tle kwitnącej łąki. Biele, błękity, żółcienie przetykają się, tworzą abs-
trakcyjny dywan. I ten koziołek rogaty. Szaro-płowy, ostrożny i odważny jednocześnie. On tu 
jest u siebie, jego są te łąki zielone, ten las. 

Przetartym szlakiem
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- Tak, jest bezapelacyjnie pięknie. Wiesz, bywa, że niespodzianie jakaś myśl, nie nazwę jej 
natrętną, zakołacze, odezwie się, przypłynie z zamglonych obszarów naszego mózgu i zaczy-
na uwierać jak ten kamień w bucie. Pojawia się ni stąd, ni zowąd i dobija się, doprasza, żeby ją 
wypowiedzieć. Szkoda, okrutnie smutno, że nie ma z nami Stanisława. Tak. Umarł. Nie ma go. 
Nie zobaczy już nigdy tego, co tu dookoła żyje, mnoży się, rośnie. I nasze oczy, jak i jego, też 
kiedyś zgasną. Zgasną, a świat nie zgaśnie, nie obejdzie go to, że nas nie będzie.

- A cóż to ciebie dopadło? Źle się czujesz? Coś ci dolega?

- No nie, ale ta myśl dopadła mnie, dogoniła, przykleiła się jak cień, który zawsze nam to-
warzyszy, choć zazwyczaj go nie zauważamy. Zawsze umiera się nie w porę. Niepotrzebnie. Za-
wsze ktoś zostaje sam, bliscy, no i my, przyjaciele. I my też umrzemy nie w porę. I ktoś zostanie 
sam. Paskudnie smutna sprawa. Ale… czasem to mnie uwiera jak ten kamień w bucie. Ciebie 
też pewnie uwiera, ale o tym nie mówisz. Co?

- To przykre, ale dzień jest piękny. I idziemy, wędrujemy, łazikujemy, no i żyjemy. My żyje-
my, kochanieńki. I to jest też piękne.

3

W kotlinie, pod koroną lasu wybłysnęło chabrowe jezioro.

Dziewczęta łąkowe, smukłe dziewanny-panny brodziły po kostki w  skoszonej trawie, ru-
mianolice, płoche, zalotnie uśmiechnięte, bo świat się do nich uśmiecha, kręcą krągłymi bio-
drami, na prawo, na lewo, przed siebie i w tył, Boże odpuść słodką pokusę.

- Siano grabią, a zdaje się, że tańczą, że kuszą.

- Tak, no tak, brakuje jeszcze, żeby pasł się tu gdzieś jakiś baranek.

Biała falbana chmury nasuwa się na słoneczny brzeg. Żar słonecznego lica podpala nie-
chcianą zasłonę, słońce nadyma złoty policzek, czerwieni się zirytowane, drżącą koronę wpra-
wia w ruch, wiruje, przewierca chmurę i leje słoneczny żar w cienisty wądół. 

- Bajka, przyjacielu. Spójrz. Wiesz, tu, na tej skarpie przysiądziemy na chwilę. Popatrzymy 
na ten nasz okoliczny, baśniowy świat. O tam, widzisz, w kępie olch do jeziora wpływa rzeka, 
a po drugiej stronie, w tej ciemnej kępie olch wypływa. Ten zakątek uśmiecha się do nas jak 
matka do rozbrykanych dzieci.

- Piejemy jak koguty o świcie, brzaskiem upojeni. Kukuryku. Ho-ho-ha. Patrzysz i widzisz, 
choć mniej niż ci się zdaje. Wśród myśli swobodnych, fruwających jak motyle, jest też pytanie, 
czy my się światem potrafimy cieszyć. Gdzieś ta myśl kołacze, dobija się, wierci w szorstkim, 
twardym kokonie dnia, choć jest jej obojętne, czy doczeka wypowiedzenia. Jest, a ty jej nie 
chcesz ujawnić, bo trochę to wstyd tak naiwnie ujawnić ją, dopuścić, żeby wybrzmiała. Bo tak 
jest oczywista, taka niemęska, taka…, no wiesz. Uśmiechną się, ci, którzy ją usłyszą, pokiwają 
głowami i swoje haha pomyślą, patrzcie go, stary albo młody pierdziel kwiatkami się zachwy-
ca, słoneczkiem, zielonym listeczkiem. Gdybyś był kobietą, byłbyś usprawiedliwiony, stop, ta-
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kie gadanie winno być żelazem wypalane, tak myślą niektórzy, ponoć wiedząc, ze to seksizm, 
nie wiem, no nie wiem, w sobie ani w tobie nie widzę ani krzty kobiety. Taki to bigos, dobry 
czy nie, to kwesta smaku.

- W tak ciepły dzień, kiedy koszula klei się do grzbietu, warto choćby wspomnieć trochę 
północnych klimatów. A opowiadałem ci tę historię z Nordkappu? Nie, na pewno nie, bo do-
piero przedwczoraj ją usłyszałem. Zgrabna opowieść, spróbuję ją powtórzyć. To było mniej 
więcej tak:

Grupka przyjaciół, no wiesz, takich światowych powsinogów, wybrała się na Nordkapp. 
Kajakami po norweskich fiordach. I dopłynęli.

Wybrali dobre miejsce między skałą a pomostem, wcisnęli kajaki między kamienie. Wiesz, 
taka trochę zwariowana grupa przyjaciół, jak nasza, która co roku szuka taaaakich ryb w nor-
weskich fiordach.

Poszli do campu. Zmęczeni, ale zadowoleni, bo to każdy przyzna, nie byle co, dopłynąć ka-
jakami na Nordkapp.

Szef campu macha rękoma, jakby opędzając się od much, których tu nie ma.

- Nie ma much na Nordkappie – mruczę, czując na karku jakby powiew arktycznego wiatru. 

– Nie ma miejsc. Nie ma wolnego domku. Nie ma miejsc na parkingu. Dla samochodów nie 
ma miejsca na parkingu. Dla harleyów nie ma miejsca. To przykre, panowie, wiem, ale nie ma 
miejsca. Ten szef campu skręca się, wije jak nadepnięty węgorz. Nie mamy samochodów – mó-
wią – nie mamy harleyów, mówią. Chcemy się tylko umyć, najeść i wyspać. Nie ma miejsca, 
Nie ma miejsca. Nie macie samochodów. Nie macie harleyów, no to czym tu przyjechaliście. 
Autostopem? Nie. Kajakami. Można zwariować, proszę powtórzyć, bo nie rozumiem. Kajaka-
mi. Czterema kajakami. Kajakami? Kajakami? Nie rozumiem. Kajakami. Przecież to niemożli-
we. Nie przyjechali, lecz przypłynęli tu, na Nordkapp, czterema kajakami. Kajakami? Ten dom 
jest wolny. Jest wasz. Wszystko tu jest dla was za darmo. Kajakami przypłynęli. Czterema. Moż-
na zwariować. Mówił ten Norweg sam do siebie, choć prócz zorzy polarnej, białych niedźwie-
dzi, fok i reniferów, niejedno już widział, co potwierdzały pirackie tatuaże na jego marynar-
skich nadgarstkach. 

- Zgrabna fantazja. Nordkapp to wysoka skała, nie ma tam miejsca, żeby dobić do brzegu 
nawet dla kajaków.

- Tak, może to było gdzieś w pobliżu. No nie wiem, ale to niezła przestroga, żeby bezkry-
tycznie nie powtarzać tego, co się usłyszy. To może opowiem ci o karmieniu orłów z ręki. To 
dopiero nie byle co, a rzecz pewna, bo sam je karmiłem. 

- A to pięknie, pewno zaczniesz od tego, jak orły nauczyłeś latać. Już się zamieniam w słuch. 
Widzisz te ciemne, ciężkie chmury, które zdają się płynąć po koronach sosen. Wiatr się zmie-
nił i jest jakby chłodniejszy. Za godzinę albo za kwadrans będzie lało jak z cebra. Zawrócić, czy 
nie zawrócić, oto jest pytanie.

- No to o tych orłach opowiem ci innym razem. Nie ma sensu opowiadać, kiedy się wraca. 

Przetartym szlakiem
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Trzeba będzie iść szybciej, żeby uciec przed deszczem, a jak się szybko chodzi, to trudno ga-
dać. Dobrze jest czasem pomilczeć. Nie uważasz, że to trochę śmieszne. Dwóch nie do koń-
ca jeszcze zdziadziałych facetów podwija ogon i wieje przed deszczem. No, przyjacielu, nieho-
norowo. I co będziemy robić w domu. Przez okno popatrzymy, jak pięknie leje, czy po szkieł-
ku telewizora pożeglujemy nad Zatokę Hudsona. Kapcie, piwko i fotel. To ci dopiero paskud-
na perspektywa.

- Święte słowa, kolego, rzecz zatem przesądzona, idziemy dalej. Zmoknie człowiek, to i wy-
schnie.

- To rozumiem. Niech świat płacze, niech się niebo wali na głowy, niech wiatr dęby wyry-
wa, niech grad siecze i pioruny walą co krok, a my idziemy. A gdybyś tę naszą wycieczkę chciał 
opisać, czemu, jak wiesz, jestem przeciwny, ani to krwiste, ani ckliwe, kto i po co ma to czytać, 
po co czytać tą gdzieniegdzie zmyśloną, tudzież przekręconą, przedstawiona niezgrabnie i na 
opak, pożal się boże opowieść, gdybyś, co wielce prawdopodobne, mnie nie posłuchał, to mi-
tręgę zakończenia daruj sobie i innym. Lepiej przerwać w połowie, niż ciągnąć kiepską spra-
wę do końca. Niech rzecz będzie kulawa, ale prawdziwa, no, w miarę prawdziwa, bo przecież 
tego, co było, co do szczegółu, chwili każdej, drobiazgu najmniejszego, cienia i odcienia, nie 
wysłowisz, choćbyś się zawziął, uparł i wytężył jak nigdy. Niech tajemnicą zostanie dla czytel-
nika, jak się taki trafi, to, co za wzgórkiem, za lasem, za horyzontem. Niech czytelnik sam pój-
dzie, zobaczy, dotknie, posmakuje, niech go słodko nogi zabolą. I niech mu się trafi na wzgór-
ku albo w dolinie jakiś smok czy wiatrak. A my, przyjacielu, zgodnie z ogólnowojskową zasa-
dą: lewą, gdzie nogi poniosą, marsz.

- No właśnie. Przerwana, ucięta, a  może nawet nieprawdziwa ta nasza opowieść, ale czy 
chcesz, czy tego nie chcesz, dokądkolwiek podróżujemy, zawsze wracamy nad tę jedną rzekę, 
do kilku brzóz, sosen i jabłoni za oknem, do bliskich, do domu, który choć przebudowany, od-
mieniony zawsze jest ten sam. 

Andrzej Grzyb
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Małgorzata Anna Jędrzejewska

Marzenia nie bolą1 

1 Powieść ukaże się w 2013 roku nakładem Wydawnictwa Zysk i S-ka
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Akcja powieści rozgrywa się w moim rodzinnym miasteczku – tak było mi łatwiej pisać. 
Jednak zastrzegam, że wszelkie podobieństwo do osób, miejsc, sytuacji i wydarzeń jest całko-
wicie przypadkowe i niezamierzone. To nie jest powieść z kluczem i żaden z mieszkańców No-
wego Stawu nie posłużył za wzorzec jakiejkolwiek postaci, więc proszę nie szukać się wśród bo-
haterów.

Z pozdrowieniami dla wszystkich współmieszkańców

***
Telefon od Broni Więckiewiczowej oderwał ją od ważnej chwili rodzinnej, czyli pod-

wieczorku, który Adam przygotował na wyraźne życzenie Marysi. Gdy weszła do gabi-
netu prezeski, wiedziała, że stało się coś poważnego. W pomieszczeniu siedzieli pan Sta-
sio z Adasiem i komisarz Zieniewicz.

– Witam wszystkich. Co się dzieje? – przystąpiła od razu do rzeczy.

– Cześć, Ludka. Źle się dzieje – pokręciła głową prezeska. – Adaś został dziś przyłapa-
ny na kradzieży, a ponieważ wyszła sprawa obozu, pan komendant osobiście przywiózł 
go tu, żebyśmy się zastanowili nad zasadnością zabrania go w góry…

– A co ukradł? – spytała powściągliwie, ale już czuła, że uszy zaczynają ją piec.

– Dużą czekoladę – odpowiedział Zieniewicz. – Wszystko zostało nagrane, a on się 
przyznał.

– Który to raz?

– No… Oficjalnie pierwszy, do tej pory nie mieliśmy żadnego zgłoszenia na jego te-
mat – przyznał policjant.

Spojrzała na Adama. Pozował na twardziela, ale wargi lekko mu drżały.

– Adaś… Faktycznie ukradłeś? – spytała chłopaka.

– Tak – odpowiedział hardo, z nienawiścią patrząc na Zieniewicza.

– Pani profesor – wyjąkał pan Stasio. – To młokos, głupi jeszcze. Raz mu się zdarzyło, 
tylko jeden malutki raziczek… – pokazał jak mały. – Pani profesor wie, jacy są teraz mło-
dzi. Nic nie myślą. A on jeszcze taki przykład ma w domu – westchnął ciężko i spojrzał 
błagalnie na nauczycielkę. – Na cóż go tak karać… – drżącymi rękoma miętosił chustecz-
kę, którą raz po raz wycierał czoło. Znów był w garniturze.

„Albo się już przyzwyczaił, albo uznał, że sytuacja jest bardzo poważna” – przemknę-
ło Ludce przez głowę.

Spojrzała znów na chłopaka i nagle przypomniała jej się ostatnia dyskoteka szkolna.

– Adam, możesz wyjść ze mną na chwilę? – spytała.

Wszyscy spojrzeli na nią zdziwieni. Więckiewiczowa lekko skinęła głową, a Adam po-
szedł za nią na korytarz.

Małgorzata Anna Jędrzejewska
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– To przez Kasię, tak? – zaryzykowała.

– Skąd pani wie? – zaczerwienił się. – Ale nie przez nią, tylko dla niej…

– Adaś… – zaczęła.

– Bo pani nic nie wie! – przerwał jej. – Nikt nie wie! A ja zawsze i ciągle najgorszy! 
Najgorsze ubranie, najgorsze śniadanie albo w ogóle, bez książek, zeszytów, kredek, ma-
zaków. Nic! Bo nigdy nic nie ma!… A Kasia jedna widziała we mnie kogoś lepszego, niż 
jestem naprawdę – wyszeptał. – A ja to zepsułem i chciałem naprawić… – usiadł na krze-
śle tyłem do Ludmiły.

– To znaczy…? Powiesz mi? – spytała cicho.

Plecy mu drżały, ale po chwili opanował się na tyle, że mógł spokojnie opowiedzieć.

– Wczoraj wieczorem namawiałem ją na wyjazd do Malborka, na koncert. Taki tam, 
wakacyjny, nieważne. Ale nie chciała jechać, bo spóźniłaby się do domu. A ona zawsze 
umawiała się z  rodzicami, o której wróci, i dotrzymywała słowa. I  ja, nie wiem, co we 
mnie wstąpiło, wyśmiałem ją jak taki głupek, że słucha starych jak przedszkolak… A ona 
wtedy poszła, bez słowa. No to ja też się obraziłem, że tak mnie zostawiła… Ale mi się 
podoba, że ona taka właśnie jest! – wybuchnął nagle. – Że tak z rodzicami dyskutuje, ar-
gumentuje i wszystko uzgadnia, i że tak słowa dotrzymuje… Taka odpowiedzialna jest, 
o… Nie jak te plastiki, które tylko aby tusz kapał z rzęs i goły brzuch pokazać, a w gło-
wach sieczka… Kasia jest inna i dlatego ja tak… – głos mu zadrżał. – I dziś chciałem ją 
przeprosić za to, żeby już się nie gniewała, żeby było jak przedtem… Bo nawet telefonów 
ode mnie nie odbierała. Ale ojciec – powiedział z goryczą – wziął resztę pieniędzy dziad-
ka i zabrał tę swoją zdzirę…

– Adam! – upomniała go.

– Przepraszam, ale nie umiem inaczej o niej myśleć… Okej, więc zabrał swoją ostat-
nią kochankę… czy tak jest lepiej?… na jakąś imprezę i musiał mieć szmal… No to ukra-
dłem czekoladę, żeby nie iść do Kasi z pustymi rękoma – zakończył zrezygnowany.

– Myślisz, że czekolada by wszystko załatwiła?

– Nie wiem – wzruszył ramionami. – Ale chciałem, żeby to wyglądało inaczej… pięk-
nie… A wyszło… jak zawsze – zgarbił się.

Chwilę medytowała.

– Adam… – zaczęła wreszcie, ale jej przerwał.

– Wiem! – zerwał się z krzesła. – Nie może mnie pani zabrać na ten obóz. No, trudno. 
Przeżyję i bez tego. Dziadka mi tylko żal, bo bardzo chciał jechać ze mną, ale trudno… – 
głos mu zadrżał, zrobił ruch, jakby chciał wyjść.

– Czekaj! – zatrzymała go. – Coś taki w gorącej wodzie kąpany! Mogę cię zabrać i za-
biorę! – powiedziała. – Tylko musisz mi obiecać, że nie wyskoczysz z żadną głupotą na 
obozie. Bo wtedy to już ja cię obsmaruję przed Kasią, a to będzie znacznie gorzej, rozu-

Marzenia nie bolą
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miesz? A tak w ogóle do niej możesz śmiało iść bez czekolady, to przecież mądra dziew-
czyna. Dlatego tak ją lubisz…

Gdy oznajmiła swoją decyzję, Więckiewiczowa uśmiechnęła się z  ulgą, Zieniewicz 
spojrzał na nią ponuro, a pan Stasio prawie się rozpłakał.

– Kochana pani profesor, ja wiedziałem, ja wiedziałem, że pani coś wymyśl! Wiedzia-
łem! Dziękuję bardzo – cmoknął ją niezdarnie w dłoń. – To idziemy teraz, Adaś, do ro-
boty! Musimy mieć przecież jakieś kieszonkowe na wyjazd. Na lody i takie tam… Do 
pani Falkowskiej idziemy – powiedział z dumą do Więckiewiczowej. – Ogródek będzie-
my doprowadzać do porządku. To znaczy, Adaś będzie pracował, on silny, da radę, a ja 
będę mówił, co ma robić. Taka rodzinna firma – zachichotał nieśmiało, już rozluźniony 
po chwilach strachu.

– Tylko niech pan garnitur zdejmie, szkoda żeby się pobrudził – zaśmiała się prezeska.

– Ma się rozumieć, pani prezes. My to wszystko mamy już obmyślone…

Kiedy drzwi się zamknęły za niezwykłym tandemem rodzinnym, Więckiewiczowa na-
gle wyskoczyła zza biurka.

– Panie Stasiu! Panie Stasiu! Niech pan zaczeka! – wołając, potruchtała za nimi.

Zieniewicz spojrzał na Ludmiłę.

– Zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz? – spytał z niedowierzaniem. – Zabierasz ze 
sobą dwóch złodziei!

– Nie wtrącaj się – uśmiechnęła się pogodnie. – To moja decyzja i  ja będę ponosić 
konsekwencje, jeśli coś się stanie. Jestem świadoma zagrożenia, ale… uważam, że każde-
mu trzeba dać szansę…

– Ludka…

– Stop! – podniosła rękę. – Klamka zapadła. Decyzji nie cofnę i nie mówmy o tym wię-
cej, dobrze?

– Jak chcesz… – wyglądał na zmartwionego. – Wiesz co, nie gniewaj się, ale mam wra-
żenie, że chyba za bardzo ufasz ludziom… Jesteś zbyt łatwowierna…

Uśmiechnęła się przekornie.

– Zgadza się! Ostatnio nawet uwierzyłam pewnemu policjantowi, że zaprosi mnie na 
kolację, a tu nic…

Gdy wychodzili ze stowarzyszenia, byli już umówieni i wyglądali na zadowolonych, co 
z przyjemnością zauważyła Więckiewiczowa…

***

Małgorzata Anna Jędrzejewska
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Stały w drzwiach strychu tylko trzy – Eliza, Ludmiła i Beata. Benia jeszcze okupowała 
szpitalne łóżko, a Patrycja miała umówione spotkanie z adwokatem Daro Versa.

– Wszystko jest tam – Ludmiła pokazała prawą stronę strychu.

– A tamte szpargały? – Eliza spojrzała w lewo.

– To po rodzicach.

– Przeglądałaś je?

– A po co? – wzruszyła ramionami. – Tam tylko ja dokładałam.

– Na wszelki wypadek – Eliza spojrzała z politowaniem na przyjaciółkę. – Mówiłaś, że 
twój tata to wszystko wnosił, tak?

– No tak… – zawahała się na moment, przypominając sobie sytuację. – Tak, stwier-
dził, że to ciężka robota, nie dla mnie, ja wtedy takie chucherko byłam, anemię miałam. 
I tata powiedział, że sam sobie poradzi. Jeszcze się dziwiłam, że… – urwała nagle.

– Że co? – podchwyciła Beata.

– On sporo czasu spędzał na strychu – przypominała sobie Ludmiła. – Raz nawet za-
żartowałam, że jak już przeczyta wszystkie notatki i skrypty Piotra, to inżynierem będzie 
mógł zostać. A tato… – znów urwała.

– No! – ponagliła ją Beata. – No, mów! Czy wszystko trzeba z ciebie wyciągać jak ob-
cęgami? – pokręciła głową.

– A tato powiedział, że inżynierem to może nie, ale życia to można się z tego nauczyć… 
Nie dociekałam, co miał na myśli, Kuba wtedy był malutki, ciągle za mną chodził, płakał. 
Później tata zmarł, o, i tyle pamiętam…

Eliza i Beata spojrzały na siebie.

– Znalazł – zawyrokowała Eliza.

– Zgadzam się z tobą – Beata pokiwała głową. – I pewnie gdzieś schował… Nie pytaj-
my jednak, gdzie, tylko weźmy się za poszukiwanie…

Po dwóch godzinach Ludmiła zeszła na dół zapalić papierosa i sprawdzić, jak się bawi 
Marysia, zostawiona w towarzystwie The Freaks, którzy musieli tego dnia odpuścić so-
bie próbę.

– Wszystko w porządku – zaraportował Kuba. – Marysia cała i zdrowa, rządzi nami 
jak prawdziwy mały duce. Kornelia rysuje portret małej i nawet jej to wychodzi. Dzwo-
nił Cyprian, że dziś mamy towarzystwo Szczurka – tak określili jednego ze śledzących 
– ale… pojawił się jeszcze ktoś nowy. Zdaniem Cypka, wygląda to na konkurencję. Wie-
czorem będę miał zdjęcia, ponoć nawet nieźle wyszły – zakończył.

– Konkurencja, powiadasz… – zamyśliła się.

– A jak tam? – spytał Kuba, pokazując na strych. – Jakieś efekty?

Marzenia nie bolą
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– Jeszcze nie – skrzywiła się matka. – Ale szukamy. A jak się szuka, to podobno i znaj-
duje. Taką mam w każdym razie nadzieję…

Zrobiła dzbanek kawy i wróciła na strych.

– Dziewczyny! Kawa! – zawołała, choć całkiem niepotrzebnie, bo zapach już zwabił 
spragnione poszukiwaczki. Podeszła ze swoim kubkiem do okna. Wyjrzała. Nie było zbyt 
wysoko, ale widok nieodmiennie robił na niej wrażenie. Na wprost miała „Ołówek”, stary 
kościół poewangelicki, który zajmował centrum miasteczka. Zielone blachy, jasna płytka 
ceglana, czerwony dach. Wszystko wyremontowane, aż lśniło nowością i odkrytym na-
gle pięknem.

„Śliczny on – pomyślała. – Jeszcze jak skończą remont wewnątrz… Będzie cudeńko 
na miarę europejską. Szkoda tylko, że pracy nie ma i wszyscy stąd uciekają…”

Oparła dłoń na ścianie. Pod palcami wyczuła papier, zaczęła go ciągnąć. Zobaczyła ja-
kieś litery. To ją zaintrygowało. Odstawiła kubek na podłogę i zaczęła wydłubywać pa-
pier. Po chwili trzymała w ręku kawałek kartki z papeterii. Wczytała się w pismo: „…oja 
Wera”

– O jasny gwint – szepnęła – coś mam. Dziewczyny! – zawołała głośniej. – Chyba coś 
mam!

Dzięki pomocy Kuby i  odpowiednich narzędzi tajemniczy schowek został otwarty. 
Wypadły z niego dwie spore paczki i list, dzięki któremu Ludmiła znalazła skrytkę.

– Jako ostatni gdzieś się zabłąkał i twój tata włożył go luzem, chyba nie chciało mu się 
pakować paczki jeszcze raz – wyraziła przypuszczenie Eliza.

– Tak pewnie było – pokiwała głową Ludka. – To co, schodzimy na dół?

Spojrzały na siebie.

– Nie! – stwierdziła zdecydowanie Eliza. – Przegapił jedno, mógł przegapić coś jesz-
cze. Skończmy tu, a potem zajmiemy się paczkami. Aha, Ludka, to ty może opukaj i po-
oglądaj wszystkie ściany. Może jeszcze jakąś skrytkę znajdziesz…?

Niestety, nic więcej zagubionego albo schowanego nie znalazły, ale i tak, gdy już wresz-
cie zeszły ze strychu, były zadowolone z łupów.

Beata spojrzała na zegarek.

– Słuchajcie, ja mam nocny dyżur, więc więcej wam dziś nie pomogę. Ale koniecznie 
chcę wiedzieć o każdym odkryciu, okej?

– Oczywiście, Beatko! I dzięki, że z nami byłaś, pani doktor – uśmiechnęła się Lud-
ka. – Tylko teraz doprowadź się do porządku, bo pacjentki cię nie poznają…

– Domestosa mam, radę dam – puściła oko i już jej nie było.

Eliza i Ludmiła spojrzały na siebie i wybuchnęły serdecznym śmiechem.

– Ja też mam Domestosa, jakby co – Ludmiła rozcierała łzy na brudnych policzkach. – 

Małgorzata Anna Jędrzejewska
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Ale zaczniemy chyba od klasyki. Szybki prysznic?

Nie dane im jednak było udać się do łazienki, bo młodzi, widząc Beatę, postanowili 
obejrzeć resztę ekipy poszukiwawczej i wpadli do kuchni. Matylda na widok matki wpa-
dła w amok.

– To moja mama? Naprawdę? Perfekcyjna Eliza? Taka brudna? No nie, tata nie uwie-
rzy! Kuba, rób zdjęcia, proszę cię, Kubusiu!

Po sesji fotograficznej, w trakcie której pozowały jak rasowe modelki, mogły doprowa-
dzić się do porządku. Młodzież jeszcze zakupiła pizzę, widząc, że na obiad nie ma co li-
czyć, i dopiero wtedy obie panie zasiadły do paczek.

Ludmiła westchnęła.

– Trochę się boję – przyznała. – Nie wiem, jakich jeszcze rewelacji o moim mężu mogę 
się spodziewać, i to mnie przeraża. I boli. Że tak mało go znałam…

– Ludka, jeśli chcesz, mogę to sama przejrzeć – zaproponowała Eliza.

– Nie – pokręciła głową przyjaciółka. – Fakt będzie faktem, bez względu na to, czy ty 
mi powiesz, czy sama przeczytam…

Segregowanie zawartości paczek poszło sprawnie. Osobno listy, osobno jakieś szkice 
plastyczne, jeszcze na innych stosach znalazły się zeszyty oraz pojedyncze kartki. Upo-
rządkowały wszystko i spojrzały na siebie.

Eliza pokiwała głową.

– Nie ma – stwierdziła. – Ani jednego…

– Tato! – jęknęła Ludmiła, podnosząc oczy do nieba. – Gdzie schowałeś zdjęcia i kli-
sze…?!
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Inna
Bała się ciemnych zydlungowych uliczek, a mimo to często wracała wieczorem, kiedy 

drogę do domu wyznaczały wątłe snopy świateł, padające z okien jednorodzinnych domów. 
Tu i ówdzie paliła się uliczna lampa, ale jej nikły blask pożerał gęsty mrok i tylko w górze 
tworzyła się mała, świetlista kula. Bała się ciemności, a jednak zabawy z Ulką, najlepszą ko-
leżanką na zydlungach, warte były ryzyka. Po wyjeździe małego Klausa została jej tylko 
Ulka. Z kartonów zrobiły pokoje dla lalek, drewniane klocki zastępowały meble, a strzępy 
starych firan upiększały dziury w kartonowych ścianach. Lubiły zabawy w dom. Miały mę-
żów i dzieci. Bardzo dobrze im się wiodło. Przed domami stały samochody, którymi robiły 
zakupy i wyjeżdżały na wakacje. Potrafiły tak całymi godzinami rozmawiać ze sobą i wyja-
wiać swoje najgłębsze tajemnice. Zwierzyła się kiedyś Ulce i Klausowi, że słyszy głosy i wi-
dzi cienie. Złożyli przysięgę o dochowaniu tajemnicy, a jednak Ulka nie wytrzymała. Rozga-
dała dzieciom na podwórku o dziwach, które widzi Lilka. Krótko się na nią gniewała, ale po-
dwórkowa ferajna szybko uporała się z nowiną - plotkowała, kpiła, dokuczała i wyśmiewała.

Nie to było najgorsze, ale dziecięce głosy, które słyszała i  od których nie potrafiła się 
uwolnić. Dawno się nie odzywały, a dzisiaj znowu nagle pojawiły się. Wybiegały znienacka 
z ciemnych zydlungowych uliczek i podwórek.

- Biegnij Lilka! Biegnij, ile tylko masz sił! Szybciej, bo cię doganiamy! Za chwilę cię zła-
piemy i ty będziesz musiała nas gonić! No, szybciej Lilka! Bawmy się w berka!

Biegła, a małe nóżki potykały się o nierówne płyty chodnikowe. Tak blisko słyszała dzie-
cięcy głosik; szeptał za jej plecami - biegnij Lilka, bo cię dogonię. Był miły, ale nie miała od-
wagi odwrócić się i spojrzeć, co dzieje się z tyłu. Już kiedyś tak zrobiła i zobaczyła tylko cień, 
a cienie przecież nie mają głosu.

Dzisiaj znowu się pojawiły. Głosy i cienie, a tak długo ich nie było. Jeszcze tylko minie 
osiedlowy placyk, jeszcze skrzyżowanie, już widzi światła w pokoju, jeszcze skrzypnięcie 
starej furtki i wpada do domu. Nie może wydusić z siebie słowa, jest zziajana i trzęsie się ze 
strachu. Wpada do kuchni, gdzie ponurym wzrokiem wita ją mama. 

- Gdzie ty się znowu podziewałaś? Od godziny czekam z kolacją!

- Byłam u Ulki. Mamuś, to coś znowu mnie goniło i mówiło do mnie – wykrztusiła zdła-
wionym głosem.

A więc znowu jest nawrót choroby, a tak długo nic się nie działo, pomyślała z niepokojem 
matka i siląc się na lekceważący ton głosu, zwróciła się do córki;

- Co ty znowu za bzdury opowiadasz! Boisz się ciemności, to nie biegaj po nocy. Lekcje 
odrobiłaś?

- Mamuś, to naprawdę mnie goniło i mówiło do mnie…

Grażyna Kamyszek



36

Lilka przytuliła się do matki, a ona wyczuła, że strach córki nie jest udawany. Coś bardzo 
przestraszyło dziewczynkę. Tego wieczoru nie tknęła jedzenia, od razu wskoczyła do łóżka, 
nakryła się kołdrą i próbowała opanować drżenie wątłego ciała. 

Gruba kołdra była zaporą, oddzielała od głosów i cieni, zapewniała bezpieczeństwo. Tu 
można było znaleźć latarkę świecącą białym, czerwonym, zielonym lub żółtym światłem. 
Należało wybrać odpowiednią przesłonkę, aby świat pod kołdrą przybrał barwy słoneczne-
go lata, zielonej łąki lub ognistej jesieni. 

Tu przyjaźnie patrzyła lalka wypchana drobnymi trocinami. Nie była zbyt piękna. Z baj-
kowej księżniczki zamieniła się z czasem w dziwnego stworka o twarzy bez oczu i ust. Ciem-
ne kreski namalowane farbką miały poprawić jej urodę, ale podkreśliły tylko brzydotę. Nie 
pomogły nawet długie blond włosy, które kiedyś można było rozczesać grubym grzebie-
niem, a teraz przypominały kołtun. Nikt nie oglądał brzydkiej lalki, nie widziała jej nawet 
Ulka, bo na pewno by wyśmiała i rozgadała, że Lilka bawi się starą szmatą. A Lilka kochała, 
przytulała i zapewniała, że trocinowa panienka jest najpiękniejsza i najcudniejsza na świe-
cie.

Można tu było znaleźć także bajki o złych czarownicach i dobrych wróżkach, resztki su-
chego chleba, a także niezjedzone cukierki, zawinięte na powrót w klejące papierki. 

Tu leżała także brązowa butelka po piwie, zamykana ceramicznym krachlem. Tak mówił 
mały Klaus o kapslu przymocowanym drutem do butelki. Lilka tęskniła za Klausem. Żało-
wała, że wyjechał do Niemiec. On wierzył, że Lilka słyszy głosy i widzi cienie. Podarował jej 
swoją ulubioną butelkę, wierząc w magiczną moc ciemnego szkła.

Otwieraj krachel wieczorem, a  zamykaj rano – radził. Może duchy wejdą do środka 
i uwięzisz je na zawsze. Moja Omi opowiadała mi bajkę, że można zwabić ducha do butelki 
i zamknąć. Włóż coś dobrego do środka. Może ci się poszczęści – mówił z nadzieją w głosie. 
Omi zna bardzo dużo bajek. Mówi, że ty nie jesteś głupia, ale ci wszyscy, którzy się z ciebie 
wyśmiewają, bo Omi jest stara i dużo widziała. Tak kiedyś mi powiedziała - Klaus z przeję-
ciem pocieszał Lilkę

Lilce jakoś nigdy nie udało się uwięzić duchów w brązowej otchłani szklanego naczynia. 
Nie chciały wejść do środka. Szkoda, że nie ma małego Klausa. On na pewno by coś mądre-
go wymyślił.

Kołdra - to był bezpieczny świat małej Lilki. Tutaj nie miały prawa wstępu głosy i szep-
ty. Nieraz przychodziły do jej pokoju, ale nigdy nie przekraczały bariery, jaką była kołdra. 
Nie odbijały się o jej powierzchnię, lecz rozmywały się w kłębach puchowej waty, być może 
tkwiły gdzieś w zakamarkach, ale nie miały siły przebicia. Lilka wiedziała, że nie przejdą. 
Miała zaufanie do pikowanego, kolorowego prostokąta i  kiedy mama sprawiła jej nowe 
przykrycie, wpadła w histerię połączoną z głośnym płaczem i rzucaniem się na podłogę. To 
nic, że miała sine pręgi na nogach, to nic, że leciała jej krew z nosa, najważniejsza była stara 
kołdra obroniona przed zniszczeniem.

Lilka dopiero wtedy, wiele tygodni temu, kiedy zanosiła się płaczem zbitego i sponiewie-
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ranego dziecka, przyznała się, dlaczego tak bardzo kocha swoją kołdrę. Mama, słuchając jej 
opowieści, była coraz bardziej przerażona.

- Od kiedy to trwa? – pytała z niepokojem.

- Nie wiem, ale często wieczorem, kiedy jestem sama i gasisz mi światło.

- To śpij przy zapalonym.

- Ale tata krzyczy.

- Porozmawiam z nim. Co widzisz, co słyszysz? Opowiedz mi. Czy to dzieje się tylko 
w twoim pokoju?

- Nieraz wieczorem, kiedy wracam od Ulki, to słyszę głosy dzieci. One chcą się ze mną 
bawić w berka, ale ja nie chcę. Boję się, bo ich nie widać. Kiedyś widziałam tylko cienie, 
dwa, takie małe. Goniły mnie. Opowiedziałam Ulce, a ona mnie wyśmiała. Rozgadała dzie-
ciom i teraz wyśmiewają się ze mnie wszyscy na podwórku. Mówią, że jestem małą wariat-
ką, której pomieszało się w głowie. Nikt nie chce się ze mną bawić. Mówią, że jestem inna, 
a ja przecież jestem taka jak oni.

- Nie rozmawiaj z nimi, nie opowiadaj im o tym, co widzisz. 

- Oni zmuszają mnie, żebym opowiadała. Pytają mnie, to ja im opowiadam, a oni potem 
śmieją się ze mnie. Tylko Klaus mnie bronił, ale jego już nie ma...

- A Ulka? Przecież to twoja najlepsza koleżanka?

- Ona tylko patrzy i słucha...

Żal było małego, zapłakanego , odrzuconego i osamotnionego dziecko. Żal ściskał serce, 
ale matka jeszcze wtedy nie widziała powodu, aby robić problem ze zwierzeń ośmioletniej 
córki. Wyrośnie, zapomni, zajmie się czymś innym. 

- Uwierz mi, nie ma żadnych cieni. Wydaje ci się, że słyszysz dźwięki. To tylko twoja wy-
obraźnia – tłumaczyła dziecku, ale obiecaj mi, że jeśli kiedyś znowu się pojawią, opowiesz 
mi o tym. 

I Lilka opowiadała, bo przychodziły dość często. Zaniepokojona matka poszła z Lilką do 
lekarza. Pani doktor uznała, że dziewczynka jest nadwrażliwa, nadpobudliwa, nerwowa i to 
wszystko minie z wiekiem. Przepisała leki uspokajające, kazała je regularnie zażywać i jeśli 
nic nie będzie się działo, to znaczy, że dziewczynka ma bujną wyobraźnię, którą chce zaim-
ponować koleżankom na podwórku.

Przez wiele tygodni był spokój, ale Lilka chodziła senna, nieobecna. Jej życie składało się 
z trzech elementów; szkoła, dom, sen i tak od wielu dni. Matka sama zdecydowała o odsta-
wieniu leków. Nie mogła patrzeć na otępiały wyraz twarzy córki, na pogłębiającą się apatię. 
Wierzyła, że samowolne przerwanie leczenia nie uruchomi dziecięcych omamów.

I rzeczywiście nie uruchomiło, ale tylko przez jakiś czas, do dzisiaj, kiedy wielkie przera-
żone oczy znowu wypatrywały cieni w kątach pokoju, a skupiona twarz nasłuchiwała gło-
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sów zachęcających do zabawy, kiedy małe rączki córki obejmowały kołdrę i zasłaniały się 
nią jak tarczą atakowaną przez czającego się, niewidzialnego wroga.

Matka z niepokojem obserwowała zachowanie córki. Nieraz miała ochotę zerwać z niej 
tę nieszczęsną kołdrę, widząc w pokiereszowanym kawałku tkaniny całe zło. Nie miała jed-
nak odwagi, aby tak drastycznie reagować na strach córki. Bała się ataku histerii. Nie chciała 
pogarszać sytuacji. Do dziś miała wyrzuty sumienia za pręgi, które pozostawił na ciele córki 
skórzany pas. Sądziła, że biciem zmusi ją do racjonalnego myślenia i zachowania, że wygoni 
z małej głowy głupie myśli. Stara, nierozsądna kobieta. Jak mogła tak zmaltretować dziecko! 
Jakże się potem wstydziła. Jak bardzo chciała wynagrodzić swoje zachowanie, kupując Lilce 
wymarzoną lalkę i pudło czekoladek, z których córka wcale się nie ucieszyła. Lalka siedzia-
ła zrezygnowana w kącie fotela, czekając na lepsze czasy, a czekoladki wcale nie smakowały.

Największą radością były wspólne zabawy polegające na gładzeniu kołdry, powleczonej 
kolorową powłoką w miśki. Kiedy małe dłonie Lilki spotykały się z dużymi, spracowanymi 
dłońmi matki, dziewczynkę ogarniał ogromny spokój i poczucie bezpieczeństwa. 

- Mamuś – mówiła radosnym głosem – bawmy się w łapanie głosów. Łapmy je i wyrzu-
cajmy, o tak! Chwytała wyimaginowanego wroga w swoje małe dłonie, zaciskała piąstki, by 
za chwilę z ogromną siłą otworzyć je i wyrzucić zawartość w głąb pokoju.

- Zagonię je do pieca – przyłączała się do zabawy matka – widzisz, jak płoną !

- Aż syknęły z bólu. Już nie wrócą! – piszczała z  radości Lilka. Wybierajmy jeszcze ze 
środka kołdry, ale najwięcej jest ich w rogach.

Kołdra - stara wierna przyjaciółka, obejmująca ciepłymi ramionami, tuląca do serca czę-
ściej niż zapracowana mama. Stara kołdra - ona nie wyśmiewała, tak jak Ulka, ona nie wyzy-
wała od wariatek i dziwolągów, tak jak podwórkowi koledzy, ona przygarniała ciepłym pu-
chem i szeptała – nie jesteś inna Lilka, uwierz mi, będę zawsze ci to powtarzać, nie jesteś 
inna, znam cię doskonale, znam twoje lęki i sny, przytul się do mnie najmocniej, jak tylko 
potrafisz, będę czuwać nad twoim snem...

Dzisiaj czuwała przy łóżku także i mama. Trzymała córkę za rękę, gładziła po włosach 
lepkich od potu i przemawiała cichym, spokojnym głosem – wszystko będzie dobrze ma-
leńka, śpij spokojnie, jestem przy tobie. Upewniwszy się, że oddech córki jest spokojny, wy-
szła z pokoju, nie gasząc światła i nie zamykając drzwi.

- Lilka dzisiaj znowu miała napad lęku – odezwała się do męża - znowu opowiadała o gło-
sach i cieniach. Coś trzeba z tym zrobić.

- Idź z nią do lekarza. Może coś poradzi?

- Zapisze jakieś silne leki na uspokojenie i dziecko będzie otumanione przez cały dzień. 
Potem są skargi nauczycieli, że śpi na lekcjach i bardzo opuściła się w nauce. Nie będę ogłu-
piać dziecka lekami. Zauważyłeś, że często dzieje się to wtedy, gdy mała wraca od Ulki, 
a wiesz, gdzie mieszka Ula. Może to prawda z tymi trupami w ogrodzie. Ludzie opowiada-
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ją, że gdzieś zakopano jakieś zwłoki, chyba pod koniec wojny...To było tak niedawno. Lu-
dzie mówią, że tam straszy .

- Co ty za pierdoły opowiadasz kobieto! Jeszcze potrzeba, żeby Lilka to usłyszała!

- Czy to te trupy mnie gonią? – odezwał się cichy, drżący głosik. Mamuś, ja się boję!

- Wracaj do łóżka, bo zmarzniesz. Zaraz przyjdę do ciebie. Nie płacz, zaraz przyjdę.

***

 - Masz na imię Lilianna? – zapytał pan w białym fartuchu. Bardzo ładne imię – dodał, nie 
doczekawszy się odpowiedzi.

Lilka siedziała na wysokim krześle w  gabinecie lekarskim. Zwiesiła głowę i  zamknęła 
oczy. Wyobraziła sobie, że jest pod kołdrą. Nie chciała tu być, u tego dziwnego pana. Po co 
ją tu przywlekli? Chciała już do domu, pod kołdrę!

- Dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać?

Odpowiedzią była cisza i zaciśnięte piąstki.

- Boisz się mnie? A nie boisz się głosów, które mieszkają w twojej główce? Powiedz mi, 
co one mówią?

Znowu cisza, a w głowie usłyszała dziecięcy głosik – nic nie mów, siedź cichutko...

- Widzę, że będę musiał porozmawiać z twoimi rodzicami. No, spójrz na mnie, otwórz 
oczy – zachęcał lekarz, kładąc swą dużą dłoń na głowie dziewczynki.

Lilka spełniła prośbę lekarza, uniosła lekko powieki, ale tylko po to, aby wyciągnąć rękę 
po białe prześcieradło, przykrywające kozetkę. Szarpnęła płótno, przyciągnęła do siebie, 
zwinęła w kłębek i otuliła się jak kołdrą. Na powrót zamknęła oczy, zacisnęła piąstki na bia-
łym kawałku materiału i zastygła w bezruchu. Teraz już nic jej nie zrobią. Nie lubiła głosu 
tego pana w bieli. Brzmiał fałszywie, nie był miły, tak jak ten dziecięcy, który znała od daw-
na. Ten był natarczywy i mówił niezrozumiałym językiem.

- Co robisz, dziecko! Zostaw to prześcieradło – matka próbowała bezskutecznie wyrwać 
materiał z rąk dziecka.

- Proszę tego nie robić. Jeśli to jej pomaga, niech tak pozostanie. Skoro panna Lilianna 
nie chce ze mną nawiązać kontaktu, muszę porozmawiać z rodzicami. Zgadzasz się na to , 
Lilka?

Odpowiedzią było głębsze pochylenie głowy i jeszcze bardziej zaciśnięte piąstki. 

Czy dziecko ma omamy słuchowe? Ma. Słyszy dziecięce głosy zachęcające do zabawy. 

Czy ma odczucia węchowe? Chyba nie ma. 

A omamy wzrokowe? Tak. Widzi cienie.

Grażyna Kamyszek
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Czy cienie chcą ją skrzywdzić? Chyba nie. Nigdy o tym nie wspominała.

Czy ktoś z rodziny niedawno umarł, ktoś bliski, z kim córka była bardzo zżyta i wydaje jej 
się, że nadal widzi żywą osobę?

Nic takiego , na szczęście, nie miało miejsca w naszej rodzinie.

Czy czuje czyjś dotyk? Nigdy się nie skarżyła, aby ktoś ją szarpał czy szczypał.

Padało pytanie za pytaniem. Niektóre z nich dziwnie brzmiały i wzbudzały lęk. Na nie-
które ani ojciec, ani matka nie potrafili udzielić odpowiedzi, a Lilka, siedziała jak mały, ska-
mieniały posąg, obojętny na próby nawiązania kontaktu.

Diagnoza psychiatry nie pozostawiała złudzeń. Schizofrenia wieku dziecięcego, powodu-
jąca zniekształcenie myślenia, dziwne odczucia i nietypowe zachowania. Chociaż, uspoka-
jał lekarz, trudno stwierdzić, co jest wytworem fantazji dziecka i jego bujnej wyobraźni, a co 
jest objawem choroby, ale halucynacje, omamy słuchowe i wzrokowe jednoznacznie wska-
zują na chorobę psychiczną. Nie byłoby powodów do niepokoju, gdyby takie zaburzenia 
pojawiały się incydentalnie, ale sami państwo podkreślacie, że w ostatnim czasie jest coraz 
gorzej. Zapiszę odpowiednie leki i zalecam obserwację, ale przede wszystkim należy, w mia-
rę możliwości, rozważyć zmianę miejsca zamieszkania. Być może nowe środowisko wpłynie 
na dziecko pozytywnie, mała nawiąże nowe znajomości i przyjaźnie, bo zapewne jej zacho-
wanie nie budzi sympatii i zrozumienia w grupie rówieśniczej i wycofanie społeczne potę-
guje zamknięcie się i izolowanie. 

 *** 

Któregoś dnia osiedlowe uliczki obiegła sensacyjna wiadomość, podawana z podwórka 
na podwórko.

Słyszeliście, Lilki nie ma! A kto to jest Lilka? To ta mała wariatka, no wiesz, ta głupia! Ach 
ta! I co, już jej nie ma? No, nie ma! Dlaczego? Wyprowadzili się!

Dokąd? Nie wiem! Szkoda, nie będzie się z kogo nabijać! Może cienie ją porwały! Ale 
ona miała nasrane w tej głowie! Co ona za głupoty wygadywała! I co, naprawdę jej nie ma? 
Ulka, wiesz coś na ten temat, kumplowałaś się przecież z nią?

Ula stała z poczuciem winy. Milczała. To przecież ona wyjawiła tajemnicę Lilki, to przez 
jej długi jęzor Lilka nie miała życia na osiedlowych podwórkach. Plotka szybko znalazła po-
żywkę wśród dzieci. Krążyła jak wirus, zarażała bujną dziecięcą wyobraźnię. Inwencja ma-
łych umysłów pobudzała do twórczości na fasadach domów, drewnianych płotach i chod-
nikowych płytach. Tu i ówdzie można było zobaczyć sylwetkę ducha, namalowanego białą 
kredą, a obok napis „ to widzi głópia” lub „uwaga na duchy”. To przez nią Lilka wyjechała, 
a wcale nie była taka zła. Nieraz fajnie się z nią bawiło. Wcale nie była inna...Ale przecież do-
rośli też się z niej nabijali, też mówili o niej ta mała wariatka... – myślała Ulka i od razu wina 
robiła się lżejsza, rozpływała się, rozpraszała, dotykając innych. 

Inna
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 ***

W trakcie zakładania instalacji kanalizacyjnej w Sztumie, w jednym z wykopów na terenie 
posesji położonej na rogu ulic Chopina i Kalksteina, znaleziono ludzkie kości. Nie ma jeszcze eks-
pertyzy kryminalnej, ale już wiadomo, że są to szczątki kilku osób, w tym dzieci. 

Wywiady z mieszkańcami dzielnicy, spośród których niektórzy pamiętają jeszcze tamte dni, 
pozwoliły na odtworzenie prawdopodobnego przebiegu tragedii, jaka wydarzyła się przed 52 
laty w tamtym miejscu. 

W istniejącym do dziś domu mieszkała rodzina pana S. - Niemca, który wówczas walczył na 
froncie wschodnim. Składała się z dwóch dorosłych kobiet i siedmiorga dzieci w wieku od 3 do 17 
lat. Pod koniec stycznia 1945 roku do nie bronionego miasta weszły wojska radzieckie. Zdemo-
ralizowane grupy żołnierzy rozeszły się we wszystkie strony. Jedna z takich grup trafiła do domu 
rodziny S.

Sołdaci zabrali najstarszą dziewczynę, a domownicy po chwili usłyszeli strzały. Wówczas jed-
na ze zdesperowanych kobiet zabiła najmłodsze dzieci, a następnie obydwie kobiety popełniły sa-
mobójstwo. (...)

 

Dziennik Bałtycki nr 162 ( 14. 07.1997 r.)

***
Co słyszała i co widziała mała Lilka w mroku osiedlowych uliczek? Przed czym chroniła ją 

stara kołdra? Czy przed tym, o czym szeptali ludzie? Czy przed tym, co odkryto wiele lat po jej 
wyjeździe?

Grażyna Kamyszek
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Tomasz Stężała

ulMia
Nie jestem w stanie przypomnieć sobie, dlaczego i komu dałem się namówić na przy-

bycie na ten zlot lotniczy. Jeśli znacie adoratorów motocykli, którzy gdy tylko znajdą się 
w swoim gronie, zapominają o obowiązkach gospodarzy i gadają o swoich maszynach - to 
lotnicy są kwadratem cyklistów. Zapewne skuteczna przechwałka któregoś z nich poruszy-
ła moje lękliwe serce do czynu.

Oczywiście lotnictwo sportowe to sport z klasą, klasą najwyższą. Taki golf w wydaniu 
arystokracji, gdzie uszlachetnia się własne jestestwo poprzez podkręcenie wyniku lub naj-
nowszą nowość zamontowaną we własnym aeroplanie. 

Wracając do głównego wątku - w jakiś sposób znalazłem się na lotnisku w Elbingu w ten 
ciepły, czerwcowy dzień. Było wczesne popołudnie, rozdygotane nieodległym porykiwa-
niem gwiazdowych i rzędowych motorów, smrodkiem nafty i smarów, uchwytną wonią dro-
gich perfum i spoconych od nadmiaru emocji ciał mężczyzn i kobiet. Lekka bryza zmięk-
czała tę kakofonię aromatów, czasami dodając doń zapach podsychającej trawy i lekkie smu-
gi dymu z pobliskich robotniczych ogrodów, które przylegały do części pasa wzlotów. 

Zaliczyłem już obowiązkowe zwiedzanie placu przed hangarami, gdzie stały wystawione 
maszyny, ustawione jak konie w maszynie startowej, gotowe do rzucenia się przed siebie jak 
w Royal Ascot. Jest faktem, że jako byłego kolejarza, po części nawet maszynistę, posiadacza 
własnego automobila, silniki zawsze mnie fascynowały. Oczarowany mocą motorów z na-
bożeństwem przyglądałem się cylindrom, owiewkom i śmigłom. Raz czy dwa odskoczyłem 
nerwowo, gdy silnik obok kichnął gniewnie siwym dymem, a potem zagrzmiał soczystym 
basem. Piloci stali w grupkach, opierali się o skrzydła swoich jedno i dwupłatowców, wpa-
trując się w znaczki map, gadając z mechanikami, czy napinając podświadomie mięśnie, gdy 
poczuli na sobie kobiecy wzrok. 

Sobota była drugim ciepłym dniem po długotrwałej mokrej zimnicy, pozwalając zrzucić 
z siebie przeklęte grube palta i rajstopy, pozbyć się swetrów i kapeluszy i wreszcie cieszyć się 
wolnością dotyku wiatru i słońca. 

Od ubiegłego roku zauważyłem także zmianę w kroju lotniczej odzieży. Jednoczęściowe 
kombinezony, obowiązkowo z kilkoma plamami silnikowej oliwy, stały się bardziej dopaso-
wane, lepiej opinały ciała. Oparłem się o skrzydło Bückera udając zainteresowanie jakimś 
detalem i zerkając na stojącego obok Klemma, na którego płacie stała Elly Beinhorn. Z po-
wodu warkotu silników docierały do mnie tylko strzępy słów. Awiatorka nagle zamachała 
rękoma, oburzona chyba na to, co powiedział jej mechanik, po czym włożyła głowę do kabi-
ny, wypinając ku mnie swoje kształtne pośladki. Szarobrązowy kombinezon nie był w stanie 
ukryć pięknego zaokrąglenia bioder, podkreślanego przez ich energiczne ruchy, gdy ukry-
tymi w kokpicie dłońmi przy czymś manipulowała. Rozejrzałem się wokoło i zarumieni-

Ulmia
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łem. Nikt z kręcących się wokoło ludzi nie zwrócił uwagi na Elly ani tym bardziej na mnie, 
na mój sztubacki rumieniec. Jakże ja mógłbym…

Okrzyk otrzeźwił mnie. Niski, krępy mężczyzna zniecierpliwionym ruchem dłoni kiwał 
na mnie przyzywająco. Rozejrzałem się, ale w pobliżu nie było nikogo innego, więc wypro-
stowawszy się, ominąłem wysunięty na mej drodze płat samolotu i podszedłem. Chyba tro-
chę zmieszał się, gdy spojrzałem na niego z góry, ale zaskakująco niskim głosem grzecznie 
poprosił o pomoc. Stojący obok przedpotopowy Albatros B I ugrzązł w błocie jednym ko-
łem, a jego kolejka na start była tuż. Skrzywiłem się: moje nowe, jasne, letnie ubranie spe-
cjalnie poprawione przez znajomego krawca, zostanie zrujnowane, ale widok stojących za 
skrzydłami mężczyzn i kilku pań zdusił moje skrupuły. Trudno. Ktoś jeszcze przyskoczył 
i razem, rozbujawszy aeroplan, wypchnęliśmy go z mazistej pułapki. Awiator odwdzięczył 
się strumieniem powietrza bijącego zza śmigła, który zrzucił nakrycia głów, potargał fryzu-
ry i upstrzył odzież brudnymi plamkami oderwanymi z błotnistej kałuży. Nie zakląłem, sły-
sząc parsknięcia śmiechu i widząc rozradowane twarze wokoło. Ktoś podszedł i uścisnął mi 
dłoń, zaraz potem tęgawy, jowialny jegomość przyjaźnie klepnął mnie w ramię. Fala niewy-
muszonej radości sięgnęła i do mojego serca, więc stanąłem wśród nich z przyłożoną do 
czoła dłonią i podążałem wzrokiem za staruszkiem Albatrosem, który mozolnie wzbijał się 
w niebo kopcąc niemiłosiernie ze swojego kominka pilotowi w twarz. W powietrzu było 
już może z dziesięć maszyn, rozpierzchłych na znacznym obszarze, by wzajemnie sobie nie 
przeszkadzać. Wśród maszyn dostrzegłem i szwedzkiego rodaka i Avię, i nie omieszkałem 
bąknąć o tym dość głośno. Poczułem na sobie uważny wzrok kilku par oczu, ale byłem wte-
dy twardy i udałem, że pochłonięty jestem powietrznym baletem.

Pierwsze pytania padły zaraz potem, więc począłem cierpliwie wyjaśniać podstawowe 
lotnicze pojęcia. 

- A może zechcecie przelecieć się nad lotniskiem i miastem? - zapytałem grzecznie. He-
inie, który mnie tu zaprosił, w końcu był szefem całego tego zlotu samolotów i wcisnąć mógł 
na pokłady dwóch pasażerskich Junkersów F 24 świeżo zapoznanych ludzi. Dwie chicho-
czące panienki, nastoletni pryszczaty chłopak w  pumpach i  dwóch gentelmanów, w  tym 
ten, który mnie wezwał do pomocy przy samolocie, ucieszyło się ogromnie na ów pomysł. 
Wziąłem z sobą owego karzełka, który nazywał się Ulrich i był piwowarem, i poczłapaliśmy 
przez nienajlepiej skoszoną trawę w stronę hangarów, które dzisiaj buzowały życiem. Wy-
jątkowo, gdyż nieszczęsne Niemcy po przegranej wojnie, musiały zniszczyć swoją dumę, 
swoją awiację, w której tak się kochano. Rozpytywany przez imć Ulricha obiecałem sobie 
w duchu, że po powrocie do domu zgłoszę się na lotnisko i choćby nie wiadomo co, dokoń-
czę lotniczy kurs. Toć to cudowny lek, wręcz panaceum na moja wrodzoną nieśmiałość, lęk 
przed niewiastami i nabyte starokawalerstwo. Jeżeli owi laicy awiacji tak mnie słuchali, to 
kimże się stanę w ich oczach, gdy będę sam mógł wznieść się w przestworza?!

Heinie pociągał ostro z butli z piwem, zmęczony i spocony, z rozbieganym wzrokiem sta-
rającym się objąć wszystko, co się wokoło dzieje. 

Pochylił się do mnie i szczerze wyznał, że została mu tylko modlitwa, aby ten cały „cyrk” 
nie spadł mu i gapiom na głowę. Uniosłem brwi zdumiony, a wtedy on wykrzyczał mnie 
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i Ulrichowi w twarze, że awiatorzy są chyba pijani, bo mało kto przestrzega procedury i tyl-
ko łaska Boska sprawiła, że śmigło nie obcięło jeszcze ręki i żaden człowiek nie został rozje-
chany przez automobile. 

Czując na sobie baczny wzrok piwowara, wydąłem pogardliwie wargi. 

- No cóż, ludzie spragnieni są szaleństwa. Przecież przez prawie miesiąc kisili się w do-
mach, przeklinając deszcz i zimno. Widziałeś ile tu kobiet? Przecież każdy z lotników musi 
pokazać się, że nie gorszy jest od Richthofena czy Udeta. A jeśli są tu awiatorki, jak panna 
Beinhorn, to nawet taki osioł, jak ty musi to zrozumieć. 

Zamrugał zdumiony i otworzył szeroko usta. Chyba nadmiar piwa sprawił, że jego ostry 
jak brzytwa umysł, nie umiał zareagować na mój protekcjonalny ton i na tego „osła”. Tak na-
prawdę to się nie przyjaźniliśmy, a jedynie dobrze znali. I to Heini był zawsze duszą towa-
rzystwa i jego liderem. 

Przełknąłem ślinę, zdając sobie sprawę ze swojego zuchwalstwa. Kątem oka uchwyciłem 
wyraz podziwu na twarzy małego Ulricha i wiedziałem, że wycofać się nie mogę. To była 
jedna z tych chwil w życiu osobników mojej płci, gdy świadomie, bądź pchnięci przez oko-
liczności, z chłopców nagle przeistaczają się w mężczyzn. 

Ubrałem twarz w marsową minę i oparłem się o stolik. Heini wciąż głupio się na mnie 
patrzył, podobnie jak ładna, choć zbyt koścista telefonistka i dwóch policjantów siedzących 
przy sąsiednim stoliku.

- Przerwij natychmiast loty i wezwij do siebie pilotów! - Powiedziałem to z taką pewno-
ścią siebie, jakbym był wieloletnim jego szefem. 

- No coś ty, nie mogę przerwać pokazów. - jęknął żałośnie szukając poparcia u policajów. 

- Ty wiesz, kto jest na lotnisku?

- A ja nie chcę mieć przyjaciela w więzieniu! - stuknąłem pięścią w stół, aż otwarta butel-
ka piwa przewróciła się. 

- Panowie policjanci, proszę natychmiast biec na pole wzlotów i zatrzymać starty. A pa-
nienka niech dzwoni, gdzie może, aby piloci zjawili się tu bezzwłocznie. Nooo! - warknąłem 
groźnie na mundurowych, którzy przestraszeni tonem nieznanego im, acz zapewne niezwy-
kle ważnego jegomościa, chwycili swoje śmieszne czapki i wybiegli z hangaru. 

- Heini - powiedziałem tonem już spokojniejszym, prawie po ojcowsku łagodnie - weź się 
w garść. Obmyj się, wywal to piwsko, bo musisz pilotom ostro pogrozić. Powiedz, że odbie-
rzesz im licencję albo położysz areszt na maszynę na cały sezon! 

Podniósł się z krzesła, obciągając marynarkę. 

- Cholera, nie ma takiej kary jak areszt na samoloty. - mruknął niepewnie. 

- A skąd ja mam to wiedzieć. Oni pewnie też tego nie wiedzą a ty jesteś tu panem i wład-
cą. Idź, obmyj się i uczesz. Przecież JA nie będę gadał za ciebie. No, JA nie mogę. - siły ze 
mnie nagle uszły y jak powietrze z pękniętej dętki. 

Ulmia
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Miałem dość, moja przestraszona dusza schowała się w lewej pięcie i nie chciała wyjść.

- Tak, on nie może - usłyszałem nagle z boku baryton małego pana Ulricha. Obaj z He-
inim spojrzeliśmy na niego nie mając pojęcia o co chodzi człowieczkowi. 

- Proszę popatrzeć na nasze marynarki! Są całe ochlapane błotem! - wyjaśnił poważnie. 
Dopiero teraz dostrzegłem ruinę swojego odświętnego stroju i z wdzięcznością skinąłem 
swojemu wybawcy. 

Heini wybiegł z pomieszczenia, w którym zostaliśmy sami z chudą telefonistką. Zostało 
nam tylko milczące rozglądanie się po ścianach zawieszonych obrazkami, dyplomami i nie-
skończoną ilością karteczek. 

- Już nie da rady załatwić tego samolotu? - Ulrich szeptem przypomniał powód naszej wi-
zyty. Uśmiechnąłem się lekko. 

- Niech pani każe czekać pilotom na zewnątrz! - poinstruowałem telefonistkę. Babecz-
ka wybiegła za Heinim, a ja udając znudzenie, zacząłem przeglądać leżące papiery. Sprawne 
palce znalazły wreszcie to, co powinno tam leżeć, a kopiowy ołówek załatwił resztę. 

- Tak- mruknąłem znacząco. - Chodźmy. Śmierdzi tu, nie sądzi pan, panie Ulrichu?

Wyszliśmy przed hangar na ostre słońce, które utrudniło dokładne obejrzenie sceny, gdy 
Heini wrzeszczał na grupkę kobiet i mężczyzn w kombinezonach i pilotkach. Przyłożyłem 
dłoń do czoła. Część z nich była chyba zaskoczona tą farsą, dwójka lub trójka coś gniew-
nie mruczała, a reszta ironicznie uśmiechała się. Słowa o cofnięciu licencji starły im te głu-
pie uśmieszki z twarzy. Także tym z czerwonymi opaskami na ramionach. Heini wysapał się 
wreszcie i skinął na pomocnika, który zaczął odczytywać nową listę lotów. 

Zza pleców postawnego faceta z opaską wysunęła się Elly a ja poczułem nowy przypływ 
energii. Starając się nadać swoim krokom swobodny luz podszedłem do Heiniego i protek-
cjonalnie położyłem mu rękę na ramieniu. Gwałtownie odwrócił się, ale widok mojej twa-
rzy zgasił eksplozję. 

- Pamiętasz zapewne o Junkersie dla mojego towarzystwa? - szepnąłem i skinąłem głową 
w stronę pilotki. Coś mi zaświtało.

- Aha, bądź tak miły i puść Elly zaraz za Junkersem, aby towarzystwo mogło ją widzieć. 
Dasz radę? - moje dłonie zacisnęły się na jego ramieniu. Chyba chciał jak dawniej mnie 
zbesztać, ale rozlany na mojej twarzy bezczelny uśmieszek, rozbroił go. Skinął głową.

Cofnąłem się pod hangar i wydałem instrukcje Ulrichowi, który śmiesznie kiwając się na 
swoich nóżkach, pomknął do amatorów awiacji. Było trochę awantur i przepychanek, gdy 
porządkowi wprowadzili „moje” towarzystwo do samolotu. Pomachałem im, gdy wsiada-
li i nagle zdałem sobie sprawę, że znowu jestem sam. Cholera. Nawet świetny start Klem-
ma Elly nie był w stanie oddalić napływającej znowu chandry. Już wiedziałem, co się sta-
nie. Znowu znajdą mnie zapitego w trupa, zarzyganego i brudnego jak świnia. Pogodzo-
ny z losem powlokłem się do namiotu, skąd unosiła się woń wurstu . Tam też musiało być 
piwo. Była też kolejka waniających potem obywateli, którzy zirytowani przerwą w lotach, 

Tomasz Stężała
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gromadnie poczuli głód. Przyznam, że czułem znaczne obrzydzenie w stosunku do cyca-
tych mutti i biegających wszędzie kinderów, które udawały sołdatów starego Fryca, wywija-
jąc wurstami obsmarowanymi musztardą, machając nimi jak szablami. Już, już miałem zło-
żyć zamówienie spoconemu posiadaczowi bokobrodów ala’ Franz Josef, gdy czyjaś dłoń za-
cisnęła się na rękawie mojej marynarki i energicznie nim pociągnęła. Jeden z młodzianków 
z grupki karłowatego Ulricha wpatrywał się przejęty w moją ściśniętą między kolejkowi-
czów postać.

- Bardzo prosimy pana szanownego do towarzystwa. Zaraz będą podawać do stołu! - wy-
rzucił z siebie i odsapnął z ulgą.

- A gdzie Herr Ulrich? - ciekawość przyszła szybciej niż przypomniałem sobie o godno-
ści. Stałem się w oczach tych dopiero co poznanych ludzi kimś ważnym, zasługującym na 
pewno na niezwykły szacunek, ze względu na moje lotnicze „możliwości”. A tu taka wpad-
ka! Znaleziony w kolejce dla drobnomieszczan, jak jakiś prostak a nawet więcej - życiowy 
bankrut. Ale czy takim nie byłem?

- A szuka pana. Rozdzieliliśmy się, by pana szanownego znaleźć i podziękować za taką 
atrakcję!

Nabrałem powietrza, które wypełniając moje arterie uczyniły moją sylwetkę ponownie 
wyższą i godniejszą. Wysunąłem się z kolejki wręcz z ulgą, niestety nie wzbudzając w sto-
jących za mną poczucia choćby elementarnej wdzięczności, za danie szansy wbicia zębów 
w wurst o kilka sekund wcześniej. 

Lekki wiatr zdmuchiwał ze mnie woń ludzkiego potu i dymu z drzewnego węgla. Zrobi-
ło się teraz ciszej w powietrzu, bo powiewy wiatru dały miejsce startu szybowcom. Mniej 
lub bardziej obudowane maszyny wyrzucane przemiennie przez gumowe liny bądź stęka-
jącą wyciągarkę wylatywały w powietrze w poszukiwaniu nośnej termiki. Wyglądały trochę 
jak bociany lub żurawie nad pruskimi mokradłami. Było coś niezwykłego w ich trochę nie-
zdarnej lekkości. Chłopak, który miał na imię Robert, doprowadził mnie do rozpiętej na 
grubych palach żaglowej płachty ulokowanej w rogu lotniska. Za plecami mieliśmy krza-
czowisko, a za nim niewielkie robotnicze domki, jakie wznosiła swoim ludziom fabryka lo-
komotyw. 

Gościnny Ulrich powitał mnie wybiegając z otwartymi ramionami, głośno przedstawia-
jąc zebranym. Pod płachtą i obok niej stało kilka białych stolików, składane krzesła i wikli-
nowe, także białe foteliki i kanapki. Towarzystwo pewnikiem nie zebrało się całe, a do roz-
poczęcia konsumpcji czasu było trochę. Przyjąłem z ukłonem wręczony mi aperitif, przy-
witałem się grzecznie z nieznajomymi i wylewnie ze znajomymi, których odróżniałem po 
plamkach wysuszonego błota na odzieży. 

- Wyjątkowo piękne te szybowce. - rzuciłem dwóm paniom, które ruszyły za mną poza 
płachtowy daszek, by podziwiać awiatorów. Mocna woń perfum zakręciła mi w głowie, więc 
wystawiłem wiklinowe foteliki i zaprosiłem damy do oglądania. Może to zresztą nie perfu-
my a głód, który zaczął mi coraz bardziej dokuczać. Sam usiadłem na dwuosobówce po ci-
chu modląc się, by nie żołądek nie dał znaku życia burczeniem. 
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Zmrużyłem oczy chroniąc je przed słonecznymi promieniami i odchyliwszy głowę kon-
templowałem powietrzny balet. Nieco na wschód od nas kilka maszyn Kranich i Weiche tra-
fić musiało na komin i błyskając bielą skrzydeł ustawiły się w spiralę, powoli oddalając się 
od poziomu lotniska. Siedziałem rozparty i rozleniwiony, delektując się ciepłem czerwco-
wej niedzieli, dochodzącym szczękiem sztućców, cudownym widokiem nad sobą oraz wi-
dokiem na interesującą, a co najważniejsze darmową wyżerkę i popijawę. Dla przyzwoito-
ści od czasu do czasu rzucałem komentarz, fachowymi słowy opisując damom to, co dzia-
ło się nad nami. 

Uszy z  trudem wychwyciły, a na wpół uśpiony mózg, ledwie przetworzył pytanie, czy 
prośbę o miejsce obok. Naświetlone słońcem oczy wyłuskały otoczoną aureolą światła po-
stać kobiety, która zachęcona skinieniem i chyba czymś na kształt zaproszenia, delikatnie 
usiadła. Pojawił się kelner z nowymi kieliszeczkami i przeprosinami, że jeszcze chwilkę po-
czekać trzeba będzie, gdyż nie wszyscy z ważnych gości się już pojawili. Panie obok rozchi-
chotały się, a ja musiałem powrócić nieco na ziemię celebrując kieliszeczek. Zerknąłem na 
siedząca obok nieznajomą. Może zresztą przedstawiła się? Gdybym był malarzem, to po-
wiedziałbym, że była nieco Rubensowska, ale bardzo delikatna. I włosy. Ścięte na dłuższą 
chłopczycę, ale srebrne bądź platynowe, w każdym bądź razie niezwykłe. Pociągnąłem nie-
co alkoholu i ponownie oparłem głowę o oparcie kanapki. Najwyższy Kranich zrobił się już 
malutki, a do kolejki dołączył Stamer Lippisch, który choć prymitywny, musiał być dosiada-
ny przez niezłego powietrznego jeźdźca. 

- Pan także lata? - usłyszałem obok siebie jej głos.

- „Edukuję się proszę pani w lotnictwie. Mam okres przerwy, ale wkrótce mam nadzie-
ję powrócić w przestworza.” - odparłem górnolotnie. Skąd mi się taki idiotyzm przypętał? 
Czyżby to głód i alkohol na pusty żołądek zaczynały tak działać?

Rozkosz lenistwa przegrywała z irytującym brakiem cukru we krwi. Gotów byłem nawet 
wstać i podejść pod żagiel, by pochwycić któryś z kawałków chleba i przykryć go plastrem 
boczku, gdyby nie owa aureola… hm… to coś, co emanowało od mojej sąsiadki. 

Zza pleców doleciał mnie szum powietrza a nad nami, na wysokości ze trzydziestu me-
trów przeleciał mały Stamer Lippisch, ciągnący w stronę powietrznego komina. Spod płach-
ty wyszli ciekawscy, nawet kelnerzy i kucharz by przyglądać się walce z wysokością.

- Dociągnie.

- E, da radę.

- Spadnie, mówię wam, że spadnie.

- Biedny chłopiec. - rozlegało się wokół. Szybowiec kiwał się, ale młody pilot dobrze wy-
brał i wbił się w słup powietrza. Towarzystwa nagrodziło go oklaskami i radosnymi okrzy-
kami.

Instynktownie odwróciłem się za siebie i daję słowo, że zobaczyłem jego napiętą twarz 
i przerażone, szeroko otwarte oczy. Musiał chyba wcześniej zanurkować, gdyż pędził z nie-
zwykłą jak na tak prymitywną maszynę, prędkością. Moja sąsiadka musiała wyczuć go, 
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a może wybuch mojego niepokoju, bo także odwróciła się. Lippisch wciąż zniżał się pędząc 
wprost na nas a ja zacząłem wrzeszczeć:

- Ściągaj, ściągaj! - zwracając uwagę towarzystwa na pędzący na nas kolejny szybowiec. 
W siodle siedział niewysoki smarkacz, jakich teraz pełno kręci się przy samolotach, który 
zapewne przypomniał sobie teraz, jak brzmi zapomniana modlitwa do Najwyższego. Gdy 
przelatywał kilka metrów nad nami, wcisnąłem głowę w ramiona i odruchowo objąłem ra-
mionami jej tułów nieznajomej, chroniący się przy moim boku przed nagłym niebezpie-
czeństwem. Wielki cień przemknął nad głowami z sykiem powietrza. Wokoło rozległy się 
okrzyki przestrachu, przekleństwa i wyzwiska, których nawet lepsi, bo bogaci używają, gdy 
wyrwie się ich ze stanu spokoju ducha. 

Muszę przyznać, że i ja szpetnie zakląłem po szwedzku, po czym poderwałem się na rów-
ne nogi odpychając moją sąsiadkę. Ale co miało, to stało się. Jej włosy pachniały morzem, 
czymś, co kojarzyło mi się z głębią Bałtyku, z wodorostami. Nie, nie był to zapach pospoli-
ty, raczej jak niezwykła mieszanka mistrza perfum zestawiona w twórczym uniesieniu. Były 
delikatne ale i głębokie, szybko przenikające do tkanek ofiary i zadające jej duszy śmiertelne 
rany. Najgłębsze wspomnienia, chyba nawet nieprzeżytych wspomnień, delikatne drgania 
anielskich harf, niezwykłe kolory których oko nie jest w stanie dostrzec. Dlatego chwyciłem 
ją za ramiona i powstrzymałem przed upadkiem, po czym nieopatrznie zapadłem spojrze-
niem w zielono-stalowych oczach. 

- Jest pan tam? - uśmiechnęła się kącikami ust. Nadal stałem trzymając ją za ramiona 
i wpatrując się w jej twarz. Regularną, spokojną ale jednocześnie zagadkową. Do tej pory 
nie potrafię sobie przypomnieć, co było tym czymś, co czyniło jej rysy unikalnymi. Na pew-
no była znacznie starsza niż ja. To jest ten wiek, gdy kobieta osiąga szczyt swojej urody, gdy 
nawet pierwsza zmarszczka dodaje jej pięknu głębi witraża, spokoju i pewności siebie mo-
rza. Jeszcze kilka miesięcy i zacznie przekwitać: te wypielęgnowane rysy zaczną pokrywać 
się siatką coraz głębszych bruzd, których żaden puder nie pomoże przykryć. 

Wrzask za plecami pozwolił mi otrząsnąć się z czaru i zmusił do odwrócenia się. Moja 
współtowarzyszka coś szepnęła przerażonym głosem. Członkowie naszego towarzystwa pę-
dzili w stronę rozbitego szybowca, który śmiesznie skręconym skrzydłem bezradnie wska-
zywał w niebo. Wkrótce ich podskakujące sylwetki zasłoniły nam strącony z nieboskłonu 
aparat i młodego Ikara. 

Zerknąłem na nią. Stała z rękoma złożonymi jak do modlitwy i coś szeptała. Pomiędzy 
rzęsami pojawiła się kropla, która zaczęła powiększać się. 

- Niech pani siądzie. - poprosiłem zmieszany jej stanem, jak jaki sztubak. Z kieszeni wy-
supłałem chusteczkę i podałem ją. Gdy chwyciła ją, z przerażeniem stwierdziłem, że jest 
cała poplamiona. Spetryfikowany wstydem patrzyłem, jak wyciera łzy, rozmazując brud na 
twarzy.

- Niech pani poczeka. - pochyliłem się nad nią i chwyciłem ją delikatnie za nadgarstek. 
Zaskoczona poddała się, a ja wysupłałem jej z dłoni chusteczkę i czerwieniąc się pokazałem 
jak jest czysta. 
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- Czy ja…

Skinąłem głową i zamknąłem oczy. Dziś moje czary działały nie tak, gdyż nie mogłem za-
paść się pod ziemię czy zamienić w granitowy głaz. 

- Jak panu na imię? - zapytała spokojniejszym, prawie ciepłym głosem. 

-Otto. Otto Shepke. - bąknąłem znowu paląc raka na twarzy.

- Niech pan przyniesie mi w kubeczku wody, zanim oni nie wrócą. - w jej wciąż wilgot-
nych oczach pojawiły się wesołe skierki. 

Wpadłem pod płótno i chwyciłem butelkę wody gazowanej i szklaneczkę. Żaden z kelne-
rów, ani kucharz mnie nie zauważył. Wciąż stali wpatrzeni w tłum kręcący się koło rozbitego 
szybowca. Odetchnąłem z ulgą i najdyskretniej jak to możliwe, popędziłem do nieznajomej. 

Siedziała z lusterkiem w dłoni, na odgłos moich kroków odwróciła się. Teraz dopiero za-
uważyłem, że pod oczyma miała wręcz klaunowskie plamy. Szybko odbiłem korek i pola-
łem podaną mi czystą, koronkową chusteczkę. Sprawnymi ruchami doprowadziła się do po-
rządku, zabawnie poruszając przy tym ustami. 

- Niech pan siądzie, Otto. Co tam słychać z szybowcem”

- Zapewne zaraz się dowiemy, pierwsi już wracają... - wskazałem ruchem głowy - …
pani…

Zmieszała się i pokiwała głową.

- Ma pan całkowitą rację. Nie przedstawiłam się. Na imię mam Ulmia.

- O! Nigdy takiego nie słyszałem… - bąknąłem niezbyt grzecznie. Pierwsi „nasi” wraca-
li pod płachtę, spędzając leniuchujących kelnerów i kucharza na stanowiska bojowe. Z ich 
radosnych pohukiwań można było wnosić, że niedoświadczony pilot miał wiele szczęścia. 
Pomiędzy wracającymi pojawiła się karłowata postać Ulricha, który widząc mnie wyraźnie 
przyśpieszył i jak kręgielna kula potoczył się w nasza stronę. 

- Miał szczęście, smarkacz jeden, miał szczęście! Jeno potłuczony i nos sobie rozkwasił. 
Ale maszynkę szlag trafił. - sapał przejęty. 

- Proszę, proszę do stołu. Pewnie pan bardzo głodny, zresztą my wszyscy. Mam tu zestaw 
piw z całego kraju, zobaczy pan jakie arcydzieła warzymy. - kiwnął zapraszająco i wykonał 
zwrot na pięcie.

Podałem pani Ulmi dłoń, którą przyjęła i razem ruszyliśmy w stronę zastawionych stoli-
ków. Ku mojemu zaskoczeniu kobieta wolała prostackie piwo od czerwonego, francuskie-
go wina, nawet lekko uderzyliśmy się kuflami, rozmawiając ze sobą i z resztą towarzystwa. 
Był to doskonały wybór do serwowanego jadła, gdyż kucharz przy aplauzie biesiadników 
rozsiekał prosiaka prawdziwym pruskim pałaszem, a ja dołożyłem do plam błota na ubra-
niu kilka następnych, połyskujących tłusto. Ktoś wstał i zanucił. Stare ludowe, potem jedna 
z pań popisała się Offenbachem, ja zaintonowałem marsz lotniczy, po czym wszyscy stali-
śmy się braćmi i siostrami żyjącymi tym wspaniałym czerwcowym popołudniem. Od czasu 
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do czasu rzucałem spojrzenia na Ulmię, która najwyraźniej także dobrze bawiła się, choć za-
pewne tak jak i ja trafiła pomiędzy tych ludzi przypadkowo. Pod bielą obrusa jej kolano zde-
rzyło się w pewnej chwili z moim, ale zapewne przerażone swoim zuchwalstwem odskoczy-
ło. Potem zetknął się mój pantofel z jej bucikiem. Czy przypadkowo? Byłem już nieźle wy-
pity, ale gdy jej kolano ponownie dotknęło mojego, promile z piwska wyparowały natych-
miast. Ulmia dyskutowała z rudowłosą pulchną kobietą przy sąsiednim stoliku. Zamruga-
łem ze zdumienia, gdy przy rudej dostrzegłem profil Elly Beinhorn, która przekomarzała się 
z nieznanym mi mężczyzną, wyglądającym na pilota. Nasze kolana trwały walecznie przy 
sobie, aż zacząłem czuć lepkość potu pod materiałem spodni. 

Przeprosiłem i z trudem podniosłem się z krzesełka. Starając się z całych sił iść prosto 
ruszyłem w stronę wychodków, uświadamiając sobie, że nawet w najbardziej cywilizowa-
nym kraju świata, jakim niewątpliwie były Niemcy, był to nadal problem nierozwiązany. 
Nagły impuls wywołany wyimaginowanym obrazem domku z serduszkiem skierował mnie 
w krzaki. To było właściwe rozwiązanie. Zawsze w takim momencie nachodziła mnie reflek-
sja nad ostatnio przeżytym fragmentem swojego istnienia, więc wracając w kierunku płach-
ty gorączkowo zastanawiałem się, co zrobić. Jej urok na taką odległość nie działał mocno, 
więc po prostu mogłem się oddalić po angielsku, bez słowa. Z drugiej strony jej czar był de-
likatny i słodki. Była dużo starsza, w każdym razie tak mi się wydawało. Żonata? Wdowa? 
Nie wyglądała na taką, która mogłaby się w jakiś sposób chcieć wiązać. Nikt z współbiesiad-
ników nie zwracał na nas specjalnej uwagi, zajęci piciem i swoimi gadkami pomału dzielili 
się na grupki, coraz bełkotliwej gadające o wszystkim i niczym. 

Rozejrzałem się wokoło. Mój nieco filozoficzny nastrój wymagał odrobiny samotności, 
więc przeniosłem wiklinową kanapę jeszcze trochę w bok, obok stojącej półciężarówki. Od-
biło mi się, w ustach poczułem ciężki smak wurstu obtaczanego majerankiem, nogi ugięły 
się i opadłem ciężko na wiklinę. Z przykrością pomyślałem o jutrzejszym kacu, o koniecz-
ności oddania garnituru do prania, i że pewnie jakieś plamy na nim zostaną. Jutro trzeba bę-
dzie złapać kuzyna i wreszcie zabrać się za sprawę tych hochsztaplerów. 

Dłoń była jedwabiście chłodna, ale jednocześnie jej dotyk rozpalił moją skórę na szyi. Ze-
sztywniałem niepewny, przez umysł przebiegły tysiące pytań i wątpliwości. Jedno było pew-
ne. Rozszerzonymi nozdrzami wciągałem ów zapach morza, wodorostów a resztki świado-
mości, zanim zanikły, zdążyły wykrzyczeć, że usidliła mnie. Była jak Freya, matka wojowni-
ków, która miała niezwykłą moc dawania im siły, ale jednocześnie wiązania aż do śmierci. 

Rozluźniłem mięśnie szyi i oparłem głowę o wiklinę poddając się delikatnym ruchom 
jej dłoni.

- Jest taki młody. - szepnęła w dal do kogoś, choć byłem przekonany, że mówi o mnie. By-
liśmy tu tylko we dwoje, reszta biesiadników pijackim wrzaskiem witała kolejny poczęstu-
nek, wnoszony przez podchmielonych kelnerów. 

- Niech pani usiądzie, pani Ulmio. - poprosiłem nieśmiało. Znów czułem się jak sztu-
bak. Przypomniałem sobie obrazek sprzed lat, gdy byłem na kinderbalu u swojego starszego 
o pięć lat kuzyna. Miałem wówczas piękne, kręcone loki, których zazdrościły mi wszystkie 
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panienki, które go odwiedziły. Christa, bardzo daleka kuzynka, też tak stała za mną i prze-
czesywała swoimi palcami moje loki po raz pierwszy burząc we mnie krew. Kuzyn Anders, 
rzucał na mnie ponure spojrzenia i  zresztą potem wbił mi pięść w  żołądek wyładowując 
swoją wściekłość. 

Usiadła obok. Przez chwilę patrzyliśmy przed siebie na kołujące ptaki i na ostatnie samo-
loty podchodzące do lądowania. Zrobiło się chłodniej, na jej przedramieniu zobaczyłem gę-
sią skórkę. Poderwałem się, by zdjąć marynarkę, ale zatrzymała mnie. Otoczyłem ją ramie-
niem pozwalając oprzeć się jej srebrzystej głowie o moje ramię. Zacząłem upajać się zapa-
chem jej włosów, w którym wyczuwałem wątki dymu, delikatnego kobiecego potu i owych 
niezwykłych perfum. 

- Jeśli mogę panią… ciebie zapytać Ulmio… - zacząłem nieśmiało. 

- Tak, proszę. - odparła cicho. Nadal czułem lekkie drżenie jej ciała walczącego z zimnem 
czerwcowego wieczora. 

- Co to za perfumy? Przepraszam za bezpośredniość, za niegrzeczność. - poprawiłem się 
szybko - Ale są tak niezwykłe.

Uniosła głowę i spojrzała mi w oczy. Przez chwilę tak trwała, przyglądając się zmieszaniu 
na mojej twarzy, a potem ponownie oparła głowę na moim ramieniu.

- Ja już taka jestem. Z takimi włosami się urodziłam. A perfum nie używam. Ponoć moje 
ciało chłonie niektóre zapachy otoczenia i zapach ten utrzymuje się przez długo. 

Zadrżała. Otuliłem ją mocniej ramionami. Przez chwilę tak trwaliśmy, gdy zbierałem się 
na odwagę.

- Może odprowadzę cię do domu? - wyrzuciłem wreszcie.- Tam chyba nie ma co wracać, 
bo oni są już pijani, a zresztą zaraz ich stąd służba pozabiera.

Znów uniosła głowę i zamknęła oczy. Poczułem jej usta na swoich i straciłem panowanie 
nad zmysłami. Tak naprawdę, to musiało mnie chyba nieźle trzasnąć to wypite piwsko. Bo 
przecież nie mogłem unosić się nad polami i dachami domów, trzymając Ulmię przytulo-
ną do mojego ramienia. 

Nie przypominam sobie, skąd wziął się ten angielski automobil, taki model z poprzed-
niego dziesięciolecia, z zaciągniętym nad głowami dachem, do którego ją poprowadziłem. 
Może to i ona mnie doń zawiodła? Jak przez mgłę widzę siebie, gdy otwieram drzwiczki, po-
daję jej dłoń, a ona unosi się nad ziemię i opada na obitej najprzedniejszym aksamitem ka-
napie. Jej dłoń wyciąga się do mnie i przyzywa. Przez uliczki noszące nazwiska awiatorów 
suniemy z dostojeństwem godnym najstarszej pruskiej szlachty, by wjechać w Tanneberg 
i pozdrowić dźwiękiem klaksonu dzwoniący na naszą cześć tramwaj. Jej ramiona szczelnie 
otaczają mnie i ostatnie, co kojarzę, to zbliżająca się do mojej twarzy biel jej piersi. Okolica, 
w której znaleźliśmy się była mi znajoma, ale dom, okazały i bogaty, otoczony malowanym 
parkanem z kamiennymi rzeźbami… ? 

Chyba grała muzyka, ale jakaś taka uroczysta, w  Wagnerowskiej tonacji; tańczyliśmy 

Tomasz Stężała



52

a raczej płynęliśmy w powietrzu w stronę schodów i sypialni. Służba dyskretnie odwracała 
oczy gdy rozpinała mą koszulę i rozsupływała więzy krawata. Jak nigdy w życiu, to wtedy by-
łem naprawdę wolny. Jej sypialnia była jak lotniczy hangar, pościel w dotyku jak letnia bry-
za a ona? Czy słowa są w stanie ją opisać?

Obudził mnie delikatny szelest otwieranych drzwi. Złoty promień oświetlał wielkie ma-
lowidło na ścianie, poruszając jednocześnie wirem drobnego kurzu. Z oddali zbliżała się do 
mnie wyprostowana, pełna godności postać taksując mnie niewidzącym spojrzeniem. Od-
ruchowo osłoniłem swoją nagość srebrzystym atłasem na równi zaskoczony i zmieszany sy-
tuacją. Postać butlera stanęła w stosownej odległości od łoża, oddała mi pokłon aż błysnę-
ły białka oczu nieposiadające źrenic. Za to ja wpatrywałem się w sylwetkę, która wyprosto-
wawszy się, odsłaniała niezwykłe cechy. Rosły, miał wysklepione bary i długie, siwe włosy 
spięte w stylu wielkiego Fryca. Na twarzy bieliły się szramy, zadane może bagnetem lub ka-
waleryjską szablą, przetykane zmarszczkami starca. I oczy, zasłonięte mgłą, ale czujne, jakby 
widzące prawdziwie. Choć tylko lekko otworzył usta i potem nimi nie poruszył, to oznajmił 
mi, że odzież ma czeka oczyszczona i odprasowana a pani raczy mi darować godzinę, bym 
mógł jej dom opuścić. 

Gdy mówił i  nie mówił czułem podnoszące się na skórze włosy i  lód wijący swe igły 
w moje arterie. Ów butler odwrócił się, po czym odpłynął a ja przetoczyłem się na brzeg 
łoża zrzucając z siebie prześcieradła. W spękanym starością weneckim lustrze dostrzegłem 
swe ciało i zamarłem. Na rękach, tułowiu, biodrach czarne plamy sąsiadowały z bladoróżo-
wymi pręgami, łudząco podobnymi do tych butlerowskich. Moje dłonie powędrowały do 
serca, a palce przesunęły po sinym okręgu na skórze zdobionym białymi szramkami. Jak-
by coś chciało mi w nocy moje serce wyrwać. Potem wzrok przeniósł się na ścianę z roz-
promienionym słońcem obrazem. Srebrzystowłosa istota unosząca się nad morską topie-
lą, niosła na wyciągniętych ramionach skrwawione ludzkie ciało. Malarz nie pokazał jej lica, 
ale i bez tego wiedziałem kim jest. Wzburzone zmysły zakręciły mi w głowie tak, że o mało 
nie upadłem. Rzuciłem się szukać mojej odzieży, a wciągając pośpiesznie gatki schyliłem się 
i wtedy srebrny krzyżyk, który ongiś dostałem od ojca, prawowiernego katolika w prote-
stanckiej Szwecji, opadł z karku na pierś, na środek owego czarnego kręgu. Schwyciłem go 
i przyłożyłem do ust, podświadomie wyczuwając, iż to on wydarł mnie z mocy tego czym 
była Ulmia.

Nagle świat wokoło zaczął wirować, a ja ściskając buty i marynarkę w dłoniach, w jednej 
skarpetce pędziłem schodami w dół, do wyjścia. Bił zegar, ściany wirowały, zmieniając ko-
lor na zielony, morski. Poczułem słone krople na wargach, fala zmoczyła mi nogi. Coś pró-
bowało mnie schwytać, ale wyślizgnąłem się z ramion i wypadłem z domu na drogę pędząc 
na złamanie karku. Biegłem tak z szaleństwem w oczach aż natknąłem się na patrol policji, 
który pojmał mnie i bełkocącego odstawił na odwach. 

Nie wiem, ile spędziłem tam czasu, wśród brudnych wyrzutków społeczeństwa i porto-
wych dziewek. W końcu krata celi otworzyła się i wyprowadzono mnie do pokoju komen-
danta, gdzie czekał Heini z mocno zatroskaną miną. Wsadził mnie do swojego wozu i za-

Ulmia
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wiózł do mieszkanka, gdzie czekała jego młodsza siostra Heidi, ta pieguska z ognistym war-
koczem. 

Zasnąłem, gdy tylko posadzili mnie na kozetce i  już bez snów dotrwałem do śniada-
nia. Przy stole, przy porannej kawie w końcu zaczęliśmy rozmawiać o niedzielnym poka-
zie i o moim zniknięciu.

- Rozmawiałem z  Herr Ulrichem, w  sumie niezwykle sympatycznym jegomościem. - 
oświadczył, przypatrując się mi uważnie. Mówił, że bawiłeś się doskonale, sypałeś anegdo-
tami jak z rękawa i byłeś duszą towarzystwa. Jak nigdy! - tonacja jego głosu wyrażała naj-
wyższe zdziwienie. 

- Ale także mówiłeś do siebie, potem wyszedłeś i rozwaliłeś się na wiklinie aż w końcu 
zniknąłeś. Czyżbyś znalazł jakąś interesującą damę? - jego pytanie zawisło w powietrzu. A ja 
milczałem analizując jego słowa. Jaka była ta moja prawda?

- Z drugiej strony, patrząc na te ślady na twoim ciele, to chyba spadłeś bez spadochronu 
z samolotu, bo przecież żadna kobieta tak się nie kocha. 

Wciąż nie mogę dojść do siebie po tym wydarzeniu. Oczywiście, razem z Heinim poje-
chaliśmy tam, gdzie miał być dom, ale poza sadzawką i kępą starych, ponurych drzew ni-
czego tam nie znaleźliśmy. Mój szef, komisarz policji, widząc mój stan wysłał mnie do Bre-
slau, gdzie mój daleki kuzyn też tropi przestępców. Muszę nabrać dystansu do tego wszyst-
kiego, ale potem jak chart, puszczę się tropem i dowiem się, co stało się tego najdłuższego 
dnia w roku w Elbingu. 

Tomasz Stężała
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Jerzy Bander

kadiSz JatoM1

Mojej matce Rozalii z domu Thun zamordowanej                                                                                                                        
w Obozie Janowskim we Lwowie

W ostatni wieczór 2000 roku nie wyszedł z domu
Wszyscy wkoło hucznie świętowali koniec wieku
Tylko on samotnie odprawiał żałobę po matce,
Którą zamordowali Niemcy w 1942 roku
Ponieważ była Żydówką.
Normalnie żałoba po rodzicach trwa rok
Kadisz należy odmawiać przez jedenaście miesięcy
On musiał czekać całe pięćdziesiąt osiem lat!
Czekał cierpliwie i Pan go wysłuchał

Gdy miał czterdzieści pięć lat obcy ludzie powiedzieli mu
Że jego matka zginęła niedługo po tym, gdy go urodziła
Następnie jedenaście lat zajęło
Ustalenie jej imienia i nazwiska panieńskiego
Ojciec: Żyd, który cudem przeżył wojnę
Nie chciał mu niczego powiedzieć
O swojej pierwszej żonie
Jak zginęła i jak on się uratował

Pomimo tego szukał – aż znalazł!
W lecie roku 2000 stary człowiek podał mu zdjęcie
Wykonane w 1937 roku
Pana matka to ta, która trzyma psa – powiedział
Na pożółkłej fotografii moda kobieta w letniej sukience
Trzymała za obrożę dużego owczarka alzackiego
Miała długie włosy upięte w kok,
Uśmiechała się.

1 KADISZ JATOM – kadisz sierocy – modlitwa dziękczynna odmawiana przez syna za zmarłych rodziców w obecności 
minjanu – tj. dziesięciu dorosłych mężczyzn - Żydów

Poezja
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Ładna – pomyślał – zrobiło mu się żal, 
Zrozumiał!
Teraz już tak będzie na wieki
Matka pozostanie młoda i piękna
Pies będzie zawsze taki sam
Nigdy się nie zestarzeją
I nigdy nie umrą!
Tylko mnie czeka starość i śmierć.
Mnie i moje dzieci
Ale nie matkę.
Ona będzie zawsze młoda!

Wtedy zaczął odmawiać KADISZ JATOM
JISGADAL WEJSKADASZ SZMEJ RABA
Żałował, że był sam
W jego miejscowości od dawna nie było dziesięciu Żydów
Wyjmował zdjęcie, patrzył
Czy matka jest ciągle młoda?
Czy jest przy niej pies?
Dziękował Najwyższemu Stwórcy
Ty kierowałeś moimi krokami, wyróżniałeś łaską
Inni Żydzi wciąż szukają swych bliskich
Ale nie ja – ja znalazłem!
Oświęcim 31. 12. 2000 r.

14 października 2012
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Hanna Duda

kaMienica

W kątach rozpościerają się pajęczyny,
Których nikt nie sprząta.
Jak indiańskie łapacze snów
Chwytają myśli i zdarzenia,
Rzeczywistości bytów różnych,
Zjawy nocne, marzenia i koszmary.
W starym domu na starej ulicy
Kolejni lokatorzy śnią od wieków
Te same sny.

***

Sprzęty dookoła
Drobiazgi niezbędne do życia
Upchnięte w kąty
Zbędne bibeloty  z którymi nie wiem co zrobić
Z odbiciem mojej pamięci
Czasoprzestrzeń śmietnika życia
Noc – dzień – wielka bzdura
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Jacek Żukowski

dziewczynka z porcelany

porcelanowa dziewczynka
z kokardą we włosach
jej uśmiech niewinny
i do kolan sukienka

pamiętam lato
ujrzałem jej oczy
zatopiłem wzrok w błękit oceanu
który z nazwy był jeszcze spokojny
pewien wąsaty pan
sprzedawał marzenia o smaku pistacji
w kawałku wafla za kilka monet

na niedzielnych mszach
siadała blisko
współczuła Maryi że ciągle płacze
sama zaś swoim uśmiechem
sprawiałaś że temu panu co wisi na krzyżu
- tak mawiała - było lżej

lubiła herbatkę
z niewidzialnego spodeczka
w towarzystwie innych wymyślonych dam
czasem pozwalała
patrzeć na świat swoimi oczami
i słuchać
o podróżach stojących w kolejce
mówiła
że kiedyś ukradkiem wejdziemy do bajki
i ulepimy ze słów swój własny świat

porcelanowa dziewczynka
z kokardą we włosach
jej uśmiech niewinny
i do kolan sukienka

uciekła
zostawiając jedynie kokardę i kilka słów
tak pogubionych w nicości że straciły smak
szukałem
na dworze
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na mszy
w książkach i na zdjęciach
uśmierciłem nawet kilka gwiazd
[...]
po latach
w witrynie sklepowej
zobaczyłem porcelanową twarz
popękane usta i rysy na policzkach
i ślady nowych blizn

porcelanowa dziewczynka
z kokardą we włosach
jej uśmiech niewinny
i do kolan sukienka

już nie ta
na sprzedaż zabawka
tekturowe manekiny
spełniały marzenia za kilka monet
jak ten wąsaty pan

już rozbierz weź daj tył
milcz weź ssij milcz łykaj
bierz daj krew milcz gotowa
cycki daj bierz milcz koniec

oczy wilgotne pozbawione pigmentu
jak niegdyś figurka na ołtarzu
przez jej zapłakane witraże nie widać było świateł nadziei
puste opakowania chusteczek
i łzy spadające na podłogę
przypominały o prawie grawitacji
kto jeszcze wierzy we wróżki
albo ufa jednej jaskółce?
ona
wpatrzona w tęcze na czarno białych zdjęciach
malowała znaki zapytania
tam gdzie kończą się nadgarstki
a zaczyna ból

porcelanowa dziewczynka
z kokardą we włosach
jej uśmiech niewinny
i do kolan sukienka

taką zapamiętam
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Zygmunt Mietlewski

za zaMkniętyMi drzwiaMi

Za zamkniętymi drzwiami
w pokoju stół i cztery krzesła.
Jedno dla mnie
dla ciebie drugie
Dwa pozostałe,
pozostały.
Już się pewnie po nie
nikt nie  zgłosi.
Jedno więc twoje
drugie moje.

Za zamkniętymi drzwiami
w pokoju stół i cztery krzesła.
Jedno dla ciebie,
Trzy pozostałe,
pozostały.
Już się pewnie po nie
nikt nie zgłosi.
Są więc twoje

Za zamkniętymi drzwiami
w pokoju, na przeciw okna,
wisi zegar na ścianie
i odmierza cierpliwie czas
niecierpliwym handlarzom staroci.

Za zamkniętymi drzwiami
w pokoju stał stół i cztery krzesła ...
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JeSt taki dworzec

Jest taki dworzec,
w holu którego
na ścianie mozaika,
a na niej równanie
 E = mc2

Wiem kim był  Albert Einstein.
Znam treść listu jego
do prezydenta F. D. Roosevelta.

Dookoła kasy, bar i informacja:
skąd, kiedy, dokąd?
Na tym dworcu
wszystkiego można się dowiedzieć
- oprócz tego:

HIROSZIMA!
 NAGASAKI!
  MOJA MIŁOŚĆ!
  Dlaczego?

ty Się ze Mną MaSz

Ty się ze mną masz.
Ja się z tobą mam.

Wiek lub dłużej to już trwa,
ale żadne z nas od siebie
nie chce odejść.

Mówisz, że to rozejm!
Ja tłumaczę to wygodą!
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a kiedy kawę przynoSząc

A kiedy przynosząc kawę,
nad wierszem mnie nie zastaniesz.

Ja będę,
tam za   w i d n o k r ę g i e m,
czekał na ciebie   k o c h a n i e.

A kiedy mnie już nie będzie,
(może to zabrzmi jak kpina)
napij  się kawy,
z tej filiżanki,
którą  właśnie w ręku
dla  mnie trzymasz.

Będzie jak dawniej,
bliżej do siebie.
A kiedy czar pryśnie
jak bańka mydlana
Ty jak zawsze kochana
zakrzątasz się w kuchni z rana.

Ja na twój pociąg będę czekał,
 jak na swoich inni podróżni.
Chociaż już teraz wiem,
że bardzo się s p ó ź n i!
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Janusz Ryszkowski

kronika zbrodni 
i wyStępku

Kiedyś, w  drugiej połowie XIX wieku, Sztum był spokojnym, sennym miasteczkiem, 
a  i okolica nader bezpieczna. Tak mogłoby się pewnie wydawać, ale z prawdą niewiele ma 
wspólnego. Wystarczy sięgnąć do pożółkłych roczników „Gazety Toruńskiej”.

Dlaczego właśnie do niej? Skąd impuls, by w niej poszukać informacji o ziemi sztumskiej? 
Pomysł może się wydać niefachowcom od historii prasy nawet mocno niedorzeczny. Gdzie 
Rzym, gdzie Krym...? A przecież sprawa wygląda inaczej. Wśród założycieli gazety był Teodor 
Donimirski, ziemianin z Buchwałdu, czyli dzisiejszego Bukowa. Jego syn Antoni był przez 10 
lat dyrektorem banku kredytowego Donimirski, Kalkstein, Łyskowski w Toruniu i miał duży 
wpływ na gazetę. Zresztą po opuszczeniu grodu Kopernika w  1882 roku został cenionym 
dziennikarzem, najpierw we Wiedniu, potem w Warszawie. Na kilka miesięcy – z jego polece-
nia – w redakcji znalazł się dr Józef Łęgowski pochodzący z Michorowa, czekający na zatrud-
nienie w wejherowskim gimnazjum. Choćby to sprawiało, że informacje z ziemi - jak pisano 
wówczas - malborskiej (ale chodziło nie o okolice Malborka, ale Sztumu właśnie), pojawiały 
na łamach pisma wcale nie tak rzadko, na pewno – zaryzykuję i chyba się nie pomylę - w od-
wrotnej proporcji do ilości tutejszych czytelników. To, że „Gazeta Toruńska” była w powiecie 
sztumskim czytana, świadczą nadawane stąd anonse czy korespondencje. 

Gdyby przyjrzeć się gazetom sprzed ponad wieku, to - zachowując wszelkie proporcje - wi-
dać, że aż tak bardzo nie różniły się od współczesnych. Nie wiemy, czy ówcześni redaktorzy 
głośno wyznawali zasadę pism brukowych, że „nic tak nie ożywia gazety, jak trup na pierw-
szej stronie”, ale na pewno od niej nie stronili. Aż tak bardzo (a może wcale) potrzeby czy gu-
sta czytelników nie zmieniły się.

„Gazeta Toruńska” nie miała oddzielnej rubryki kryminalnej, ale odnotowywała przypad-
ki zbrodni i wszelakiego występku w „Wiadomościach potocznych”. Zdarzało jej się także re-
lacjonować ciekawsze procesy sądowe. 

Zatrzymamy się na kilkunastu mrożących krew w żyłach zdarzeniach z ziemi sztumskiej.

zabóJcze przypadki
1878 „Makabrycznego odkrycia dokonała dziewczyna, która zamierzała posadzić kwia-

ty przy Bożej Męce, niedaleko kamienia, upamiętniającego rozejm polsko-szwedzki z 1635 
r. w  Sztumskiej Wsi. Kiedy tylko zaczęła przekopywać ziemię, natknęła się na ciało dziec-
ka, około rocznego. Natychmiast powiadomiono wójta Henryka Donimirskiego z Zajezierza. 
Rozpoczęło się policyjne śledztwo. Zostało ono oddane prokuratorowi, bo prawdopodobnie 
dziecko zostało uduszone. Ale przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok.”

Nie natrafiliśmy w następnych numerach „Torunianki” na dalszy ciąg tej sprawy. Czy do-
szło do zabójstwa, czy może śmierć była następstwem nieszczęśliwego zdarzenia, albo też 

wędrówki po prowincji
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miała przyczyny naturalne? Zdani jesteśmy na domysły. Miejsce pochówku - w pobliżu Bo-
żej Męki – przeczyłaby raczej wersji o morderstwie. Ktoś pogrzebał dziecko w pobliżu miej-
sca kultu religijnego, nie na jakimś pustkowiu. 

1880 Podczas budowy drogi wiodącej ze Sztumu do Starego Targu w okolicach Hohen-
dorfu (Czernina) przekopywano gościniec spalonej przed laty gospody. Robotnicy natrafi-
li na „szkielet młodego na pozór mężczyzny, który musiał już jakie ćwierć wieku spoczywać 
w ziemi. Na grzbiecie szkieletu leżał ciężki kamień, a w czaszce widać było kilka skaleczeń po-
chodzących od uderzenia ostrym narzędziem. Obok w ogrodzie, koło kuźni, znaleziono kości 
kilku ciał, a w pobliżu karczmy skrzyneczkę z ciałem dziecka całkiem już zgniłem”. 

Znalezisko makabryczne, ale czy piszącego do gazety nie poniosła przypadkiem fantazja? 
Krążyła legenda (spisał ją Władysław Lenga) o karczmie zwanej Zawalicha, w której mordo-
wano gości. Można czepiać się szczegółów relacji, np. skąd wiadomo było, że szkielet należał 
do mężczyzny, a już określenie, że był „młody na pozór” musi po prostu śmieszyć. Pozostaw-
my zatem tę opowieść tam, gdzie być powinni, czyli między bajkami.

1881 „W Kalwie umarła niedawno żona siodlarza 10 dni po ślubie”. Nagły zgon wydał się 
podejrzany wójtowi wioski. Postarał się o to, by zmarłą poddano autopsji. Wtedy okazało się, 
że podejrzenia władzy wiejskiej były uzasadnione. Kobietę otruto arszenikiem.

1883 12-letnia Agnieszka Guzowska służyła w  gospodarstwie Martensów w  Szropach. 
Wieczorem rodzina poszła na zabawę, a pilnowanie dobytku i obejścia spadło na Agniesz-
kę. Kiedy gospodarze wrócili nocą do domu, znaleźli dziewczynę zamordowaną. Po miesiącu 
„przytransportowano do sądu okręgowego w Sztumie człowieka okutego w kajdany, którego 
mają za mordercę (...) Guzowskiej. Pochwycono go na gorącym uczynku kradzieży w Warlu-
biu i oddano w ręce policji nowskiej, która go odstawiła do Sztumu. Dotychczas nie odbyła 
się konfrontacja tego człowieka z ludźmi, którzy mają go poznać”. 

Dalsze śledztwo nie wykazało, że zatrzymany miał coś wspólnego z zabójstwem i po kilku 
tygodniach pobytu w sztumskim więzieniu odesłano go do Nowego, gdzie miał odbyć resz-
tę kary za kradzież.

1885 W Ryjewie robotnik Witzki zastrzelił z rewolweru robotnika Borkowskiego. Trafił go 
w serce. „Żyli z sobą w niezgodzie”. 

W  Nowym Targu „niewiasta zabiła trzewikiem właśnie dziecko. Zdaje się, że zrobiła to 
w pomieszaniu zmysłów”. 

1887 W czasie żniw obiegła powiat wieść, że gospodarz Zerwer z Trzciana zastrzelił pra-
cującego u niego robotnika Hillera. Zdaniem świadków, ofiara wraz z dwoma innymi zatrud-
nionymi, skarżyła się na złe jadło. Zdecydowali donieść o tym wójtowi. Gospodarz zemścił 
się perfidnie.

Zerwer został zatrzymany i odstawiony do sztumskiego więzienia. Tłumaczył się, że strze-
lił w obronie własnej. Sekcja ofiary „wykazała, że nabój częścią serce, częścią płuca nadwerę-
żył”. Grudziądzki „Gesellige” tak naświetlał okoliczności tragedii. Gospodarz najął do prac 
żniwnych dwóch robotników spod Malborka. Kilka dni potem zażądali od pracodawcy roz-
wiązania umów i oddania dokumentów, skarżąc się na złe jedzenie. Zerwer na to zgodzić się 
nie chciał, więc obaj robotnicy weszli bezprawnie do jego mieszkania, by zmusić go groźba-
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mi. Hiller mówił, że jeśli gospodarz nie posłucha, to szyby mu powybija. Zerwer nie zamie-
rzał im popuścić, po chwili rozległ się brzęk tłuczonego szkła. Gospodarz chwycił za broń, 
kazał robotnikom wynosić się z domu. Kiedy ci nie zamierzali go słuchać, strzelił do Hillera.

1890 Sąd przysięgłych w Elblągu skazał dwie kobiety z Polskiego Bruszwałdu (Gościsze-
wa) – Bertę Hochstein i Weronikę Domalską na karę śmierci za zabójstwo męża tej pierwszej. 
Notatka prasowa jest krótka, ale można z niej wyczytać między wierszami, że za tą sprawą 
kryła się niepospolita tragedia. Hochstein był śmiertelnie chory. Kobiety, zapewne aby skró-
cić jego cierpienia, zdecydowały się go powiesić. Upozorowały jego samobójstwo, ale zrobi-
ły to nieudolnie.

Widać władza cesarska także nie potraktowała tego czynu jako popełnionego z niskich po-
budek, bo zamieniła obu kobietom karę śmierci na dożywocie. Nie wiem, czy jakiś związek 
z postępowaniem Domalskiej miała nieco wcześniejsza tragedia, jaka dotknęła tę robotniczą 
rodzinę. Troje dzieci bawiło się w piaskowni na polu Schroedera w Koniecwałdzie, gdy przy-
sypała je ziemia. Wydobyto je spod zwałów piasku, ale 12-letna Domalska już nie oddychała.

1892 Epidemia cholery zbierała tego roku obfite żniwo. Ostrzegano w gazecie, aby nie pić 
wody z Wisły. O roznoszenie choroby podejrzewani byli głównie flisacy. Za jedną z ofiar epi-
demii uznano robotnika Kołodzińskiego z Czerwonego Dworu. Ale wkrótce rozeszły się po-
głoski, że został otruty. Miały one pewne podstawy. W dzień jego śmierci pewna kobieta, naj-
prawdopodobniej u której mieszkał, podjęła oszczędności, jakie miał w kasie. „Chyba mu dała 
truciznę w wodzie wiślanej , bo bakcyl znaleziono w trupie z pewnością” – donosiła „Gazeta”. 
Panią tę zaresztowano. Czy jednak postawiono ją w stan oskarżenia – wypada wątpić. „Toru-
nianka” o tym dalej nie napisała; poza tym otrucie wodą z Wisły byłoby zbrodnią doskonałą.

Pelpliński „Pielgrzym”, który tym przypadkiem także się zainteresował, zaprzeczał, aby ba-
dania wykonane w Berlinie potwierdziły zachorowanie cholerę. Tam do „dokładniejszej re-
wizji” wysłano „niektóre części” zmarłego. A czy rzeczywiście został otruty, miało wykazać 
śledztwo. 

1996 W kałuży krwi znaleziono 64-letnią Bartuszewską, która bawiła u krewnych w Sztu-
mie. Jednak okoliczności jej śmierci nie były jasne. Najpierw czytamy, że znaleziono ją w ogro-
dzie, potem już, po sekcji, że na poddaszu domu. W pierwszej wiadomości, pisze się – „jak po-
wiadają” o czynie samobójczym spowodowanym utratą znacznego majątku. Potem, że stała 
się ofiarą nieznanego mordercy.

przypadki SaMobóJcze
Zamachy na własne życie traktowała gazeta głównie jako przejaw zepsucia moralnego 

i odejścia do zasad nauczania Kościoła. 
W 1896 roku utopił się w Nogacie niejaki Sengerski, dozorca główek nadbrzeżnych. Został 

pochowany na cmentarzu ewangelickim, „ponieważ proboszcz katolicki słusznie zabronił po-
grzebu samobójcy na świętej ziemi”. 

 Często gazety wskazywały na przyczynę ucieczki od życia: „powiesił się w melancholii”, 
„niezgoda małżeńska”, utrata majątku, choroba, zawód miłosny. 

A oto informacja ze Sztumu przesłana do „Torunianki” w 1890 r. „W sobotę rano odebrał 

Kronika zbrodni i występku
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sobie życie właściciel browaru Puttkamer, syn zamożnych rodziców. Podobno jeszcze rano 
napisał list do rodziców, że życie mu się znudziło. Bardzo szybko! Bo miał 29 lat. Takie to cza-
sy. Nazywa się to postępowymi”. 

przypadki więzienne
Skoro już jesteśmy przy „zbrodni i występku”, to poświęćmy nieco miejsca sztumskiemu 

więzieniu. Znajdowało się ono w  zamku, podobnie zresztą wykorzystywano pokrzyżackie 
warownie także w  innych miastach. 

Więzienna codzienność była przerywania przez mniej lub bardziej dramatyczne epizody. 
W 1883 r. przewieziono do Sztumu 23 skazańców z Elbląga, bo w tamtejszym panowała cia-
snota. Przybysze w nowym miejscu się spili i zrobili burdę. Musieli interweniować strażni-
cy – Tucholski i Pawłowski. Użyli białej broni i wielu więźniów poranili. 

Dziewięć lat później role się odwróciły. Dozorca Tucholski usłyszał dochodzący z celi po-
dejrzany hałas. Kiedy otworzył drzwi, jeden z uwięzionych chwycił pałasz, który miał straż-
nik. Uderzył nim kilka razy Tucholskiego w głowę. Jedno z takich cięć pozbawiło go ucha.

W sztumskim więzieniu byli przetrzymywani nie tylko mężczyźni, ale także niewiasty. Je-
den z dozorców, niejaki Sobociński, wdał się z nimi w stosunki zbyt poufałe. Na jego nieoby-
czajne zgoła zachowanie kobiety się poskarżyły. I pewnie sprawa by przycichła, gdyby nie to, 
że strażnik zaczął nakłaniać je do krzywoprzysięstwa, które było przestępstwem gorszym od 
nieobyczajności. Dozorca został skazany na 3 lata więzienia.

Zdarzały się też ucieczki. Co prawda nie znaleźliśmy informacji, że z budynku więzienia, 
ale było kilka przypadków w czasie nadzorowanej pracy u gospodarzy w polu. Głośna na-
tomiast była ucieczka dwóch zatrzymanych z transportu. Przewożono ich pociągiem z Su-
sza do sądu w Elblągu. Za Mikołajkami zmylili konwojenta i wyskoczyli z wagonu. Jednego 
z nich znalazł żandarm ze Starego Targu w lasku pod Cygusami. Nazywał się Thaddey i – naj-
pewniej - pochodził naszych okolic. Przewieziono go do więzienia w Sztumie. Podczas prze-
słuchania wyjaśniał, że wyskoczył z pędzącego pociągu, licząc że tak położy kres życiu. Jak-
by na potwierdzenie swoich słów próbował potem w celi powiesić się na pasku, ale przeszko-
dził mu w tym dozorca. Drugiego uciekiniera także zatrzymano po kilku dniach w okolicach 
Mleczewa. 

23-letni Jan Thaddey pod silną eskortą trafił do Elbląga. Tamtejszy sąd skazał go na 8 lat 
więzienia za podpalenie zabudowań piekarza Bischofa i  rolnika mieszczanina Jahna w Sztu-
mie oraz kradzież kaczek. Nie wnikajmy, czy był to wyrok sprawiedliwy, ale na pewno rychli-
wy. Thaddey próbował ucieczki 12 maja, a osądzony został już po upływie 16 dni. 

x
Dziś ulegamy terrorowi mediów, zwłaszcza elektronicznych oraz krzykliwych tabloidów. 

Atakują nieustannie; tragedia, która wydarzyła się kilkaset, nawet kilka tysięcy kilometrów 
od nas, jest na wyciągniecie ręki i niemal naszym udziałem. Stąd zapewne poczucie, że żyje-
my w okropnych czasach. 
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loSy rodziny iSakowitz 
z Marienwerder 

Spacerując w miejscu dawnego Rynku Starego Miasta Kwidzyna, dawniej Marienwer-
der, nie raz zastanawiałem się,  co dokładnie tu było. Jakie stały kamienice, jakie znajdowa-
ły się sklepy, a przede wszystkim, jacy ludzie mieszkali tu niegdyś. Jednym słowem, chcia-
łem przenieść się do przeszłości. Z biegiem lat można by powiedzieć, że w pewnym stopniu 
udało mi się to, mało tego, mam przyjemność teraz zabrać Was ze sobą na spacer,  do miej-
sca w którym znajdował się sklep odzieżowy Hermanna Isakowitza „Konfektionhaus Herz”. 
Poznacie też historię właściciela i jego rodziny. Osobiście uważam, że właśnie historie ludzi 
są najciekawsze oraz najbardziej nam bliskie.

Hermann Isakowitz urodził się  15.04.1879 roku w Königsbergu (Królewcu) i był wy-
znawcą judaizmu. Do Marienwerder przybył między 1909 a 1912 rokiem. Jak podaje książ-
ka adresowa z 1912 roku  Isakowitz mieszkał i prowadził sklep odzieżowy w kamienicy przy 
Markt 11 (Rynek), którą wynajmował od Petera Sikorskiego.  Około 1920 roku został już 
jej właścicielem. Wcześniej w tym miejscu mieszkali i prowadzili sklepy odzieżowe  Anna 
Sikorski, a po niej  Fritz Fink. Kamienica znajdowała się w północnej pierzei  Rynku Stare-
go Miasta. Ciekawostką jest to, że po 1920 roku prawie cały północny kwartał Markt (Ry-
nek) należał do kupców żydowskich, co z pewnością świadczyło o ich zamożności. Począw-
szy od Markt 7/8 (Conitzerowie), Markt 10 (Marcuse Marcus), Markt 11 (Hermann Isa-
kowitz) i narożna kamienica przy Marienburger Str. 1 należąca do  Ewy Brahn (wdowa po 
kupcu Horwitzu), która była spokrewniona z Conitzerami. Tylko Gustaw Pauls (Markt 9) 

Sklep rodziny Isakowitz w Kwidzynie, fot. z filmu pt. „Isakowitz – ErzwungeneWege”
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nie należał do gminy żydowskiej. W 1921 roku w niespełna trzynastotysięcznym mieście 
Marienwerder  żyło 231 Żydów (liczba ta stale malała). 

Kamienica Isakowitza została wybudowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX 
wieku w  stylu klasycystycznym. Była trzykondygnacyjna. Ze wspomnień Georga Isako-
witza (syna Hermanna) i  innych źródeł wiemy, że na parterze mieścił się sklep odzieżo-
wy ”Konfektionhaus Herz”, na  pierwszym piętrze było mieszkanie w którym znajdowało  
się między innymi pomieszczenie do lekcji nauk muzyki. Natomiast na drugiej kondygna-
cji mieściły się pokoje czwórki dzieci Hermanna i Dorotea Isakowitz. Georg dzielił pokój 
z bratem Erwinem, a Ewa z siostrą Hanną. Tuż naprzeciw fasady kamienicy stał ratusz, któ-
ry rzucał na nią cień. Prawdopodobnie dlatego bardzo rzadko wykonywano fotografie oma-
wianego budynku.Na pozostałej części parceli znajdowała się oficyna, która mogła służyć 
jako magazyn lub szwalnia. Było też małe podwórze, które ogrodzone było niewielkim mu-
rem, wysokim na ok. 3 metry z wyjściem w kierunku katedry.

Między 1921 a 1926 rokiem Hermann nabył prawdopodobnie całą, sąsiednią parcelę na 
której znajdowało się kilka zabudowań. Jej oficjalnym adresem  była  Marienburger Str. 1. 
Jednym z budynków była kamienica, która znajdowała się częściowo przy Markt i Marien-
burger Str (dziś ul. Braterstwa Narodów). Kamienica ta była wówczas dopiero niedawno 
wybudowana (przypuszczalnie w latach 1909 – 1920). Przebudowy dokonała poprzednia 
właścicielka  Ewa Brahn. Owa kamienica posiadała niepowtarzalny wygląd, na pewno się 
wyróżniała z pośród całej zabudowy Runku Starego Miasta. Można śmiało powiedzieć, że 
była jedną z najmłodszych, jeśli nie najmłodszą budowlą w bliskim otoczeniu Rynku. Her-
mann postanowił powiększyć swój sklep „Konfektionhaus Herz” otwierając w owej kamie-
nicy na parterze nowe ekspozycje swojego towaru. Natomiast pozostałą kondygnacje wy-
najmował lokatorom na mieszkania.

W jej miejscu wcześniej stał budynek handlowo-mieszkalny prawdopodobnie wybudo-
wany po wielkich pożarach miasta w I połowie XVIII wieku.

Podobnie było z resztą zabudowań na jego parceli. Mam tu namyśli mały fragment XVIII-
wiecznej kamienicy oraz  pokaźnych rozmiarów budynek, który powstał po 1878 roku. Ich 
fasady znajdowały się w całości  przy Marienburger  Strasse (obecnie Braterstwa Narodów). 
Parter zdominowały lokale handlowe takie jak:  delikatesy – towary kolonialne (Wilhelm 
Gurth), sklep obuwniczy (firma „Tack&Cie”) oraz krawiec Johan Skibba. W pozostałej czę-
ści kamienicy były mieszkania najemców. Na zapleczu znajdowało się małe podwórze oraz 
dwie oficyny, z boku po prawej stronie mieściła się niewielka uliczka prowadząca do kate-
dry, zamku oraz oficyn wszystkich kamienic w północnym kwartale Rynku. 

W sklepie zaopatrywali się mieszczanie oraz przyjezdni z całego powiatu. Z poniższej re-
klamy możemy się dowiedzieć jakie towary były w ofercie sklepu.

Na reklamach i anonsach prasowych była wzmianka o tym, że sklep posiadał licencje na 
sprzedaż produktów firmy Bleyle. Owa firma została założona w 1889 roku przez Wilhel-
ma Bleyle. Początkowo mieściła się w Austrii, po czym przeniosła się do Niemiec (Stutt-
gart). Była jedną z największych producentów wyrobów tekstylnych w Niemczech. Na po-
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Reklama z 1912 roku, 
fot., Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Tłumaczenie reklamy: „Konfektionhaus 
Herz”  właściciel H. Isakowitz. Sklep ze spe-
cjalną garderobą dla panów i chłopców. Naj-
nowsze i najmodniejsze towary w zakresie 
garniturów, płaszczy jesienno–zimowych, 
palta, spodnie, kamizelki, kapelusze, czap-
ki, bielizna, krawaty oraz wszystkie artyku-
ły dla panów. Zapewniamy uszycie na miarę 
z dobrych, naturalnych i modnych materia-
łów. Gwarancja kroju i szycia. Sklep ma li-
cencje na sprzedaż produktów firmy Bleyles. 
Chłopięce garnitury i swetry. Moja cała kon-
fekcja jest wykonana według naszych pro-
jektów i wyróżnia się doskonałym dopaso-
waniem, trwałością i najlepszymi materiała-
mi. Moje zasady sprzedaży: Sprzedaż tylko 
za gotówkę, stała i tania cena na każdy pro-
dukt. Gwarantujemy rzetelność oraz dosto-
sowujemy się do wymagań klienta.

czątku XX wieku firma zdobyła wielką sławę wprowadzając na rynek garnitury dla chłop-
ców w tym kultowy tzw. marynarski, który był stylizowany na uniform marynarza. Między 
innymi właśnie w takich strojach biegali po ulicach Marienwerder mali chłopcy na począt-
ku XX wieku. 

Na podstawie przedstawionych materiałów dotyczących sklepu „Konfektionhaus Herz” 
można stwierdzić, że mógł to być najlepszy sklep z odzieżą męską i chłopięcą w mieście. 
Stanowił bardzo dużą konkurencję dla innych geschäftów z  tej samej branży, takich jak: 
„Kaufhaus August Klinger”, „M. Conitzer & Söhne”, „Kaufhaus B.M. Lewinski”, „Julius Sel-
biger”, „Kaufhaus von Mogilowski”, „Otto Daberkow” i wielu innych, których jeszcze nie 
opisywałem.

Ciekawostką jeszcze jest to, że w Marienwerder w latach dwudziestych (nie licząc synów 
Hermanna) mieszkał jeszcze jeden Isakowitz o imieniu Reinhardt. Czy był spokrewniony 
z Hermannem? Tego nie wiem. Z książek adresowych wiadomo tylko, że mieszkał przy Zie-
gelei Str. 3 (obecnie ul. Toruńska) i był praktykantem w banku.

Rodzina Isakowitzów wiodła spokojne i dostatnie życie. Korzystali ze wszystkich dobro-

Losy rodziny Isakowitz z Marienwerder
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dziejstw miasta, tj. teatru, kina, promenad, parków, kręgielni, lokalnych restauracji. Jeden 
z synów Erwin po zdaniu matury w 1933 roku wyjechał na studia biznesowe do Königs-
berga (Królewca), natomiast drugi syn  Georg uczęszczał do renomowanego gimnazjum 
królewskiego (obecnie ZSP 1).  Hermann był oficjalnym reprezentantem Rady Gminy Ży-
dowskiej w Marienwerder. Z tego tytułu na pewno regularnie z rodziną uczęszczał do miej-
scowej synagogi na szabasowe modły, które odbywały się w piątki wieczorem i sobotę rano. 

Z opowieści Georga Isakowitza wiemy, że jego rodzina była zaprzyjaźniona z Lewinski-
mi, którzy prowadzili Kaufhaus przy Nidertor Str. 5 (obecnie ul. Podjazdowa). Właściwie 
można przypuszczać, że z uwagi na niewielką liczbę wyznawców judaizmu w Marienwer-
der wszyscy doskonale się znali. Robili razem interesy, a nawet zawierali związki małżeń-
skie między sobą. Utrzymywali też dobre relacje z Marienwerderczykami innych wyznań. 
(Ostatnio otrzymałem list od przedwojennego mieszkańca Kwidzyna, który mi napisał, że 
jego rodzice doskonale znali Isakowitzów). W 1926 roku na 14099 mieszkańców 199 było 
Izraelitami, a w 1935 roku przy liczbie mieszkańców 16143 już tylko 154 należało do gmi-
ny żydowskiej. Liczba ta stale malała już od 1861 roku, kiedy w  Marienwerder mieszka-
ło 337 wyznawców Mojżeszowych. Większość wyjeżdżała, między innymi do Berlina lub 
Ameryki. 

Jednym słowem można powiedzieć, że rodzina Isakowitzów  do lat trzydziestych XX 
wieku była normalną niemiecką szanowaną rodziną i pewnie byłaby nadal gdyby nie jeden 
szczegół – byli Żydami. W 1933 roku do władzy w Niemczech dochodzą naziści z Adolfem 
Hitlerem na czele. Od tego momentu ludność żydowska była bezustannie prześladowana. 
Wszystkie ich sklepy były bojkotowane. W tej sytuacji dzieci Hermanna postanowiły wy-
jechać z Niemiec. Na tę wieść ich mama Dorotea doznała udaru, który był niestety tak do-
tkliwy, że spowodował jej śmierć. Erwin wyjechał do Izraela, potem do Danii, aż w końcu 
osiadł w 1938 roku w Szwecji. Georg z dużymi problemami przedostał się  do  Argentyny. 

Personel przed sklepem Isakowitza, fot. z filmu pt. „Isakowitz – Erzwungene Wege”
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Kwidzyńskie wieszaki z kolekcji autora z pewnością pamiętają czasy „Konfektionhaus Herz”, fot. autor



71

Natomiast siostry Ewa i Hanna wyemigrowały do Anglii. W Marienwerder został tylko sam 
Hermann, który musiał znosić bezustanną nagonkę na Żydów. 

W 1935 roku  weszły w życie ustawy norymberskie, które dotyczyły między innymi czy-
stości krwi. W tym samym roku profanacji uległ cmentarz żydowski w Marienwerder, na 
którym została pochowana Dorotea. Zrównano go z ziemią (o tym wydarzeniu możemy 
przeczytać w  książce pt. „Marienwerder Stadt”, którą napisali Dr. Franz Neumann, Otto 
Gründer i inni mieszkańcy przedwojennego Kwidzyna). Kulminacją była „Noc Kryształo-
wa” (Kristallnacht) - z 9 na 10 listopada 1938 roku zniszczono wtedy 7500 sklepów i oko-
ło 30 domów towarowych należących do Żydów w całej Rzeszy. Spalono też wiele synagog, 
między innymi nową bożnicę w Marienwerder, która znajdowała się przy Mackensen Str. 
(obecnie 15-go Sierpnia). Działania te miały na celu uprzykrzać wszystkim Izraelitom życie  
i spowodować emigracje z Niemiec. Majątki ich miały być skonfiskowane przez państwo. 

Te ostatnie przykre wydarzenia spowodowały nagły wyjazd z Marienwerder ostatnich 
100 osób wyznania mojżeszowego. Na początku 1939 roku wyjechała ostatnia żydowska 
rodzina Cohnów. O tym fakcie informowała lokalna gazeta: „Marienwerder ist damit ju-
den frei”. Prawdopodobnie w tej ostatniej grupie Żydów  opuszczających Marienwerder był 
Hermann Isakowitz. 

Ze wspomnień Georga dowiadujemy się, że  sklep jego taty przejęli jego pracownicy. 
Inne i źródła mówią nam, że w 1939 roku pod adresem Markt 11 urzędował H. Domagal-
ski a w 1942 roku Heinz Dohme, którzy prowadzili sklep z tapetami i linoleum. Natomiast 
w kamienicach przy Marienburger Str. 1 nadal kontynuowali swoją działalność między in-
nymi: Wilhelm Gurth (Delikatesy), firma „Tack & Cie” (sklep obuwniczy) oraz krawiec Jo-
han Skibba. Całkiem możliwe jest też, że własność obydwóch parceli z wszystkimi zabudo-
waniami przeszła na rzecz skarbu państwa, które podnajmowało lokale najemcom. W stycz-
niu 1945 roku do nienaruszonego i opustoszałego miasta wkroczyli Sowieci. Przez kolejne 
miesiące cała zabudowa Starego Miasta była systematycznie przez nich dewastowana i pod-
palana. Skutkiem tego było całkowita zagłada historycznego miejsca, jakim było Stare Mia-
sto, w tym też dawnych nieruchomości Hermanna Isakowitza.

Dopiero od kilku lat miejsce te zaczyna na nowo ożywać. W ramach projektu „Rekom-
pozycja Przestrzenna Rynku Starego Miasta” możemy choć w małym stopniu poczuć daw-
ny klimat i magie tego niezwykłego miejsca.

Wróćmy jeszcze do Hermanna Isakowitza. Co się z nim działo po wyjeździe z Marien-
werder? Z kilku źródeł wiadomo, że na pewno trafił do rodziny w Berlinie, ale nie wiemy 
w kiedy. Powołując się na źródła z Marienwerder, mam tu na myśli informacje prasowe i wy-
powiedź  spedytora Hellmutha Ernsta, że po 1940 roku nie było stąd żadnych deportacji, 
ponieważ żaden Żyd już tu mieszkał. Natomiast z listy „Stolperstein”  Berlin-Helensee  do-
wiadujemy się, że Hermann przybył do Berlina w 1941 roku. Być może wystąpił jakiś błąd 
lub jeszcze nie znamy wszystkich faktów. Z relacji Georga Isakowitza wiemy, że jego ojciec 
zabrał ze sobą do Berlina część wartościowych rzeczy, w tym dzieła sztuki i kolekcję książek. 
Wszystko mu później zarekwirowano. Prawdopodobnie mógł też coś wysłać do córek, które 
„bezpiecznie” mieszkały już w Anglii. 

Łukasz Rzepczyński
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Hermann w Berlinie mieszkał w wynajętych mieszkaniach w kilku miejscach między in-
nymi w dzielnicy Charlottenburg - Wilmersdorf na ulicy Johannes Georg Strasse i na słyn-
nej Kurfürstendamm, a następnie w dzielnicy Kreuzberg przy Kreuzberg Strasse. Razem 
z nim w Berlinie mieszkało jeszcze około dziesięciu Isakowitzów, z czego sześciu było z nim 
spokrewnionych. Gdy Hermann mieszkał w Berlinie, jego synowie przebywający poza gra-
nicami Niemiec, próbowali uratować ojca. Georg był już w tym czasie w Argentynie i sta-
rał się o wizę dla brata i taty. Erwin w 1938 roku trafił do Szwecji, gdzie był pracownikiem 
na roli. Po jakimś czasie został bezpaństwowcem bez żadnych praw w Niemczech i Szwe-
cji.  Trzykrotnie błagał władze szwedzkie o wizę dla swojego ojca gwarantował, że po przy-
jeździe Hermanna razem z nim wyjadą do brata do Argentyny i nie będą ciężarem dla pań-
stwa. Niestety, władze Szwecji były nieugięte. Nikt nie chciał przyjmować Żydów na swo-
je terytorium. 

W 1941 roku krótko przed pierwszymi deportacjami w Berlinie żyło około 73 000 Ży-
dów. Z tej liczby wojnę i holocaust przeżyło ok. 1400 osób. Większość berlińskich Żydów 
trafiła do getta w Łodzi i Mińsku oraz obozów w okolicach Rygi na terenie Łotwy zajętej 
przez III Rzeszę. Pomimo wielu prób uratowania Hermanna przez synów w dniu 19 stycz-
nia 1942 roku deportowano go do obozu w okolicach Rygi: „…jutro mnie stąd zabierają, 
módlcie się za mnie”- były to ostatnie słowa Hermanna przed deportowaniem, które zostały 
uwiecznione w liście przez niego adresowanym  do syna Erwina w 1942 r.

I tu nasuwa się kolejne pytanie, do którego obozu? W okolicach Rygi były dwa: „Kl  Riga 
– Kaiserwald” – niemiecki obóz koncentracyjny, funkcjonował w latach 1943-1944. A więc 
Hermann nie mógł tu trafić, bo gdy go deportowano tego obozu jeszcze nie było (chyba, 
że go tu przenieśli w późniejszym czasie). Z dużym prawdopodobieństwem można stwier-

„Stolperstein” – „Kamień Pamięci”, fot. archiwum autora

Losy rodziny Isakowitz z Marienwerder
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dzić, że trafił do mało znanego  obozu koncentracyjnego „Kurtenhof ” w  Salaspils (Kir-
cholm), który znajdował się 18 km od Rygi. Funkcjonował on od października 1941 do 
końca lata 1944 roku. Wprawdzie nie był przystosowany do masowej zagłady i oficjalnie 
działał jako obóz pracy i tranzytowy. W rzeczywistości było zupełnie inaczej. Więźniowie 
umierali w tym obozie w straszliwych męczarniach. Po likwidacji obozu większość więź-
niów trafiła do Kl  Stutthof. Według niektórych źródeł w obozie zginęło ponad 100 000 
osób  w tym prawdopodobnie  rodak z naszego miasta - Hermann Isakowitz.

29 marca 2008 roku w obecności rodziny i przyjaciół został odsłonięty „Stolperstein” – 
„Kamień Pamięci” przy Kurfürstendamm 133 w Berlinie upamiętniający Hermanna Isako-
witza. Będąc w Berlinie, nie omieszkałem odwiedzić tego miejsca. Gdy zwiedzałem kamie-
nicę przez chwilępoczułem się tak jakbym się ponownie przeniósł w czasie.

„Kamień Pamięci” z tekstem - Tu mieszkał Hermann Isakowitz, rok urodzenia 1879, de-
portowany 19.1.1942 do Rygi, zamordowany - został umieszczony przed kamienicą w któ-
rej ostatnie dni swojego życia spędził Hermann Isakowitz. „Stolperstein” w dosłownym tłu-
maczeniu – kamień, o który się potykamy. Jest  to niewielka mosiężna tabliczka osadzona 
na kamieniu o kształcie kostki brukowej.  Jest formą upamiętnienia zamordowanych Ży-
dów i nie tylko (ofiar nazizmu). „Kamienie Pamięci” zostały wymyślone w 1993 roku przez 
niemieckiego artystę Guntera    Demniga. Znajdują się przed domami w których niegdyś 

Heinz Georg Isakowitz z wizytą w Kwidzynie w 2006 roku, fot.  z filmu pt. „Isakowitz –ErzwungeneWege”
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mieszkały osoby społeczności żydowskiej. Można na nie natrafić w Niemczech i innych kra-
jach Europy (są też i w Polsce). W samym Berlinie jest ich ok. 3000.

Cała czwórka dzieci Hermanna przeżyła wojnę. W Argentynie żyje jeszcze jeden z ro-
dzeństwa, jest to Heinz Georg Isakowitz (93 lata). W 2006 roku po siedemdziesięciu latach 
przyjechał (jak sam opowiadał) do swojej Ojczyzny, czyli dawnego Marienwerder, obecnie 
Kwidzyna. Przyjazd ten został uwieczniony na filmie pt. „Isakowitz – Erzwungene Wege” 
autorstwa Michaela Majerskiego. 

 Inni potomkowie Hermanna obecnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych (między in-
nymi syn Georga Tomas) oraz w Szwecji (rodzina Erwina). Historia Erwina i jego rodziny, 
jest również bardzo interesująca. Po wojnie zmienił nazwisko z Isakowitz na Wattin. Wnuk 
Erwina Danny Wattin  (znany pisarz w Szwecji) wyda niebawem swoją kolejną książkę. Po-
dejrzewam, że będzie ona dla niego bardzo wyjątkowa i bardzo osobista. Opisze w niej jak 
jego krewni przeżyli holokaust i jak to wpłynęło na relacje między nimi. Zapewne wspomni 
też o swojej podróży do Kwidzyna oraz spotkaniu ze mną.

O rodzinie Isakowitz więcej możecie się dowiedzieć z strony 

http://kwidzyn-muzeum-lukasz.blogspot.com

Potomkowie Erwina Isakowitz (Wattin) - DannyWattin z ojcem i synem, fot. zbiory prywatne

Losy rodziny Isakowitz z Marienwerder
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Jerzy Kosacz

FriedrichSbad - kurort 
pod bądkaMi1

Już w XVIII wieku było znane źródło wypływające w dolinie leśnej w okolicach Małych 
Bądek. To była mała osada leśna położona w pobliżu traktu wiodącego z Kwidzyna do Gru-
dziądza, oddalona o kilka kilometrów od Bądek leżących na skrzyżowaniu traktu z drogą do 
Krzykos. Rozchodzące się pogłoski o uzdrawiających właściwościach wód z tego źródła za-
interesowały lekarza Michaela Friedricha Tennigsa, który w 1727 r. opublikował broszurkę 
z medycznymi rozważaniami o leczniczych skutkach zażywania wód z tego źródła.   W ko-
lejnej publikacji inny medyk von Flanss także zachwalał lecznicze efekty kuracji wodą po-
chodzącą z tamtejszych źródeł.

1 W tekście wykorzystałem faktografię z artykułu Haralda Kohtz’a „Friedrichsbad” w „Der Kreis Marienwerder/Wpr”, Ham-
burg 1985.
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Bardziej zasadnicze i konkretne podejście do tematu zaprezentował dopiero 60 lat póź-
niej medyk David Gunther, który kazał sobie przysłać do Królewca kilka flaszek wody z pod-
kwidzyńskiego źródełka w celu dokładniejszych badań, których wyniki ogłosił w 1788 r. 

Okoliczne dobra ziemskie (Duże i Małe Bądki) były majątkiem rycerskim należącym 
do prezesa Pomezańskiego Konsystorium i radcy Pruskiego Trybunału Johana Ernsta von 
Lehwald. Od niego to w 1819 roku zakupiła źródłonośny teren znana ze smykałki do inte-
resów rodzina Gesslerów. Przedsiębiorczy Gesslerowie zbudowali zajazd o nazwie „Źró-
dło” (GasthausQuelle), do którego prowadziła piękna leśna droga z Małych Bądek do Bo-
gusza. Przeprowadzano kolejne analizy tych wód, ponieważ Dziennik Urzędowy Rejencji 
Kwidzyńskiej z 15.09.1826 r. donosił, że badania chemiczne wody z tych źródeł leśnych wy-
kazały wprawdzie zwiększoną zawartość żelaza w źródlanej wodzie, ale w zbyt małej ilości, 
żeby można było liczyć na jej lecznicze właściwości.

Nie przeszkadzało to rosnącej sławie bądkowskich źródeł, co powodowało masowe od-
wiedziny lasu, z którego one wypływały oraz zajazdu Gesslerów. Promocję przyszłego ku-
rortu prowadził przybyły do Kwidzyna w 1830 roku dr Heinrich Jacob Heidenhain aż do 
1868 r., kiedy to zmarł w czasie epidemii cholery. Źródła sławił też ówczesny autorytet w 
dziedzinie wodolecznictwa zalecający lecznicze picie tutejszej wody VinzenzPriessnitz, 
któremuzachowujmy każdorazowo wdzięczą pamięć pod prysznicem, gdyż od jego nazwi-
ska pochodzi nazwa tego urządzenia.

Kolportowane publikacje o źródle pod Kwidzynem przyczyniły się do powstania kuror-
tu.18 czerwca 1840 roku zostało wydane urzędowe zezwolenie władz prowincji na otwarcie 
kurortu leczniczego a już 17 lipca tego roku pierwszy turnus liczył 19 kuracjuszy przybyłych 
na leczenie z Wrocławia, Gdańska, Grudziądza, Malborka i Pasłęka. 24 października tegoż 
roku zakładowi leczniczemu nadano oficjalną nazwę Friedrichsbad. Zajmował on 2 morgi 
chełmińskie pomiędzy Małymi i Dużymi Bądkami oraz Boguszem.

 Do marca 1843 roku odwiedziło kurort 196 pacjentów, uzyskując dobre wyniki ulecze-
nia całkowitego lub częściowego. Właściciele Friedrichsbadu rozwijali zakład dokupując te-
ren w Boguszu i rozbudowując infrastrukturę leczniczego kompleksu, który w 1845 r. miał 
budynek mieszkalny, restaurację, salę zabiegową, łazienki z prysznicami, stajnie dla gości i 
zabudowania gospodarcze. W 1852 r. Nadworna Oficyna Kanterów w drukowanym cyklu 
17 broszur opisów i wspomnień „Kwidzyn i okolice” poświęciła nr 9 opisowi kurortu: „Go-
ściniec nad Źródłem” (Gasthausan der Quelle). Ten rozmach inwestycyjny i inne próby 
ożywienia zakładu nie zapobiegły jednak nadchodzącemu upadkowi całego przedsięwzię-
cia. Po kilku latach kurort zaczął powoli zamierać a w końcu na polecenie Gesslera juniora 
całość obiektu poddano rozbiórce. W 1864 r. Friedrichsbad nazwano już „byłą wspaniało-
ścią” a później pozostało tylko wspomnienie o minionej idylli biedermeierowskiego kuror-
tu. Tak jak okolice Miłosnej, tak i leśne drogi prowadzące stamtąd do Bogusza niezmiennie 
były także w późniejszych czasach ulubionym terenem wędrówek mieszkańców Kwidzyna 
zwabianych tam urokami lasu i legendą źródlanego uzdrowiska. 

Friedrichsbad - kurort pod Bądkami
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Poszukiwania śladów Friedrichsbadu, pomimo precyzyjnego zlokalizowania, niestety 
kończą się taplaniem w błocie i odnajdywaniem zaledwie ceglanych ułomków w leśnym 
poszyciu. 

Współcześnie badana w kwidzyńskim Sanepidzie woda pobrana z tamtejszych cieków le-
śnych ma standardowy zestaw składników bez żadnych rewelacji. Ponadto jest już wzboga-
cona chemią całej tablicy Mendelejewa, dostarczoną tam podziemnymi ciekami wodnymi 
z wieloletniego śmieciowiska miejskiego w Bądkach. 

Po upadku uzdrowiska wieść gminna głosiła, że źródełko straciło swą moc leczniczą po 
tym, jak ktoś zawistny tajemnie zatopił w nim zdechłego psa. Nawet jeśli to wówczas była 
nieprawda, to dziś i tak mamy podobne efekty. Legendy zawierają sporo prawdy. 

Chociaż dzieje wodoleczniczego kurortu pod Kwidzynem stanowią mało znany epizod 
lokalnej historii, to dla mieszkańców Kwidzyna lasy bądkowskie niezmiennie są popular-
nym terenem pieszych wycieczek, przez Bogusze, aż po leśne ostępy w okolice Sadlinek. 

Jerzy Kosacz

Quelle, rys. F.V. Bergius ok. 1840 r.
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Wiesław Olszewski

tropaMi wańkowicza

Melchior Wańkowicz w swoim mieszkaniu przy Puławskiej 10 Fot.PAP
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Na Powiśle Melchior Wańkowicz zawitał w  1935 roku w  ramach kajakowo-kolejo-
wo-samochodowej podróży po Prusach Wschodnich. Bogatą relację z tej wyprawy opi-
sał w bestsellerowej powieści Na tropach Smętka. Przed wyruszeniem w podróż Wańko-
wicz postarał się w Niemczech o swoistą „przepustkę”: redaktor naczelny nazistowskie-
go organu Der Angriff Hans Schwarz von Berk zamówił u niego artykuł Ein Pole erlebt 
Ostpreußen (Prusy Wschodnie oczami Polaka). Zamówienie to pisarz postanowił wyko-
rzystać jako kamuflaż dla rzeczywistego celu książki – było nim przedstawienie obrazu 
życia ludności polskiej zamieszkującej te tereny. Dodatkowym zabezpieczeniem przed 
podejrzliwością władz niemieckich było podróżowanie w towarzystwie 14-letniej wów-
czas córki pisarza Marty. 

Wprawdzie autor zastrzega: „Nie chcę pisać książki zaogniającej stosunki polsko-niemiec-
kie. Dlatego nie rejestruję aktów terroru, nie przypominam, nie wypominam […]. Piszę tyl-
ko o rzeczach, które stanęły mi bezpośrednio na drodze.” To się jednak nie udaje, wzbudzi-
ła ona bowiem protesty niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które bezsku-
tecznie próbowało skłonić polskie władze do wycofania powieści z księgarń, w niemiec-
kiej prasie pojawiły się też ostre ataki na pisarza. Książka była zakazana w Niemczech, po 
jej napisaniu Niemcy uznali reportera za „jednego z najniebezpieczniejszych Polaków”, 
a Na tropach Smętka przetłumaczyli i wydali w nakładzie 500 numerowanych egzem-
plarzy z nadrukiem „ściśle tajne”, tylko dla wybranych jako „cenny przyczynek do po-
znania polskich metod walki narodowościowej”. 6 września 1939 r. rozgłośnia niemiec-
kiego radia we Wrocławiu, w komunikacie nadawanym po polsku zapewnia, że Niemcy 
są „na tropach Wańkowicza”, wiedzą, że jest w Lublinie i dosięgną go. Nie dostał się jed-
nak w ręce Gestapo – w porę zdążył zbiec do Rumunii przekraczając Dniestr wpław, pod 
ostrzałem .

 Niechęć do Niemców trudno było Wańkowiczowi ukryć, choć jako mieszkaniec od-
ległych Kresów Wschodnich, Niemców nie znał. Zetknął się z nimi w czasie pierwszej 
wojny, gdy przybyli zimą do ich dworu w stalowych, pobielonych dla kamuflażu wap-
nem, hełmach. Ale już w  maju 1918 roku, jako oficer Pierwszego Korpusu Polskiego 
gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, brał udział w buncie przeciwko zawarciu porozumie-
nia z Niemcami. Postawiony przed sądem polowym, został uniewinniony. Ta postawa 
niechęci towarzyszy mu w zasadzie do końca życia i ma odbicie w twórczości. Jest oczy-
wiście odwzajemniona a nawet spotęgowana nienawiścią, wrogością i chęcią krwawej 
zemsty ze strony hitlerowców. 

Na Powiśle, czyli według wiedzy pisarza Malboreję przybywa Wańkowicz w czerwcu 
1935 roku. „Jedziemy z Olsztyna do Kwidzyna z dwukrotnym przesiadaniem. W Kwidzy-
niu znów czekamy na pociąg trzy godziny […]. W konsulacie polskim dowiadujemy się, gdzie 
mamy jechać właściwie. Do pana Kazimierza Donimirskiego pod Sztumem. Koleją dwadzie-
ścia minut i od Sztumu końmi, po które telefonujemy, dziesięć kilometrów do Ramz, majątku 
p. Donimirskiego”. W międzyczasie wyjaśnia córce, jakie powinowactwo łączy ich z po-
wiślańskimi dziedzicami: „Siostra mego ojca wyszła za Świackiego z Bielicy, a syn ich Ka-

Wiesław Olszewski
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rol ożenił się z panną Donimirską z Łysomic na Pomorzu. A ci Donimirscy mają krewniaków 
Donimirskich w ziemi malborskiej”.

 Wieczorem, w saloniku, przy omszałej butelczynie węgrzyna pan Kazimierz Doni-
mirski objaśnia dzieje rodu: „prapraprzodek Donimirskich wabił się Niałek i rezydował pod 
Chociebużem. Niałki pieczętowali się herbem Jeleń […]. W czasie wojen domowych jeden 
z nich musiał wyemigrować na Śląsk, gdzie posiadł dobra Brochwicz. Część tych Brochwi-
czów zniemczyła się – rozmawiałem o tym z dowódcą O.K. Prusy Wschodnie, gen. von Brau-
chitsch – zaś nasz Brochwicz zaciągnął się na służbę do Krzyżaków, a gdy w perypetiach 
z Kazimierzem Jagiellończykiem w wieku XV Krzyżacy zalegali z żołdem, otrzymali Bro-
chwicze pod Kartuzami dobra Donimierz, liczące 18 000 morgów. Bóg jakoś błogosławił 
i niebawem ród Donimirskich rozrósł się na Malboreję, władając Górkami, Zajezierzem, Bu-
chwałdem, Czerninem, Cygusami i Ramzami.” Panowie wyrażają zadowolenie, że ród Do-
nimirskich rozrasta się i mocno się trzyma ale też utyskują, że jedynie Donimirscy tu zo-
stali, że na obszarze całych Prus Wschodnich to jedyna ziemiańska rodzina polska i szla-
checka. 

Kazimierz Donimirski, działacz Związku Polaków w Niemczech, prezes Związku Po-
laków Ziemi Malborskiej wspomina czas plebiscytu i późniejsze ciężkie chwile. Przypo-
mina próbę zamachu na siebie ale także inne akty terroru, nienawiści i bezprawia. Doty-
czyło to ogółu ludności przyznającej się do polskości. Przytacza autor relację byłego na-
uczyciela z Mikołajek Pomorskich: „Jeszcze przed otwarciem tej szkoły usiłowali Niemcy 
terroryzować p. Adama Osińskiego, który wynajął, na nią lokal w swym domu. Członek sej-
miku powiatu sztumskiego, Tabakowsky, przemawiał mu do rozumu: „Zabrudzi pan przez 
to całą wioskę”. Gdy jednak szkoła mimo wszystko powstała, przez sierpień, wrzesień i paź-
dziernik ciągnie się łańcuch nieustannych prowokacyj. W szkole raz po raz są wybijane szyby, 
na nauczyciela szkoły organizowane jest bezustanne polowanie po ulicach, kamienie wlatują 
do jego pokoju, a tłumy pod oknami wyją, że należy mu rozpruć brzuch. Gdy mimo wszyst-
ko szkoła się trzyma […] dnia 28 października decydują się Niemcy wymierzyć stanowczy 
cios. O godzinie 10. wieczorem banda, która już od paru godzin buszowała po Mikołajkach, 
wybijając szyby w polskich domach i kalecząc przechodniów, udała się na dworzec, grając po 
drodze na ręcznej harmonijce i na Teufelsgejge. Tu przybyły bojówki z Kwidzyna (Marien-
werder), Susza (Rozenberg) i  Prabut (Riesenburg). Cała gromada ze śpiewem i  muzyką 
przemaszerowała do karczmy Stegemanna. Rzeźnik Kottke wydal trzy kolejki wódki. Oko-
ło godziny 11. w nocy znów ze śpiewem i muzyką ruszyli w szyku wojskowym przez wieś do 
szkoły polskiej. Szyby wybito, powyrywano ramy okienne, zdemolowano lokal i zniszczono 
pomoce szkolne. Rozbito również mieszkanie właściciela domu, w którym mieściła się szko-
ła Osińskiego, a jego samego, 70-letniego starca, obito w łóżku łatami. Poraniono Małgorzatę 
Osińską i jej brata Feliksa i usiłowano zmusić całą rodzinę do śpiewania deutschland über al-
les. Rozbito również dom Kozłowskiej, w którym mieszkał nauczyciel. Awantura trwała trzy 
godziny do 2. w nocy, policja zaś nie reagowała. W następnych dniach jeden z żandarmów, 
Schereck, oświadczył: „Jeżeli Polacy chcą mieć opiekę policyjną, niech się udadzą do Warsza-
wy po policję polską.” 
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 Nazajutrz po przyjeździe - niedzielny poranek, wyjazd do kościoła. „Do kościoła w Po-
stolinie jedziemy powozem. Droga polna wije się pomiędzy wzgórzami. Kraj wesoły i zgoła 
swój. Tu i ówdzie domy murowane kryte słomą. Przechodnie witają po polsku; „Pochwalo-
ny. […] W Postolinie odpust. Tłum ubrany z niemiecka mówi po niemiecku, przy straganach 
wydzierają się niemieccy przekupnie, na straganach sprzedają maszynowe zabawki, a wśród 
smakołyków banany i słodycze w fabrycznym opakowaniu…”

 Temu sielskiemu opisowi musi jednak towarzyszyć typowy dla tych ziem wątek tra-
giczny: „Wikarego, ks. Józefa Przeperskiego, również w same imieniny zabrano do więzienia. 
W czasie kolędowania tego roku, kiedy pewien gospodarz, otrzymując obrazek, powiedział 
„Dziękuję”, ksiądz wikary podał drugi obrazek synowi, mówiąc: „To pewnie i syn też rozumie 
po polsku?”, ale źle trafił. Młody renegat nachmurzył się i odciął: Ich verstehe nicht polnisch. 
Ksiądz dwa miesiące przesiedział w więzieniu, do Postolina nie wrócił. Działo się to w roku 
ery chrześcijańskiej 1935, a porozumienia polsko-niemieckiego drugim.” 

 Tegoż jeszcze dnia, z panem Donimirskim jako przewodnikiem, wyrusza autor w od-
wiedziny do sąsiednich dworów, też należących do Donimirskich. „Do majątku Cygu-
sy p. Bolesława Donimirskiego jedziemy znowu polną drogą. Trakty w tej ziemi są przelot-
ne, odwieczne. Ciągnął nimi ku morzu i od morza kto jeno żyw.” Potem jadą do Czernina, 
wówczas Hohendorfu, gawędząc po drodze o miejscowych legendach, przekazach, po-
daniach, czasami tajemniczych i niesamowitych. Pojawia się kolejny opis: „Dwór hohen-
dorfski tchnie cały krzyżacką surowością. Gazon zdobi szereg kamiennych, armatnich kul, 
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a oryginalnie załamany, podobno stylem krzyżackich domów, dach dźwiga wielkie figury her-
bowych jeleni Donimirskich”. I tu pojawia się, powracający jak bumerang, temat chorych 
stosunków polsko-niemieckich: „Przechadzamy się po parku i dowiadujemy się, że pp. Do-
nimirscy niedawno wydalili ogrodnika. Ogrodnikowi owemu, mężowi zaufania miejscowej 
partii hitlerowskiej, wycięto kawał najlepszej ziemi tuż pod parkiem majątku, wykupując tę 
parcelę w drodze przymusowej... ” W dalszej podróży rozmowa dotyczy walki w okresie 
plebiscytowym, o podstępnych działaniach Niemców, o powołaniu przez nich fałszywej 
„partii polskiej” dla rozbicia i  skłócenia społeczności polskiej, o szkalowaniu hrabiów 
Sierakowskich, polskiego ziemiaństwa i działaczy. Podważa się sens posyłania dzieci do 
szkół polskich, jako nie zapewniających przyszłości. Zajeżdżają do Sztumu by obejrzeć 
chlubne dzieło Kazimierza Donimirskiego – budynek banku ludowego. „Okna budynku 
są zaopatrzone przed wybiciem specjalną siatką. Patrząc poprzez księgi buchalteryjne na te 
okna, myślę o czasach, kiedy na tej ziemi i na jej pograniczu ludzie wychodzili orać pole, zaty-
kając miecz w skibę.” Ze Sztumu jeszcze podróż do pamiątkowego kamienia pod Sztum-
ską Wsią, ustawionego dla potwierdzenia zawartego w tym miejscu w 1635 roku rozej-
mu polsko-szwedzkiego.

 Jedzie pisarz do Malborka, wprawia go w podziw masyw zamku. Opisuje posąg Naj-
świętszej Marii Panny w  zamkowej niszy (o  którego odbudowę są obecnie czynione 
starania): „Z daleka już wita nas przestara, wysoka na 25 stóp figura Matki Boskiej, poli-
chromowana stiukowa rzeźba, wykładana kawałkami szkła i napuszona różnymi kolorowy-
mi pastami – niesamowita. Ten idol już w 1410 roku płoszył wojowników Jagiełły. Według 
Niemców jest to keine weibliche Madonna, według Polaków, że zacytuję Srokowskiego, „po 
prostu potwór, rodzaj szyldu bojowego, wystawionego ponad mury zamczyska.” Przypomi-
na Melchior Wańkowicz, że na zamku gościli królowie polscy: Stefan Batory, Zygmunt 
III z małżonką, Jan III Sobieski, August II, a przez kilka miesięcy w 1708 mieszkał Sta-
nisław Leszczyński. Wspomina pobyt tu polskich wojsk w czasie kampanii napoleoń-
skiej. I postrzega zamek: „Ale obecnie Malbork jest wypucowany doszczętnie ze wszystkich 
wspominków historycznych nie tylko polskich, ale i krzyżackich. Bo zaiste imponująca rekon-
strukcja jego jest w gruncie rzeczy pełną licencji kompozycją na nowo opartą na motywach 
średniowiecza. Rzec by można – patyna aż lśni.” Oczywiście nie może sobie autor odmó-
wić finezyjnej uszczypliwości: „Jeśli nie mieć pretensji do autentyzmu a spojrzeć na Mal-
bork jako na dekorację teatralną dla jakiegoś misterium rycerskiego, to należy przyznać, że 
stworzono rzecz piękną, wybitnie teatralną, i nic dziwnego, że stary komediant, Wilhelm II, 
nie mógł się oprzeć pokusie wygłoszenia tu właśnie słynnej mowy malborskiej.”

Z Malborka, drogą na Sztum jedzie autor w stronę granicy na Wiśle. Wspomina o ka-
wałku Polski po tej stronie rzeki: „Jak wiadomo, przydzielono Polsce wąski pasek brzegu 
również i po prawej stronie Wisły, przyłączając do Rzeczypospolitej pięć wsi. W ten sposób 
Wisła została rzeką wewnętrzną polską... ” I dalej: „Droga więc dla aut niemieckich biegnie 
w cieniu wału, za wałem roztacza się piękny przestwór wodny, „psiankno dolina”, ale wejść 
na wał i spojrzeć na tę dolinę – nie można.”
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 Wspomina pisarz Weissenberg, czyli Białą Górę, zbiegające się tu granice powstałe 
postanowieniem Traktatu Wersalskiego, wspomina wzgórze ze słynnym krzyżem Prus 
Zachodnich i jego rolę w tworzeniu atmosfery nienawiści: „Jest to punkt zetknięcia się wą-
skiego języka, którym się kończy terytorium gdańskie, Polski i Niemiec. Na wzgórzu na tę ża-
łosną okoliczność wystawiono krzyż, do którego ściągają manifestacje niemieckie…” Prze-
mieszczając się wzdłuż wiślanego wału, dojeżdża jeszcze Wańkowicz do polskiej granicy 
w okolicach Janowa, do szlabanu z polskimi żołnierzami: „Wzywamy polskich strażników, 
pokazujemy polskie paszporty i idziemy na sam brzeg. Przybiega nam do stóp drobna wiśla-
na fala, łaskawa, ciepła... ”. Do Dolnej Wisły ma stosunek szczególny, wielką nieskrywa-
ną miłość, być może nawet przez niego niewytłumaczalną. Tak o niej pisze: „Więc kie-
dy w kraju, wyznać muszę, Wisła wydawała mi się zawsze odarta z wszelkiego uroku – bura 
woda rozpełzająca się w łachy, w mielizny, w wysepki piaszczyste i mierzeje – tu Wisła jaśnia-
ła nam jak legenda wieków, jakiś Styks, na którym się kończy władza Smętka…”

Tu kończy Pan Melchior swą podróż po Powiślu, po naszej Prowincji. Powróci po bli-
sko trzydziestu latach, aby w trakcie swej reporterskiej podróży pokazać, polskie już, Po-
morze, Powiśle, Żuławy. Według niego wówczas, nie obciążone już diabelską, złowrogą 
działalnością Smętka i jego sług.

Tak przedstawia swe ówczesne, sentymentalne rozstanie: „Dotarłszy do Wisły, do-
tknąwszy jej fal, niby muzułmanin czarnego kamienia w Mekce, wracam zieloną, rośną doli-
ną, przez wsie, wzdłuż których ciągnący się rów za drogą jest granicą polską, do wnętrz tego 
lądu Czarnego Krzyża, których głębię i mrok zawzięliśmy się czytelnikom pokazać.” 

 Powieść reportażowa Walczący Gryf jest niejako przedłużeniem wcześniejszej książ-
ki Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka — przedłużeniem na zachód. W książce 
tej zobrazował Wańkowicz dzieje Ziemi Gdańskiej na przestrzeni tysiąca lat: od prasło-
wiańskich czasów do współczesnych pisarzowi, do ówczesnego dnia w stoczniach, nad 
Łebą, na Żuławach, w Gdyni. Świadków opisywanych przez siebie wydarzeń z okresu 
międzywojennego, z czasu wojny i okupacji, szukał Wańkowicz uparcie, tropiąc „losy 
polskie”. Znajdował ich nieraz na krańcach świata - w stepach Manitoby, na drugiej pół-
kuli.

 Rozpoczynając swą nową podróż reporterska nie mógł Wańkowicz nie zacząć od 
swej ukochanej rzeki budującej nowy ląd – Żuławy Wiślane: „Wisła, nie tu urodzona, 
przybywająca dużą wodą z  południa, inaczej sobie zaradzała. Bałtyk ją spotkał dziełem 
ukończonym, wałem zamkniętej mierzei. Wlewając się w zapiaszczone, rozpryskane dno za-
lewu, wielka rzeka radziła sobie własnym materiałem saperskim. Z wielkich mas niesionego 
przez siebie piasku tworzyła nasypy, rękawy. Kiedy poczyna się opowieść tej książki, Wisła 
spływa Nogatem jeszcze, aż do XIII wieku. Potem przez większą już część naszej historii roz-
widla się na 10 km przed ujściem na zachód tzw. Martwą Wisłą (Leniwką), aby na jej wo-
dach urósł Gdańsk. A jej deltę przerzynają Motława, Święta – martwe dziś odnogi wiślane. 
Potem już człowiek zasnuł ją siecią kanałów i wałów. Tu, na te urodzajne muły rzeczne, pchał 
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się człowiek od zarania dziejów.”

 Przypomina autor czasy po II Pokoju Toruńskim w 1466 roku, kiedy ziemie te we-
szły w skład Królestwa Polskiego. Po latach krzyżackiego jarzma dostrzega aktywność 
mieszkańców Prus w dążeniu do Polski. Rzeczypospolita hojnie się wywdzięcza, zwłasz-
cza miastom pruskim: Gdańskowi, Toruniowi, Elblągowi: „Zwłaszcza Elbląg, konkuru-
jący z Gdańskiem, zabiega gorliwie o fawory Rzeczypospolitej. I polska polityka w tym okre-
sie nie trąci parafiańszczyzną. Protestanci polscy, spływający do Elbląga, otoczeni są opieką 
Rzplitej, garnizon polski w Elblągu składa się z oficerów i żołnierzy przeważnie protestantów. 
Wywdzięczając się za to mieszczaństwo gdańskie garnie się do polskiej kultury, kształci sy-
nów na Wszechnicy Jagiellońskiej, w Akademii Zamojskiej, elblążanie obsadzają szereg urzę-
dów dworskich, a nawet piastują wysokie stanowiska w wojsku polskim.”

 Później przychodzi okres tragiczny, ponure wieki zaborów, wyniszczająca walka 
z okrutną, bezwzględną germanizacją, I wojna światowa. Wielu najlepszych synów tej 
ziemi ginie, w walce o własne sprawy ale i w obcej służbie. Przychodzi wreszcie radość 
z odzyskanej niepodległości, ale radość nie pełna. Ten najmilszy pisarzowi odcinek Kró-
lowej Rzek Polskich jest w obcym państwie: „Tu przecie mieści się ujście Wisły. Niemcy na 
tym gruncie nie rosną. Ale zostało ich po pierwszej wojnie - o wiele za dużo. Sprawiedliwości 
dziejowej była spłacona tylko pierwsza rata.”

 I opisuje Wańkowicz lata międzywojnia na Powiślu, w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Walkę o dostęp do morza w pełnym tego słowa znaczeniu. Powątpiewa, czy możliwa 
jest pełna niepodległość bez własnego portu. Zarzuca rodzącej się Rzeczypospolitej 
zbyt małe zainteresowanie tematyka morską, przypomina zaległości w tych sprawach 
i w wiekach wcześniejszych: „Parliśmy nad ten Bałtyk gromadnie, spławiając na komie-
gach, bykach, łyżwach, gabarach, kozach i pobitkach, na lichtugach, berlinkach, krypach i ba-
tach, i tratwach dobro wszelakie, którym pęczniała Polska. Jeno tam dalej, na pełnym morzu, 
nam się nie sporzyło. […] Nie powiodło nam się na morzu. Obsługiwało nas przez wieki, ale 
kto inny wiózł po nim dobro z Polski.”

 I  wreszcie z  zachwytem i  uniesieniem może pisać o  przebudzeniu, o  korzystaniu 
z tych siedemdziesięciu czterech kilometrów odzyskanego morskiego brzegu: „Poczę-
ło się dzieło cudowne, przemyślne, ciągłe, nieprzerwane, zgodne, mądrzejsze niż przemija-
jące rządy, mądrzejsze niż skłóceni ludzie, dzieło instynktu […]. To wówczas pociągnięto 
kolej ku Helowi i poczęto się rozglądać, gdzie budować port, czy podle Jeziora Żarnowiec-
kiego, zbyt jednak ku Niemcom podanego, czy w Pucku, ku któremu by się trzeba guzdrać 
przez płytka maź zatoki, czy się na trzydziestokilometrowy kanał do Tczewa przepomóc, czy 
wreszcie Gdynię wybrać.”

Przedstawia autor zawiłe stosunki polsko-niemieckie w  Wolnym Mieście, zaciętą 
walkę o wszystko - o szkoły, o cła, o skrzynki pocztowe, o Westerplatte, o reprezenta-
cję zagraniczną. Podkreśla bezczynność Wysokiego Komisarza bezsilnej Ligi Narodów. 
Niemożliwym staje się wyegzekwowanie od Senatu Wolnego Miasta obowiązku utrzy-
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mania szkół polskich. Powstaje Towarzystwo Macierzy Szkolnej i tworzy szkoły prywat-
ne, są zaciekle zwalczane przez Niemców, tym bardziej, im bliżej wojny: … „ojciec posłał 
mnie do szkoły polskiej w Kwidzynie. Na tydzień przed wojną Niemcy otoczyli szkołę, wszyst-
kich nas aresztowali, po jakimś czasie młodszych, więc i mnie, puszczono do domu. W domu 
już ojca nie zastałem, był aresztowany, nie ujrzałem go więcej”…- mówi rdzenny mieszka-
niec tych ziem.

 Nadszedł ten tragiczny dzień, którego się niechybnie spodziewano, wybuchła woj-
na. W dniu ogłoszenia mobilizacji ewakuowano rodziny urzędników Komisariatu Ge-
neralnego Rzeczypospolitej w Wolnym Mieście Gdańsku. Nie wszyscy chcą wyjeżdżać, 
zostają wszyscy, którzy czują się na służbie polski i polskości. Pozostają polscy posłowie 
do Senatu gdańskiego, Lendzion i Budzyński, przywódcy społeczności polskiej, Bole-
sław Paszota i Augustyn Perszon, księża gdańscy, Komorowski, Rogaczewski, Nagórski. 
„Wreszcie młody, dzielny ksiądz Dydymski, proboszcz parafii w Piekle, w którym przetrzy-
mywał w ostatnim miesiącu istne piekło oblężeń, wybijania szyb i pogróżek”... Prawie wszy-
scy płacą najwyższą cenę. Hitlerowcy z ogromnym okrucieństwem i brutalnością roz-
prawiają się z kolejarzami, pocztowcami, celnikami: „Celników prowadzono wśród naj-
większych naigrywań gawiedzi. To ci, którzy w każdej godzinie świadczyli swoją pracą, że 
Gdańsk należy do polskiego obszaru celnego. To ci, którzy podczas aresztowań bezprawnych 
ostatnich miesięcy, kiedy Rzeczpospolita chcąc uniknąć konfliktów nie mogła ich otaczać na-
leżną opieką, którzy wśród petard wrzucanych w okna urzędów, śród szczucia, pomstowań 
tłumów, samotni na swoich oddalonych posterunkach: w Piekle, w Kalthofie, na Mierzei Wi-
ślanej, wyrzucani – wracali do rozbitych domków celnych, rozpoczynali prace od nowa.” 

 Brutalne tortury nie omijają Zygmunta Zawadowskiego, zastępcy Komisarza Gene-
ralnego, mimo że chroni go immunitet dyplomatyczny. Wrzeszczą, że to rewanż za Kal-
thof – Kałdowo, chociaż jego to wydarzenie nie dotyczyło. …„ jego poprzednik Perkow-
ski był uczestnikiem pamiętnego zajścia w Kalthof, kiedy jego szofer w obronie własnej 
zastrzelił niemieckiego awanturnika”…

 Teraz, tak jak ci wszyscy żołnierze Polski Walczącej na tym wyjątkowym, trwającym 
wiele lat froncie, trafiają do katowni urządzonej w Viktoria – Schule. Niektórzy tu koń-
czą życie, nie przetrzymują okrutnych, nieludzkich tortur, pozostali jadą do Stutthof, 
tragicznego symbolu tej ziemi przez ponad pięć mrocznych lat.

 W pierwszych miesiącach 1945 roku przechodzi tędy ognisty walec, piekielny taran, 
po którym pozostają ruiny, zgliszcza, trupy, wyludnione miejscowości i zatopione Żu-
ławy. Ale od razu wiadomo, że trzeba w te strony tchnąć nowe życie: „Jeszcze broniła się 
niemiecka Gdynia, kiedy w  trop za wojskami radzieckimi sunęły zdezelowane ciężarówki, 
wioząc profesorów politechniki, urzędników, którzy mieli obsadzać urzędy administracyjne, 
eks-stoczniowców, rybaków wyzutych z morskiego dziedzictwa, lekarzy, kolejarzy. Oni byli 
pierwsi, przed szabrownikami…” To śladami pierwszych osadników przybył Melchior 
Wańkowicz do Nowego Dworu Gdańskiego: „Siedzimy w wielkim gmaszysku z czerwonej 
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cegły nad szklista wodą, w której odbijają się płaczące wierzby. Woda drga leciutko pomiędzy 
przybrzeżnymi trzcinami. Ten dom to do niedawna był Parteihaus, gdzie esesmanów zapra-
wiano w krwawym rzemiośle. Dzisiaj – to Dom Kultury z salą widowiskowa na 1000 miejsc. 
Nowy Dwór, mieścina, w której ten dom stoi, liczy ok. 5300 mieszkańców. Jesteśmy w samym 
sercu Żuław, między Wisłą Dolną i Nogatem, w Delcie Wiślanej, w sieci rzeczułek żywych 
i martwych, pół żywych i na pół martwych. Ta powierzchnia wodna, na którą patrzymy, to 
rzeka Tuga. Ale Tuga jest tylko do Nowego Dworu; powyżej miasta, od Nowego Stawu, ta 
sama rzeka nazywa się Święta…” Wspomina autor tragedię z wiosny 1945 roku: „Przeko-
pano tamy na tej tu Tudze, na Raduni, na Kanale Młyńskim, na Wiśle Elbląskiej, na Leniwce, 
pod Marzęcinem, przy Zalewie Wiślanym. Na wielkich przestrzeniach ziemi pszenno-bura-
czanej stanęło jezioro - olbrzym, miejscami na dwa metry głębokie. Ładunki trotylu wysadza-
ły kolejki, pompy, rozbijano śluzy, tonęły domy, zwierzęta. Ziemia, wyzwalana przez książąt 
pomorskich przed sześciu wiekami, wróciła do stanu pierwotnego. Wtedy na ten potop zaczę-
li przychodzić ludzie, ruszani z miejsc, nawiani przez wojnę. Ludzie, każdy sobie, z różnych 
dziedzin Polski…” Jednym z nich, z jakże typowym życiorysem, jest Tadeusz Szlajs, na-
uczyciel: „Szlajs, wynędzniały eks-więzień oflagu, chory, nie mogący wracać do rodzimego 
Skałatu, przeczytał ogłoszenie „Gdańsk potrzebuje nauczycieli”. Dostał się wąskotorówką do 
Nowego Dworu, stamtąd szedł siedem kilometrów pieszo do wsi Marynowy, gdzie mu zapro-
ponowano prowadzenie szkoły. Był listopad 1945 roku – kilka miesięcy po ustąpieniu Niem-
ców. Przenocował go młody sołtys z wąsami. Był eks-partyzantem, wolał, żeby go nie pozna-
wano. Człek na człeka patrzył nieufnie. W całej wsi był jeden koń i jedna krowa. Marynowy 
tonęły w chwastach, w których mógł się skryć jeździec z koniem. Brunatne buławy gęstym je-

Nowy Dwór, mieścina, ok 3500 mieszkańców. fot. Dawny Gdańsk
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żem stały pod listopadowym niebem. Ludzie nieraz dojeżdżali łodzią pod próg domu. Już 
przychodziły mroźne dni. Ludzie jechali do schludnych, podmokłych domków, rwali progi, fu-
tryny, podłogi - na opał. Prosty to był lud, zza Buga, z Rzeszowskiego, z najbiedniejszych ką-
tów, gdzie o wyższych formach gospodarki nie miano pojęcia. Łąki po wyniosłościach, na któ-
re wdzierał się chwast, słynne łąki Żuław, na których pasły się wysokomleczne holendry, przy-
bysz zaorywał na kartofliska...”

 Wspomina pisarz walkę na wszystkich frontach, odbudowę wałów, uruchamianie 
pomp, odwadnianie polderów, czyszczenie rowów i osuszanie pól. Efekty, w które po-
wątpiewali specjaliści holenderscy, stają się faktem, są widoczne i realne. Był to zryw po-
równywalny z entuzjazmem odbudowy Warszawy czy Gdańska. Torował drogę dla na-
dziei na normalne życie, również dla wygnańców ze wschodnich rubieży. „….Grzegorz 
Paszkowski, którego wyrzuciła wojna z jego osiemdziesięciomorgowej gospodarki w skałac-
kim powiecie, ożenił się z Polką będąc na robotach pod Hamburgiem, tam też urodziła się mu 
córeczka. Miała trzy miesiące, kiedy wrócił pod Starogard, skąd pochodziła żona, i uchwy-
cił się na Żuławach piętnastomorgowego gospodarstwa. Jako eks-magazynier UNRRA przy-
wiózł tyle grosza, że kupił krowę. Koń jakiś był na pagórze oblanym wodą, musiał mu dowo-
zić żywność i czekać, aż odwodnią. W pierwszym roku nie mógł uprawiać więcej jak trzy mor-
gi. Ledwo zasiał, strzęsła się na Żuławy plaga myszy, które rozmnożyły się w zbożach pozo-
stawionych w 1945 r. na pniu…” Trzeba było walczyć nie tylko ze wszechobecnymi my-
szami, rozplenionymi do niespotykanych rozmiarów trzcinami i chwastami ale i z bra-
kiem, dosłownie wszystkiego. Gdy zaczynało pojawiać się światełko nadziei, spadła ko-
lejna plaga: kolektywizacja i rozkułaczanie, to też trzeba było przetrzymać. 

 „Szkoły wszędzie już stoją. Pan Szlajs, przybywszy w październiku, odbył pierwszą lek-
cję 10 stycznia 1946 r. Jedyna pomoc szkolna, jaką na razie rozporządzał, to poniemiecka 
mapa Europy Środkowej. Dwa razy w miesiącu wyprawiał się z plecakiem drogą jakże okól-
ną, bo mostów ani promów nie było - przez Tczew do Gdańska po prowiant. Gdy szła kra, 
i ta droga była odcięta...”

 Wędruje autor po Żuławach, odwiedza nowopowstałą szkołę w  Tujsku, dostrzega 
osiągnięcia ale i ogromne jeszcze braki: „Nowoczesny budynek. Młody kierownik, Stani-
sław Kubica, żonaty z nauczycielką. Przyjechali ze Śląska w 1953 r. jako narzeczeni. Poka-
zują mi z dumą bibliotekę, liczne preparaty, pomoce naukowe […]. Nie wszystko tu tak pięk-
nie. Kraj zalany, duszony przez wodę - nie ma tej wody; wody zalewające Żuławy są zażela-
zione, niekiedy na dodatek zasolone. Budowanie studni nie pomaga - bywa, że i na głębokości 
stu metrów woda jest nie do użytku. Woda jest tak wstrętna, że dzieci w szkole nie mogą się jej 
napić. A sami ludzie? Mało to jeszcze wyrobiony element, z różnych kątów, nie zgrany, kulty-
wujący separatyzm dzielnicowy...”

 Zajeżdża do państwowych gospodarstw w Wybicku i Szkarpawie, rozmawia z ludź-
mi, poznaje te nowe formy gospodarowania. Od kierownika PGR-u w Wybicku dowia-
duje się: „że Wybicko, które leży dwa metry poniżej poziomu morza, trzy lata było pod wodą. 
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Gdy wodę ściągano, wynurzały się wraki aut, czołgów, amfibie, kościotrupy. Gdy wodę ścią-
gnięto trzeba było odmulać rowy, ciąć trzciny, zielsko szarpać...” Postrzega specyfikę indy-
widualnej wsi żuławskiej w tamtych latach: „Widać, że to jeszcze pola indywidualnych wła-
ścicieli, bo co gospodarstwo, to inna metoda stożenia. W tym miejscu małe stożki, jak słupki, 
jakie widziałem na Huculszczyźnie. A tu duże poleskie stogi jak bizantyjskie wieżyce - z pio-
nem żerdzi pośrodku. Tylko nie widać białoruskich „Ozierodów” - szeregu rosochatych po-
przecznic, na których się rozwiesza siano do suszenia. Ale bo też poza wierzbami przy kana-
łach nie ma tu drzewa na lekarstwo...” 

 Wraca pisarz do tematu braku wody pitnej, pisze o początkach, jakże strategicznie 
ważnego, Centralnego Wodociągu Żuławskiego: „teraz uchwałą Komitetu Ekonomiczne-
go w 1965 r. rozpoczęta zostanie budowa wodociągu grupowego czerpiącego wodę z Nogatu. 
Ta ogromna inwestycja, obliczona na dziesięć lat i kosztująca kilkaset milionów złotych, da 
wodę pitną aż po Elbląg...” Odwiedza, pracujące już pełną mocą, odbudowane po bestial-
skim zniszczeniu, stacje pomp. W drodze do Gdańska, pokonuje promami Przekop Wi-
sły pod Mikoszewem i Martwą Wisłę w Sobieszewie.

 Wspomina pobyt Melchiora Wańkowicza na tej ziemi dr inż. Kazimierz Cebulak, 
specjalista od delty Wisły i  procesów odwadniania Żuław. Był jego przewodnikiem, 
przedstawiał istotę i specyfikę tej depresyjnej przestrzeni. Pojechali do przepompow-
ni w Osłonce, poszli na wał. Gdy się stoi na wale, to widać, że z jednej strony jest woda, 
a z drugiej – niżej – ląd. „– Jak ja mam tę depresję nazwać?– zaczął się zastanawiać Pi-
sarz, bo słowo „depresja” było wtedy zabronione. Zakaz cenzury chronił ludzi tu miesz-
kających przed lękami. Depresja to przecież pojęcie samo w sobie nieprzyjazne, smut-
ne, dołujące, irytujące, przygnębiające. A co dopiero gdy człowiek uświadamia sobie, że 
mieszka na terenie depresyjnym, czyli takim, który może w każdej chwili zatopić woda. 
Brr, straszno się robi. Więc Wańkowicz głowił się, jak te tereny nazwać i wymyślił bar-
dzo sympatyczną nazwę: „ląd wyłoniony”. Potem, gdy przyjechał po raz drugi, opowia-
dał z zadowoleniem:– Mam inne określenie! „Ziemia obojnacka”, czyli ziemia mająca 
dwa oblicza: lądowe i wodne!”

 Był Wańkowicz twórcą nowoczesnego reportażu, powieści reporterskiej, łączącej re-
lację o faktach z fikcją literacką i gawędą, pod wieloma względami niedoścignionym do 
dzisiaj. Pomimo swojego zamiłowania do podróży po świecie i umiejętności wczuwania 
się w obyczaje innych, nie umiał wyrwać się z polskości. Ojczyzna zawsze była dla nie-
go ważna. Niemal każda jego książka jest o Polsce i o Polakach. Potrafił barwnie opisy-
wać bohaterstwo rodaków, ale także krytykować, nierzadko mocnymi słowami, społe-
czeństwo i rządzących. Zawsze zachowywał niezależność, z żadną władzą nie było mu 
do końca po drodze. Po raz pierwszy trafił do więzienia już jako uczeń w Carskiej Rosji. 
Po buncie w wojsku w czasie I Wojny Światowej o mało nie trafił przed pluton egzeku-
cyjny. Nie potrafił identyfikować się w pełni z żadnym obozem politycznym w II Rze-
czypospolitej, zrezygnował z państwowej posady przed Zamachem Majowym. Gdyby 
nie ucieczka, okupacyjna władza niemiecka niechybnie by go uśmierciła. W PRL-u, już 
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jako starzec, został oskarżony i skazany na więzienie. 

 Swą książką Na Tropach Smętka, wyjątkowym cyklem reportaży z podróży po mię-
dzywojennych Mazurach pokazał Melchior Wańkowicz tę krainę rodakom. Przez wie-
le lat była ona dla Polaków skarbnicą wiedzy o historii tego regionu, jego mieszkańcach 
oraz pięknie i bogactwie przyrody. Sprawiła, że zaraz po wojnie, rzesze kajakarzy ruszy-
ły na mazurskie szlaki. Pierwsze spływy Krutynią odbyły się już w 1945 roku, a olsztyń-
ski PTTK już dawno mógł ustanowić odznakę krajoznawczą: „Warmia i Mazury - ziemia 
serdecznie znajoma”. Świadomość zasług Pisarza tam istnieje. Przy najbardziej znanej 
stanicy wodnej PTTK w miejscowości Krutyń, stoi poświęcony mu głaz, jego imieniem 
nazwane są szlaki turystyczne, odbywają się spływy kajakowe jego imienia. We wrześniu 
2012 roku, w 75 rocznicę pierwszego wydania powieści, w Piszu odsłonięto pomnik jej 
autora, jak dotąd - jedyny. 

 A zasługuje Melchior Wańkowicz na naszą, ludzi z tych stron, wdzięczność. Jak pi-
sze: „Moje serce zawsze ciągnie na północ […]. Woda tam na północy, bywa ruda, żelazi-
sta, przejrzysta. Kwiaty - drobne, różnobarwne a pachnące. Żaby tam grają piękniej, słowi-
ki wydzierają się wdzięczniej, a już derkacze tak biją, że, zdaje się, niebo całe trzeszczy nad 
czarnym lasem...”

 My, w naszej Prowincji, jakoś nie pamiętamy o Panu Melchiorze. Wspominamy po-
byt na Powiślu Stefana Żeromskiego, Jana Kasprowicza i Władysława Kozickiego, któ-
rzy gościli tu w ramach akcji plebiscytowej. Wiemy, że gośćmi waplewskiego pałacu byli 
miedzy innymi Fryderyk Chopin, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Matejko, Oskar Kolberg, 
być może Henryk Sienkiewicz. Na Żuławach i zrośniętej z nimi Mierzei przypominamy 
pisarzy – noblistów, Czesława Miłosza odwiedzającego swych bliskich w Drewnicy, czy 
Güntera Grassa, który w młodości bywał na wakacyjnych obozach w dzisiejszym Miko-
szewie. Ma swą izbę pamięci Wincenty Pol, szkoły noszą jego imię. Zdecydowanie nad-
szedł czas aby w  końcu upamiętnić także Melchiora Wańkowicza. W  ramach projek-
tu „Pętla Żuławska” powstała w Osłonce przystań wodna. Inwestycja stanęła w tym sa-
mym miejscu, gdzie przed laty dr Cebulak objaśniał Redaktorowi istotę depresji żuław-
skiej, gdzie powstało to nowe określenie „ląd wyłoniony”. W czerwcu 2013 roku będzie 
przepływał tędy X Jubileuszowy Spływ Wodami Żuław. Wierzymy, że weźmie w  nim 
udział kilkadziesiąt osób z całej Polski, być może zaszczycą nas swoja obecnością goście 
z Ukrainy. Jest to niepowtarzalna okazja do promocji nowej mariny wśród ludzi zainte-
resowanych pływaniem, jest to okazja do promocji Żuław a także do przedstawienia czy 
też przypomnienia osoby Melchiora Wańkowicza jako pisarza i publicysty, ale przede 
wszystkim jako kajakarza i miłośnika naszego regionu. Jest to także jedyna tego rodzaju 
możliwość uhonorowania artysty poprzez nadanie marinie jego imienia. 

Wartościowym, cennym historycznie, produktem turystycznym byłby na pewno 
szlak turystyczny imienia Melchiora Wańkowicza, wytyczony trasą jego wędrówek po 
Dolnym Powiślu.
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Kamila Thiel-Ornass

doM nad JezioreM
W  Sztumie przy cichej niegdyś uliczce, teraz zatłoczonej przez parkujące samochody, 

stoi dom. Nie wyróżnia się z pewnością architekturą, pod tym względem jest typowy dla 
budownictwa powiślańskiego, które preferowało szaro-białe, łatwo kruszące się cegły i wy-
kończenia wokół okien oraz drobne zdobienia z czerwonej, czasem klinkierowej, cegły. Sty-
listycznie dom nawiązuje do sąsiedniego, nieco wcześniejszego od niego, okazałego budyn-
ku młyna, od którego ulica wzięła swą nazwę.

Tym, co nadaje mu szczególny charakter jest fakt, że od swego powstania, a więc od stu 
lat pozostaje własnością tej samej rodziny. Ten stosunek właścicielski przetrwał dwie woj-
ny światowe, zmiany granic i ustrojów, przemarsze różnych wojsk, przemieszczanie się mas 
ludzkich ze wschodu na zachód, upadek systemów politycznych. Zachowały się dawne ścia-
ny i stropy, te same od stulecia, teraz już nierówne, podłogi i stare drzwi z ozdobnymi klam-
kami wygładzonymi dłońmi dawnych mieszkańców. Ale poza tym, że dom tworzą ceglane 
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mury, kamienne fundamenty i pochyły dach, spaja go budulec szczególny. Trwa on w ułom-
kach wspomnień, fragmentach obrazów, emocjach, które każdy z nas, mieszkańców tego 
domu nosi w pamięci i w sercu, buduje go ze wspomnień, opowiadań i zdjęć, z drobnych 
przedmiotów, które pozostały z przeszłości.

Po pierwszych właścicielach pozostało niewiele z ich materialnego świata: jakaś filiżan-
ka w kwiatki z wyszczerbionym spodkiem, kawałek marmurowego blatu z nocnego stolika, 
służący obecnie jako przycisk, zdekompletowana trzy-drzwiowa szafa, z której zostało tylko 
dwoje rzeźbionych drzwi, stale odnawiana przez tapicera kanapa z dwoma fotelami. 

Przetrwały też najbardziej kruche pozostałości: nieliczne już szyby w  oknach, rozpo-
znawalne natychmiast, tak różne od powojennych oszkleń przez które świat widziany jest 
wprost, dosłowny i jednoznaczny. Te dawne szyby, w zniszczonych ramach są inne. Oglą-
dane przez nie drzewa, domy, chmury, cały ten świat zewnętrzny jawi się dzięki szczegól-
nej strukturze szyb jako rozchwiany, niepewny i kruchy. Jakby niedopowiedziany i trochę 
odrealniony. Widzenie załamuje się i drży. A jednak świat z okien tego domu nieprzerwa-
nie trwa. 

 *
Od czasu gdy Johann Schlegel, szanowany, zamożny kupiec i restaurator sztumski posta-

nowił na zapleczu swej kamienicy przy Bahnhofstr. 48, gdzie prowadził restaurację i sklep 
kolonialny, na parceli z ogrodem nad jeziorem wybudować kolejny dom czynszowy, dla zy-
sku, na wynajem, upłynęło wiele lat. Ten dom, z założonym przy nim ogrodem, częściowo 
miał też służyć jako letnisko na beztroskie spotkania całej rodziny przyjeżdżającej z tej dru-
giej, polskiej strony Wisły. 

Od tego czasu scena świata obracała się kilkakrotnie ale dom ciągle pozostawał w jego 
rękach. Tak było i w 1945 roku, najbardziej dramatycznym, gdy dotychczasowi niemiec-
cy lokatorzy opuszczali dom przy ulicy Młyńskiej uciekając przed Armią Czerwoną. Na ich 
miejsce, ze wschodu przybywali nowi mieszkańcy obejmując w posiadanie mieszkania na 
parterze i piętrze. Zagęszczenie było tak duże, że ledwo znalazły się dwa pokoje dla Johanna 
i Marii. Ich kamienicę z obszernym mieszkaniem na piętrze wczesną wiosną 1945 r. strawił 
pożar tak jak wiele innych wokół Rynku.

Dom przy ulicy Młyńskiej przygarnął ich pod swój dach, ogrzał i nakarmił przy kuchen-
nym, żelaznym piecyku z rurą wstawioną prowizorycznie do pokoju bo pozbawiono ich do-
stępu do kuchni. Oboje zagubionych w nowej, po-wojennej rzeczywistości, postarzałych 
po śmierci dwóch synów na wschodnim froncie i wyjeździe jedynej córki Ireny do Niemiec 
za mężem -żołnierzem.

Mijały lata, a  z  ich upływem obcy mieszkańcy, przesiedleńcy ze wschodu, stopniowo 
opuszczali nie swój dom, wyprowadzali się do nowych mieszkań w blokach. Wówczas rodzi-
na właścicieli, po wojnie także wyzuta z własnej ziemi i domu, znalazła tu bezpieczne miej-
sce, obejmując w posiadanie cały dom z ogrodem. Kiedy w początkach lat 70-tych ubiegłe-
go wieku ostatecznie zrywaliśmy stare tapety, głęboko zmywaliśmy wyblakłe farby ze ścian, 
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ukazał się nam w pewnym momencie na szczytowej ścianie jadalni, w miejscu odsunięte-
go na czas remontu bufetu, pozostawiony przez dawnych budowniczych napis: 1912 rok.

Dla nas, właścicieli, miał on moc i znaczenie nieledwie biblijnego mane, tekel, fares. Tu 
doszliśmy, do tego miejsca i tu jest nasze życie, tu już mogą nas policzyć, zważyć i rozdzielić.

Ta data stała się dla nas znakiem z przeszłości i tą datą dom do nas przemówił. Wyło-
nił się dla nas, mieszkańców, z niebytu, ogarnął ścianami powietrze, pustą przestrzeń, któ-
ra rozciągała się tu przedtem zamknął murami, przykrył dachem los ludzi, którzy odtąd tu 
rodzili się i umierali, tu znajdowali schronienie i stąd uchodzili. To wszystko w nim trwa…

 *
Sklep kolonialny i restauracja Johanna Schlegla przy Hinndenburgstr.4, te dwa gesche-

fty prowadzone w jednym miejscu musiały dobrze prosperować skoro ich właściciel zdecy-
dował się na wydzielenie z gospodarstwa rolnego, nad jeziorem przy młynie, parceli na któ-
rej pobudował dom czynszowy. Wuj mego ojca dobrze znał mentalność swoich ziomków. 
Wiedział bowiem, że zmarznięty, po całym dniu targowania przy wozie na rynku, w zabło-
conych butach, w wilgotnej kurtce, gospodarz aby się rozgrzać, wypić kieliszek czy dwa, coś 
zjeść , nie wejdzie do restauracji Blocka, tylko przyjdzie do niego, do Schlegla.

Block, zresztą blisko spokrewniony, do swojej restauracji na Rynku, niedaleko kościo-
ła, zakupił, wzorując się na gdańskich lokalach, nowe, eleganckie meble, stoły nakrył obru-
sami, bufet zaopatrzył w nowoczesne, chromowane, błyszczące od jasnych świateł urządze-
nia. Przeliczył się jednak bo lepszego, typowo miejskiego towarzystwa w Sztumie nie było 
wiele. 

Wuj Schlegel słusznie sądził, że gbur lub biedniejszy bauer, po kilku godzinach handlo-
wania, nawet z niedużym utargiem, chce zażyć, owszem, miejskiego komfortu ale miejsce 
tego zbytku musiało być swojskie, nie mogło onieśmielać.

Tutaj, do Schlegla mógł śmiało wkraczać, nawet nie rozstając się z batem w zesztywnia-
łych od zimna palcach.

Do sklepu i restauracji wchodziło się po kilku schodkach wprost z głównej ulicy. Na pra-
wo wejście prowadziło do sklepu kolonialnego o wyłożonych ciemną boazerią ścianach. Na 
otwartych półkach i w przeszklonych szafach trzymano tytoń i kawę, kakao i herbatę, goź-
dziki i laski cynamonu, pieprz i imbir, a także czekoladę. Gospodynie wpadały tu po cukier 
i olej. Blaszane pudła i kamionkowe naczynia pełne przypraw nie były do końca szczelne bo 
egzotyczny, korzenny zapach nasycał powietrze, meble i ściany tak mocno, że trwał w skle-
pie nawet w latach 40-tych, w czasie wojny, gdy coraz trudniej było o zamorskie zaopatrze-
nie. W kącie sali, na półkach i w skrzyniach czekał na nabywców drobny sprzęt rolniczy, śru-
by, przecinaki, łańcuchy, gwoździe o charakterystycznym, metalicznym zapachu.

W głębi sklepu, z boku, na szynkwasie na specjalnym stojaku spoczywała beczka. Z niej 
usłużny sprzedawca chętnym do wypicia, szybko, na stojąco, utaczał piwo do ozdobnych, 
z rzeźbioną pokrywką kufli.
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A kiedy zmęczonym nogom trzeba było naprawdę dać odpocząć, a zziębnięty żołądek 
rozgrzać, należało wejść do ciemnawej salki restauracyjnej i swobodnie usiąść przy stole, 
zamówić z butelki z wytłoczonym słoniem, sprowadzanej aż z Berlina, kieliszek lub więcej, 
zielonej, mocnej, ziołowej wódki produkcji samego Schlegla. Z czasem wódka ta stała się 
znana dla swej mocy i przyjemnego smaku i rytuałem było dla okolicznych mieszkańców, 
po targu i zakupach, wpadać tu na jej skosztowanie.

Restauratora nie gorszył widok klienta, który, zdarzało się, zamiast zamówić zakąski 
z półmisków z oszklonego bufetu restauracyjnego, wyciągał z kieszeni własne dwie złożone 
ze sobą sztule ze smalcem czy leberką przygotowane wczesnym rankiem gdy wyjeżdżał z to-
warem z domu, przez troskliwą żonę. Kelner podawał do tego gościowi gorącą, aromatycz-
ną kawę w dużej tasce, z mlekiem lub bez, wedle życzenia. A gdy akurat, przez uchylone do 
kuchni drzwi, doleciał na salę zapach świeżo ugotowanej przez kucharkę dla domowników 
zupy, Maria Schlegel, za aprobatą Johanna, życzliwie częstowała gościa talerzem zawiesiste-
go eintopfu, rosołu czy zupy fasolowej.

 *
Od strony Jeziora Barlewickiego zawsze wieje chłodem. Na skutek tego zimna cała wege-

tacja roślin w ogrodzie jest spóźniona o 10-14 dni; szczególnie kwiaty kwitną dużo później 
niż w ogrodach w innych częściach Sztumu. A zimą, od strony jeziora, wiatr rozpędzony na 
jego lodowej przestrzeni uderza w ściany domu ze szczególną siłą.

Nie inaczej musiało być zimą 1920 roku, w okresie plebiscytu, gdy ważyły się losy po-
wrotu Powiśla, Warmii do Polski czy pozostawania nadal w  granicach niemieckich Prus. 
Tamtej zimy wdowa, pani Alma Golisz, mieszkająca od 1914 r. wraz z  14-letnim synem 
Maksem przy ulicy Młyńskiej, wynajęła swoje mieszkanie na piętrze, na biuro Warmiń-
skiego Komitetu Plebiscytowego. Prezesował wówczas Komitetowi Kazimierz Donimirski, 
właściciel Małych Ramz. Aby dodać splendoru i powagi urzędowi zdążył nawet sprowadzić 
własne meble ze dworu na dzień otwarcia Komitetu – 1 lutego 1920 roku.

Nosił zapewne pan Kazimierz, już wówczas zażywny mężczyzna o podgolonej, po szla-
checku, głowie, pelisę podbitą futrem z bobrowym kołnierzem, a mimo to, jak narzekała 
jego żona Maria: „bliskość jeziora, cienkość ścian i pojedyncze okna przyczyniły się do tego, 
że mieszkanie dogrzać było trudno”. Tłumy interesantów przy ciągle otwieranych drzwiach 
powodowały ucieczkę resztek ciepła. Niebawem więc, jak pisze o nim pieszczotliwie żona, 
„kochany Kazio” postanowił o przeniesieniu Komitetu Plebiscytowego nie tylko do innego 
budynku ale i ze Sztumu do korzystniej, centralnie położonej Iławy.

Stosunki między rodziną Goliszów, a właścicielami Małych Ramz pozostały nadal przy-
jazne, bo w swym pamiętniku Maria Donimirska wspomina czerwcową kolację 1927 r., we 
dworze, w której uczestniczył ówczesny sekretarz Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkol-
nego na Powiślu nauczyciel Maksymilian Golisz.

Nasuwa się w tym miejscu spostrzeżenie ogólniejszej natury o szczęśliwym ówczesnym 
oddzieleniu bieżącej polityki od życia zwykłych ludzi i to tak dalece, że kaufmann Johann 
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Schlegel, jak określono go w książce telefonicznej z 1941 roku, nie obawiał się negatywnych 
konsekwencji ani osobistych, ani dla swoich interesów z  powodu wynajmowania miesz-
kania zarówno w okresie gorącej walki plebiscytowej, jak i w późniejszych, groźniejszych 
hitlerowskich czasach, takim polskim patriotom, jak pani Alma, a w szczególności jej syn 
Maksymilian Golisz.

 *
Początek wojny, po dramatycznej jesieni 1939 roku 11-letniemu wówczas chłopcu, małe-

mu Romkowi, cudem, przez pruską część rodziny, wyciągniętemu wraz z rodzicami z obozu 
przejściowego dla Polaków i umieszczonemu u „liebe tante” Marii w Sztumie na kilka mie-
sięcy, wydawał się spokojny. Chłopiec, zmęczony po dniu pełnym nowych obowiązków, 
wieczorem padał na łóżko w pokoju na poddaszu, który dzielił ze służącą wujostwa Schle-
glów, młodą dziewczyną pochodzącą, jak większość obsługi restauracji i sklepu, z polskie-
go Postolina. Jej szept, po polsku, gdy ze swego łóżka opowiadała mu, z powstrzymywa-
nym śmiechem o przebiegu zbiórek na które biegała jako należąca, jak i inne dziewczęta, do 
Bund Deutscher Madel, usypiał go szybko. Za dnia w restauracji i w sklepie, gdzie zabrakło 
z racji wojny, młodej, męskiej obsługi przenosił z kontuaru i podawał kufle piwa gościom, 
głównie starszym panom, niespiesznie rozmawiającym z wujem Schleglem o wojnie, szcze-
gólne o działaniach na różnych frontach, jak ledwo zdołał zrozumieć chociaż szybko uczył 
się języka niemieckiego. Atmosfera domowa jeszcze była spokojna mimo, że obaj synowie 
właścicieli zostali powołani do wojska ale jeden z nich był zatrudniony w administracji woj-
skowej w Konigsbergu zatem w ocenie rodziców i ku ich radości wydawał się bezpieczny.

Za dwa, trzy lata już tak nie będzie. Wojna dotknie ich, jak wielu innych, w swym najtra-
giczniejszym wymiarze bo dwaj synowie zginą na froncie wschodnim, gdzieś daleko w Ro-
sji. Ale teraz ich ojciec, jeszcze nieświadomy przyszłości, oddaje się ulubionym i tak koją-
cym zajęciom ogrodniczym. To on właśnie, przy domu na ulicy Młyńskiej założył, dotąd 
istniejący w tym samym miejscu, ogród. Sięgał on do samego młyna, do jego wysokiej, na-
słonecznionej ściany. Taką długą operację słońca w tej części ogrodu wykorzystał wuj Jo-
hann na nasadzenie przy murze szczepów winnej latorośli. Ku zaskoczeniu wielu przyjęła 
się i szybko rozrosła, mimo chłodu znad jeziora, odwdzięczając się cierpliwemu ogrodniko-
wi obfitymi, słodkimi gronami. Sukcesem okazało się też posadzenie przezeń krzewów pi-
wonii, białych i różowych. Ich kwitnienie i odurzający zapach nieodmiennie zwiastuje zbli-
żający się czas Bożego Ciała, a przekwitające kwiaty gubią płatki zbierane skrzętnie do dziś 
przez dziewczynki, do koszyków, na procesję.

W  ogrodzie, z  tych najwcześniejszych czasów, ciągle z  nami trwa drzewo jabłoni. Jej 
ogrodniczej nazwy nikt nie zna, dawniej zwaliśmy ją z powodu obfitości białych kwiatów 
Królową Śniegu ale następne pokolenie mieszkańców domu nie było już tak sentymental-
ne i zwykle mówimy o niej po prostu stara jabłoń. Teraz zmalała, przygięta do ziemi, z pod-
partymi dwoma konarami, prawie 90-letnia staruszka, jeszcze obsypuje się w maju kwiata-
mi ale owocuje już nie w każdym roku obficie. Jak mawiała mama „w tym roku jabłek nie 
będzie bo jabłonka odpoczywa”. Jabłka z niej zerwane czy podniesione z trawy mają skór-
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kę nieodmiennie cienką, w kolorze alabastru, podbitym lekkim różem. Smak tego jabłka, 
słodki i soczysty, jest szczególny, odmiany już nie spotykanej, naznacza sierpień i wrzesień 
w ogrodzie niepowtarzalnym urokiem.

Niegdyś w zieleni, wśród krzewów jaśminu i bzu królowała altana, przez długie lata wśród 
starszej części rodziny zwana laubą. Jej deski pomalowano w wesołe zielono-żółte kolory; 
miała kratownicę przy wejściu zapewniającą dostęp świeżego powietrza, i okno na tylnej 
ścianie wychodzące wprost na jezioro. W letnie niedziele i tylko wtedy, po pracowitym ty-
godniu podawano tu na stół kawę i ciasto drożdżowe, którego wypiekiem wówczas i do koń-
ca swego życia, na początku lat 6o-tych, trudziła się, wtedy już wiekowa, ciocia Schlegel. 
A dożywająca w czasie wojny swych dni w parterowym domku przytulonym do głównego 
budynku przy ulicy Młyńskiej, siostra Johanna jak zapamiętał ją ówczesny 11-letni Romek, 
tante Fine, zrywała z ogrodowej rabaty do wazonu na stół do lauby 2-3 białe lilie. Tylko tyle 
bo panowie siedzący przy kawie i cygarach we wnętrzu nie byli w stanie znieść ich odurzają-
cego zapachu. Za to całe bukiety wonnych lilii wysyłano już w sobotę aby zdobiły niedziel-
ne ołtarze w kościele u św. Anny. 

Rzeczywiście nie myli się, obecnie starsza, nobliwa pani, mieszkająca w Krakowie, wów-
czas mała Basia, śliczna ciemnowłosa, błękitnooka dziewczynka, ubrana w ludową, kwieci-
stą sukienkę z białymi bufkami u ramion, gdy ten zielony zakątek nad niebieskimi wodami 
jeziora pamięta jako rajski ogród. 

Ona też powraca do ogrodniczych pasji wuja Schlegla, zwłaszcza wspomina, jako obiekt 
jego dumy trzy-metrowej wysokości pędy pomidorów, które przycinał w specjalny sposób 
i który ona, naśladując go, do dziś stosuje.

Małą śliczną dziewczynkę w tej pracowitej, nieco surowej, pobożnej rodzinie traktowa-
no zupełnie wyjątkowo. Pozwalano jej spać przed południem, tak długo jak chciała, w poko-
ju na piętrze, w łóżku z baldachimem, którego ciemne kotary broniły dostępu porannemu 
słońcu, a na stoliku nocnym stał dzwonek, którym, po obudzeniu się jak sama dziś śmieje 
się z lekkim zgorszeniem, dzwoniła na służbę. A może nie było to tylko uleganie kaprysom 
uroczego dziecka? Wszak wszystkie panny Thiel, siostry mego ojca, w latach 20-tych ubie-
głego stulecia były wysyłane z rodzinnego domu, z Pomorza aż do Kużnic koło Zakopanego 
aby w Szkole Gospodarstwa Domowego założonej dla młodych Polek, jeszcze w XIX wie-
ku, pod zaborami, przez hrabinę Zamojską, przygotować się wszechstronnie do roli przy-
szłej pani domu. Edukacja istotnie musiała być wszechstronna bo uczennice, „ cepculki”, jak 
od białych czepków zakładanych na zajęcia praktyczne w mleczarni czy szwalni, nazywali je 
górale, jeździły też w górach na nartach, pływały, a nasze ciotki nadto śmigały zimą w Sztu-
mie na bojerze po zamarzniętym jeziorze. 

Jest takie zdjęcie na którym cztery siostrzenice Marii Schlegel stoją na pomoście, rzę-
dem, wszystkie śliczne i zgrabne, no, może jedna z nich, ciocia Jadzia, jest niższa i pulchniej-
sza. Stoją uśmiechnięte, w białych marynarskich czapeczkach, przekrzywionych na jedno 
ucho, w płóciennych sukienkach z granatowymi kołnierzami, każda z lewa nogą wysunię-
tą do przodu, w pozach jak do rewiowego tańca. W rogu zdjęcia widoczny jest drewniany 
boothaus, pobudowany przy pomoście, na brzegu jeziora. Latem wyciągano z niego łodzie: 
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jedną, przystosowaną do wioseł lub drugą, większą z żaglem, zaś długi, wąski bojer czekał 
pod dachem do zimy na ścięte lodem jezioro.

Pomost na którym stoją cztery panny zdaje się odrywać od brzegu i płynąć po wodzie. To 
wrażenie, w tym miejscu, nad jeziorem powtarza się od wiosny do jesieni, również obecnie. 
Kiedy z wnętrza domu, nieco z góry, spogląda się na wody jeziora migoczące wśród drzew 
i krzewów, dom również, zda się, płynie wśród bujnej zieleni i momentami zatraca się real-
ność miejsca. Czy to jeszcze ziemia, ogród czy już wypływamy na wody jeziora.

 
 *

Latem nasz ojciec zawsze szeroko otwierał piwnice domu od strony jeziora aby nagrzane 
powietrze osuszało wilgotne ściany. Dla nas, dzieci, była to okazja do myszkowania w ciem-
nych piwnicach z których wnętrza wyciągałyśmy różne zakurzone przedmioty z przeszło-
ści. Przez nasze dziecięce ręce, w latach 50-tych minionego wieku, trafiały do piaskownicy, 
zamiast plastykowych wiaderek, rzeźbione kufle z pokrywkami, które z trzaskiem zamyka-
ły się gdy wypełniałyśmy je piaskiem aby następnie odwrócić je dnem do góry i , bez powo-
dzenia, postawić babkę na desce. Porzucałyśmy je zatem szybko, przechodząc do innej za-
bawy, a następnego dnia znów trzeba było wyciągać spod starych sprzętów, omiatać z paję-
czyn następne kufle, bo te porzucone w piaskownicy w ciągu nocy znikały. 

W mroku piwnic znajdowałyśmy też kafle z rozebranych wysokich pieców z pokoi, gdy 
w domu zakładano centralne ogrzewanie. Korony pieców rzeźbione w liście i owoce leża-
ły porozbijane, zakurzone, nie znajdując zastosowania w naszych praktycznych zabawach. 
Białe kafle przydawały się przynajmniej, po odwróceniu, do wsypania doń piasku, kamy-
ków czy liści jako mąki, cukru lub soli do zabawy w sklep. Nie zaprzątałyśmy też sobie głowy 
przyczynami rozbicia kremowych, popękanych kafelków w niebieskie wzory i rysunki hala-
bardników, pastuszków, wędrowców, wiatraków. Wiedziałyśmy, że pochodziły z rozebrane-
go, kuchennego pieca. Dla nas stawały się cenne bo łatwo znajdowało się wśród nich w mia-
rę równy, płaski kamyk do puszczania „kaczek” z brzegu jeziora lub do gry w klasy, naryso-
wane wprost na ulicy. Ulica przed domem długo bowiem pozostawała bezpieczna, wolna 
właściwie od pojazdów. Jedynie od sierpnia do połowy września na ulicy, od świtu do póż-
nej nocy ustawiał się do młyna długi ciąg furmanek i traktorów z przyczepami pełnymi zbo-
ża. Wówczas do drzwi naszego domu pukali, znużeni długim oczekiwaniem, traktorzyści 
aby pożyczyć grube szklanki tzw. „musztardówki”, do wódki, którą pili skracając sobie czas 
do chwili rozładunku.

 Zimą zjeżdżaliśmy z górki, przecinając ulicę sankami, które w rozpędzie głucho uderza-
ły płozami we frontową ścianę domu. I te uderzenia dom przyjmował cierpliwie, jakby z po-
błażliwym dla naszej beztroski zrozumieniem, spokojnie wyhamowując pęd dziecięcych sa-
neczek.

Któregoś dnia czeluście piwnicy, jak fale jeziora wyrzucające na brzeg różne, czasem 
dziwne przedmioty, ujawniły tajemniczą, oprawioną w skórę, jak początkowo sądziliśmy, 
księgę. Gdy otworzyliśmy jej ciężkie i grube okładki okazało się, że mamy przed sobą album 
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pełen starych zdjęć. Ukazały się nam karawany wielbłądów ciągnące przez pustynie, piasko-
we wzgórza z pojedynczymi śladami stóp, nostalgiczne pustynne krajobrazy, żołnierze wy-
chodzący w pełnym rynsztunku na pustynię, pojący wielbłądy, ćwiczący na dziedzińcu for-
tu. Z pożółkłych fotografii patrzały wprost na nas uśmiechnięte murzyńskie dzieci, wyprę-
żeni jak struny czarni wojownicy z dzidami w ręku.

Od dorosłych, równie jak my zaskoczonych owym znaleziskiem, dowiedzieliśmy się, że 
jest to album zagubiony lub porzucony widocznie przez Irenę, która bez dużego bagażu wy-
jechała zaraz po wojnie do Niemiec, za mężem, właścicielem naszego piwnicznego odkry-
cia, Ohlem, restauratorem z Pietrzwałdu. Zdjęcia zaś pochodzą sprzed I-ej wojny światowej 
gdy znalazł się on w Afryce, we francuskiej Legii Cudzoziemskiej.

W  Pietrzwałdzie istotnie, jeszcze jakiś czas temu można było z  drogi prowadzącej ze 
Sztumu, zobaczyć na ścianie domu gdzie później, po powrocie, miał sklep i gospodę, wybla-
kłym już gotykiem pisane jego nazwisko.

Co gnało tym 16-letnim chłopcem, jaki niespokojny duch zmusił go do ucieczki z wiej-
skiego domu, jaki niepokój, tęsknota za czym kazała uciec na niewyobrażalny wówczas kraj 
świata, szukać czegoś, o  czym się już nigdy nie dowiemy. Wiemy tylko, że nad morzem, 
w Marsylii zgarnięto go, nastoletniego włóczęgę, na kilka lat do Legii Cudzoziemskiej i wy-
prawiono do francuskiej Afryki Północnej. Tam, na Saharze , w jednym z pustynnych for-
tów spędził kilka lat, próbując wraz ze swoją kompanią ujarzmić dzikie plemiona Beduinów. 

Paradoksalnie, ta przeszłość we francuskiej Legii być może ocaliła mu życie, bo w czasie 
II wojny skierowano go do Africa Korps generała Rómmla, wykorzystując dla celów wojen-
nych jego znajomość realiów pustynnych i miejscowych stosunków. Stamtąd miał większe 
szanse, niż z frontu wschodniego, uratować się i rzeczywiście przeżył wojnę ale nie wrócił 
już na Pomorze, w swoje rodzinne strony.

Oddziaływanie tych zdjęć z przechowywanego w rodzinie albumu, ich egzotyka i melan-
cholia pustynnych krajobrazów musiały być silne i trwałe skoro po 70-ciu latach znów kolej-
ny chłopiec z rodziny poczuł nieprzeparte pragnienie wolności, potrzebę ucieczki, tym ra-
zem ze zniewolonego w latach 80-tych kraju i konieczność szukania sensu życia daleko od 
Polski, dalej niż gdzieś w Europie bo aż w Afryce. Ale i on, jak poprzednik, po latach, powró-
cił. Wrócił, bo po wielu wędrówkach i podróżach po świecie czuł rosnącą potrzebę powrotu 
do wyjątkowego miejsca dzieciństwa, miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Koło życia zato-
czyło krąg. Wrócił, musiał powrócić do tego szczególnego miejsca, do domu nad jeziorem. 

Kamila Thiel-Ornass



98
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Działo się to w piątek 21 września 2001 roku. Paweł Kubica, uczeń Janusza Olejnicza-
ka,  jeden z utalentowanych pianistów młodego pokolenia, koncertem chopinowskim 
w wielkiej sali Wyższej Szkoły Muzycznej w Lubece rozpoczął  „Polskie Dni Kultury” w 
tym mieście. 

Następnego dnia  nasze Towarzystwo Społeczno-Kulturalne LUBEKA 95  miało ob-
chodzić swoje szóste urodziny. Wcześnie rano wybrałem się spacerkiem na ulicę, gdzie 
mieszka mój młodszy syn, po  samochód. Idąc modliłem się o dobrą pogodę. Zaraz po-
tem zacząłem się pakować, a to w związku ze straganem, który mieliśmy prowadzić pod-
czas „Aegidienfest”, czyli corocznego święta obchodzonego w trzecią sobotę  września, 
ku czci św. Aegidiusza, czyli św. Idziego.  To coś w rodzaju dużego polskiego odpustu, 
który odbywa się wokół kościoła pod wezwaniem św. Aegidiusza, na okolicznych ulicach 
i placach. Świątynia ta jest najmniejszym kościołem z siedmiu średniowiecznych kościo-
łów lubeckich i jest poświęcona rzemieślnikom, z których datków został zbudowany. W 
średniowieczu św. Aegidiusz był jednym z najbardziej popularnych świętych (obok św. 
Marcina). Jest patronem, m. in. karmiących matek, rybaków, myśliwych, pasterzy, han-
dlarzy końmi, rozbitków, epileptyków, chorych, rannych, grzeszników, łuczników, żebra-
ków, zbłąkanych, dobrej spowiedzi, Wzywany jest w razie bezpłodności i przeciw choro-
bom psychicznym.

Wiele niewiadomych było tego dnia. Nie miałem namiotu na stragan, nie miał mi kto 
zawieźć dużego sprzętu, nie miałem żadnego ciepłego dania na czas sprzedaży, nie wie-
działem gdzie stoimy na „Aegidienfest”, nie wiedziałem, jak to zrobić by przygotować 
salę w Haus der Kulturen (Domu Kultury) do nauczania języka polskiego. Wszystko z 
Bożą pomocą udało mi się rozwiązać. 

O dziesiątej miałem auto zapakowane aż po sufit,  tak że nikt więcej nie mógł do nie-
go wejść, chociaż chciałem pierwotnie by ze mną  jechała moja żona Urszula. Byłem jak 
w transie, bo jeszcze miałem zajechać do drukarni po nasze biuletyny, kupić talerzyki tu-
rystyczne i papierowe obrusy na stoły. 

W Haus der Kulturen byłem umówiony z moją żoną Urszulą,  starszym synem Tom-
kiem oraz Grażynką. Spóźniłem się pięć minut, ale na szczęście jeszcze nikogo nie było. 
Wąskimi uliczkami dojechałem na podwórze kościoła św. Aegidiusza położonego na Sta-
rówce. Potem gorączkowe wypakowywaniu, bo byli już kupujący... Około trzynastej byli-
śmy już  w dobrym nastroju - nie padał deszcz, a bigos Marii sprzedawał się szybko. Przy-
szły Basia i Ela M. Przyniosły chleb, smalec, noże i sól, która okazała się niezbędna.

Krótko przed czternastą przebrałem się za moim samochodem w garnitur i poszedłem 
na spotkanie z panią dr Adą Kadelbach, aby z nią i pastorem Volkerem Schauerem uczest-
niczyć w  międzynarodowym czytaniu prozy i poezji. Przed budynkiem Wydziału Kul-
tury i Sztuki miasta Lubeki czekałem na nasze aktorki, Joannę Stanecką pracującą od 
2000 roku w Stadttheater Luebeck (Teatr Miejski w Lubece, największy z sześciu), któ-
ra z wielkim sukcesem grała rolę w sztuce Sławomira Mrożka  „Ein freundiges Ereignis” 
(„Szczęśliwe wydarzenie”)  oraz Annę Magdalenę Fitzi - aktorkę niemiecką. Tam też spo-
tkałem spieszącego się poetę Józka Plessa. Opowiedział mi, jak to przez pół godziny krą-
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żył w poszukiwaniu parkingu, bo cała część miasta była zamknięta ze względu na Aegi-
dienfest.  

Obydwaj niecierpliwiliśmy się nieobecnością naszych aktorek, bo na zegarze była już 
za dwie czternasta. Nagle odkryliśmy, że Joanna Stanecka siedzi już w ogrodzie na ławie 
pod gruszą. Pani dr Ada Kadelbach, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki,  przywitała nas 
i innych gości właśnie tam - pod gruszą, i mówiła o tym, co za chwilę będzie, i o gruszy. 
Niby to takie prozaiczne - grusza jak grusza,  jeszcze raz spojrzałem w górę, a tam wisiały 
prawdziwe, jeszcze nie całkiem dojrzałe gruszki i obok nich żarówki, duże, żółte i zielo-
ne - to miało coś z symbolu, nowego ducha. Obserwowałem mimikę twarzy pani dyrek-
tor i stwierdziłem, że była radosna i mówiła szczerze to co czuła, było tyle ciepła w każ-
dym jej słowie.

Potem znaleźliśmy się w przestrzennej sali, gdzie na zgromadzoną publiczność spo-
glądały wiekowe ściany. Tam, tak całkiem prosto, ale z odrobiną nonszalancji, zostały za-
powiedziane nasze aktorki. Joanna Stanecka zinterpretowała trzy wiersze naszej noblist-
ki Wisławy Szymborskiej. Nie była to tylko recytacja w języku polskim, ale gra aktorska. 
Pierwszy wiersz mówił o kluczu,  a następny o wewnętrznej mocy oceniania się, gdy czu-
jesz, że to właśnie Bóg na ciebie patrzy. Zatopiłem się całym sobą w każdy gest i w każde 
wyszeptane przez nią słowo i w tę ciszę. Czułem, że to jest tak naprawdę.

Był klucz i nagle nie ma klucza.
Jak dostaniemy się do domu?
Może ktoś znajdzie klucz zgubiony,
Obejrzy go - i cóż mu po nim?
Idzie i w ręce go podrzuca
jak bryłkę żelaznego złomu.   
Wisława Szymborska,  Klucz (fragment)

Niemiecka interpretacja tego i innych wierszy była nie tylko aktorska, Magdalena Fizi 
dawała wypowiedzianym słowom tak dużo blasku, że odnosiłem wrażenie, że do świa-
ta zostało skierowane jakieś nowe przesłanie miłości. To co prezentowały nasze aktorki 
było tak ekscytujące, że po każdym wierszu rozlegały burzliwe oklaski i widać było, że wi-
downia była zafascynowana pięknem słowa.

Wróciłem do naszego straganu. Grażyna, Ulka i od godziny Ela G., sprzedały już pra-
wie cały bigos, więc my z Józkiem Plessem dostaliśmy ostatnie porcje, za które, oczywi-
ście, zapłaciliśmy. Potem Ulka wpadła na pomysł, by odgrzać pierogi zrobione przez Ma-
rię . W międzyczasie  sprzedawaliśmy również piwo i prowadziliśmy długie rozmowy z 
ciągle nowymi, przybywającymi gośćmi. 

Przed siedemnastą poszedłem do Haus der Kulturen, gdzie odbywał się „Schnuper-
kurs Polnisch”, czyli krótki kurs języka polskiego, prowadzony przez Małgosię E. Poczę-
stunek – domowe ciasta, w tym jabłecznik i kawę, przyniosły Maria K. i Ela G. Wszy-
scy uczniowie siedzieli w jednym rzędzie. Od razu pani Hinz, uczennica w moim wieku, 
zwróciła się do mnie po polsku: „Ja nazywam się Hinz a pan?”. Oczywiście zaraz jej odpo-
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wiedziałem również po polsku. Potem swobodna pogawędka w wesołym tonie przy ka-
wie i cieście. Byłem pełen dumy z postępów naszych nowych uczniów i  z tego co usłysza-
łem, co głośno powiedziałem wszystkim.

Szybko poszedłem do mojego opla, bo niestety, powoli zaczynał padać deszcz. Pomy-
ślałem sobie : „Panie i Ty Matko Najświętsza dotrzymałaś swojej obietnicy”. 

Bardzo wąską uliczką podjechałem do naszego straganu. Padało  coraz mocniej. W du-
żym pośpiechu Ela i Grażyna spakowały wszystko, a ja zaniosłem do samochodu. Padało 
już tak, że pakowałem do samochodu całkiem przemoczone kartony, rozłażące  się w rę-
kach. Próbuję wycofać samochód, ale mam problemy, wszystko zaparowało a na dodatek 
mój opel jest wypełniony po brzegi. Wreszcie oddycham, jestem na prostej i jadę znowu 
do Haus der Kulturen. Są tam już Grażyna i Ela, które przyszły od naszego straganu oraz 
Maria, wyraźnie zmęczona, bo całą noc gotowała bigos, lepiła  pierogi oraz piekła ciasto. 
Policzyliśmy pieniądze i rozliczyliśmy się, po czym pojechałem do mojego garażu, żeby 
zawieść to, co zostało niesprzedane oraz krzesełka turystyczne, stolik i palnik gazowy.

Odświeżyłem się i pojechałem do kina na polski film „Historia kina w Popielawach”. 
Na sali w było około 50 osób, czyli dużo więcej niż normalnie. Jeszcze krótko przed se-
ansem rozmawiałem z Irenką - wtedy moją zastępczynią odpowiedzialną za sprawy kul-
tury naszego Towarzystwa - o tym, jak i kiedy powiedzieć, że mamy problemy finanso-
we dotyczące sprowadzania polskich filmów. Zaraz po zakończeniu seansu Irenka wsta-
ła i powiedziała: - „Pan Urbaniak chce państwu coś powiedzieć.” Odczekałem aż skończy 
się melodia przewodnia filmu i powiedziałem po niemiecku o problemach sprowadzania 
polskich filmów do Lubeki. 

Potem w kilkanaście osób staliśmy pod kinem opowiadając sobie wrażenia, a ja musia-
łem opowiedzieć o moich wrażeniach z „recytowania” polskiej poezji. Ponieważ nikt nie 
kwapił się do domu i znów zrobiło się pogodnie, poszliśmy szukać jakiejś przytulnej re-
stauracji w pobliżu kina. Wylądowaliśmy w „Theaterklause” w pobliżu teatru, obszernej 
knajpce z kiczowato pomalowanymi ścianami, prostymi meblami i z możliwością wie-
czornego spędzenia czasu na tarasie. 

W domu byłem przed północą, ale już o wpół do czwartej  następnego dnia coś lub 
ktoś mnie obudził. Byłem rześki i pełen sił, więc po porannej modlitwie siadłem do kom-
putera i napisałem: „Dziękuję Ci Panie za ten cudowny dzień. Dziękuję.”

*Autor od 1989 roku mieszka w Niemczech w Lubece (Lübeck). Przedtem był mieszkań-
cem Sztumu, nauczycielem fizyki i chemii w LO, Licem Medycznym i Szkole Rolniczej w Bar-
lewiczkach oraz pełnił funkcję wizytatora-metodyka tego przedmiotu. W roku 1971/1972 był 
dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Starym Targu. W latach 1970 - 1989 aktywnie dzia-
łał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Lidze Obrony Kraju, 
Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oraz Związku Harcerstwa Polskiego, or-
ganizując, m. in., biwaki, obozy wędrowne, bale dla nauczycieli.
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Swoje zainteresowania społeczną pracą z młodzieżą poszerzone o działalność kulturalną 
kontynuował także w Niemczech. W roku 1995 założył Polsko-Niemieckie Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne LUBEKA 95  i był jego  prezesem do lutego 2007 roku. W tym czasie To-
warzystwo zorganizowało ponad 450 imprez, spotkań, akcji i projektów dla dorosłych, dzieci 
a w szczególności dla młodzieży. Dla przykładu, w tzw. Roku Polsko-Niemieckim 2005/2006 
zrealizowano 70 imprez i spotkań w których propagowano polską kulturę poprzez koncerty, 
wystawy malarskie, filmy, wykłady, wieczory literackie i spotkania tematyczne z udziałem ar-
tystów, muzyków i twórców filmowych z Polski oraz dziewięć projektów wymiany młodzieżo-
wej. Od wielu lat  Towarzystwo systematycznie prowadzi naukę języka polskiego dla dzieci, 
młodzieży polskiej i niemieckiej oraz czwartkowe audycje radiowe w języku polskim w Offener 
Kanal Lübeck, regionalnej audycji radiowej.

W 2007 r. wspólnie z dr Berndem Bornemanem prezes Józek Urbaniak założył międzyna-
rodowe stowarzyszenie „Hanse-Akademie” (Akademia Hanzeatycka) Podstawowym celem 
tego stowarzyszenia  jest skupianie artystów z dawnych miast należących do Hanzy. Dzięki 
temu artyści z 17 państw mieli możliwość wystawiania swoich prac – malarstwo, rzeźba, gra-
fika oraz prezentowania swoich utworów muzycznych lub literackich.

Od dłuższego czasu Józef Urbaniak wspólnie z Deutsche Auslandgeselschaft (Niemieckie 
Towarzystwo Zagraniczne) i z Akademia Baltika (Akademia Bałtycka) realizuje ciekawe 
programy pobytu w Lubece dla grup młodzieżowych oraz dla nauczycieli języka niemieckie-
go, a także dla turystów indywidualnych i grup turystycznych z Polski. W  programie jest zwie-
dzanie miasta Lubeki, a często również jej okolic. Przyjeżdzający nie tylko wzbogacają  swoją 
wiedzę o Niemczech, ale również przez częste i bezpośrednie kontakty, szczególnie z młodzie-
żą niemiecką, niwelują wzajemne uprzedzenia. Prowadzi to do pogłębiania porozumienia po-
między Polakami i Niemcami, co szczególnie leży panu prezesowi na sercu.

Jeden dzień z kulturą polską w Lubece
na tropach historii
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Andrzej Czapliński

z hiStorii Starego 
dzierzgonia

Osadnictwo na obszarze gminy Stary Dzierzgoń skupiało się już we wczesnej epoce żelaza, 
okresie wpływów rzymskich oraz wczesnym średniowieczu. Potwierdzają to przede wszyst-
kim badania, które miały miejsce na „Górze zamkowej” w pobliżu Starego Dzierzgonia. Pozy-
skane w toku badań zabytki pozwoliły określić użytkowanie miejsca, przerywane doraźnymi 
cyklami osadniczymi, począwszy od wczesnej epoki żelaza aż do XIII w.

Podczas podboju Pomezanii pruskie grodzisko przekształcone zostało w  krzyżacką wa-
rownię. Kres jej funkcjonowania położyło najpewniej drugie powstanie pruskie. Najstarsze 
zapiski mówiące o warowni lub grodzie, a nie o wsi, pochodzą wprawdzie z 1239 r., ale od-
noszą się jedynie do grodu, który w Starym Dzierzgoniu funkcjonował znacznie wcześniej 
niż lokowana w 1312 r. wieś. W dokumencie lokacyjnym wsi Stary Dzierzgoń z 11 kwietnia 
1312 r. w opisie granic znajdujemy informację o wzgórzu znajdującym się nad rzeką Dzierz-
gonką (aquam Syrgen). Również dokument lokacyjny Starego Miasta z 3 maja 1312 r. wymie-
nia dwa grodziska, z których pierwsze identyfikować można z grodziskiem w Starym Mieście, 
drugie zaś z grodziskiem w Starym Dzierzgoniu.

na tropach historii

Kościół w Starym Dzierzgoniu, fot. archiwum autora



104

Nazwa wsi pochodzi zatem od nazwy grodu. Jej genezę opisuje krzyżacki kronikarz - Dus-
burg, który nawiązując do wydarzeń pierwszego powstania pruskiego informuje, jakoby ry-
cerze zakonni pod wodzą mistrza krajowego Henryka von Weida, w noc wigilii Bożego Na-
rodzenia, podstępnie zdobyli „zamek Pomezanow” (castrum Pomesanorum), „który położo-
ny był wówczas w miejscu, które nazywa się obecnie „Christburgk Antiquum”. Po zdobyciu grodu 
bracia krzyżaccy z uwagi, iż nastąpiło to w noc narodzenia Chrystusa nazwali go Cristburgk, 
co oznacza „zamek Chrystusa” (castrum Christi). Podana w Kronice ziemi pruskiej etymologia 
wydaje się być raczej legendarna, a bynajmniej nie powinno się jej łączyć z okresem pierw-
szego powstania pruskiego, gdyż już w dokumencie z 1239 r. znajdujemy informacje o miej-
scu zwanym Kirsberg, którą odnieść można do grodu w Starym Dzierzgoniu. Jak podaje Dus-
burg, Krzyżacy utraciwszy niebawem „Stary” Dzierzgoń posadowili się w „Nowym” Dzierz-
goniu zapewne w 1248 r. i na niego przenieśli nazwę Christburgk. Od tego czasu zauważal-
ne jest już rozróżnienie w stosowaniu nomenklatury wobec „starego” i „nowego” Dzierzgo-
nia, z tym że drugi człon zapisywano jako: Kirsburg, Kirsberg, Crisberg, Christburgk . Pierw-
szy ślad wspomnianego rozróżnienia znajdujemy w tekście traktatu dzierzgońskiego z 1249 
r., gdzie Stary Dzierzgoń występuje jako „antiquum Christiborc”, w odróżnieniu od założone-
go w 1248 r. Dzierzgonia, który określony został tu jako „novum Christiborc”. Jednak do dnia 
dzisiejszego często myli się jeszcze Stary Dzierzgoń z Dzierzgoniem.

Nie ma jednak stuprocentowej pewności co do istnienia zarówno w 1239, jak i w 1249 r. 
wsi Stary Dzierzgoń. Najpewniej jednak wzmianki dotyczyły samego grodu oraz znajdujące-
go się w jego pobliżu kościoła, który Prusowie mieli wznieść na mocy postanowień traktatu 
dzierzgońskiego. Pewne jest jednak, że sama wieś lokowana została na prawie chełmińskim 
w 1312 r. Wówczas już znajdująca się w jej okolicy warownia nie pełniła żadnej roli militar-
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nej, gdyż jak wspomniano, w opisie granic występuje jedynie jako punkt orientacyjny, nazy-
wany po prostu „grodzisko”.

Lokacja wsi nastąpiła 14 kwietnia 1312 r. z rąk komtura Gintera Arnsteina z Dzierzgonia. 
Wtedy też parafii nadano pięć włók ziemi i dziesięciną z 67 włók. Odbudowę pierwszego ko-
ścioła parafialnego koło Starego Dzierzgonia zarządził dzierzgoński traktat pokojowy z Pru-
sami z 7 lutego 1249 roku. Najprawdopodobniej kościół ten służył parafii przez około sto lat, 
ponieważ w latach 1350 - 1360 wybudowano drugi kościół (gotycki), którego strona północ-
na nie posiadała okien. Komtur dzierzgoński Konrad von Bruiningsheim przed 19 listopada 
1355 r. nadając wsi dobra, sześć włók przyznał kościołowi, co potwierdził jego następca Wer-
ner von Rumdorf dnia 19 grudnia 1355 r. W I połowie XVI w. parafia była nie obsadzona. Wi-
zytator w 1543 r stwierdził, że do parafii należało pięć wsi, a proboszcz tutejszy obsługiwał 
również teren parafii w Starym Mieście. W II połowie XVI stulecia działał zbiór protestancki, 
ale już w 1591 r. złożono z urzędu tutejszego proboszcza ewangelickiego. Kościół, plebania 
i zabudowania proboszczowskie stały przy drodze tylnej wsi. Ze względu na to, że mieszka-
ła tutaj znaczna liczba ludności polskiej, w XVII - XVllI w. nabożeństwa odprawiano po pol-
sku. W tym też czasie, na początku XVII w., powstała we wsi pierwsza szkoła elementarna. 
W 1818 r. źródła potwierdziły istnienie parafii ewangelickiej, Przejęty przez protestantów ko-
ściół przywrócono katolikom w 1945 r, a dnia 8 grudnia 1958 r. poświęcono. Parafię katolicką 
utworzono 1 sierpnia 1957 roku. Parafia posiada dwie filie: kościół w Przezmarku oraz kapli-
cę cmentarną w Monasterzysku Wielkim, którą dostosowano do odprawiania nabożeństw. 

Nazwa miejscowości Stary Dzierzgoń w wielu źródłach występuje często jako Dzierzgoń 
i wg Krzysztofa Rymuta (Nazwy miejscowe Polski, Kraków 1997) etymologia tej nazwy prze-
biegała następująco:

1200 r. – civitate Cristburg, 1239 r. – Krisberg, 1247 r. – Cristburg antiquum, Aldin Cri-
stburg, 1249 r. – novo Christiborc, 1251 r. – Christeburch, 1258 r. – Krysburg, 1275 r. – Kri-
stburg, Kristburch, 1285 r. – Christpurch, 1308 r. – Krysborg, 1311 r. – Cristborch, 1312 
r. – Antiquo Cristburg, 1312 r. – Aldinkrisburg, 1355 r. – Aldekrisburg, 1317 r. – Cristburg, 
Crisburg, 1319 r. – Kirseborg, 1321 r. – Kirspurch, 1321 r. – Cristpurg, 1333 r. – Kyrsburg, 
1335 r. – Kyrsburc, 1343 r. – Kirsburch, 1344 r. – Kersborch, 1346 r. – Kirsburg, 1383 r. – Kir-
stburg, 1410 r. – Dirzgou, 1454 r. – Kirsborg, Dzy(r)gon, 1465 r. – Kirsborg, 1466 r. – Dzierz-
gon, 1472 r. – Kyenszpark, 1480 r. – Kristborgk, 1493 r. – Kersborg, 1565 r. – od Kisparkau, 
1570 r. – do Kiszporku, 1576 r. – Alt Christburg, 1601 r. – w Starym Kiszporku,1624 r. – od 
Kiszporgu, przy Kiszpurku, 1647 r. – Kiszburg, 1664 r. – Kiszpurg, 1667 r. – Kispurg, 1796-
1802 r. – Alt Christburg, 1816 r. – Dzierzgoń, 1881 r. – Dzierzgoń, Kiszpork, niem. Christ-
burg, Stary Kiszpork, 1941 r. – Dzierzgoń Stary – Alt Christburg, 1951 r. – Stary Kiszpork, 
1980 r. – Stary Dzierzgoń.

Zatem nazwa niemiecka Christburg odnosiła się do niemieckiego grodu w miejscu dzisiej-
szego Starego Dzierzgonia, później niem. Alt Christburg. Po zburzeniu grodu przez Prusów 
Krzyżacy założyli nowy w miejscu dzisiejszego Dzierzgonia, przejściowo nazwany niem. Neu 
Christburg. Nazwa miejscowa od Christ „Chrystus” + burg „zamek, miasto”. 

Andrzej Czapliński



106

W nazwie nastąpiło uproszczenie grupy spółgłoskowej –stb- > -sb- i metateza Kris- > Kirs-. 
Postać Kirsburg stała się podstawą polskiej nazwy Kiszpork, Kiszpark, Kiszporg itd. Nazwa 
Dzierzgoń ponowiona z nazwy rzeki o tej samej nazwie Dzierzgonka:

1707 r. – Zorgenort, 1796 – 1802 r. – Sorgenorth, 1890 r. – Sorgenorth, Sorgenhorst, 1951 
r. – Dzierzgonka, Sorgenort, 1952 r. – Dzierzgonka, 1980 r. – Dzierzgonka.

Nazwa wsi od niemieckiej nazwy rzeki Dzierzgoń (Sirgune 1234 r., w rzece Sorgen 1624 
r.) z członem – ort „miejscowość, okolica’, chyba błędnie – horst. Nazwa rzeki jest pochodze-
nia staropruskiego, od zirgis „ogier”, tu może w znaczeniu „szybki’, z sufiksem –un. Nazwa 
Dzierzgonka wprowadzona po 1945 r.

W ubiegłym roku mieszkańcy Starego Dzierzgonia ufundowali kamienny obelisk z tabli-
cą upamiętniającą 700-lecie lokacji wsi. Kamień jest ustawiony przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, odsłonięto go 2 września 2012 r.

Odsłonięcie pamiątkowego obelisku z okazji 700 lecia Starego Dzierzgonia w 2012 r., fot. A. Czapliński
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Św. Dorota z Mątów (1343-1394)
Według najstarszej zachowanej ryciny z 1492 r.

Bogumił Wiśniewski
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W literaturze przedmiotu i  tradycji kościelnej funkcjonuje opinia, że cela w której zo-
stała zamurowana Dorota, znajduje się w katedrze p.w. św. Jana Ewangelisty, a dokładniej 
w południowej stronie prezbiterium. Spotkałem się również ze stwierdzeniem, że jednak 
nie po stronie południowej prezbiterium, a po stronie północnej szukać trzeba pomiesz-
czenia świętej. Jednak są to za daleko idące przypuszczenia, czy hipotezy, które zresztą nie 
mają potwierdzenia dokumentach i faktach. Sprawa położenia celi wielu osobom spędza-
ła sen z powiek. 

Jezuita o. Fryderyk Szembek w swoim dziele pt. „Wizerunk Zacny Przygotowania Chrze-
ściańskiego Na Sczęśliwe Skonanie [...] To iest Zycie Chwalebne S. Dorothy z Prus Wdo-
wy, Rodem Wieśniaczki a Miesczki Gdańskiey, Państw nie tylko Pruskich, ale tesz y Innych 
Onym Przyległych, Starodawney Patronki [...] na Dobre Skonanie Pomocnice Szęśliwey. 
Ktora w Kathedralnym Kościele Biskupstwa Pomesanskiego, w Mieście Pruskim Quidczy-
niu […] Zamurowana Zyła: y [...] Dnia Iednegosz Sczęśliwie Skonała. Dostateczniey niz 
przed tym Opisane; y do Druku Podane. Przez Collegii Brunsb. Soc. Jesu […]” wydanym 
w 1698 r. umiejscowił celę „w gmachu pewnym po prawej stronie blisko ołtarza wielkiego” opi-
sał również celę: „jedno okno ku niebu miało, drugie na cmentarz, a trzecie do kościoła dla ko-
munii świętej, słuchania Mszy i innego nabożeństwa”. Z powyższego opisu wynikało by, że in-
teresująca nas cela jest bezpośrednio połączona z katedrą, stanowiąc integralną część ko-

Pustelnia Doroty

Domniemana cela bł. Doroty, fot. B. Wiśniewski
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ścioła. Pewnie dlatego w późniejszych opisach Doroty powielano podaną informację o. Fry-
deryka Szembeka. Uważano ją za pewną informację, ponieważ ten duchowny był w Kwi-
dzynie z polecenia króla Zygmunta III Wazy, w celu odnalezienia grobu i szczątków rekluzy. 
Sądzono zapewne, że zaczerpnął opinię na temat położenia celi przyszłej błogosławionej od 
kogoś z kwidzyniaków i dlatego zapis lokacji jest pewny.

Wydaje mi się, że o. Szembek nie do końca miał rację. Cela nie mogła być integralną czę-
ścią prezbiterium-katedry. Wiele wskazuje, że rekluzorium było pobudowane w sąsiedztwie 
kościoła jako wolno stojący obiekt architektoniczny. Przyjmuje się, że budowano ją około 
trzech miesięcy, tak jest również podane w kalendarium książki. Trudno powiedzieć z ja-
kiego materiału ono było wzniesione, czy cegły, czy drewna, o czym dalej. Zagadnienie jest 
to o  tyle ważne, ponieważ być może w  przyszłych badaniach archeologicznych, udałoby 
się odkryć fundamenty. Fundamenty budowli oraz ewentualnie fragmenty murów wyko-
nanych z cegieł tzw. palcówek, w jakimś sensie pozwoliłby na datowanie znaleziska i całe-
go obiektu. 

W ubiegłym roku 2012, ukazała się bardzo ważna książka związana z bł. Dorotą. Ksiądz 
Biskup Julian Wojtkowski przetłumaczył „Żywot Doroty z  Mątów” napisaną przez Jana 
z Kwidzyna, spowiednika i ojca duchowego pustelnicy. Pozycja ta uchyla drzwi i wpusz-
cza nowe światło na nasze rozważania. Ta publikacja nie jest nowa, ale nie znając języka nie-
mieckiego nie mogłem po nią sięgnąć, co utrudniało mi poszukiwanie pustelni. Wszystkie 
cytaty użyte w tym artykule pochodzą z powyższej lektury. A są one naprawdę bardzo cie-
kawe i interesujące. Faktem jest, że nie ma tam, tak dużo wprost mówiących opisów loka-
lizacji celi, ale są podpowiedzi, które naprowadzają autora tekstu do wyciągania wniosków 
i przetwarzania ich w logiczną całość.

Dorota z Mątów wielokrotnie podróżowała po miejscach świętych, stykała się w swo-
ich pielgrzymkach z pobudowanymi rekluzoriami. Wiedziała, że aby osiągnąć ciszę i kon-
templację musi się odciąć od świata doczesnego. Ten świat doczesny ją bolał, tak jak bolały 
uderzenia męża. Postanowiła po jego śmierci oddać się Bogu, żyjąc jako ascetka w Kwidzy-
nie. Udało jej się to, miała widzenie prawie o cały rok wcześniej, widziała budowę pustelni, 
w której ją później w 1393 r. „mocno murem oraz balami zamknięto”. Rodzi się w tym miej-
scu pytanie, jeżeli kończono budowę katedry kwidzyńskiej, to dlaczego spowiednik wprost 
nie podał informacji, że wzniesiono przy kościele celę dla Doroty. „Gdy upewnisz się o roz-
poczęciu robót przy budowie pustelni, powinnaś wtedy, rzewnie płakać”, tej pustelni nie było 
w projekcje katedralnym, nie była uwzględniona przy pracach wykończeniowych katedry, 
trzeba było po prostu ją wybudować. „By każdy przychodzący mógł domyślić, że ta pustelnia 
jest domem świętym”, „nazajutrz po przyjęciu eucharystii, ukazał się diabeł chodzący dookoła 
pustelni”, wyraźnie Jan z Kwidzyna w tym zapisie stwierdza, że rekluzorium, nie jest wymu-
rowane przy katedrze, ponieważ diabeł nie mógłby chodzić dookoła pustelni. W innym wy-
padku napisałby, że tylko chodzi przy celi. 

Ojciec Szembek wspomniał w swojej publikacji o trzech oknach. Rozmieszczenie i wi-
dok z okien jest bardzo ważne. Jezuita konkretnie wymieniał, co zamurowana kobieta wi-
działa przez okna: cmentarz, ołtarz i niebo. Jego opis do końca nie jest prawdą, konfabulo-
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wał pisząc o ołtarzu. Ale o tym później. Zobaczmy co napisał o widoku z okien Jan z Kwi-
dzyna, świadek tamtych wydarzeń. Na str. 222 „… aż do czwartego dnia nie pragnęła orzeź-
wiającego powietrza ani widoku nieba, ani słońca. I nie patrzyła, czy okno na kościół jest za-
mknięte czy otwarte. Pan wtedy powiedział jej by je zamknęła, a przez okno przeciwległe patrzy-
ła na niebo” sam w sobie, opis rewelacyjny. Wymienia się trzy okna, a jakby jeszcze się do-
łożyło następny cytat – to obraz będzie pełny: „ w pustelni przed dolnym oknem, przez któ-
re przynoszone będzie tobie jedzenie i picie, a ludzie będą mówili, miej zamknięcie szklane do 
otwierania z konieczności.” Można z całą stanowczością stwierdzić, że pustelnia miała trzy 
okna. Jedno okno wychodziło na katedrę, drugie okno – dolne oszklone, służyło do spo-
tkań z ludźmi, a trzecie musiało być powyżej drugiego, tak aby słońce mogło oświetlać pu-
stelnię. Budynek był więc wolno stojący, wybudowany blisko kościoła od strony południo-
wej katedry. Jedno okno wychodziło w kierunku północnym na katedrę, dwa okna na połu-
dnie: dolne i górne. „Niektórzy ludzie przybyli tu na jarmark, głęboko radując się, że mogli zo-
baczyć miejsce twego mieszkania, czyli pustelnię.” Jarmarki w Kwidzynie odbywały się w mie-
ście, a nie na podzamczu do którego było utrudnione dojście. Pobudowanie celi od strony 
miasta też miał cel propagandowy. W dzień i w nocy mieszkańcy miasta mogli do pokutnicy 
przychodzić i z nią rozmawiać. Pamiętajmy ze Zakon jeszcze nie miał żadnej świętej ze swo-
jego państwa korporacyjnego. „A gdy była w pustelni, wielu ludzi przychodziło do niej na wiel-
kim mrozie zamarzniętych i rozgrzewali się, zanim od niej wyszli” nie wykluczone, że przed 
rekluzorium rozpalano ogniska. „Wiele dni zdarzało się, ze jacyś ludzie obojga płci zaglądali 
z pobożnością do pustelni.” I co ciekawe: „będąc w pustelni, nikomu nie podawaj ręki, aby pie-
niądze przyjąć w darze, albo dotykać ręki drugiego bez pozwolenia spowiednika ( Jana z Kwi-
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dzyna)”. Musiała rozmawiać z celi z wieloma pielgrzymami. Więcej za niekontrolowane po-
rady, czasami: „zganili ją przeto….., ale przyjaźnie za jej wypowiedz daną jakiemuś człowieko-
wi bez ich zgody poprzedniego dnia wieczorem, który pragnął być przez nią pouczony w spra-
wach duszy”. 

Nasza obecna domniemana cela umiejscowiona przy prezbiterium katedry, ni jak ma się 
do powyższego opisu. Ponieważ ona nie ma trzech okien, ma tylko jedno, ani nie ma śladów 
przepruć w murze ceglanym po dwóch pozostałych. Jan z Kwidzyna pisze tak: „są tu bowiem 
trzy okna, a gdy było jedno dla światła i powietrza, wystarczyłoby mi. Lecz trzy okna nie są bez 
znaczenia” zapewne chodzi mu o Boga w trzech osobach.

Obecne okno w domniemanej celi, znajduje się za wysoko. Dorota przyjmowała komu-
nię świętą opierając podbródek o parapet: „Ona zaś na przyjęcie sakramentu, zginając kola-
na, zwykła swą głowę ze czcią przysuwać do otworu, w którym wielokrotnie przyjąwszy sakra-
ment, gdy dusza została porwana, głowa jej pozostawała pięknie pochylona, podbródek opierał 
się na dolnej części otworu..” Kobiety w średniowieczu nie były za wysokie, klęcząc stawała 
się jeszcze niższa, widać więc jasno, że okno domniemanej celi nie pasuje do całego powyż-
szego cytatu. W takim układzie Dorota nie mogłaby przyjąć komunii w celi przy prezbite-
rium, tym bardziej w postawie klęczącej. Chyba, że stawała na stołek pod oknem, ale o tym 
nie ma mowy.

Podkreśliłem w  cytowanym tekście słowo: otwór, bo wydaje mi się, że oprócz trzech 
okien był dodatkowo jeden otwór do komunikowania się tylko z Janem z Kwidzyna. W tym 
miejscu, wracam do wspomnianego na początku artykułu, wątku o widoku ołtarza z okna 
pustelni. „Skoro zaś upragniony sakrament nie mógł być codziennie przynoszony z zewnątrz 
(czyli z katedry) bez ujawnienia komunii, a spowiednikowi nie było wolno celebrować przy niej 
w zamknięciu przed światem, dlatego po naradzie z oblubienicą i prepozytem, w odpowiednim 
miejscu tego kościoła, mianowicie przedsionku pustelni, w pewnym schowku, w którym trzyma-
no w zamknięciu kielich i inne przybory mszalne, z uszanowaniem ukrył czcigodny sakrament, 
a w godzinie komunii sam jeden, zamykając się we wspomnianym przedsionku pustelni, zapaliw-
szy świece, przy użyciu innych ceremonii, tylko bez dzwonka, udzielał eucharystii”. Z opisu jasno 
wynika, że to nie był główny ołtarz z katedry. Był to tzw. polowy ołtarz z przedsionka. Zwró-
ciłbym bym jeszcze uwagę na słowa „przynoszony z zewnątrz”. Eucharystia zawsze jest w ko-
ściele w tabernakulum, tak było i wtedy. Następny dowód, że pustelnia była wolno stoją-
ca. I dalej, dlaczego msza bez dzwonka? Codzienna praktyka przyjmowania komunii świę-
tej w średniowieczu nie była szeroko rozpowszechniona. Mogła bulwersować lud kwidzyń-
ski. Dźwięk dzwonka w czasie trwania mszy, robiłby za duże hałasu. Nie ma dźwięku, nie 
ma śladu. Stwierdzenie powyższe jeszcze raz utwierdza mnie, że rekluzorium było wolno-
stojącą, samodzielną budowlą, wybudowaną od strony miasta. „Spowiednik niech ma klucz 
do pustelni w swoim władaniu, by nikt nie przychodził do ciebie bez jego zgody i woli” wyjaśnia 
się sprawa klucza. Klucz miał do dyspozycji spowiednik Doroty. Nie tylko w przedsionku 
odprawiano mszę, ale również w nim spisywał wizje swojej penitentki. „Nadto wspomnia-
ny schowek był przed pustelnią po stronie okna pustelni umieszczony, tak daleko, ze nie mógł być 
przez oblubienicę widziany oczami cielesnymi. Nawet gdyby mogła zobaczyć schowek, nie mo-
głaby jednak zobaczyć tam sakramentu włożonego do korporału.” I dalej „i tak widziany był sa-
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krament przez mur i deski schowka, przez pektorał i jego torebkę, i to dokonywało się bez wielkie-
go i otwartego cudu.” Są to dwa bardzo ważne cytaty. Z jednej strony dowiadujemy się, gdzie 
się znajdował przedsionek, a w przedsionku schowek i z jakiego materiału wykonano pu-
stelnię, mowa jest o murze i deskach. Zakładam więc, że cela była wymurowana według ko-
lejności zapisu i widziana z wewnątrz pustelni oczami Doroty: z cegieł (murowany budy-
nek), a dostawiony przedsionek wykonany został z drewna. Przedsionek musiał mieć spore 
rozmiary skoro odprawiano w nim bez ograniczeń przestrzennych mszę oraz - że posiadał 
jeszcze skrytki typu schowek. Potwierdzeniem tego faktu są te oto słowa: „Była wtedy to go-
dzina, w której ksiądz, mający odprawiać w obecności oblubienicy, przywdział szaty kapłańskie”.

Na zakończenie warto było by się pokusić o dokładna lokalizację pustelni wraz z przed-
sionkiem. Wiemy, że została zbudowana po stronie południowej od strony miasta, wiemy 
z  jakiego materiału została wykonana. A  czy obecnie uda się wskazać to miejsce palcem 
lub podać dokładne współrzędne geograficzne tego miejsca? Aż tak dokładnie, to chyba 
nie możemy precyzować rekluzorium. Ale mam swoje przypuszczenia. Aby potwierdzić 
przypuszczenie autora tekstu, na początek trzeba było by wykonać odwierty archeologicz-
ne oraz w dalszej części przeprowadzić badania archeologiczne. Być może pod powierzch-
nią ziemi zachowały się murowane fundamenty pustelni, a być może tam już nic nie ma.  

A co z deskami z przedsionka pustelni, przetrwały? Uważam, że przetrwały, ale dla dobra 
ich samych, nie mogę napisać, gdzie się one znajdują w katedrze. Może kiedyś za pomocą 
badań dendrochronologicznych, stwierdzi się rok ścięcia drzewa do wykonania przedsion-
ka, może w ten sposób potwierdzi się moja teoria, ale nikt nie stwierdzi jednoznacznie w stu 
procentach, że zachowane drewniane deski były użyte w budowie przedsionka pustelni bł. 
Doroty, niestety tego na pewno się nie dowiemy.

Pustelnia Doroty
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FeStung Marienburg

Twierdza Malbork (Festung Marienburg) bardziej kojarzy się z  samym zamkiem 
niż systemem obronnym stworzonym na przełomie XIX i XX wieku, a rozbudowanym 
podczas I wojny światowej. Mimo że do dzisiaj podmalborskie lasy kryją pozostałości 
wielu fortyfikacji to wiedza o nich jest znikoma. Często mylona z budowlami wojenny-
mi z czasów II wojny światowej. 

Plan ukazujący rozlokowanie fortyfikacji Festung Marienburg

Tomasz Agejczyk



Historia nowożytnych fortyfikacji Malborka sięga rozpoczętej w 1626 roku wojny 
szwedzko-polskiej. W połowie lipca tego roku nieprzygotowany do obrony zamek, pra-
wie bez walki, zajęli Szwedzi. Miasto poddało się samo, a mieszczanie zostali zmuszeni 
do płacenia ciągłych kontrybucji i partycypacji w budowie nowych fortyfikacji dooko-
ła miasta, którą kierował namiestnik Carl Banér. Fortyfikacje stanowiły swego rodza-
ju wielki obóz, otaczający od wschodu i południa miasto oraz częściowo zamek, skła-
dający się z jedenastu bastionów połączonych wałami ziemnymi o łącznej długości 2,5 
km. W obrębie tego ogromnego obszaru były też pastwiska, łąki i ogrody. Po przeciw-
ległej stronie Nogatu zbudowano jedynie urządzenie obronne zwane Vogelsank. Umoc-
nienia te, widoczne na planie Getkanta z 1639 roku obejmowały m. in. część obecnego 
Przedmieścia Sztumskiego. Ufortyfikowano również Szpital Jerozolimski od strony po-
łudniowej. W trzy lata później, 25 lipca 1629 roku umocnienia usiłowały zdobyć woj-
ska hetmana Koniecpolskiego – bez powodzenia. Szwedzi opuścili je dopiero na mocy 
rozejmu w Starym Targu, przy czym przekazali je wojskom elektora branderburskiego 
jako zastaw. 

W  1655 roku na Polskę spadł nowy najazd szwedzki. W  lutym roku następnego 
Szwedzi podeszli pod Malbork. Miasto natychmiast poddało się. Zamek zdobyto po 
jednomiesięcznym oblężeniu. Król szwedzki, chcąc uczynić z  Malborka silną twier-
dzę na wypadek oblężenia polskiego, rozkazał ufortyfikować miasto, ale według innej 

Prawy schron wchodzący w skład Baterii 1 „Heidnische Preußen.”, fot. autor
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koncepcji niż poprzednio. Wzorcem stały się umocnienia nieregularne typu holender-
skiego położone zaraz za murami średniowiecznymi i fosami (wzdłuż obecnej ulicy 17 
Marca). Ciągnęły się one aż do zamku na wysokość Młyna Średniego. W trakcie tych 
prac w  części południowej zburzono kaplicę Najświętszej Marii Panny przed Bramą 
Sztumską. Oblężenie polsko-brandenburskie w 1659 roku nie powidło się. Wojska Ka-
rola Gustawa opuściły Malbork dopiero po podpisaniu pokoju w Oliwie w 1660 roku. 
Ogołocony z armat zamek nie miał odtąd praktycznie znaczenia militarnego. Nie obsa-
dzono go też stałą załogą wojskową. 

8 kwietnia 1660 roku malborczyk Maurycy Engelke dysputował w elbląskim gimna-
zjum o „konieczności obwarowywania fortyfikacjami miast”, co było wyrazem ogólne-
go stanu umocnień w Prusach. Zabiegi o utrzymanie i rozwój fortyfikacji podejmowa-
ne ze strony władz królewskich zderzały się z ogólną złą kondycją miasta po wojnach 
polsko-szwedzkich. Stąd zrozumiały jest pewien opór mieszczan malborskich, kiedy 
komendant garnizonu wiosną 1666 roku nakazywał im dostarczyć ludzi i materiały bu-
dowlane w związku z budową rawelinu, a król Jan Kazimierz w lutym następnego roku 
żądał podobnych świadczeń. Dopiero za Augusta II rozpoczęły się pospieszne prace 
przy odnawianiu fortyfikacji zamkowych. Pogłębiono fosy i zalano je wodą. W 1734 
roku idące na Gdańsk wojska rosyjskie zabrały z zamku ostatnie pięć armat, zaś sześć 
lat później ostatniego działa pozbyło się miasto kupując za nie pompę przeciwpożaro-
wą. Był to definitywny koniec Malborka jako twierdzy. 11 września 1772 roku z zamku 
wyszedł nieliczny polski garnizon pod dowództwem generała-majora Goltza. Następ-
nego dnia weszły tu wojska pruskie. Zmiana przynależności państwowej spowodowała, 
że zamek stał się miejscem militarnym. Skoszarowano w nim regiment piechoty „Graf 
von Krockow”. Przeprowadzono zakrojone prace mające na celu przekształcenie zam-
ku w koszary i magazyn wojskowy. 

W początkach XIX wieku zaczęto wskazywać na nieskuteczność systemów obron-
nych z czasów średniowiecznych i nowożytnych. To przekonanie kierowało władzami 
francuskimi w 1807 roku, kiedy nakazały rozebrać ruiny kaplicy Mariackiej – będącej 
jednocześnie zewnętrzną bramą wjazdową do miasta od strony Sztumu. Prace przerwa-
no po zawarciu pokoju w Tylży. Rok 1839 przyniósł początek ważnego z punktu widze-
nia rozwoju przestrzennego miasta procesu rozbiórki umocnień zewnętrznych. Zasy-
pano wówczas między innymi fragment fosy przy ulicy Garncarskiej, w miejscu dawne-
go mostu. Od lat 70-tych XIX wieku nastąpił dynamiczny rozwój miasta. Prace rozpo-
częto od rozbiórki nowożytnych umocnień. W 1869 roku zniwelowano rawelin i mury 
miejskie przy Bramie Mariackiej, a w latach 1878–1883 rozebrano pozostałe umocnie-
nia od strony wschodniej i południowo-wschodniej. Również w tym czasie zniwelowa-
no szaniec w Kałdowie. Jedynym wzmocnieniem starzejących się fortyfikacji była bu-
dowa w latach 1851-57 mostu kolejowego na Nogacie i towarzyszących mu umocnień 
linii kolejowej: bram i wartowni mostu oraz blokhauzów powstałych z przebudowy śre-
dniowiecznych baszt. W 1872 roku Malbork został zakwalifikowany do twierdz II rangi 
fortyfikacji Dolnej Wisły (Weischellinie) – co oznaczało utrzymanie lub wzmocnienie 
jego obronności. W czerwcu 1889 roku nastąpiła kasacja twierdzy, a rok później podję-
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to decyzję o rozbudowie nowych umocnień. Właściwie dopiero 14 stycznia 1898 roku 
sporządzono plany mobilizacyjne i projekty dotyczące budowy kompleksu fortyfikacji 
broniących ważnej przeprawy na linii kolejowej Berlin – Królewiec. 

W latach 1899-1903 na prawym brzegu Nogatu, w łuku rzeki, zbudowano półpier-
ścień o promieniu 4 kilometrów składający się z 10 dzieł1 piechoty, punktu oporu pie-
choty oraz 8 stałych baterii dział 120 i 150 mm. Na froncie południowym nowej twier-
dzy (w terenie pagórkowatym) rozmieszczono grupy dzieł piechoty z bateriami na za-
polu, a na froncie wschodnim (osłoniętym terenami podmokłymi) rozmieszczono ba-
terie artyleryjskie wspierane tylko dwoma dziełami piechoty. Istniało ponadto sześć 
przewoźnych wieżyczek dla armat kalibru 50 mm rozmieszczonych parami w  kilku 
miejscach. Projektowaniem i budową nowej twierdzy kierowała Fortyfikacja Gdańsk 
(Fortifikation Danzig), a  od 1902 roku Fortyfikacja Grudziądz (Fortifikation Grau-
denz). W  1903 roku, w  chwili ukończenia budowy zasadniczego trzonu kompleksu 
obronnego, utworzono odrębną Fortyfikację Malbork (Fortifikation Marienburg). 
W trakcie budowy fortyfikacji wykorzystano w celach obronnych idealne warunki te-
renowe. 
1 Dzieło piechoty to nazwa budowli ziemnej, schronu żelbetowego, bojowego lub mieszkalnego, czy kilku systemów razem 

zbudowanych. Na przekład, w rejonie skarpy czy przeciwskarpy (ziemne budowle - rowy przeciwczołgowe) zabudowany 
jest schron bojowy ze stanowiskiem na armatę lub działo.

Schron artylerzystów A2 z 1914 roku. Stan na 2007 rok, fot. autor
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W 1901 roku ukończono:

•	 Bateria	nr	1	(Batterie 1 – B1) “Heidnische Preußen” – zbudowana dla 6 armat 150 
mm. Dwa betonowe schrony amunicyjne na skrzydłach baterii. Na prawym skrzy-
dle ceglane stanowisko obserwacyjne. 

•	 Bateria	nr	2	(Batterie 2 – B2) “Braunswalde” - zbudowana dla 6 armat 120 mm. Dwa 
betonowe schrony amunicyjne na skrzydłach baterii. Na prawym skrzydle ceglane 
stanowisko obserwacyjne. 

•	 Dzieło	Piechoty	nr	2	(Infanteriewerk 2 – IW2) – zbudowany w pobliżu szosy do Go-
ściszewa (Braunswalde) dla jednej kompani. Fort składa się z ceglano- betonowego 
schronu głównego oraz jednokomorowej wartowni. 

•	 Dzieło	Piechoty	nr	4a	(Infanteriewerk 4a – IW4a) – fort składa się z betonowego 
schronu głównego oraz jednokomorowej wartowni z prawej strony fortu dla jedne-
go plutonu. Wybudowany w pobliżu drogi do Gronajn (Grünhagen). 

•	 Dzieło	Piechoty	nr	4b	(Infanteriewerk 4b – IW4b) – fort wybudowano w celu bloka-
dy linii kolejowej do Sztumu (Stuhm). Składa się z betonowego schronu głównego. 
Na wale zlokalizowano baterie składającą się z pary przewoźnych wieżyczek Gruso-
na dla armat szybkostrzelnych 53 mm. 

•	 Bateria	nr	4	(Batterie 4 – B4) “Grünhagen“ – zbudowana dla 6 armat 120 mm. Dwa 
betonowe schrony amunicyjne. 

•	 Dzieło	Piechoty	nr	6	(Infanteriewerk	6	–	IW6)	–	fort	dla	jednej	kompani	składa	się	
z dwóch schronów.

•	 Bateria	nr	5	(Batterie 5 – B5) „Altmark” – zlokalizowana przy drodze do Starego 
Targu (Altmark) dla 6 armat 120 mm. Składa się z betonowego schronu amunicyj-
nego, nisz obserwacyjnych oraz pary przewoźnych wieżyczek Grusona dla armat 
szybkostrzelnych 53 mm.

•	 Bateria	nr	8	(Batterie 8 – B8) „Libenthal” – bateria dla 6 armat 150 mm. Dwa beto-
nowe schrony amunicyjne oraz ceglane stanowiska obserwacyjne.

•	 Bateria	nr	9	(Batterie 9 – B9) „Schießberg” – bateria dla 6 armat 150 mm. Dwa be-
tonowe schrony amunicyjne oraz ceglane stanowiska obserwacyjne.

•	 Dzieło	Piechoty	 nr	 7	 (Infanteriewerk 7 – IW7) ”Königsberger Bahn“ – powstało 
dla obrony linii kolejowej prowadzącej do Elbląga i Królewca. Składa się z lewego 
schronu piechoty, prawego schronu piechoty oraz wartowni.

•	 Punkt	Oporu	(Infanterie-Posten – IP) „Galgenberg“ – punkt oporu piechoty zloka-
lizowany na Rakowcu, blokujący drogę na wschód w kierunku Elbląga i rzekę No-
gat. Obrona wzmocniona była baterią składającą się z pary przewoźnych wieżyczek 
Grusona dla armat szybkostrzelnych 53 mm. Na zapleczu znajduje się jednokomo-
rowy schron. Punkt przeznaczony dla połowy plutonu. 

Tomasz Agejczyk
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W roku 1902 ukończono: 

•	 Dzieło	Piechoty	nr	3a	(Infanteriewerk 3a – IW3a) – fort składa się z betonowego 
schronu głównego (5 komór + latryna) oraz jednokomorowej wartowni. Przezna-
czony dla 2 plutonów.

•	 Dzieło	Piechoty	nr	3b	(Infanteriewerk 3b – IW3b) – fort składa się z betonowego 
schronu głównego (3 komory + latryna) dla 1 plutonu. 

•	 Dzieło	Piechoty	nr	5a	(Infanteriewerk 5a – IW5a) – fort dla 2 plutonów, składa się 
z schronu głównego (5 komór i latryna) oraz jednokomorowej wartowni.

•	 Dzieło	Piechoty	nr	5b	(Infanteriewerk 5b – IW5b) – fort składa się z schronu głów-
nego (3 komory i latryna). Przeznaczony dla jednego plutonu).

W roku 1903 ukończono:

•	 Dzieło	Piechoty	nr	1	(Infanteriewerk 1 – IW1) – fort przeznaczony dla kompanii, 
składa się z ceglano-betonowego schronu główny (6 komór i latryna) oraz jednoko-
morowej wartowni.

Dla rozbudowy linii obrony pomiędzy Bateriami 5 i 8 dobudowano na przełomie 
roku 1909 i 1910 nową Baterię nr 6, czym uzupełniono lukę w Miłosnej. 

•	 Bateria	nr	6	(Batterie 6 – B6) – fort dla 6 armat 120 mm. Składa się z: dwóch ma-
łych schronów, betonowego schronu dla artylerzystów (3 komory dla załogi, komo-
ra dla oficerów i telefonistów, maszynownia, latryna), stanowiska obserwacyjnego 
oraz dużego betonowego schronu amunicyjnego (2 komory). 

W rezultacie budowy 14 czerwca 1910 roku utworzono „Festung Marienburg”. 

Dzieła Piechoty przybierały najczęściej kształt połowy reduty o długości frontowej 
120 m przy długości boków do 94 m. Frontowe gardło rozszerzało się do 152 m. Skła-
dały się z silnego schronu głównego, otoczonego przez spłaszczony wał i płytką fosę 
(od 1 do 1,5 m) chronioną zasiekami z druku kolczastego. Wał o owalnym kształcie był 
zniekształcany dla lepszego dostosowania do otaczającego terenu. Każde dzieło dyspo-
nowało wartownią. Ściany posiadały grubość 1,5 m, sufit 1,2 m. Schrony amunicyjne 
nakryte zostały za to betonem o grubości 1,5 m. Do wszystkich dzieł piechoty przewi-
dziano 88 dział. 

Po wybuchu pierwszej wojny światowej zwiększyło się zagrożenie ze strony armii 
carskiej zbliżającej się do Prus. 3 sierpnia 1914 roku podjęto decyzję o  rozbudowie 
pierścienia umocnień twierdzy. Przystąpiono do budowy zasieków z drutu kolczaste-

Festung Marienburg
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go i gałęzi, kopania okopów, a następnie do prac fortyfikacyjnych. W latach 1914-1915 
powstały nowe budowle o konstrukcji betonowej: 

•	 4	Schrony	piechoty	1	–	4	(Infanterieraum – I1 – I4) – 4-komorowe schrony z latry-
nami i maszynownią służącą również jako kuchnia. W latrynie umieszczono strzel-
nice flankujące wejście. Wszystkie schrony otrzymały betonowe ściany o grubości 2 
m oraz metrowy sufit. Tylna ściana była cieńsza (0,6 m) gdyż przykrywała ją war-
stwa ziemi. Każdy schron otrzymał również własną studnię o głębokości 30 m dla 
zaspokojenia potrzeb 2 plutonów (120 ludzi). 

•	 9	Schronów	artylerzystów	nr	1,	2,	3,	4,	5,	8,	9,	B	i C	(Artillerie-Raum – A1, A2, A3, 
A4, A5, A8, A9, AC, AB) – schrony betonowe z ceglaną fasadą przeznaczone dla ar-
tylerzystów Baterii. Składają się z 6 komór i  latryny. Każdy przeznaczony dla 150 
osób. 

•	 6	Schronów	dla	dział	polowych	z obsługą	(Zwischenraum-Streiche – Za, Zb, Zc, Zd, 
Ze, Zf) – schrony betonowe z ceglaną fasadą dla artylerzystów i dwóch dział baterii 
tradytorowych 77 mm. Składa się z 4 komór. 

•	 4	Schrony	amunicyjne	(Munitionsräume – M3, M5, MB, MC) – betonowe schrony 
z ceglaną fasadą. Składają się z 2 komór.

Schron piechoty IR2 z 1914 roku. Stan na 2005 rok, fot. autor
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Wszelkie prace ziemne prowadzone były do wiosny 1915 roku przez 6000 cywil-
nych pracowników, których wspomogło 800 mężczyzn z 77 batalionu uzbrojenia. Woj-
na przetoczyła się z dala od Malborka i nie spowodowała żadnych zniszczeń. Na mocy 
traktatu wersalskiego Malbork jak i  inne miasta niemieckie zostały opuściły wojska, 
a tym samym przestała istnieć Twierdza. 

Kolejna militaryzacja miasta nastąpiła w  czerwcu 1944 roku, gdy wojska radziec-
kie stały już na przedpolach Prus Wschodnich. Ogłoszono również Malbork twier-
dzą, a stare fortyfikacje zostały przejęte przez wojsko. Pod koniec lipca przystąpiono 
do budowy szańców. Rów przeciwczołgowy pochodzący jeszcze z czasów I wojny zo-
stał pogłębiony i wydłużony do ponad 10 km. Okalał miasto półkolem od śluzy Gal-
genberg (Rakowiec) poprzez Tessendorf (Nową Wieś), Willenberg (Wielbark) aż 
do śluzy Schönau (Szonowo). Do pracy wykorzystywano około 6000 starych i mło-
dych mieszkańców Malborka, okolicznych wsi jak również robotników ściągniętych 
na przymusowe roboty. Inwestycja realizowana była pod kierownictwem oficerów We-
hrmachtu. Wewnątrz urządzeń obronnych przewidziano również kilka stanowisk ar-
tylerii, które dopiero w  połowie grudnia 1944 roku wyposażono w  18 zdobycznych 
dział dla czterech baterii. Trzy z nich otrzymały po cztery działa włoskie 150 mm, a jed-
na cześć starych dział czeskich 75 mm. Traktowano je jako działa pozycyjne. Na prze-
łomie 1944/1945 roku rozbudowa umocnień została w większości zakończona. Zało-
ga Twierdzi, łącznie z Volkssturmem, liczyła 2500 ludzi. 23 stycznia 1945 roku wojska 
radzieckie znalazły się na przedpolach Malborka. Dwa dni później Armia Czerwona 
przełamała stanowiska Punktu Oporu Galgenberg i zbliżyła się do miasta. Rozpoczęło 
się oblężenie Malborka, które skończyło się 9 marca – wysadzeniem mostów. 

Po wojnie cześć umocnień została zajęta przez wojsko i  dopiero w  latach 90-tych 
XX wieku zostały opuszczone, nie uwzględniając terenu należącego do lotniska. Więk-
szość obecnie zachowanych budowli niszczeje, jest dewastowanych przez złomiarzy, 
kilka zostało wysadzonych, niektóre zasypane przez odpady z cukrowni. Wciąż nie ma 
pomysłu na pozostałości po Festung Marienburg. 

Festung Marienburg
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Jan Chłosta

polacy na powiślu przed 
1939 rokieM

cz. 1
Powiśle przez lata związane z Wielkopolską i Pomorzem stanowiło w międzywojniu te-

ren o większym niż Warmia i Mazury stopniu nasilenia żywiołem polskim. Wpłynęło na to 
miejscowe ziemiaństwo, którego przedstawiciele byli tu przewodnikami życia narodowego. 
Wywodzili się z Sierakowskich, Donimirskich, Chełkowskich, Janta–Połczyńskich. Przeno-
sili więc na te ziemie formy działań pogłębiających polskie trwanie, wcześniej powoływane 
w Poznańskiem i na Pomorzu jak banki, kółka rolnicze, towarzystwa ludowe. Tu zawsze dą-
żono do łączenia mieszkańców tej ziemi z kulturą polską, starano się zainteresować lumina-
rzy nauki i kultury narodowej z ziemiami prawobrzeżnej Wisły. Czynili to nie tylko Siera-
kowscy z Waplewa, ale ich inicjatywy zostały udokumentowane. Waplewo, które od 1759 
roku znajdowało się w ich rękach, gościło jeszcze w połowie sierpnia 1827 roku Fryderyka 
Chopina, kiedy kompozytor odwiedzał Gdańsk, potem we wrześniu 1867 roku Józefa Igna-
cego Kraszewskiego, w 1875 roku – etnografa Oskara Kolberga, który zanotował kilkana-

Jan Chłosta

Polacy z Powiśla na wycieczce w Grudziądzu w latach 30-tych, fot. archiwum autora
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ście pieśni miejscowych. Wreszcie w okresie od 1 do 8 października 1877 roku przebywał 
z żoną i najstarszą córką Jan Matejko, co związane było z pracą nad „Bitwą pod Grunwal-
dem”, a mistrz pozostawił rysunki Marii z Potockich i Adama Sierakowskiego. Na dłużej za-
witali do Waplewa w 1881 roku profesor Stanisław Tarnowski z Krakowa, który odnotował 
swoją gościnę w drukowanym tekście „Z wakacji” oraz Michał Elwiro Andriolli1. 

Zauważył ksiądz Walenty Barczewski, że historia Powiśla bardziej łączyła się z  Pomo-
rzem, również zwyczajami ciążyło raczej ku ziemiom po lewej stronie dolnej Wisły, niż do 
polskiej Warmii2. Już w 1867 roku na Powiślu utworzone zostały pierwsze polskie spółki. 
Był nim Bank Prywatny w Starym Targu i rok później taki sam w Pierzchowicach. Właści-
wie w Pierzchowicach istniały dwa banki. Drugi powstał 30 października 1891 roku. Zało-
życielem banku w Starym Targu był Teodor Donimirski z Buchwałdu, dyrektor Zachod-
nio-Pruskiego Ziemiaństwa Kredytowego w  Kwidzynie. Uchodził on wówczas za czło-
wieka obeznanego z nowoczesnym rolnictwem i finansami. Wiele podróżował po Europie 
i wciąż pogłębiał swoją wiedzę rolniczą. Zdołał też namówić większych właścicieli ziem-
skich i drobnych gospodarzy do założenia banku, aby w ten sposób uniezależnić się od ka-
pitału niemieckiego. Początkowo były to instytucje w uproszczony sposób zorganizowane. 
Przyjmowały depozyty członków tylko wtedy, kiedy nadawała się dogodna lokata kapita-
łu. Dopiero z chwilą przystąpienia do tych placówek do Banku Spółek Zarobkowych w Po-
znaniu sytuacja uległa zmianie. Poznański Bank, mający charakter centrali, regulował do-
pływ i odpływ środków pieniężnych według potrzeb powiślańskich spółdzielni oszczędno-
ściowo-pożyczkowych. Zresztą działacze Wielkopolski, księża: Piotr Wawrzyniak i Stani-
sław Adamski sami zachęcali miejscowych działaczy do powoływania kolejnych banków na 
tym terenie. 

Tak było z powstałym 18 stycznia 1910 roku i wpisanym do ksiąg sądowych 15 lutego 
tego samego roku, Bankiem Ludowym w Sztumie3. W pierwszym roku istnienia bank miał 
zaledwie 72 członków, w 1913 – 212, 1919 – 240 członków. Placówka mieściła się w bu-
dynku stanowiącym własność lekarza Feliksa Morawskiego, który był równocześnie kie-
rownikiem i członkiem Zarządu banku. Stopniowo wrastały składane depozyty. Wynosi-
ły one w 1910 – 227 381 marek, w 1913 – 568 266, w 1919 – 1 417 542 marek. Poza tym 
jeszcze w 1912 roku założono niewielki bank w Tychnowych k. Kwidzyna, w którym szcze-
gólną rolę odgrywali: ks. Eryk Gross i Antoni Liszewski. W 1920 roku powstał Bank Ludo-
wy w Kwidzynie. 

Podobnie jak w Wielkopolsce we wsiach powiślańskich powoływano towarzystwa ludo-
we i kółka rolnicze. Pierwsze kółko rolnicze powstało w Starym Targu jeszcze w 1866 roku. 
Założyli je Jan i Teodor Donimirscy. Jan Donimirski prowadził w swoim majątku Buchwal-
dzie wzorową oborę zarodową. Na zebraniach posługiwano się wyłącznie językiem pol-
skim. Kółka wykorzystywano do hurtowych zakupów nawozów sztucznych i ziarna siew-
1 A. Bukowski, Waplewo. Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu, Wrocław, 1989, s. 109-135.
2 W. Barczewski, Geografia sztumskiego Powiśla, Gość Niedzielny, dodatek do Gazety Olsztyńskiej, [dalej GO], 1921, nr 46 

z 12 XI. 
3 A. Lubiński, Przyczynek do dziejów spółdzielczości na ziemi sztumskiej w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej XX 

wieku. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, [dalej KMW], 1982, nr 1; por. tenże i L. Chętnik, Bank Ludowy w Sztumie 
1910-2010, Sztum, 2010, s. 12.
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nego, na wspólnych spotkaniach dzielono się doświadczeniami na temat upraw i hodowli. 

Ziemiaństwo polskie nie zgermanizowało się, szerząc wśród chłopów i  zatrudnionych 
tam robotników rolnych świadomą akcję kulturalną. Szczególnie zasłużyły się w tej działal-
ności rodziny Sierakowskich i Donimirskich. 

Pierwsze koło Towarzystwa Ziemianek na powiat sztumski założono już w 1910 roku 
w Sztumie. Zrzeszało, jak pisał konsul Józef Gieburowski, na początku 20, ale już w 1922 
roku – 70 kobiet, żon powiślańskich rolników, których gospodarstwa sięgały od 100 do 400 
mórg. Na czele towarzystwa stanęła Helena Sierakowska (1886-1939), żona właścicielka 
Waplewa. Wspomagały ją Maria i Wanda Donimirskie. Powiślańskie towarzystwo przyję-
ło statut i formy działania istniejących w Poznańskiem tego rodzaju organizacji. Urządza-
no spotkania towarzyskie z interesującymi pogadankami, pielgrzymki do Gietrzwałdu i Pia-
seczna pod Gniewem, przygotowano kursy pod fikcyjnym szyldem kroju i szycia, na któ-
rych wygłaszano wykłady z literatury polskiej, historii i geografii. W ramach wieczornych 
zajęć odbywały się próby przedstawień teatralnych, deklamowano wiersze. Towarzystwo 
utrzymywało patronat nad powoływanymi Towarzystwami Kobiet Chrześcijańskich pod 
wezwaniem świętej Kingi oraz tworzonymi przedszkolami, nazywanymi tutaj ochronkami. 
Pierwsze towarzystwo św. Kingi założono jeszcze 8 grudnia 1918 roku w  Starym Targu. 
Przewodniczyła temu kołu również H. Sierakowska, członkami zarządu były: Emilia Cheł-
kowska, Maria Dziendzielówna, Franciszka Kuszmiderówna i Maria Zakrzewska. Następne 
koła założono w Mikołajkach Pomorskich, Postolinie, Nowym Targu.

Mniej niż na innych ziemiach polskich zaboru pruskiego w działania narodowe angażo-
wali się księża katoliccy. Wpływ na to miały postawy rządców diecezji warmińskiej, do któ-
rej Powiśle na mocy bulli papieskiej z 1821 roku zostało włączone. Zarówno biskup Andre-
as Thiel jak i jego następca Augustyn Bludau przenosili duchownych angażujących się po 
stronie polskiej w niemieckie rejony diecezji. Tak stało się m. in. w 1903 roku z ks. dr Rober-
tem Bilitewskim niosący posługę religijną w Gryźlinach, w 1926 roku z ks. Karolem Lan-
gwaldem z Wrzesini pod Olsztynem. W obawie przed przeniesieniem do innych parafii, du-
chowni nie brali udziału w inicjatywach narodowych Polaków. Wyjątek stanowili: księża: 
błogosławiony ks. Władysław Demski ze Starego Targu, który w 1922 roku przeniósł się do 
Inowrocławia, ks. Bronisław Sochaczewski z Krasnej Łąki, ks. Eryk Gross z Tychnowych, 
Jan Mazella, ks. Franciszek Połomski ze Straszewa, Józef Przeperski przez jakiś czas niosący 
posługę religijną w Postolinie. 

X

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszej wojny światowej na Powiślu znów ożyło pra-
gnienie powrotu do Polski. Mieszkańcy liczyli się z tym, że jako część dawnych Prus Za-
chodnich, podobnie jak Wielkopolska i Pomorze, zostanie włączone do państwa polskiego. 
To przeświadczenie dominowało między Polakami. Ono było obecne w pierwszych dzia-
łaniach powołanej już w  końcu listopada 1918 roku pod kierownictwem Stanisława Sie-
rakowskiego 34 osobowej Polskiej Rady Ludowej na powiat sztumski. Zakładano, że licz-
ba ludności polskiej w czterech powiatach: Sztum, Kwidzyn Susz i Malbork sięgała ponad 
40 tysięcy. Co prawda Niemcy w dokonanych spisach ludności podawali inne dane, a mia-
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nowicie to, że 1910 r. zamieszkiwało tam zaledwie 15 445 Polaków, następnie w 1922 – 10 
805, w 1925 – 9 525, w 1933 – 5 828 Polaków, ale były to przecież wielkości zaniżone.

Pierwszym ważnym działaniem Rady Ludowej na tym terenie były starania o  polskie 
szkolnictwo. Po interwencji Rady Ludowej pruskie ministerstwo oświaty wyraziło zgo-
dę na nauczanie języka polskiego w  trzech pierwszych klasach szkoły, w  wymiarze od 4 
do 6 godzin tygodniowo, jednak obiecano to wprowadzić z  początkiem roku szkolnego 
1919/1920. Objęło ono szkoły niemieckie: w Nowym Targu, Straszewie, Trzcianie, Posto-
linie. Dąbrówce Pruskiej, Starym Targu. Następnie Komisja Międzysojusznicza specjalnym 
zarządzeniem z 17 marca 1920 roku zezwoliła na wprowadzenie do szkół ludowych nauki 
w języku polskim lub utworzenia oddzielnych polskich szkół. Sprowadzono do tych szkół 
nauczycieli z Wielkopolski i Pomorza. Na tej zasadzie utworzonych zostało 35 punktów na-
uczania w powiecie sztumskim i 5 w powiecie kwidzyńskim. Chociaż istniały ter szkoły sto-
sunkowo krótko, to objęto w nich nauczaniem ponad 2000 uczniów. Wyznaczono nawet 
inspektorów szkolnych. Byli nimi: Franciszek Muzolf dla powiatu kwidzyńskiego i Henryk 
Śniegocki – dla sztumskiego.

Oprócz tego utworzono 15 przedszkoli, do których uczęszczało ponad 650 dzieci. Opie-
kowała się nimi także Helena Sierakowska, Maria i  Wanda Donimierskie oraz przybyła 
z  Poznania Anna Łubieńska. Kilka przedszkoli zdołano utrzymać po przeprowadzonych 
plebiscytach.

W tym samym czasie rząd Jędrzeja Moraczewskiego, ogłaszając wybory do Sejmu Usta-
wodawczego, przewidywał przeprowadzenie również wyborów w  dwóch powiatach kwi-
dzyńskim i sztumskim. Do wyborów jednak nie doszło, bo władze niemieckie zagroziły, że 
podjęcie jakikolwiek działań przedwyborczych zostanie potraktowane jako zdrada stanu. 
W tej sytuacji pierwszym poważnym posunięciem miejscowej Rady Ludowej były wybory 
21 delegatów z Powiśla na obradujący między 3 a 5 grudnia 1918 roku Sejmikiem Dzielni-
cowy w Poznaniu. Wśród nich znaleźli się właściwie wszyscy aktywniejsi działacze polscy 
z Powiśla z Sierakowskim, Witoldem i Kazimierzem Donimirskimi na czele. To zgromadze-
nie w Poznaniu stało się wielką manifestacją jedności Polaków z dawnego zaboru pruskie-
go. Podjęto na nim dwa ważne postanowienia: 1. włączyć Powiśle wraz z Warmią do Pod-
komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku oraz 2. podporządkować się postanowie-
niom, jakie zapadną na Wersalu w podczas konferencji pokojowej i nie podejmowanie żad-
nych działań zbrojnych.. Tymczasem w Paryżu pojawiały się niekorzystne dla Polski i Po-
wiśla decyzje. Pierwszą było postanowienie Komisji Cambona o rozstrzygnięciu przyna-
leżności państwowej południowych części Prus Wschodnich w drodze plebiscytu, a więc 
opowiedzenia się ludności czy chcą nadal być pod państwowością niemiecką, bądź polską? 
Następne to sprawa Gdańska i przyjęcia w pierwszych dniach kwietnia 1919 roku projektu 
premiera Wielkiej Brytanii Lloyda George`a o stworzeniu z Gdańska obszaru o ograniczo-
nej suwerenności w postaci Wolnego Miasta. Ta kwestia łączyła się z powiatami powiślań-
skimi. Nieprzychylny Polakom dyplomata angielski nalegał od razu, aby Rada Najwyższa 
podjęła decyzję o przyłączeniu Powiśla do Prus Wschodnich. Stało się to 9 kwietnia 1919 
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roku na posiedzeniu Rady Czterech, na którym przyjęto postanowienie o przesunięcie po-
wiatów nadwiślańskich do Prus Wschodnich, w tym także przeprowadzenie powszechne-
go plebiscytu pod nadzorem Komisji Międzysojuszniczej. Premier Francji Georges Cle-
menceau próbował te dwie kwestie oddzielić, to znaczy zaakceptować wniosek o uczynie-
niu Gdańska wolnym miastem, ale Powiśle przekazać Polsce bez plebiscytu. Przewidywał 
trefnie, że przeprowadzenie tam głosowania oznaczało, że powiaty te przypadną Niemcom. 

W tej sytuacji nie pozostało nic innego jak tylko rozpocząć starania o zmiany w ustale-
nia zarządzeń wykonawczych dotyczących samego głosowania 11 lipca 1920 roku. W tym 
celu wyznaczono trzech ekspertów, wywodzących się z terenów głosowania. Powiśle repre-
zentował S. Sierakowski. Wyjechał on do Paryża 16 października 1919 roku i spędził tam 
co najmniej dwa miesiące4, W odróżnieniu od dwóch pozostałych ekspertów: Stanisława 
Nowakowskiego z Warmii i Zenona Eugeniusza Lewandowskiego w sprawach Mazur, Sie-
rakowski był najbardziej związany z ziemią zamieszkania. Znał jak inny położenie miejsco-
wej ludności, jej stosunkowo niską świadomość narodową w znacznym stopniu naruszoną 
wieloletnią germanizacją. Podzielał opinię części Polaków, która uważała, że samo postano-
wienie o przeprowadzeniu plebiscytu było już naszą przegraną. Nie wierzył w sprawiedli-
we głosowanie przedłożone na Wersalu przez Komisję Julesa Cambona, aby o przynależ-
ności państwowej ziem jedenastu powiatów dawnych Prus Wschodnich mieli w plebiscycie 
mogli zdecydować sami mieszkańcy. Skoro jednak delegacja polska, niezbyt obeznana z sy-
tuacją narodowościowa, przyjęła warunki głosowania, to należało przynajmniej skorygo-
wać wcześniej ustalone warunki głosowania,. Trzej eksperci byli zgodni, że należy koniecz-
nie doprowadzić do:

- usunięcia z terenów głosowania jak największej liczby urzędników niemieckich,

- wprowadzenia alianckich wojsk okupacyjnych na całym obszarze głosowania, bo 
w pierwszej wersji na Wersalu przyjęto, że utrzymanie porządku miało należeć wyłącznie 
do niemieckiej Straży Bezpieczeństwa (Selbsschutz), co groziło dyskryminacją strony pol-
skiej,

- zawieszenia postanowień wstępnych o uprawnieniu do udziału w głosowaniu wszyst-
kich urodzonych na tym obszarze, a zamieszkałych w 1920 roku gdzie indziej. 

Pisał o tym S. Sierakowski w liście z 13 X 1919 roku do Podkomisariatu Naczelnej Rady 
Ludowej w Gdańsku.

Ekspertów zachęcano również do nawiązania kontaktów z Polakami, wcielonymi do ar-
mii niemieckiej, którzy jako jeńcy przebywali wtedy we Francji, aby ich wykorzystać w pol-
skim aparacie plebiscytowym.

Ostatecznie delegacji polskiej nie udało się zmienić części wstępnych ustaleń. Właści-
wie zdołano przeforsować jedynie kwestię sprowadzenia niewielkiej liczby wojsk z państw 
tworzących Komisje Międzysojuszniczą. Na terenie głosowania pozostali wszyscy urzędni-
cy niemieccy z wyjątkiem nadburmistrza Olsztyna Georga Zülcha i dowódcy Straży Bez-

4 List S. Sierakowskiego do Podkomisariatu Rady Ludowej w Gdańsku, w: Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu 
w 1920 roku, Wydali P. Stawecki i W. Wrzesiński, Olsztyn, 1986, s. 89.
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pieczeństwa majora hrabiego Oldenburg-Januschau. Ci zostali usunięci za to, że odmówi-
li udziału w  uroczystości ponownego zawieszenia tablicy pod Konsulatem RP w  Olszty-
nie, zdjętej w nocy przez nieznanych sprawców. Dopuszczono też do udziału w głosowaniu 
wszystkich urodzonych na tych ziemiach przed 1900 rokiem, a zamieszkałych w zachod-
nich częściach Niemiec. 

Zenon Lewandowski w sprawozdaniu z 28 X 1919 roku na temat udziału w głosowaniu 
„emigrantów” napisał: „Pokazało się, że to horrendalne głupstwo, aby urodzeni na terenie ple-
biscytowym mieli prawo głosowania, zostało na życzenie polskich członków komisji do traktatu 
wstawione! Jaka to lekkomyślność ludzi, którzy decydują o losach kraju, którego nie znają! Przez 
tę lekkomyślność możemy łatwo Mazowsze stracić, bo wątpię, czy się ten błąd da naprawić”5 Na 
tej zasadzie ziemię swego urodzenia odwiedziło w na głosowanie w przybliżeniu 128 tysię-
cy osób. Wszyscy oddali swoje głosy za Prusami Wschodnimi czyli za Niemcami.

Nie udało się też Stanisławowi Sierakowskiemu zrealizować postulatu, aby przed ple-
biscytami teren Powiśla, a więc parafie katolickie podporządkować bezpośrednio Stolicy 
Apostolskiej. Jako prezes Rady Ludowej na powiat sztumski przedłożył Nuncjuszowi Apo-
stolskiemu w  Warszawie arcybiskupowi Achillesowi Ratiemu, późniejszemu papieżowi 
Piusowi XI, specjalne pismo. Proponował w nim skierowanie na Powiśle misjonarzy z Pol-
ski do posługi religijnej oraz przyłączenie tych terenów do diecezji chełmińskiej, od jakiej 
w 1821 roku zostały odłączone i wyłączenie spod jurysdykcji biskupa warmińskiego.

Wszystkie te kwestie powtórzono za wiecu 29 lutego 1920 roku w Kwidzynie. W podję-
tej rezolucji wysunięto żądano od Komisji Międzysojuszniczej; 1. faktycznego wydalenia 
oddziałów niemieckich Sicherheitswehr, Einwohnerwehr i  Grenzpolizei z  obszaru plebi-
scytowego, 2. odebrania wszelkiej broni i amunicji, która posiada cywilna ludność niemiec-
ka, 3. wydalenia napływowych urzędników którzy występowali wrogo wobec Polaków i za-
stąpienia ich przedstawicielami ludności tubylczej lub siłami polskimi spoza obszaru plebi-
scytowego, 4. przesunięcia terminu głosowania, aby ludność polską z terroru stosowanego 
przez rząd niemiecki i jego terenowych funkcjonariuszy ochłonąć mogła.6 

Zachowując urząd komisarza plebiscytowego rządu polskiego 5 lutego 1920 roku Sta-
nisław Sierakowski został mianowany konsulem generalnym utworzonego Konsulatu RP 
w Kwidzynie. Na udzielenie exequatur Komisji Międzysojuszniczej nie musiał długo cze-
kać. Jego osoba nie spotkała z protestami Niemców, tak jak to było z Konsulatem w Olsz-
tynie. W skład personelu kwidzyńskiej placówki wchodzili: Tadeusz Morawski z Jurkowa, 
hrabia Stanisław Potulicki ze Żmigrodu, redaktor „Dziennika Poznańskiego” Leon Przyby-
szewski, który po wyjeździe Komisji Międzysojuszniczej, a więc od 15 VIII 1920 roku, był 
przez półtora roku kierownikiem placówki o zmniejszonej randze, bo agencji konsularnej.

Dopiero po przybyciu na teren głosowania przedstawicieli Komisji Międzysojuszniczej, 
co stało się 11 lutego 1920 roku, Warmiński Komitet Plebiscytowy mógł podjąć szerszą 
pracę kulturalno-oświatową, a więc organizować wiece i tworzyć terenowe placówki działa-

5 Z. Lewandowski, Sprawozdanie nr 6 delegata Warmii i Mazur, w: Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku, 
op. cit. s. 93.

6 Nasze żądania, Gazeta Polska dla Powiatów Nadwiślańskich, 1920, nr 2 z 2 III.
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nia narodowego. Dzięki ks. dr Antoniemu Ludwiczakowi, który z początkiem lutego 1920 
roku, przejął po Kazimierzu Donimirskim kierownictwo Komitetu Plebiscytowego, podję-
to akcję upowszechniania polskich książek i tworzenia bibliotek. Prawie każda wieś otrzy-
mała bibliotekę z księgozbiorem liczącym około 100 woluminów. Ożywiły też swoją dzia-
łalność wcześniej powoływane towarzystwa ludowe, młodzieżowe, św. Kingi, rolnicze. Roz-
poczęto organizowanie różnego rodzaju spotkań o charakterze narodowym, wieczory pie-
śni, wspólnego czytania książek i gazet. Dwukrotnie na Powiślu koncertował wywodzący 
się z Warmii Feliks Nowowiejski. Pierwszy koncert odbył się 25 kwietnia 1920 roku w sali 
świętego Michała w Kwidzynie. Obok samego kompozytora, który dyrygował miejscowym 
chórem „Lutnia”, przygotowanym przez nauczyciela Szczygła, sam kompozytor grał na for-
tepianie i poza nim występowali: Helena Sosińska – śpiew oraz Jadwiga Dirścianka i Wilk – 
recytacje. Brat kompozytora ks. dr Rudolf Nowowiejski wygłosił dłuższe wystąpienie o pie-
śni polskiej. W programie koncertu znalazły się fragmenty „Na śmierć Ellenai”, trzecia scena 
z „Quo vadis”, pieśni solowe Nowowiejskiego, w tym hymny „Górnoślązaków”, „Floty Pol-
skiej”, sama „Rota”, śpiewana także przez publiczność. Tydzień później ten sam repertuar 
powtórzono podczas koncert w Sztumie w Sali strzelnicy.7

W Kwidzynie dwukrotnie 24 lutego 1920 i 21 marca 1920 roku wystąpił zespół teatralny 
Tomasza Dziadosza. Pierwszy raz wystawiono przedstawienie „Chrześniak wojenny” Hen-
nequina i Vebera, a drugi - komedię „Ciotka Karola” Brandona. W Janowie, które jak wiado-
mo, przypadło Polsce po plebiscytach, 28 marca 1920 roku ten sam zespół wystąpił z przed-
stawieniem „Obrona Częstochowy”. 

W  dniach poprzedzających plebiscyt na Powiślu gościli też Stefan Żeromski, Jan Ka-
sprowicz i Władysław Kozicki. Żeromski przemawiał na zjeździe kółek rolniczych 24 maja 
1920 roku w Sztumie, odbywał konferencje z przedstawicielami Komisji Międzysojuszni-
czej i odwiedzał miejscowych ziemian: S. Sierakowskiego w Waplewie, Jana Kowalskiego 
w Górkach, Donimirskich w Zajezierzu i Buchwaldzie. Swoje wrażenia z pobytu na Powi-
ślu zawarł w zbiorku „Inter arma” pt: „Iława-Kwidzyn-Malbork”. Wydał też odezwę do spo-
łeczeństwa polskiego wzywającą do obrony polskości w Prusach Wschodnich. 

Polska głosowanie 11 lipca 1920 roku przegrała. Nie miejsce tu na wskazanie przyczyn 
niekorzystnego wyniku głosowania. Dały o  sobie znać na daleko posunięte procesy ger-
manizacji. Poza tym brzmienie samej kartki wyborczej, glosowało się za Polską i Prusami 
Wschodnimi zamiast Niemcami, poza tym była nieprzemyślana zgoda delegacji polskiej 
na dopuszczenie do głosowania tych wszystkich, którzy się tu przed 1900 rokiem urodzi-
li, a w 1920 roku przebywali w Westfalii i Nadrenii, oni wykorzystali darmowy przyjazd do 
odwiedzenia swoich stron rodzinnych, a ponieważ przejazd fundowali Niemcy, więc uzna-
li, że trzeba glosować za Prusami Wschodnimi, obecność niemieckich urzędników, terror, 
wojna z Rosją bolszewicką, mimo wszystko niewielka pomoc ze strony Polski, przyczyniły 
się do tej klęski. W czterech powiatach, a więc sztumskim, kwidzyńskim, suskim i malbor-
skim za Polską głosowało zaledwie 7,58 procent, najwięcej głosów za Polską padła w powie-
cie sztumskim, aż 19,07 procent. W tym powiecie były aż 33 wsie, w których Polacy uzyska-
7 W. Bielecki, Sztumski koncert plebiscytowy Feliksa Nowowiejskiego, w: Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Sztumskiej, Tom 1, Sztum 1997, s. 57-62.
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li większość. Wśród nich Stary Targ, Trzciano, Postolin, Zajezierze, Czernin, Pierzchowi-
ce, Sadłuki, Straszewo. Ponieważ znajdowały oddalone od granicy z tego powodu pozosta-
ły w państwie niemieckim. W tym rejonie do Polski przyłączono: Nowe Lignowy, Klamro-
wo, Borsztych, Janowo, Małe Pólko, port w Korzeniewie, dworzec w Gardei oraz przyczó-
łek mostowy na Wiśle pod Opaleniem. 

x
Polska tamto głosowanie 11 lipca 1920 roku przegrała, ale na Powiślu pozostali Polacy. 

Po plebiscycie w przybliżeniu swoją ziemię rodzinną opuściło prawie 2 300 osób.8 Część 
rolników swoje gospodarstwa zamieniła z  Niemcami, którzy opuścili tereny teraz wcho-
dzące w  skład terytorium Polski. W  swoich dobrach pozostali Sierakowscy, Donimirscy, 
Kowalcy, Chełkowscy. Oni nadal przewodzili miejscowym Polakom w działalności naro-
dowej, w staraniach o polskie szkolnictwo i trwanie przy kulturze i obyczajach przodków. 
Pierwszym takim działaniem było powołanie Związku Polaków w  Prusach Wschodnich. 
W zebraniu konstytucyjnym, które odbyło się w Olsztynie 30 listopada 1920 roku brało 
udział dziewięciu delegatów z Powiśla, siedmiu z Warmii i jeden z Mazur. Powiśle reprezen-
towali więc: Kazimierz Donimirski z Małych Ramz, który był wicemarszałkiem zebrania, 
redaktor „Gazety Polskiej dla Powiatów Nadwiślańskich” Stanisław Pilarczyk z Kwidzyna, 
ks. Władysław Demski ze Starego Targu, Stanisław Haertle z Szadłowa, Paweł Muchowski 
ze Sztumu, Leon Liebrecht z Postolina, Helena Sierakowska z Waplewa, Jan Klein ze Stra-
szewa, Tadeusz Odrowski z Kwidzyna. W czasie obrad dłuższe wystąpienia wygłosili: S. Pi-
larczyk (O stanie polskości na Powiślu), S. Haertle (O organizacji kółek rolniczych), K. Do-
nimirski ((Związek Spółek Zarobkowych, szczególnie banków), H. Sierakowska (O potrze-
bie utrzymania ochronek i działalności charytatywnej). Prezesem Związku Polaków w Pru-
sach Wschodnich wybrano ks. Wacława Osińskiego z Butryn pod Olsztynem, jego zastęp-
cą został Paweł Muchowski kupiec ze Sztumu, skarbnikiem zaś Stanisław Haertle z Szadło-
wa. Kierownikiem organizacji obrano Brunona Gabrylewicza, a po jego opuszczeniu Prus 
Wschodnich – Jana Baczewskiego z Gryźlin.

Założyciele Związku Polaków w Prusach Wschodnich uzasadniali potrzebę utworzenia 
tej organizacji chęcią „obrony interesów polskiej mniejszości narodowej, staraniem o podniesie-
nie dobrobytu polskiego ludu […] w szczególności Związek Polaków domagać się będzie wypeł-
nienia wszystkich uprawnionych żądań ludności polskiej […] Związek Polaków jest przedstawi-
cielem wszystkich Polaków bez jakiegokolwiek zabarwienia klasowego”.9 W krótkim czasie or-
ganizacja zrzeszała 3000 członków, najwięcej bo aż 1800 z Powiśla.

Następnie, w  przypadku tworzenia ogólnoniemieckiej organizacji polskiej pod nazwą 
Związku Polaków w Niemczech, co stało się 27 sierpnia 1922 roku, właśnie doświadczenia 
olsztyńskie zostały w pełni wykorzystane. Oddziały Związku Polaków w Prusach Wschod-
nich z początkiem 1923 roku stały się agendami IV Dzielnicy Związku Polaków w Niem-
czech. W  tym miejscu godzi się przypomnieć, że prezesem Związku Polaków w  Niem-
czech w latach 1922-1931 był Stanisław Sierakowski, a w skład Rady Naczelnej weszli: Jan 
Baczewski i ks. Wacław Osiński, a od 1931 r. Kazimierz Donimirski został wiceprezesem 
8 Z. Lietz, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, op. cit. s. 143.
9 [L. Łydko], Związek Polaków w Prusach Wschodnich, Gazeta Olsztyńska [dalej Gazeta], 1920, nr 146 z 4 XII
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Związku Polaków w Niemczech.

Znane są nazwiska zaledwie 260 członków Związku Polaków w  Niemczech, zamiesz-
kujących na Powiślu.10 W tej liczbie było zaledwie 45 kobiet, aż 80 procent członków za-
mieszkiwało w powiecie sztumskim. Najwięcej, bo aż 60 członków było w Oddziale Trzcia-
nie, 17 w Waplewie, 13 w Nowym Targu, po 10 w Sztumie i Starym Targu, w Mikołajkach, 
po 8 w Postolinie i Straszewie. Prezesem zarządu okręgu Ziemia Malborska Związku Pola-
ków w Niemczech w latach 1923-1934 był Kazimierz Donimirski, a następnie do wybuchu 
II wojny światowej – Bolesław Osiński. Zachowane dokumenty wskazują jednak na to, że 
członków ZPwN na Powiślu było ich znacznie więcej. Otóż w 1926 roku było 960 człon-
ków, a jeszcze w kwietniu 1938 roku Okręg Malborski, czyli Powiśla, IV dzielnicy Związ-
ku Polaków w Niemczech obejmował 583 członków, nadto 124 członkiń Towarzystwa Ko-
biet Chrześcijańskich św. Kingi i 160 członków Związku Towarzystw Młodzieży. Jeszcze 
rok wcześniej istniało na Powiślu 20 Oddziałów ZPwN. Znajdowały się one w następują-
cych miejscowościach: Sztum, Stary Targ, Nowy Targ, Waplewo, Mikołajki, Sadłuki, Pru-
ska Dąbrówka, Mirany, Pierzchowice, Postolin, Kwidzyn, Benowo, Tychnowy, Nowa Wieś, 
Kalwa-Pietrzwałd, Trzciano, Krasna Łąka, Dubiel, Nygusy Balewo. 

Równocześnie Związek Polaków w Prusach Wschodnich przejął rolę koordynatora róż-
nych zakresów pracy narodowej przez utworzenie pięciu patronatów: 1. Spółek i  Towa-
10 B. Łukaszewicz W. Wrzesiński, IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939. (W 60 rocznicę powstania),  

Olsztyn, 1982, s. 15 i dalsze.
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rzystw Zarobkowych, 2. Kółek Rolniczych, Towarzystw. 4. Szkolnictwa, 5. Spraw Robot-
niczych. Komisji szkolnej przewodniczyła H. Sierakowska, która doprowadziła na Powiślu 
do utrzymania po plebiscytach nauczania języka polskiego. Zresztą Komisja Szkolna uznała 
starania o polskie szkoły oraz nauczanie języka polskiego w szkołach niemieckich i organi-
zacjach pozaszkolnych za najważniejsze. Nie pomijano również sprawy przygotowania mło-
dzieży z tych ziem do zawodu nauczycielskiego. Chodziło o to, aby w momencie pozyska-
nia zezwolenia władz pruskich na otwarcie polskich szkół na Powiślu i południowej War-
mii właśnie ci przygotowani nauczyciele podjęliby w nich nauczanie. Z tego powodu powo-
łane Polsko-Katolickie Towarzystwa Szkolne kierowały młodych ludzi do seminarium na-
uczycielskiego w Lubawie.11 Ukończyli je m. in. dwaj nadzwyczaj aktywni działacze w pra-
cy szkolnej na Powiślu: Maksymilian Golisz i Jan Boenigk.

Na Powiślu głównie dzięki zapobiegliwości Heleny Sierakowskiej udało się, przy wyko-
rzystaniu istniejących przepisów, utrzymać nauczanie języka polskiego w dziewięciu miej-
scowościach. Na lekcje uczęszczało od 180 do 200 dzieci. W 1928 roku zaś było jedenaście 
punktów szkolnych z nauka języka polskiego z 264 dziećmi. Szkoły, w których nauczano 
czytania i pisania po polsku, niekiedy wyłącznie religii w tym języku, znajdowały się w na-
stępujących miejscowościach: Biała Góra (10 z uczniami), Dąbrówka Polska (6), Dubiel 
(16), Mikołajki (50), Mirany (5), Nowa Wieś (17), Postolin (27), Pułkowice (12), Stary 
Targ (32), Straszewo (5), Trzciano (84).

W 1927 roku istniało siedem przedszkoli: w Mikołajkach z 29 dziećmi, zajęcia prowadzi-
ła Helena Gwiazda, w Nowym Targu, (18) Maria Wróblewska, w Postolinie (20) Anna Pio-
trowska, w Starym Targu (20) Maria Sufrażanka, w Sztumie (15), Anna Kiwity, w Trzcia-
nie (17) Agnieszka Połomska, w Waplewie (40), było chwilowo nie obsadzone. Przedszko-
lanki zajmowały się również miejscowymi bibliotekami. W razie potrzeby dostarczała star-
szym czytelnikom książki do domów. W 1936 roku było jeszcze 12 bibliotek. Znajdowały 
się one w Pierzchowicach, Postolinie, Sadłukach, Waplewie, Trzcianie, Nowej Wsi, Nowym 
Targu, Miranach, Starym Targu Mikołajkach, Sztumie i Tychnowych.

W dalszym ciągu zabiegano o utrzymanie polskich organizacji gospodarczych takich jak 
kółka rolnicze i banki. W 1925 kółko rolnicze w Sztumie zrzeszało 20 członków, kierowa-
li nim Bolesław Osiński jako prezes oraz Teofil Redmer i Jan Kowalski, w Postolinie: (14) 
- Józef Zblewski, Rendke i Jan Górski, w Pierzchowiach: (12) - Franciszek Lemkowski, Jan 
Lemkowski i  Alfons Kalinowski, w  Mikołajkach: (21) - Stanisław Schreiber, Sypniewski 
i Nierzwicki, w Tychnowych: (27) - Głodny, Kołodziej, Kułecki, w Starym Targu: (40) - 
Franciszek Chełkowski, Rejewski i Stanisław Górski, w Trzcianie: (20) - Franciszek Quel-
la, Antoni Lewicki, Trzciński. Patronem wszystkich kółek był Kazimierz Donimirski. On 
wciąż upominał się w centrali Związku Polaków o utworzenie w Sztumie Rolniczo-Han-
dlowej Spółdzielni „Rolnik”, podobnej do tej jaka istniała w Olsztynie. Co roku w każdym 
z tych kółek odbywały się średnio po siedem zebrań szkoleniowych czyli pogadanek m. in. 
o wprowadzeniu płodozmianu, korzyści z nawozów sztucznych, hodowli bydła, uprawy ro-
ślin paszowych, dokonywano lustracji gospodarstw. Organizowano też konkursy na wzoro-
11  J. Chłosta, Szkolnictwo polskie na Warmii w latach 1919-1920, KMW, 1977, nr ¾, s.388; Por. B. Koziełło-Poklewski i W. 

Wrzesiński, Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1920, Olsztyn 1980, s. 52.
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we gospodarowanie.

W dalszym ciągu istniały banki: najstarszy w Sztumie, nadto w Kwidzynie, Pierzchowi-
cach i Tychnowych. Najwięcej członków miał sztumski Bank Ludowy oraz bank w Kwidzy-
nie – 114 członków. Brakowało w nich zawsze środków, ale drobnymi pożyczkami wspo-
magały polskich rolników w ten sposób uniezależniając ich od korzystania z niemieckich 
banków, co zawsze łączyło się z nakazem zerwania przez nich związków z ruchem polskim. 

Ważne było powołanie w listopadzie 1923 roku Związku Towarzystw Młodzieży w Pru-
sach Wschodnich, dążącego do ujednolicenia działalności istniejących już kół młodzieży 
na tym terenie. Zarówno na Powiślu jak i na południowej Warmii pierwsze koła młodzie-
ży zaczęto tworzyć jeszcze przed plebiscytami. Powstawały wtedy koła młodzieży i gniaz-
da sokole do obrony wieców oraz towarzystwa śpiewacze. Po głosowaniu 11 lipca 1920 
roku większość z nich zupełnie zawiesiła swoją działalność. Nawet Związek Polaków w Pru-
sach Wschodnich nie powołał komisji młodzieży. Następnie pod Olsztynem koła młodzie-
ży ożyły w Gietrzwałdzie, Lesznie, Gutkowie, Stanclewie, Wrzesinie, Rożnowie, Biskupcu, 
Gryźlinach i Mokinach, a na Powiślu dzięki inicjatywom Franciszka Barcza już w 1922 roku 
tworzono kluby sportowe, koła śpiewu w Czerninie, Postolinie, Starym i Nowym Targu, 
Andrzejowie, Trzcianie, Krasnej Łące, Waplewie, Straszewie, Sztumie, Tychnowach, Zaje-
zierzu i Mikołajkach. Działalność istniejących kół wymagała pewnej koordynacji. Do zjaz-
du założycielskiego polskich towarzystw doszło 3 listopada 1923 roku. Wówczas koła mło-
dzieży w całych Prusach Wschodnich zrzeszały już 960 dziewcząt i chłopców, w tym na Po-
wiślu na Powiślu 300 osób. Na zjeździe dokonano wyboru Rady Wykonawczej, znaleźli się 
w niej z Powiśla: Jan Schroeiber, Jan Fiszer, Paweł Sowa i Anna Brassówna. W statucie pod-
kreślono, że związek ma na celu zrzeszanie wszystkich towarzystw młodzieży polskiej ku 
jednolitemu: 1. pielęgnowaniu mowy ojczystej i przywiązaniu do ziemi rodzinnej, 2. ogól-
nemu oświeceniu wszystkich, 3. popieraniu materialnemu i pomocy wzajemnej wszystkich 
członków, 4. utrzymaniu koleżeńskich stosunków i pielęgnowaniu braterstwa, 5. wychowa-
niu fizycznemu przez urządzanie wspólnych wycieczek, ćwiczeń gimnastycznych, zakłada-
nie klubów sportowych. 

Opierając się na formach pracy innych organizacji także Związek Towarzystw Młodzie-
ży przyjął roczny kalendarz tematyczny działalności, w którym styczeń i luty poświęcone 
były prowadzeniu zajęć teatralnych i zabawom zimowym, w marcu i kwietniu – recytacjom 
utworów poświęconych polskiej młodzieży, w maju i czerwcu – pieśni i muzyce polskiej, 
w lipcu i sierpniu – sportowi, wycieczkom i zabawom, we wrześniu i październiku – histo-
rii Polski, czytelnictwu i bibliotekom, w  listopadzie i grudniu – religijności, w tym okre-
sie przypadało święto patrona związku św. Stanisława Kostki. Działalność poszczególnych 
kół była silnie nasycona treściami religijnymi. Pomiędzy ważnymi zadaniami na pierwszym 
miejscu wymieniono „obronę i szerzenie religijności i dobrych obyczajów”, następnie – pie-
lęgnowanie mowy ojczystej i przywiązanie do ziemi rodzinnej. Wszystkie zebrania i spotka-
nia rozpoczynano od pieśni „Boże coś Polskę”.

Liczba kół młodzieży na Powiślu zwiększała się. W 1922 roku było 7 kół z 165 członka-
mi, w 1924 roku już 15 kół z 482 członkami, w następnych latach liczba członków nie zeszła 
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poniżej 300 osób. Czynione były starania, aby młodzież z Powiśla, Warmii i Mazur uczestni-
czyła w zajęciach zorganizowanego przez ks. Ludwiczaka Uniwersytetu Ludowego w Dał-
kach pod Gnieznem. Informacje o odbywających się w okresie jesienno-zimowym poda-
wano w kolejnych numerach „Życia Młodzieży” i „Gazecie Olsztyńskiej”. Łącznie w turnu-
sach wzięło udział blisko 100 członków Związku Towarzystw Młodzieży. Odnotować trze-
ba także prowadzone przez Mikołaja Dorsza kursy przysposobienia rolnicze, ramach szko-
lenia młodzież prowadziła poletka doświadczalne. W października 1932 roku na zakończe-
nie kursu w Cygusach na Powiślu urządzono uroczystości dożynkowe.

W ramach kół młodzieży założono sześć drużyn piłki nożnej: w Waplewie z 26 zawod-
nikami, w Postolinie z 23, klub przyjął nazwę „Jastrząb”, w Krasnej Łące z 28, opiekował 
się nimi ks. Józef Przeperski, w Trzcianie z 21, Starym Targu z 16 i tyle samo w Andrzeje-
wie. Zespoły co najmniej raz w tygodniu odbywały treningi i rozgrywali między sobą me-
cze. W 1924 roku odbyło się spotkanie pomiędzy reprezentacją Polaków z Powiśla i War-
mii. Wygrali Powiślacy aż 7:1.

Kolejne ożywienie sportu na Powiślu nastąpiło w latach trzydziestych. Konkretne dzia-
łania inicjował konsul z Kwidzyna Mieczysław Rogalski, który w raporcie z 28 VIII 1935 
roku napisał: „W dziedzinie sportu akcja konsulatu idzie w trzech kierunkach […] wywiera 
się w kierownictwach towarzystw młodzieży nieoficjalny nacisk by dokładali starań nad stwo-
rzeniem i organizowaniem polskich zrzeszeń sportowych […] Druga linią wytyczna jest spro-
wadzanie drużyn polskich z kraju, co ma na celu przede wszystkim popularyzowanie sportu na 
całym terenie. Trzecią linią po jakiej konsulat rozwija akcje sportową, to nawiązanie kontaktów 
sportu niemieckiego z polskim”. W tym czasie na Powiślu istniały cztery drużyny męskie siat-
kówki: w Sztumie, Trzcianie, Starym targu i Postolinie oraz w Sztumie drużyna żeńska. 25 
sierpnia 1935 roku Związek Polaków urządził turniej siatkówki, w  którym wzięły udział 
wszystkie drużyny. Wystąpił także gościnnie zespół „Gryfa” z  Torunia. W  turnieju najle-
piej wypadł zespół ze Sztumu przed Trzcianem, Postolinem i Starym Targiem. Goście z To-
runia dali pokaz gry w siatkówkę i kładko pokonali kombinowana drużynę młodzieży pol-
skiej z Powiśla 2:0.

Już w pierwszym numerze dwutygodnika Związku Towarzystw Młodzieży z 12 X 1924 
roku, jakim było „Życie Młodzieży”, podkreślono, że „celem towarzystw młodzieży jest obro-
na wiary, tu po ojcach odziedziczona, przed zapędami jej wrogów. Wspólna komunia święta 
członków towarzystwa, to bardzo skuteczny środek do osiągnięcia tego celu. Środek przypisany 
przecież także przez ustawy nasze”.12 

Pismo służyło przede wszystkim samym kołom młodzieży, podsuwało tematy rozmów 
na zebraniach, interesujące lektury, organizowało konkursy, zachęcało do nadsyłania wypo-
wiedzi o pracy koła terenowego, przygotowanych przedstawieniach teatralnych, przeczyta-
nej książce, sportowych rozgrywkach i wycieczkach.

Autorem większości artykułów programowych był Antoni Szajek. Nawoływał on mło-
dych: „Nie jest dobrze jeżeli tylko starzy ludzie trzymają się swojej gadki macierzystej, czyta-
ją polskie książki i cejtunki [gazety], chodzą na polskie nabożeństwa. Tę drogą spuściznę po oj-
12 Życie Młodzieży, [dalej ŻM] 1924, nr 1 z 12 X.

Polacy na Powiślu przed 1939 rokiem
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cach przelać powinniśmy także na młodzież naszą. Każdy młodziak i każda dziewczyna pamię-
tać o tym powinny, że nie ma na świecie narodu, który by pogardzał mowę macierzystą i wstydził 
się tej mowy”.13 W innym artykule zachęcał do pracy nad sobą: „Myśmy się nieraz wyrażali na 
łamach „Życia”, że najważniejszym zadaniem ruchu naszego musi być wyrobienie i wykształce-
nie spośród młodych rzesz jak najwięcej i jak najlepszych przywódców społeczeństwa polskiego 
w Niemczech”.14 Żądał od młodych, by „starali się o to, ażeby wiara w polskość, poczucie polsko-
ści, miłość dla ideałów naszych zakorzeniła się w sercach Waszych”.

W  piśmie drukowano utwory klasyków polskiej literatury, wiersze naszych romanty-
ków, ale też utwory Konopnickiej, Asnyka, Lenartowicza i innych. Zakresem wyróżniają-
cym dwutygodnik były materiały ukazujące rodzimy folklor, zwyczaje mieszkańców także 
Powiśla, opisy ważnych wydarzeń historycznych. 

„Życie Młodzieży” stawiało sobie cel wychowanie młodych mieszkańców Powiśla, War-
mii i Mazur na światłych i rozumnych Polaków, gotowych oprzeć się germanizacji. Były ono 
nadzwyczaj przydatne w pracy organizacyjnej.

Znaczne ożywienie kół młodzieży na Powiślu i Warmii trzeba wiązać z otwartymi w 1933 
roku świetlicami polskimi. Na Powiślu było ich dziewięć. Znajdowały się w następujących 
miejscowościach: Cygusy, Stary Targ, Trzciano, Sztum, Waplewo, Sadłuki, Mikołajki, Nowa 
Wieś, Postolin. Świetlice miały stać się miejscem kształtowania świadomości narodowej, 
ogniskiem twórczości artystycznej, zabawy i pożytecznej rozrywki. Miały rozwijać zainte-
resowania młodych Polaków, w  rzeczywistości obejmowały stosunkowo niewielką liczbę 
dziewcząt i chłopców. Tak jak w innych placówkach eksponowane były treści religijne i na-
rodowe.

Dokończenie w następnym numerze

13 A. Szajek, Do młodzieży mazurskiej, ŻM,1926, nr 6 z 14 III.
14 Tenże, Ruch młodzieży – szkołą pracowników społecznych, tamże, 1927, nr 8 z 30 IV.

Jan Chłosta
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Marcin Owsiński 

pionierSkie czaSy 
nowego dworu 

gdańSkiego
(z archiwuM hiStorii Żuław)

Historia jest niezwykła w swej różnorodności i sposobach przekazu. Potrafi do nas mó-
wić w czasie rozmowy ze świadkiem, który po latach stara się odtworzyć jak najwięcej za-
kamarków swej pamięci. Ta sama historia może stać się także polem nieskrępowanej w wol-
ności wyobraźni, gdy czytamy zapisane strony relacji lub wspomnień świadków, których już 
z nami nie ma. Historia może też mieć postać odtwarzania rzeczywistości z obrazu – starej 
fotografii, gdzie na czarno-białych, małych obrazkach staramy się wychwycić zarysy znanej 
nam współcześnie rzeczywistości. Często jednak zapominamy, że historia to przede wszyst-
kim odtwarzanie przeszłości za pomocą dokumentów wytworzonych w danej epoce. 

Ruiny Nowego Dworu Gdańskiego w 1945 r, fot. archiwum autora
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Jako historyk odnoszę wrażenie, że w ostatnich latach wywiady ze świadkami, stare fotogra-
fie i czytanie relacji zepchnęły na boczny tor inne źródła, z jakich możemy i powinniśmy czer-
pać wiedzę o przeszłości naszego regionu. Tymczasem „tory poznania” powinny być dwa i mu-
szą być one wytyczone równolegle do siebie. Poza wymienionymi wyżej metodami poznawa-
nia historia to przede wszystkim dokumenty z epoki będące bezpośrednim świadectwem cza-
sów, w jakich powstały. Tego rodzaju materiałom odnoszącym się do powojennej historii nasze-
go regionu chciałbym się przyjrzeć. Od stycznia 2011 roku spędzam sporo czasu w archiwach. 
Generalnie interesuje mnie okres związany z zakończeniem wojny i rozpoczęciem działalności 
przez administrację polską na Żuławach, przede wszystkim w obrębie obecnego powiatu nowo-
dworskiego. Ostateczną cezurą moich badań jest rok 1990. Pożółkłe i zakurzone stare karty z ko-
lejnych zespołów akt – wiele z nich jest otwieranych po raz pierwszy – są dla mnie fascynującą 
i wcześniej w ogóle nieznaną przygodą z historią. 

O początkach polskiej administracji w Nowym Dworze i przyległych do niego gminach wie-
my niewiele i sporo materiałów z tego zakresu czeka jeszcze na swoje odkrycie i publikację. Daty 
graniczne określające czas „przełomu” dla tego obszaru to 11 marca 1945 roku, kiedy Armia 
Czerwona zajęła Tigenhof (wkrótce potem w  dokumentach polskich zaczęto używać nazwy 
Nowy Dwór) oraz 9 maja 1945 roku, kiedy skapitulowały ostatnie jednostki niemieckie w ko-
tle w okolicach miejscowości i obozu Stutthof (pierwsza polska nazwa miejscowości to Obo-
zy). Okres ten cechował chaos związany z zajęciem terenu przez Armię Czerwoną. Przebywała 
tu niewielka liczba Polaków oraz dziesiątki tysięcy Niemców (mieszkańców i uchodźców z Prus 
Wschodnich). Miały miejsce pierwsze próby utworzenia zaczątków nowych władz polskich. 
Choć województwo gdańskie powołano już 30 marca 1945 roku i obejmowało ono teoretycznie 
już wówczas także tereny Żuław, to de facto administracja polska w Nowym Dworze i okolicz-
nych gminach kształtowała się organizacyjnie i osobowo jeszcze przez kilka następnych miesię-
cy. Z powstałej w 1945 roku dokumentacji archiwalnej miasta Nowy Dwór i 8 gmin przyległych 
(wszystkie należały w tym czasie do powiatu gdańskiego z siedzibą w Sopocie i Pruszczu Gdań-
skim) wynika wyraźnie, że skala problemów, z jakimi mierzyli się Polacy na tym terenie w pierw-
szych miesiącach po zakończeniu wojny była ogromna. 

Pierwsze organizacyjne zebranie polskich wójtów, burmistrzów i  sekretarzy gmin powiatu 
gdańskiego odbyło się w Sopocie 10 maja 1945 roku. Na spotkaniu tym był „Delegat na miasto 
Nowy Dwór – ob. Wera”. Jak wynika ze stenogramu był on jedynym delegatem z terenu Żuław 
i jest pierwszym znanym źródłowo urzędnikiem polskim z Nowego Dworu. 23 maja 1945 roku 
na kolejnej odprawie u starosty poza wspomnianym wyżej delegatem z Nowego Dworu było 
już kilku innych przedstawicieli samorządu: „Wójt Gminy Tygenhof – ob. Wasilewski”, „Wójt 
Gminy Stegen – ob. Wystygło” oraz „Burmistrz Nytychu – ob. Pronowski”, „Wójt Gminy Ny-
tych – ob. Cyklaff ”1 . 

Kolejnym nazwiskiem polskiego burmistrza Nowego Dworu jakie pojawia się w materiałach 
źródłowych jest burmistrz Wyzywa, który 5 czerwca 1945 roku wydał odezwę porządkową do 

1 APM, Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Ostaszewie. Zebrania burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin 1945-
1949, sygn. 20/19. Prawidłowa pisownia nazwiska ówczesnego wójta Nytychu (Nowego Stawu) to Cyrklaff, bardzo cie-
kawe wspomnienie o nim zob.: E. Cyrklaff Ojciec był człowiekiem skrupulatnym [w:] „Prowincja” nr 1 (3), 2011, s. 
173-180.

Marcin Owsiński 
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polskich mieszkańców miasta. Jak wynika z kolejnych zachowanych dokumentów latem 1945 
roku w Nowym Dworze powołany został kilkuosobowy Zarząd Miejski (składający się z burmi-
strza, zastępcy i sekretarza), jednak sposób prowadzenia dokumentacji oraz jej wyrywkowe za-
chowanie nie pozwalają na razie ustalić nazwisk osób pełniących w tym czasie władzę. Wydaje 
się jednak, ze w toku dalszych kwerend w innych archiwach informacje te będą możliwe do od-
tworzenia. 

Wybrane do niniejszego materiału dokumenty przechowywane są w archiwum w Malborku 
i wytworzone zostały jesienią 1945 roku przez pierwsze polskie władze Nowego Dworu Gdań-
skiego (Zarząd Miejski). Dokumentacja z tego okresu dla naszego terenu jest niestety bardzo 
uboga. Ma to wytłumaczenie w stosunkowo małej biegłości „urzędowej” pracowników ówcze-
snej kancelarii (dokumenty są często pisane ręcznie, niekonsekwentne w formie i dość niechluj-
nie), brakach materiałowych (papier przez kilka pierwszych lat powojennych był towarem defi-
cytowym i dokumenty pisano na odwrocie druków niemieckich). Problem ten dotyczy wszyst-
kich ówcześnie istniejących w naszej okolicy gmin wiejskich. Na początku prezentowane są Wy-
kazy osiedleńcze miejskie (osobne wykazy tego rodzaju robiły także gminy wiejskie, w tym tak-
że gmina Nowy Dwór) wykazujący w skondensowanej formie stan ludności i substancji miasta 
pod koniec września 1945 roku. Kolejnymi dwoma dokumentami będą dwa Raporty Zarządu 
Miejskiego w Nowym Dworze z akcji osiedleńczej z września i października 1945 roku. W pre-
zentowanych materiałach zachowany został układ i pisownia oryginału. 

Dokument 1: Archiwum Państwowe Malbork, sygn. 26/43

Zarząd Miejski w Nowym Dworze 
Wykaz osiedleńczy miejski z dnia 23.09.1945:

Dane ogólne: dn. 23.09.1945, 
zniszczenia: 60%, 
zaludnienie: Polska - 164, Niemcy: 73 
mieszkania zajęte przez: Polaków – 108, Niemców – 96, wolne – 375 
warsztaty pracy zajęte przez: Polacy – 36, Niemcy – 0, wolne – 65 
Ogólne liczebne zapotrzebowanie ludności: 1500 osób. 

Warsztaty pracy zajęte (czynne): piekarnia 3 (2); restauracje 3 (2), rzeźnik 3 (1), szewc 3 (1), ślu-
sarz 2 (1), ogrodnik 2 (1), składy kolonialne 7 (2), piwiarnia/herbaciarnia 3, owocarnia/herbaciar-
nia 4 (4), stolarnia 2 (1), fryzjer 1 czynny, Spółdzielnia Sam. Chł. 1 nieczynna, olejarnia państwo-
wa 1 nieczynna, krawiec 2 nieczynnych, mularz 1 czynny, malarz artysta 1 czynny. Warsztaty pracy 
do zajęcia: lekarzy 2, akuszerka 1, apteka 1, drogeria 1, fryzjerów 2, kowali 4, kołodziejów 2, składy 
kolonialne 3, rymarzy 2, szklarzy 2, dentysta 1, krawców 3, piekarzy 2, fotograf 2, malarzy pokojo-
wych 2,mularzy 10, cieśli 8, dekarzy 4, elektromonterów 5, hydraulików 3, mleczarz-serownik 1, bla-
charzy 2. 

W powyższym sprawozdaniu możemy zauważyć kilka danych o charakterze wyjściowym dla 
Nowego Dworu w tym okresie. Po pierwsze ogromne zniszczenie wywołane działaniami wojen-
nymi, które szacowano na ponad połowę substancji miejskiej. We wrześniu 1945 roku liczba lud-
ności nie była zbyt duża i nie przekraczała 300 osób, spośród których większość stanowili Pola-
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cy. Zdecydowana większość budynków w mieście stała pusta. Plan przewidywał zasiedlenie ich 
przez ok. 1500 Polaków. Sprawozdania tego rodzaju – dla Nowego Dworu zachowało się ich kil-
ka – są typowe dla tego okresu. Składane były w regularnych odstępach czasu do Starostwa Po-
wiatowego Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (potem Sopocie). Punktem odniesie-
nia dla pierwszego sprawozdania jest drugie sporządzone miesiąc później. Daje ono dobry ob-
raz dynamizmu ówczesnej sytuacji. 

Dokument 2: Archiwum Państwowe Malbork, sygn. 26/43

Zarząd Miejski w Nowym Dworze 
Wykaz osiedleńczy miejski z dnia 25.10.1945:

Dane ogólne: dn. 15.10.1945, 
zniszczenia: 60 %, 
zaludnienie: Polska - 244, Niemcy: 797 (830) 
mieszkania zajęte przez: Polaków – 108, Niemców – 353, wolne – 123 (37) 
warsztaty pracy zajęte przez: Polacy – 35, Niemcy – 0, wolne – 62 
Ogólne liczebne zapotrzebowanie ludności: 1435 osób.

Warsztaty pracy zajęte (czynne): piekarnia 3 (2); restauracje 3 (2), rzeźnik 3 (1), szewc 2 (1), ślu-
sarz 3 (1), ogrodnik 2 (1), składy kolonialne 5 (2), piwiarnia/herbaciarnia 4 (3), kawiarnia 4 (3), 
stolarnia 2 (1), fryzjer 1 czynny, Spółdzielnia Sam. Chł. 1 nieczynna, olejarnia państwowa 1 nieczyn-
na, krawiec 1 nieczynny, mularz 1 czynny, malarz artysta 1 czynny, drogeria 1 nieczynna. Warsztaty 
pracy do zajęcia: fryzjerów 2, kowali 4, kołodziejów 2, rymarzy 2, szklarzy 2, dentysta 1, krawców 3, 
piekarzy 2, fotograf 2, malarzy pokojowych 2, mularzy 10, cieśli 8, dekarzy 4, elektromonterów 5, hy-
draulików 3, mleczarz-serownik 1, blacharzy 2, garbarzy 1.

Porównując oba dokumenty stwierdzić można, ze w ciągu kilku tygodni jesienią 1945 roku 
liczba ludności polskiej zwiększyła się o ok. 50%, a liczba ludności niemieckiej wzrosła aż o 700% 
Ogromny wzrost liczby Niemców wynikał z przenoszenia niemieckich mieszkańców z zajmowa-
nych przez nich gospodarstw do miasta, gdzie mieli czekać na przewiezienie do punktu zborne-
go i transport do alianckich stref okupacyjnych za Odrą. Osadnicy i przesiedleńcy polscy przy-
bywający na tereny Żuław w tym czasie pochodzili przede wszystkim z terenów wiejskich i roz-
dzielani byli przede wszystkim na gospodarstwa rolne, z zadaniem podtrzymania na tym terenie 
produkcji rolnej. Niemcy przenoszeni do miasta zajmowali puste mieszkania, byli również do-
kwaterowywani do już zajmowanych mieszkań i domów niemieckich. Rezerwa wolnych miesz-
kań i domów będących w gestii Zarządu Miejskiego przeznaczona była przede wszystkim dla 
rodzin Polaków – fachowców obsadzających wolne warsztaty pracy oraz wojska i urzędników. 
Mimo napływu ogromnej liczby Niemców i  zmniejszenia się liczny wolnych mieszkań zapo-
trzebowanie na nową polską ludność miejską określone w dokumencie wciąż było duże i prze-
kraczało 1400 osób. Poza cytowanymi wyżej dwoma dokumentami innych „Wykazów osiedleń-
czych z Nowego Dworu” prawdopodobnie już nie sporządzano. 

Kolejnym dokumentem o charakterze sprawozdawczym jest Raport nr 1 z akcji osiedleńczej 
złożony przez władze miejskie Nowego Dworu do Starostwa pod koniec września 1945 roku. 
Nieco prowizoryczna jeśli chodzi o układ i treść zawartość dokumentu spowodowała, że jest to 
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jedyny Raport z akcji osiedleńczej złożony w tej formie. Tak wyglądał Nowy Dwór w oczach pol-
skiej administracji na progu jesieni 1945 roku:

Dokument 3: Archiwum Państwowe Malbork, sygn. 26/43

Zarząd Miejski w Nowym Dworze 
Raport z akcji osiedleńczej nr 1 z dnia 25.09.1945:

Melduję, że akcja osiedleńcza na terenie gminy i  miasta Nowy Dwór napotyka na pewne trudno-
ści natury czysto technicznej. Miasto Nowy Dwór jest w 60 % zniszczone przez działania wojenne. 
W pierwszej chwili niezabezpieczone urządzenia uległy częściowemu zniszczeniu. 

 Energia. Brak jakichkolwiek źródeł energetycznych jak: prądu, węgla, ropy, sprzeciwia się uruchomie-
niu tak mniejszych, jak i większych zakładów pracy. Miejscowa olejarnia tylko z powodu braku ener-
gii elektrycznej jest do dnia dzisiejszego nieczynna. Niektóre warsztaty z powodu braku narzędzi trud-
no doprowadzić do stanu produkcji. 

Aprowizacja. Zaaprowizowanie miasta jest bardzo utrudnione, gdyż tereny gminy Nowy Dwór Gdań-
ski są w 85 % zalane wodą, zaś osadnicy obejmują gospodarstwa wyniszczone – sami nic nie posia-
dając nie mogą miastu zapewnić należytego zaprowiantowania, trudno nawet wywiązać się z należ-
nych kontyngentów. Natomiast dowóz żywności jest uciążliwy, gdyż dotychczas miasto nie ma żadnej 
łączności komunikacyjnej. 

Komunikacja. Magistrala kolei normalno- i wąskotorowych jest w rejonach zalanych wodą podmy-
ta. Autostrady [drogi] są w stanie dobrym i zapewniają sprawną komunikację, jednak brak pojazdów 
mechanicznych jak i  innych środków komunikacyjnych, całkowicie nie rozwiązuje problemu komu-
nikacji. Wszystko to wpływa niekorzystnie na akcję osiedleńczą. Mało jest ludzi chętnych do osiedle-

Przed ruinami olejarni w Nowym Dworze Gdańskim w 1945 r., fot. archiwum autora
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nia się na tutejszych terenach. Miasto ze swej strony zapewnia opiekę. Na terenie miasta jest placów-
ka Czerwonego Krzyża (szpital). 

Bezpieczeństwo miasta i  wsi jest należycie zorganizowanie w  myśl rozporządzenia ob. Wojewody 
Gdańskiego M.S.P., która zadowalająco współpracuje z placówką Milicji Obywatelskiej. Zdarzają się 
wypadki kradzieży i napadów. Po wsiach są dość liczne wypadki napadów rabunkowych. Najwięcej 
kradnie się koni i bydła. 

Charakterystyka ludności polskiej: ludność polska napływa ze wszystkich zakątków Polski i  rekru-
tująca się z różnych warstw społecznych, podjęła pionierską pracę. Na każdym odcinku życia mimo 
szalonych trudności życia widać dobre wyniki pracy. Wśród Polaków panuje zupełna subordynacja. 
Mimo różnic dzielnicowych, pozostałości po okupantach, Polacy zżyli się ze sobą. Pełni są poświęcenia 
dla spraw państwowych i społecznych. Po zajęciach zawodowych działają honorowo w M.S.P.2, orga-
nizują życie kulturalne, nadają miastu polskie tętno i wygląd. 

Sprawy polityczne: pod względem spraw politycznych Polacy na razie nie biorą żywszego udziału 
wkładając raczej cały swój wysiłek w pracę pionierską utrwalając polskość na tych terenach. 

Ludność niemiecka: stanowi większość. Zarządzeniem miasta obywatele niemieccy zobowiązani są 
do wykonywania prac związanych z uporządkowaniem miasta. Ludność niemiecka zachowuje spo-
kój. Obrządki religijne są pod cenzurą Polaków. 

Obserwacje i  wnioski: zdarzają się przypadki, ze niektórzy Polacy po objęciu warsztatów pracy, 
względnie otrzymania nakazu zajęcia warsztatu już nie powracają do miasta. Miasto znajduje się 
w toku wykonywania prac porządkowych, chwila doprowadzenia miasta do należytego stanu zatrud-
nienia wymaga jeszcze dużo ludzi. Nadmieniam, że niektóre punkty sprawozdania nie zostały jeszcze 
wyczerpująco opracowane. Następne meldunki będą wpływały terminowo z uwzględnieniem wszyst-
kich danych.

Sekretarz   Burmistrz (bez podpisów)

Cytowany wyżej Raport pokazuje nieco więcej niż tylko suche dane statystyczne i daje ob-
raz sytuacji społecznej miasta, w którym zniszczona jest infrastruktura komunalna, brak jest źró-
dła energii, szwankują dostawy żywności, w wszelka komunikacja ze światem jest bardzo utrud-
niona ze względu na zalanie terenów wodą. W dokumencie została również zauważona przewa-
ga liczebna ludności niemieckiej, która jako siła robocza używana jest do odgruzowywania mia-
sta. Wzmiankowana z kolei postawa Polaków i ich niewielka liczebność przesłoniono są przez 
zagrożenia płynące z rabunków, kradzieży i ogólnej niepewności własnego losu. Wydaje się, że 
widoczna w dokumencie próba ideologicznego dodania „urzędowego animuszu” tej grupie jest 
jednak tylko urzędniczym sloganem przeznaczonym dla wyższych władz. 

Drugi Raport z Akcji osiedleńczej sporządzony został w mieście miesiąc później, pod koniec 
października 1945 roku. Tym razem na wyraźne żądanie władz ujęty on został w formę wyma-
ganą od tego rodzaju dokumentów, tj. z odpowiednim układem i dużym opisem. Jest to równo-

2 M.S.P. – Miejska Straż Porządkowa, tymczasowa formacja złożona z mieszkańców narodowości polskiej pełniąca służbę 
wartowniczą i porządkową, współpracująca z Milicją Obywatelską. 
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cześnie ostatni zachowany Raport tego rodzaju z Nowego Dworu. Pozwala on dość szczegóło-
wo przypatrzeć się miastu, jego mieszkańcom i władzom na progu nowej, tym razem polskiej, 
historii miasta.

Dokument 4: Archiwum Państwowe Malbork, sygn. 26/43

Zarząd Miejski w Nowym Dworze 
Raport nr 2 z akcji osiedleńczej Miasta Nowego Dworu za czas od 23.09 do 25.10.1945:

Stosownie do przesłanego wzoru w sprawie składania terminowych raportów z akcji osiedleńczej prze-
syłam sprawozdanie składając odpowiedzi na poszczególne pytania kwestionariusza. 

Odnośnie punktu I. Dotyczącego sprawozdania z pracy Państwowego Komitetu Osiedleńczego Za-
rząd Miejski nie może udzielić konkretnej informacji. 

Odnośnie punktu II. Dotyczącego sprawozdania z pracy referatu osiedleńczego. Donoszę, że z powo-
du braku sił biurowych i etatów, referat ten przy zarządzie miasta nie jest jeszcze obsadzony. Wszyst-
kie terminowe sprawozdania związane z osadnictwem miejskim, załatwia na razie zastępca sekreta-
rza. W każdym razie dla przyszłej pracy tego referatu został przygotowany odpowiedni materiał. Re-
ferat osiedleńczy prowadzi dokładny wykaz wolnych lokali mieszkaniowych, handlowych i warszta-
tów pracy, z uwzględnieniem uszkodzeń. Wszystkie mieszkania przydzielone osiedleńcom są z grub-
sza doprowadzone do stanu użyteczności. Jednocześnie referat osiedleńczy współpracuje z referatem 
ruchu ludności i referatem handlowo-przemysłowym, przeprowadzając ścisłą statystykę. W pracy re-
feratu osiedleńczego nie napotyka się na poważniejsze trudności. 

Odnośnie punktu III. dotyczącego przebiegu akcji osiedleńczej oraz trudności z nią związanych. Ak-
cja osiedleńcza napotyka na pewne trudności natury technicznej. Pomimo, że Żuławy należą do naj-
żyźniejszych ziem, to jednak okolice Nowego Dworu działają zniechęcająco na ludzi zamierzających 
się tutaj osiedlić. Tereny przylegające do Nowego Dworu są zalane wodą. Nowy Dwór jest w 60 % 
zniszczony przez działania wojenne. Poważniejsze ośrodki przemysłowe, z braku energii elektrycznej, 
są unieruchomione. Arterie komunikacyjne są częściowo zalane wodą. Brak komunikacji oraz odpo-
wiednich środków transportowych i lokomocji odcinają ten teren od reszty świata. Wszystko to działa 
bardzo ujemnie na psychikę człowieka pragnącego się tutaj osiedlić. Rolnik nie znajduje na razie od-
powiednich gospodarstw, gdyż jak wspomniano, teren jest w 85 % zalany wodą. Wolne gospodarstwa 
są poważnie zniszczone, brak inwentarza żywego i sił pociągowych (a tych potrzeba dużo, gdyż zie-
mia jest na ogół ciężka) powoduje, ze rolnicy nie obeznani z prowadzeniem takiej gospodarki nie są 
w stanie wywiązać się ze swoich dobrze pojętych prac. Podobnie robotnicy przemysłowi nie znajdują 
tutaj źródeł utrzymania, gdyż zakłady przemysłowe, jak np. Państwowa Olejarnia „Żuławy” z powo-
du braku energii elektrycznej jest do tej pory unieruchomiona. Mniejsze zakłady i warsztaty są prze-
ważnie zdekompletowane i brak jest najpotrzebniejszych narzędzi. Poza tym Zarząd Miejski nie po-
siadając żadnych subwencji na odbudowę miasta, nie jest w stanie opłacić większej ilości robotników, 
mimo, że prac związanych z odbudową miasta jest bardzo dużo.

Odnośnie punktu IV: co powiatowy Komitet Osiedleńczy uczynił dla przezwyciężenia trudności 
i usprawnienia akcji, a z czym zwraca się o interwencję do Urzędu Wojewódzkiego. Pomimo, że Za-
rząd Miejski do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnych subwencji na odbudowę miasta, to jednak 
w tym kierunku poczyniono już pierwsze kroki. Miasto ukończyło wstępnie prace porządkowe. Ogród 
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miejski został uporządkowany, z  ulic miasta usunięto złomy gruzów, co mimo wielkiego zniszcze-
nia nadało ulicom wygląd dosyć estetyczny. Dużo mieszkań zniszczonych doprowadza się do stanu 
użyteczności, także drobne uszkodzenia budynków np. naprawy dachów przeprowadza się możli-
wie szybko, zabezpieczając w ten sposób domy przed dalszym zniszczeniem. Osiedleńcy dzięki stara-
niom miasta otrzymują mieszkania z grubsza wyremontowane i nadające się do zamieszkania. Pra-
ce te przeprowadza się wykorzystując siły robocze niemieckie (opierając się na zarządzeniu wydanym 
przez Zarząd Miasta, które traktuje o przymusowej pracy wszystkich mieszkańców narodowości nie-
mieckiej. Kierownictwo pracy powierzone jest rzemieślnikom i  fachowcom polskim. Drobne warsz-
taty rzemieślnicze mimo szalonych trudności podjęły już dość intensywną pracę związaną z odbu-
dową miasta. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna została naprawiona i oddana do użytku mieszkań-
com miasta. Wysiłkiem miasta został wyremontowany i uporządkowany i oddany do dyspozycji leka-
rza powiatowego Szpital Miejski. W ostatni czasie w piwnicach szpitala pojawiła się woda, a ponie-
waż znajduje się tam kuchnia i urządzenia ogrzewnicze, szpital, chwilowo z wyjątkiem przychodni, 
jest nieczynny. Tak samo miejski ośrodek zdrowia, po gruntownym remoncie, doprowadza się do stanu 
użyteczności. Zarząd Miejski własnym wysiłkiem zamierza w jak najkrótszym czasie uruchomić pry-
mitywnie elektrownię, która by tylko w godzinach wieczornych zaopatrywała mieszkańców w światło. 
Jednocześnie Zarząd Miejski uporządkował budynek w parku miejskim, który przeznaczył na przed-
szkole dla dzieci. Podjęta praca odbudowy miasta jest pracą syzyfową, natomiast prędszej odbudowy 
miasta spodziewać się należy z chwilą otrzymania większych subwencji na odbudowę. 

Odnośnie punktu V: współżycia z Armią Czerwoną. Na terenie miasta nie kwateruje obecnie żaden 
oddział Armii Czerwonej. Od czasu do czasu pojawiają się tylko pewne oddziały, będące prawdopo-
dobnie w przemarszu. Niezależnie od tego pojawiają się tak zwani maruderzy. Trudno jest jednak 
ustalić, czy są to żołnierze Armii Czerwonej. Faktem jest, że występują w mundurach Armii Czerwo-
nej, a złe zachowanie się ich nie wpływa dodatnio na ludność. W intencji dobrego współżycia należa-
łoby aby jak najprędzej władze bezpieczeństwa ustaliły personalia maruderów podkopujących au-
torytet Armii Czerwonej. Bliższe objaśnienia podane są w punktach omawiających bezpieczeństwo. 

Odnośnie punktu VI: charakterystyka dawnej ludności polskiej. Na ogół dawnej ludności narodowo-
ści czysto polskiej obecnie tutaj nie ma, poza kilkoma Polakami, którzy w czasie okupacji niemieckiej 
byli przymusowo wywiezieni na te tereny celem wykonywania prac przymusowych. Polacy ci po oswo-
bodzeniu przez Armię Czerwoną pozostali na miejscu obejmując natychmiast placówki gospodar-
cze, na których w czasie okupacji byli zatrudnieni. Mimo silnego nacisku ze strony władz niemieckich 
przynależności narodowej nie zmienili. Pod względem zapatrywań politycznych są socjalistami i na-
leżą do PPS.

Odnośnie punktu VII: charakterystyka napływających osadników polskich. Ludność polska napływa 
szczególnie z województwa Warszawskiego i Pomorskiego. Jest także spory napływ repatriantów zza 
Buga. Ściśle mówiąc mamy tutaj ludność z różnych dzielnic Polski. Pomimo różnic dzielnicowych Po-
lacy zżyli się ze sobą, jeden wobec drugiego wykazuje dużo zrozumienia i panuje między nami zupeł-
na harmonia. Ludność składa się z różnych warstw społecznych, najwięcej jednak jest elementu urzęd-
niczego. Wszyscy Polacy zupełnie pewni poświęcenia dla spraw Państwowych i Społecznych. Życie kul-
turalne na razie słabe. Pod względem politycznym Polacy nie biorą żywszego udziału, gdyż cały wy-
siłek wkłada się w pracę pionierską. Jednakże istniejąca Polska Partia Socjalistyczna rozwija się co-
raz pomyślniej, więc członkowie zamierzają otworzyć świetlicę, lokal społeczno-kulturalny, w którym 
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ogniskowałoby się jednocześnie życie polityczne. Tak samo PPR rozwinęła już swoją działalność, któ-
ra ożywia się z każdym dniem.

Odnośnie punktu VIII: zachowanie się ludności niemieckiej. Ludność niemiecka zachowuje się zupeł-
nie spokojnie, okazując tylko niezadowolenie z powodu złego zaprowiantowania. Obrządki religijne 
są pod stałym nadzorem władz polskich. 

Odnośnie punktu IX: Stan bezpieczeństwa na wsi i w miastach. Stan bezpieczeństwa w mieście jest 
należycie zorganizowany. Placówka Miejskiej Milicji Obywatelskiej jest trochę słaba siłą czterech mi-
licjantów i nie może dać całkowitej gwarancji za stan bezpieczeństwa miasta, wobec czego z pomocą 
MO przychodzi zorganizowana w myśl Wojewody Gdańskiego i utworzona także w naszym mieście 
tak zwana Miejska Straż Porządkowa, składająca się z miejskich Polaków, ludzi nieskazitelnych mo-
ralnie i fizycznie. MSP współpracując z MO stoi na straży ładu i porządku w mieście. W ostatnim ty-
godniu do Nowego Dworu przekazano także dwóch urzędników bezpieczeństwa, którzy tworzą na 
terenie miasta ekspozyturę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo, że stan bezpieczeństwa jest 
należyty, to jednak od czasu do czasu meldowane są kradzieże i nocne napady. W kilku przypadkach 
milicja jak i sami poszkodowani stwierdzili, że sprawcami byli jacyś osobnicy uzbrojeni i umunduro-
wani. W ostatnich tygodniach zameldowano wypadek gwałtu, gdzie poszkodowana zarażona wene-
rycznie niemka stwierdziła, iż sprawcami byli uzbrojeni osobnicy, którzy występowali w mundurach 
rosyjskich. Poza tymi wypadkami, szczególnie wieczorami, jest dużo bezładnej strzelaniny, która alar-
muje mieszkańców i milicję. 

Odnośnie punktu X: stan komunikacji. Stan komunikacji jest cholendalny (tak w oryginale, horren-
dalny). Nowy Dwór jest odcięty od świata i do dnia dzisiejszego miasto nie ma żadnej stałej łączności 
i komunikacji. Najdalej wysunięta łączność kolejowa dochodzi do Nytychu. Inne arterie komunikacyj-
ne jak autostrady [drogi] są na ogół w stanie dobrym i zapewniają dość sprawną komunikację, brak 
jest jednak odpowiednich pojazdów mechanicznych. 

Odnośnie punktu XI: stan aprowizacji. Aprowizacja miasta jest w  stanie opłakanym, na zły stan 
aprowizowania wpływa przede wszystkim to, że tereny okoliczne są zalane wodą, zaś osadnicy obej-
mujący gospodarstwa wyniszczone, nie mogą zapewnić miastu należytego zaprowiantowania. Poza 
tym dowóz żywności z powodu okropnej komunikacji jest bardzo uciążliwy i prawie niemożliwy. Wo-
bec zbliżającej się zimy w Nowym Dworze grozi nieomal że nędza. Ceny artykułów żywnościowych, 
poza przydziałem kart aprowizacyjnych, są w placówkach wolnego handlu niewspółmiernie wysokie 
w stosunku do zarobków robotników, rzemieślników i pracowników państwowych. Odczuwa się brak 
kartofli, mąki, tłuszczów i innych artykułów pierwszej potrzeby. Na kartki żywnościowe nie zawsze 
otrzymuje się przydzielone towary. 

Odnośnie punktu XII: Stan inwentarza żywego. Gospodarstw rolnych należących do miasta jest mało, 
są to przeważnie gospodarstwa zalane wodą. W mieście jest nieco inwentarz żywego, około 12 krów 
i 10 koni. Skromna ilość koni nie pozwala na dostarczanie podwód, których w ostatnich dniach jest 
więcej jak koni w mieście. Ilość krów nie pokrywa zapotrzebowania dla dzieci dla naszego miasta. 
W ostatnich dniach Zarząd Miejski począł starania o przydział krów dla miasta. 

Odnośnie punktu XIII: Uwagi do pracy PUR. PUR urzęduje w Nytychu dla lepszej sprawności i sprę-
żystości w urzędowaniu. Rejonowy Inspektorat Osadnictwa w Nytychu deleguje dwa razy w tygodniu 
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urzędników, którzy w Urzędzie Ziemskim załatwiają sprawy na miejscu. W najbliższym czasie dla 
usprawnienia swej pracy PUR stworzyć ma ekspozyturę w Nowym Dworze. 

Odnośnie punktu XIV: Uwagi o pracy Urzędu Ziemskiego. Pomimo, że praca Urzędu Ziemskiego na-
potyka pewne trudności, gdyż brak jest tutaj odpowiednich danych gruntowych, jednak Urząd Ziem-
ski przydziela udziały ziemi sprawnie i należycie. 

Odnośnie punktu XV: uwagi gospodarcze przy przydziale mieszkań i zakładów pracy. Dotychczas 
Urząd Miejski przydzielał osiedleńcom mieszkania z grubsza wyremontowane, dobre do zamieszka-
nia. W takim samym stanie zostały oddane osiedlającym się tutaj ludziom warsztaty pracy. Ponieważ 
Zarząd Miasta nie otrzymuje kredytów na odbudowę miasta, więc w przyszłości będzie musiał odda-
wać mieszkania w takim stanie w jakim faktycznie są. Mieszkania i warsztaty przydziela się w myśl 
odpowiednich urzędowych form, polegających na złożeniu wniosku zatwierdzonego przez miasto. 

Odnośnie punktu XVI: Jakich osadników do których warsztatów pracy potrzebują miasta ze wzglę-
dów politycznych i gospodarczych. Miasto może w razie otrzymania kredytów potrzebnych na odbu-
dowę miasta chłonąć jeszcze dużo osadników, rzemieślników i robotników budowlanych. Istniejące już 
dzisiaj warsztaty pracy zaspokajają całkowicie potrzeby 244 znajdujących się tutaj Polaków. Na ra-
zie potrzebni są dwaj szklarze i kilku murarzy, trudno jest bowiem osiedlić dużo fachowców, którzy nie 
znają tutejszych warunków egzystencji o której mogą pomyśleć, gdy odbudowa miasta ruszy w szyb-
kim tempie naprzód. 

Odnośnie punktu XVI: Jakie kolejne gminy i gromady powinny być osiedlone w powiecie przez rolni-
ków oraz dokonania spisu gospodarstw wolnych i zajętych przez niemców. Co do zapytania nie moż-
na dać konkretnej odpowiedzi poza wyjaśnieniem, że Zarząd Miasta posiada dokładny spis domów 
mieszkalnych, lokali przemysłowych oraz handlowych wolnych i zajętych przez Polaków. Niemcy za-
mieszkują tylko pewne więcej zniszczone ośrodki miasta. 

Poczta w Nowym Dworze Gdańskim w 1945 r., fot. archiwum autora
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Odnośnie punktu XVII: Reasumując wszystkie omówione w raporcie odpowiedzi podkreślić należy, że 
brak odpowiednich kredytów na odbudowę miasta, kiepskie warunki aprowizacyjne oraz zły stan ko-
munikacyjny wpływają hamująco na akcję osiedleńczą. 

Cytowany wyżej raport z października 1945 roku to dokument ważny i jedyny w swoim ro-
dzaju. Opisy poszczególnych elementów życia miasta i stanu jego ludności są szczere i wyczer-
pujące, a ogólny obraz nie jest podkolorowany. W mieście dzieje się źle: mimo uruchomionej ka-
nalizacji i wodociągów, szpitala oraz bliskiej uruchomienia elektrowni warunki życia są ciężkie 
(tak dla Polaków jak i Niemców). Miasto nie jest właściwie zaopatrywane, mieszkania są znisz-
czone i zdewastowane, brak jest środków transportu, okolica jest zalana wodą, a w mieście i oko-
licach grasują szabrownicy i maruderzy, z którymi nie potrafi sobie poradzić kilkuosobowa pla-
cówka MO. Miasto wydaje się odcięte od świata i zdane tylko na siebie. Ludzie dopiero próbują 
przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości i nowego otoczenia, jak się też wydaje wszyscy starają 
się przygotować do pierwszej zimy na nowym miejscu – pierwszej zimy na Żuławach…. 

Przytoczone wyżej dokumenty to nieznane, a bardzo cenne źródła do poznania najnowszej 
historii Żuław. Mogą być z pewnością przyczynkiem do wielu opowieści, także szczegółowych, 
„naocznych” i fotograficznych. Narracja dokumentu z czasu bezpośrednio powojennego nie jest 
jak widać opowieścią wyidealizowaną, a wizja jest wszechstronna i szczera. Mimo że są to do-
kumenty urzędowe widać w nich także osobistą refleksję i codzienny trud nad zbudowaniem 
czegoś, co można by nazwać psychiczną i aprowizacyjną stabilizacją bytu. Na pewno daje się 
również odczuć ówczesna wielonarodowość miejscowości i  rany zadane miastu przez wojnę. 
Mimo wszystkich trudności, a chyba nawet wbrew im wszystkim nasi przodkowie jednak dali 
radę i wytrzymali pierwszą zimę, oswoili krajobraz, osuszyli wodę, nauczyli się ziemi i zostali 
w swoim nowym domu, naszym domu. 

Zalane Żuławy w 1945 r., fot.archiwum autora

Pionierskie czasy nowego Dworu Gdańskiego
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Leszek Sarnowski

wolność w SaMo 
południe

kilka reFlekSJi i cytatów na MargineSie 
wyborów 4 czerwca 1989 r.

Plakat z  kultowym Gary Cooperem w  roli sprawiedliwego i  dumnego szeryfa z  filmu 
„W samo południe” był najsłynniejszym plakatem, który pojawił się na ulicach całej Pol-
ski w  1989 roku i  najlepiej w  tym czasie oddawał nasze emocje. To był zwycięski szeryf 
i my byliśmy zwycięzcami. Szeryf z plakatu nie miał w dłoni rewolweru tylko kartkę wy-
borczą z logo „Solidarności”. Takimi właśnie kartkami, wspartymi oczywiście ogromną pra-
cą organizacyjną i pełną entuzjazmu kampanią wyborczą, wygraliśmy również MY. Wygra-
li Ci, którzy nie zwątpili w „Solidarność”, wygrali Ci, którzy zostali w kraju i Ci, którzy zmu-
szeni zostali z niego wyjechać, Ci, którzy angażowali się w walkę podziemną i Ci, którzy 
ich wspierali... Komitet obywatelski „Solidarność” to ważna część życiorysów naszego po-
kolenia. To było wtedy wyjście z domu, samoorganizacja, właściwie inicjacja działań de-
mokratycznych, prawdziwa szkoła demokracji w czystym wydaniu, z jej wadami i zaletami. 
W 1989 roku prowadziliśmy działania dwutorowo. Najpierw rejestracja lokalnej „Solidar-
ności”, a jednocześnie próba tworzenia struktur Komitetu. My w Szkole Podstawowej nr 2, 
gdzie uczyłem wówczas historii. byliśmy pierwszym zakładem pracy ze Sztumu, który zare-
jestrował swoje istnienie. To był początek reaktywowania „Solidarności” w naszym mieście. 
Za nami poszły inne zakłady. Dopiero kiedy udało się stworzyć zręby organizacji związko-
wych w zakładach pracy, można było zająć się powołaniem Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność”. Trzeba się było bowiem najpierw policzyć. Nie było to trudne. W takich mia-
steczkach, jak Sztum nie da się wiele ukryć. Ludzie się dobrze znają, wszyscy o sobie prawie 
wszystko wiedzą. Wiedzą, co kto robił w 1980 roku i jak się zachował w stanie wojennym. 
Do tego nie trzeba było teczek IPN-u, te przyszły później i nie była to łatwa prawda dla wie-
lu. Wtedy jednak wystarczyła własna wiedza czy dobra opinia zaufanego proboszcza, a ta-
kim był na pewno ks. Antoni Kurowski z kościoła św. Anny w Sztumie, który bardzo poma-
gał w powstawaniu naszego ruchu. 

Poza tym przełom lat 1988/ 1989, szczególnie pierwsze zwiastuny odwilży, jak choćby 
rozmowa Wałęsa-Miodowicz, przygotowania do rozmów Okrągłego Stołu, powodowały, że 
ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać. Przestali się bać. Wyszli z domu, dosłownie i w przeno-
śni. Już 14 maja 1989 roku przedstawiciele wszystkich komisji zakładowych „Solidarności” 
ze Sztumu i okolic powołali Komitet Obywatelski „Solidarność”. Zostałem jego przewodni-
czącym. Zastępcą został Wacław Bielecki, działacz „Solidarności” z 1980 roku i twórca lo-
kalnej gazety z tego okresu (dziś razem, co symboliczne, tworzymy nasz kwartalnik). Sekre-
tarzem została nauczycielka Mirosława Pastuszuk. Do zarządu weszli też Józef Zdziennicki, 
handlowiec i Zenon Raszczyk, inżynier rolnik z Kombinatu Rolnego Powiśle. W Komite-
cie znaleźli się osiemnastolatkowie, obok osób na emeryturze. Spotykaliśmy się w niedzielę 
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po wieczornej mszy w salce domu parafialnego przy kościele św. Anny. Przeważali nauczy-
ciele, dużo było inteligencji technicznej i pracowników służby zdrowia. 

Najważniejszą wówczas kwestią były przygotowania do zbliżających się wyborów - zgło-
szenie mężów zaufania do komisji wyborczych, wybranie członków tych komisji z „Solidar-
ności”, przeszkolenie ich co mają robić i czego pilnować, bo obawiano się, że wybory te, jak 
i wszystkie poprzednie mogą być sfałszowane przez komunistyczne jeszcze przecież wła-
dze. To były wspaniałe chwile. Pamiętam, jak w maju przed kościołem sprzedawaliśmy ce-
giełki wyborcze, rozdawaliśmy znaczki związkowe i ulotki z wyborczymi instrukcjami jak 
głosować, by „Solidarność” wygrała. To był prawdziwy entuzjazm i poczucie wspólnoty, nie 
tylko parafialnej, ale tej rodzącej się wspólnoty obywatelskiej, którą wówczas czułem i któ-
rą widziałem w oczach ludzi wychodzących z kościoła. Choćby dla tej chwili warto było to 
robić. W wyborczej agitacji nie byliśmy mistrzami, bo żadne z nas nie miało doświadczenia, 
bo kampanii wyborczych w PRL nie trzeba było robić, bo po co, przynajmniej w tym wzglę-
dzie władza nie była zakłamana. Jak się robi kampanię widzieliśmy jedynie w amerykań-
skich filmach, ale na to nie było ani czasu ani pieniędzy. Plakaty i ulotki dostawaliśmy z cen-
trali, za pośrednictwem Elbląga. W tamtejszych strukturach „Solidarności” działali wówczas 
między innymi Józef Gburzyński, późniejszy, pierwszy niekomunistyczny prezydent Elblą-
ga i Leonard Krasulski obecny poseł PiS. Wieców wyborczych nie było zbyt wiele. Pamię-
tam jeden z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Borowskiego, naszych kandyda-
tów do senatu oraz Edmunda Krasowskiego, naszego kandydata do sejmu. Spotkanie odby-
wało się w sali znajdującej się przy szpitalu.

A wybory to prawdziwa eksplozja radości. Wszyscy nasi kandydaci, do sejmu - Edmund 
Krasowski, do senatu - Jarosław Kaczyński i Antoni Borowski, zwyciężyli we wszystkich ob-
wodach wyborczych, także w więzieniu, gdzie również był zamknięty obwód wyborczy. By-
łem wówczas członkiem jednej z komisji wyborczej i widziałem, jak w miarę liczenia gło-
sów, coraz bardziej przerażone stawały się miny członków komisji, którzy nie byli przyzwy-
czajeni, do tego, że wyniki wyborów mogą być jakąś niewiadomą, zaskoczeniem. Przecież 
we wcześniejszych głosowaniach wszystko dawało się przewidzieć, żadnych niewiadomych, 
bo nie za bardzo było w  kim wybierać. A  tu nagle szok. Przedstawiciele legalnej władzy 
przegrywają. Ten smutek w oczach członków komisji wyborczych było widać i pogłębiał się 
w trakcie liczenia głosów. Kartek z głosami na „Solidarność” przybywało z minuty na minu-
tę, a na kandydatów rządzącej partii zdecydowanie mniej. Szczególnym smutkiem napawała 
lista krajowa, która miała być dla komunistów azylem przetrwania, a tu proszę niewdzięcz-
ny i niesforny naród skreśla dotychczasowych swoich władców. Jedna z kart do głosowania 
w mojej komisji szczególnie była znamienna i wzruszająca. Na liście krajowej skreślone były 
wszystkie nazwiska, a dodatkowo dopisane zostało nazwisko Wojciecha Jaruzelskiego i tak-
że skreślone. To był prawdziwy majstersztyk antykomunistycznej postawy. 

Pod koniec roku rozpoczęliśmy wydawanie naszej gazetki „Sztumska Solidarność”, któ-
ra była kontynuacją biuletynu wydawanego przez związek w 1980 roku. Byliśmy wówczas 
w wydawniczej awangardzie. Bo 8 maja 1989 roku ukazał się pierwszy numer „Gazety Wy-
borczej”. 28 października 1989 rusza „Młoda Polska”, pierwszy tygodnik katolicki na Wy-
brzeżu, redagowany przez młodych działaczy Ruchu Młodej Polski, pod kierunkiem Wie-
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sława Walendziaka. 21 grudnia wychodzi pierwszy numer „Sztumskiej Solidarności”, który 
świadomie nawiązywał do tej z 1981 roku, gdyż był kolejnym 46 numerem gazety. Dopie-
ro 22 lutego 1990 roku wyszedł pierwszy numer „Gazety Gdańskiej” związanej z Gdańskim 
Kongresem Liberałów, pod kierunkiem Jana Krzysztofa Bieleckiego, Janusza Lewandow-
skiego i Donalda Tuska. W pierwszym numerze naszej gazetki pisaliśmy wówczas: „Chce-
my być pismem czytanym i współredagowanym przez wszystkich, dla których Solidarność jest sy-
nonimem prawdy i wolności. Chcemy być pismem... ludzi, którzy nigdy nie odpisali Solidarności 
na straty. Nawet jeśli niczego więcej nie robili, a nie zawsze tak było - pozostali jej wierni... Wra-
camy do Was, wierni czytelnicy sprzed lat ośmiu, żeby nadal mówić prawdę o naszych sprawach 
codziennych i odświętnych. Przychodzimy do Was, nowych, którzyście dojrzeli w ciągu długiej 
przerwy między poprzednim i dzisiejszym numerem pisma i wybieraliście Solidarność jako po-
stawę obywatelską... To nareszcie zaczyna być nasz własny kraj. Musimy go sami zmieniać, uczy-
nić prawdziwym domem. „Sztumska Solidarność” chce w  tych zmianach uczestniczyć być ich 
kroniką i trybuną”.

Można powiedzieć, że 1989 rok to nie była jeszcze w pełni wolna i suwerenna Polska, że 
to był początek drogi. Nie czuliśmy wtedy, że ktoś nas próbuje oszukać, że nami manipuluje, 
narzucając na przykład kandydatów na parlamentarzystów. Nie czuliśmy się oszukiwani, bo 
wierzyliśmy Lechowi Wałęsie, Lechowi Kaczyńskiemu, Bogdanowi Borusewiczowi, Bog-
danowi Lisowi, Andrzejowi Wajdzie. Dawaliśmy im prawo decydowania trochę za nas, bo 
czasu było niewiele. Oni byli naszą wyidealizowaną władzą, my byliśmy żołnierzami, oby-
watelskim pospolitym ruszeniem. Ale jak to z pospolitym ruszeniem, bywa sprawne, ale nie 
zawsze posłuszne. Dlatego, kiedy po wygranych wyborach 4 czerwca, nasi liderzy rozkaza-
li rozwiązać komitety, nie posłuchaliśmy. Wypowiedzieliśmy posłuszeństwo w słusznej na-
szym zdaniem sprawie. Czuliśmy w sobie siłę, która może góry przenosić, poczuliśmy się ra-
zem, a tu nagle ktoś mówi, że już po robocie, możemy się rozejść

Dwadzieścia cztery lata po tamtych wyborach dobrze jest przypomnieć czas, kiedy po-
nad osobiste interesy i poglądy polityczne przedłożyliśmy potrzebę wspólnego działania. 
Z dzisiejszej perspektywy warto spojrzeć na wydarzenia tamtej „obywatelskiej wiosny”. Dla 
wielu z nas były to pierwsze wybory, w których wzięliśmy udział. A odniesione zwycięstwo 
było możliwe dzięki zaangażowaniu i poświęceniu członków i współpracowników Komite-
tów Obywatelskich „Solidarność”. Jak się okazało był to trudny początek drogi do demokra-
cji. Może szczególnie dziś trzeba przypomnieć ten piękny fragment naszej współczesnej hi-
storii, niezależnie od ocen historyków i publicystów, a nawet ówczesnych działaczy „Soli-
darności”. Póki świadectwo tamtych wydarzeń mogą dać nie tylko dokumenty i prace na-
ukowe, lecz ich uczestnicy. Póki jeszcze jesteśmy w stanie rozpoznać w nich przyjaciół i od-
naleźć klimat tamtych wiosenno-letnich dni. Takie gesty ludzkiej solidarności są zawsze 
bardzo ważne, solidarności z tymi, którzy – skromni, nieznani i bezinteresowni - kładli wte-
dy podwaliny pod Rzeczpospolitą Samorządną. Byliśmy wtedy razem i to była siła.

Wydarzenie sprzed 24 lat często są dziś oceniane przez pryzmat tego co się zdarzyło póź-
niej, czyli łatwego właściwie do przewidzenia, podziału środowiska szeroko pojętej „Soli-
darności”. Brytyjski historyk Timothy Gorton Ash pisał o tych dniach, nie bez racji, że „pol-
ski okręt odbił już od komunistycznego brzegu, ale noc jest ciemna, fala wysoka, a załoga 
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pijana”. Byliśmy rzeczywiście „pijani”, bo zachłyśnięci, choć ograniczoną, ale jednak wolno-
ścią. Warto wracać do tamtych chwil, choćby ku refleksji i przestrodze.

Oto kilkanaście cytatów uczestników i obserwatorów tamtych wydarzeń:

„4 czerwca zapamiętamy jako POLSKIE ŚWIĘTO. Polacy głosowali za nadzieją. Uwierzyli „Solidar-
ności”. Uwierzyli Lechowi Wałęsie…wyniki są zobowiązaniem na przyszłość. Na zaufanie ludzi „Solidar-
ność” musi teraz pracować przez najbliższe cztery lata. Nie jest to przeto powód do euforii, lecz do namy-
słu. Musimy postępować tak, żeby sprostać oczekiwaniom: nie pozwolić się wpisać w system nomenklatury 
z jednej strony, ale też - z drugiej - nie pozwolić sobie na tryumfalistyczno-konfrontacyjną retorykę… Ład 
instytucjonalny po wyborach powinien być budowany wokół idei dialogu i kompromisu. Nie zmieniło się 
przecież polskie położenie geopolityczne; nie zmienili się dysponenci aparatu przemocy… Solidarność bę-
dzie przestrzegać porozumień Okrągłego Stołu, tego samego oczekujemy od władz. Musimy wspólnie zrzu-
cić totalitarny gorset ustrojowy…” 

- Adam Michnik, Gazeta Wyborcza, 7.06.1989 

 „Wybory miały przede wszystkim charakter plebiscytu. Były reakcją na przeszłość. Dały wyraz ogromne-
mu kredytowi zaufania dla „Solidarności”. Ujawniły też spory procent ludzi, którzy jeszcze nie czują tego, iż 
przed Polską otworzyła sę nowa szansa. Myślę, że jest to historyczna chwila, w której potrzebne jest wielkie po-
czucie odpowiedzialności wszystkich stron.” 

- Tadeusz Mazowiecki, Gazeta Wyborcza, 7.06.1989

„Jest bardzo ważne, żeby ocenić rezultat tych wyborów bez paniki z  jednej strony, bez triumfalizmu 
z drugiej. Wybory niczego nie zmieniły, bo też zmienić nie mogły. Natomiast w procesie, który się rozpoczy-
na, ważne jest, aby obie strony miały poczucie własnej siły. „Solidarność” uzyskała w tych wyborach pew-
ność, że jej polityka kompromisu jest akceptowana przez znaczną większość społeczeństwa, a zatem może 
mówić jak partner silny. Władz powinna mieć świadomość, że kontraktem Okrągłego Stołu ma zapewnio-
ną kontynuację ustrojową. To jest dobry punkt wyjścia do dalszej ewolucji.”

 - Bronisław Geremek, Gazeta Wyborcza, 7.06.1989

„4 czerwca to był plebiscyt. Obywatele mieli odpowiedzieć na pytanie, czy chcą dalszego trwania PRL 
i nie suwerennej Polski, czy też pragną uzyskać niewielką nadzieję na powstanie wolnej i demokratycznej 
ojczyzny. . Często powtarzam, że Okrągły Stół to był ostatni rozdział Polski Ludowej, a nie –jak niektó-
rzy twierdzą-pierwszy III RP, który widzę właśnie jako historyczne wybory 4 czerwca. … Twierdzi się, że 
można było poczekać kilka miesięcy, a system by się zawalił. Wtedy obóz Solidarności uzyskałby lepsze wa-
runki i rezydentem Ne byłby Jaruzelski, a do establishmentu nie zostaliby włączeni ludzie z tamtego syste-
mu. A ja dostrzegam też inną możliwość. Wyobrażam sobie, że nastąpiłby gorszy scenariusz… W dniu wy-
borów skończył się system komunistyczny w rozumieniu PRL-owskim. Oczywiście w wielu obszarach trwa 
on nadal i ma się dobrze. Niech przykładem będzie sprawa upadających stoczni będących nadal w rękach 
państwa. To jest porażka tak zwane prywatyzacji, która tak naprawdę nie dokonała się w pełni. W wielu 
Polakach poprzedni system nadal tkwi.”

- prof. Jerzy Eisler, historyk, Rzeczpospolita, 2.06.2009

„Wybory 4 czerwca to był ogromny sukces polskiego społeczeństwa. Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy 
mówić o utracie szans na całkowite obalenie komunizmu. System, który likwidowano, to była biurokratycz-
na, autorytarna dyktatura, oparta na braku samorządności i manipulacji prawem. I ten system został zli-
kwidowany. A przecież mimo niewydolności ekonomicznej do końca miał on poparcie około 25% społe-
czeństwa, jak wskazywały badania socjologów, a parę milionów ludzi wiązało z nim swoje kariery i aspi-
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racje… Ewolucyjne przejście przez Okrągły Stół, wybory 4 czerwca i utworzenie rządu Mazowieckiego 
były optymalne dla Polski… Dzięki łagodnemu, ale zmierzającemu wyraźnie do odzyskania niepodległo-
ści przebiegowi zdarzeń przyczyniliśmy się do pobudzenia przemian w krajach sąsiednich.” 

- prof. Andrzej Friszke, historyk, Rzeczpospolita, 2.06.2009

„To był sukces i wielki krok na drodze, którą Polska szła od sierpnia 1980, aż do całkowitej zmiany sys-
temu w roku 1991. Społeczeństwo mogło się po raz pierwszy w sposób legalny i formalny wypowiedzieć na 
temat tego, co proponowały elity polityczne. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń obok strajków sierp-
niowych, Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborów. Pamiętajmy jednak, że Solidarność nie tylko 
chciała „zlikwidować” komunistów, ile zmienić system, a więc struktury i instytucje państwa komunistycz-
nego. Jeśli tak rozumujemy, możemy śmiało powiedzieć, że komunizm został obalony, ponieważ zlikwido-
wano jego główne części składowe: mamy wolny rynek, gospodarkę prywatną, wolność słowa, wolną prasę, 
demokratyczne wybory, wolność podróżowania. Można natomiast dyskutować czy komunizm został zli-
kwidowany w ludziach…”

- prof. Andrzej Paczkowski, historyk, Rzeczpospolita, 2.06.2009

„Solidarność jest bohaterem 4 czerwca. Gdyby nie ona, nie było by czego świętować. W gruncie rzeczy 
Okrągły stół był poświęcony legalizacji „Solidarności”, to był niemal wyłączny cel. Gdyby nie było tego celu 
to przecież komuniści chcieli się porozumieć już w 1988 roku, ale na dużo lepszych dla siebie warunkach. 
Bez „Solidarności” nie było przemian, na dodatek była ona gwarantem zmiany. Paradoks polega na tym, 
że była gwarantem, ale jednocześnie najwięcej płaciła za te zmiany. Najlepszym tego przykładem są losy 
Stoczni Gdańskiej...” 

- Paweł Śpiewak, socjolog, Dziennik, 19.05.2009

„5 czerwca 1989 roku, gdy rano, niemal pijany z radości, wędrowałem Krakowem od punktu wybor-
czego do punktu, czytając wyniki dowodzące wielkiego tryumfu „Solidarności”, uwierzyłem, że to już ko-
niec komunizmu. III RP była moją prawdziwą Ojczyzną, przez pierwsze lata broniłem jej żarliwie przed 
krytykami, a wszystkie zjawiska negatywne tłumaczyłem jako „nieuchronne koszty transformacji”. Nieste-
ty w miejsce początkowego entuzjazmu szybo zaczęły się pojawiać rozczarowania oraz narastające poczu-
cie zmarnowanej szansy. Pierwszym sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego był brak delegalizacji PZPR 
po upadku komunizmu w krajach sąsiednich. Nie można już tego było uzasadniać groźbą interwencji. Za-
czynałem rozumieć, że część obozu „Solidarności” widzi w komunistach cennego sojusznika politycznego. 
Było przecież oczywiste, że postawienie im majątku stawia postkomunistyczne ugrupowanie na uprzywile-
jowanej pozycji. Coraz trudniej było mi godzić się z brakiem dekomunizacji i lustracji… Zwycięstwo SLD 
w wyborach parlamentarnych 1993 roku było dla mnie ciosem. Ale prawdziwy wstrząs przeżyłem w mo-
mencie wyboru Aleksandra Kwaśniewskiego. To był dla mnie przełom. Uznałem, że konieczny jest nowy 
projekt, alternatywny wobec projektu III RP. Po latach miał on skrystalizować się w postaci hasła IV RP…
Jednak wbrew temu.. bilans III RP uważam za dodatni. Polska stała się członkiem NATO i UE. Wyszli-
śmy z cywilizacyjnej zapaści, w którą wepchnęło nas pół wieku rządów komunistów. Powstały zręby gospo-
darki rynkowej.. wyrosło młode pokolenie Polaków, którzy nie czują się już pariasami Europy. Pod wzglę-
dem kulturowym czy religijnym Polacy pogłębili swoją tożsamość..” 

- Jarosław Gowin, Dziennk. Europa, 25-26.04.2009

„Do Polski wróciłem pod koniec czerwca 1989 roku. To było mocne wrażenie, bo po wygodnym życiu 
w Ameryce znalazłem się w kraju, który był w stanie gorączki, chaosu, strasznych kłopotów z zaopatrze-
niem… Ta gorączka zamieniła się na wiosnę 1990 roku w coś niemiłego, w gorączkę wojny na górze. To 
było pierwsze rozczarowanie. Na jesieni 1989 roku wydawało się, że wszystko idzie bardzo dobrze. Wtedy 
jeszcze nie mógłbym powiedzieć, że rząd Mazowieckiego nie wykorzystuje szansy, dzisiaj już jestem trochę 
bardziej krytyczny, bo wydaje mi się, że z końcem 1990 roku, po rozpadzie PZPR, należało przyspieszyć 
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zmiany. A rząd Mazowieckiego tego nie zrobił. Słynną „Grubą kreskę” odbierałem z początku tak, że Ma-
zowiecki nie bierze odpowiedzialności za przeszłość. Wydawało mi się to słuszne. Ale potem przyszły różne 
zaniechania: pozostawienie w rządzie Kiszczak, Siwickiego, mianowanie Drawicza szefem telewizji i inne 
przejawy kunktatorstwa. Miałem przeświadczenie, że zamiast przyśpieszać elity „Solidarności” zaczynają 
się ze sobą bić i to jest fatalne, bo tracimy czas i energię. I dajemy postkomunistom możliwość uratowania 
dla siebie coraz większej części władzy..” -

 Wojciech Roszkowski, historyk, Dziennik Europa, 25-26.04.2009 

„W Polsce nie było tak spektakularnego wydarzenia, jakim np. dla Niemców był upadek muru berliń-
skiego. Takim dniem mógł być 4 czerwca. Ale tak się nie stało, gdyż autorzy tego zwycięstwa, a myślę o kie-
rownictwie ówczesnego obozu solidarnościowego, wystraszyli się jego rozmiarów. Zaciążyło na nich coś, co 
ja nazywam syndromem 13 grudnia. Dobrze pamiętali, jak w ciągu jednej nocy „Solidarność” została zli-
kwidowana, ale już w 1989 roku dokonali błędnej oceny i odebrali Polakom możliwość triumfu, który miał 
miejsce 4 czerwca.” 

- Antoni Dudek, historyk, Dziennik, 28.05.2009 

„Zasiadająca przy stole elita opozycji, choć była częścią olbrzymiego ruchu społecznego „Solidarność” 
i miała robotniczych przywódców, składała się w większości z intelektualistów. Mieli oni wizję demokra-
tycznego społeczeństwa opartego na ideałach, w istocie niemożliwych do spełnienia i będących w rzeczywi-
stości iluzjami: że prawdziwa demokracja może opierać się na zasadach etycznych, że społeczeństwo oby-
watelskie może sprawować władzę, że kwestie ekonomiczne można wziąć w nawias, że intelektualiści mogą 
odgrywać dominującą rolę w życiu społecznym.. Okrągły stół był debatą dwóch eilt stopniowo uczących się 
słuchać i rozumieć rację drugiej strony. Obrady były znakomitą szkoła dialogu prowadzącego do porozu-
mienia. Można tylko sobie życzyć, by dzisiejsze elity, które przecież znacznie mniej się między sobą różnią 
niż owi „my” i „oni” z 1989 roku, umiały taki dialog prowadzić…” 

- Marek Ziółkowski, Gazeta Wyborcza, 25-26.04.09

„4 czerwca to wielkie polskie święto. Ważniejsze i lepsze do świętowania niż Okrągły Stół. Bo roczni-
ca Okrągłego Stołu może wywoływać kontrowersje, a rocznica wyborów, w których Polacy w swej większo-
ści odrzucili komunistów, jest wielkim wydarzeniem. To wtedy zaczęła się na nowo wolna Polska. I trwa 
do dziś. Nie zabrał jej już nam żaden generał, żadni sąsiedzi, żaden stan wojenny. Wolność przetrwała. To 
jest święto wolności..”

- Igor Janke, Rzeczpospolita, 7.05.2009 

„Obrady Okrągłego Stołu zagwarantowały bezpieczeństwo przestępcom z PRL. Następnie prezyden-
tura Wałęsy dała im gwarancje nietykalności. W następnych latach miały miejsce kolejne, bardzo bolesne 
dla mnie wydarzenia. Między innymi AWS, złożony z tych samych, którzy niegdyś nam doradzali w stocz-
ni - zlikwidowała moje ukochane miejsce pracy: to miejsce, gdzie miała zacząć się polska wolność. Z per-
spektywy dzisiejszego dnia muszę więc powiedzieć jeszcze raz: to co niektórzy nazywają wolną Polską, sta-
ło się przedłużeniem komunistycznego reżimu”

- Anna Walentynowicz, Dziennik Europa, 25-26.04.2009

 „Narodziny III RP miały dla mnie gorzki posmak. Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o spotkaniu 
Wałęsy i Kiszczaka w 1987 roku… byłem w areszcie. O 19.30 w „Dzienniku” transmitowanym przez „be-
toniarę” (w żargonie więziennym był to głośnik umocowany na ścianie) poinformowano o tym spotkaniu. 
Dziennikarze byli podekscytowani i ta ekscytacja udzieliła się klawiszom - przyszli, otworzyli celę i mó-
wią -„Widzisz, ty tu jesteś w więzieniu, a oni się tam dogadują”. Wybory 4 czerwca to znowu uczucia bar-
dzo ambiwalentne. Moja formacja kwestionowała te wybory z pozycji radykalnych, twierdząc, że to nie jest 
prawdziwa demokracja, że parlament jest kontraktowy. A jednak czerwcowe wybory były wyborami de-
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mokratycznymi - nie w tym sensie, że parlament był w pełni demokratyczny, ale że był to krok do przodu.” 
- Józef Pinior, Dziennik, 25/26.04.2009

 „W tych wyborach (4.06.89) podział mandatów był z góry ustalony, jedną trzecią kandydatów wy-
znaczył Lech Wałęsa, a dwie trzecie Czesław Kiszczak. Społeczeństwo nie miało nic do powiedzenia tylko 
posłusznie wrzucić kartki, to nie były nawet częściowo demokratyczne wybory… Świętujemy swoją głupo-
tę. Proces wyborczy był inscenizowany, a my się upieramy by tego nie zauważać… Obchodząc 4 czerwca 
świętujemy ciągłość prawną z PRL… mówienie o tym, że to powinno być święto ponad podziałami jest hi-
pokryzją. I Okrągły stół i odtworzenie nowej „Solidarności” i wybory, wszystko było poprzedzone układa-
mi z ludźmi takimi jak Kiszczak. Podział społeczeństwa został już wtedy dokonany. Część ludzi i część po-
glądów została już wtedy zostały wykluczone i zepchnięte na margines.” 

- Andrzej Gwiazda, Dziennik, 12.05.2009

„Biorąc udział w wyborach 4 czerwca, byłem przekonany, że odsuwamy stary system od władzy, że to 
data przełomowa, która rozpoczyna historię państwa, w którym wreszcie będę się czuł u siebie… wszędzie 
z radością przyglądaliśmy się zwycięstwu „Solidarności”. Cieszyliśmy się, że przepadła lista krajowa, na 
której znaleźli się najbardziej znani działacze PRL… Przedstawiciele OKP powiedzieli nam wtedy, że źle 
zagłosowaliśmy, że nie zrozumieliśmy istoty zawartego przy Okrągłym Stole porozumienia, że nie może-
my odsunąć panów PRL od władzy - z wdzięczności za miejsce, którego łaskawie udzielili na publicznym 
forum. Adam Michnik na łamach „Gazety Wyborczej” przestrzegał surowo: nie wolno nam sobie pozwo-
lić na żaden triumfalizm! To był szok: odzyskaliśmy niepodległość i nie wolno nam triumfować?... Moje 
rozczarowanie pogłębiło się w czasie lipcowych wyborów prezydenckich. Parlament za pomocą tricku po-
litycznego części posłów OKP - w tym tzw. posłów katolickich - dokonał wyboru gen. Jaruzelskiego na pre-
zydenta. To był kolejny moment, w którym mój entuzjazm dla nowo tworzącego się państwa został gwał-
townie ostudzony… W końcu roku 1989 nie miałem wątpliwości: nowa Polska, na którą miałem nadzieję 
4 czerwca, źle się zaczynała. A to co się stało w następnych 20 latach, nie podważyło tej oceny,” 

- Andrzej Nowak, Dziennik. Europa, 25/26.06.2009

„Choć wolne wybory obejmowały tylko senat i 35% miejsc w sejmie, społeczeństwo tego dnia wypowie-
działo się w sposób szczególnie wyrazisty. Dając mandat Solidarności i deklasując PZPR, wpłynęła na dal-
szy bieg wydarzeń. Partia straciła moralny mandat do dalszego rządzenia, choć teoretycznie miała z ko-
alicjantami zagwarantowaną większość… Plany kontrolowanego, stopniowego demontażu systemu wzię-
ły w łeb. Nie jest wykluczone, że bez tak wyrazistego poparcia dla Solidarności sytuacja w Polsce i w całym 
bloku poszłaby w innym kierunku. Choćby w tym samym co w Chinach po masakrze na placu Tiananmen 
(także 4 czerwca 1989 roku)… Przed 10 laty 4 czerwca nie budził przecież aż takich sporów i namięt-
ności. Ale wtedy rocznica ta nie była amunicją w politycznym sporze, tak jak dziś obalenie komunizmu na 
ogół nie jest przedmiotem sporu w innych krajach postkomunistycznych... Jestem pewien, że gdyby wynale-
ziono maszynę do przenoszenia się w przeszłość i zapytano obywateli III RP, czy chcieliby cofnąć się bez-
powrotnie o 20 lat, chyba nikt nie chciałby z niej skorzystać. I także dlatego warto świętować 4 czerwca. 
Razem. A politycy, jak chcą, niech sobie sikają pod wiatr.” 

- Piotr Śmiłowicz, Newsweek. Polska, 7.06.2009 

„Mieliśmy wtedy od dawna poczucie, że realny socjalizm przegrał, ale to my wyprowadzimy Polaków 
z niego najlepiej. Wierzyliśmy, że jesteśmy lepsi, bo naprzeciw nas stoją krzykacze, demagodzy i reakcjoni-
ści. Okrągły stół traktowaliśmy jako sukces. Ale wybory 4 czerwca były przykrą niespodzianką… po wy-
borach Mazowiecki tworzył rząd, a  ja pojechałem do ZSRR jako przedstawiciel Rakowskiego. Miałem 
uspokajać towarzyszy. Przyjął mnie Falin, sekretarz KC do spraw zagranicznych. Tłumaczę, że wszystko 
w przebiega dobrze, że PZPR będzie miała resorty obrony, MSW, także sprawy, bo tak się wydawało. Mie-
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liśmy im dalej gwarantować interesy geopolityczne. Falin uprzejmie słuchał, o nic nie pyta. Widzę, że go to 
gówno obchodzi… Oni byli już tak zajęci sprawami wewnętrznymi, że godzili się z odpadnięciem wschod-
niej Europy. ...A tak w ogóle uważam, że my za wolno wychodziliśmy z komunizmu. Od 1986 roku moż-
na było grać autonomicznie. Wystarczyło nie zagrażać radzieckim drogom komunikacyjnym, a gorbaczo-
wowskie centrum władzy nie reagowałoby na daleko idące zmiany ustroju. Mam wrażenie, że spóźniliśmy 
się z nimi. Jak zawsze..” 

- Jerzy Urban, redaktor naczelny tygodnika „NIE”, w latach 1981-89 rzecznik pra-
sowy rządu PRL, Dziennik, 23-24.05.2009

„Większość ludzi związanych z  dawna „Solidarnością” i  opozycją traktuje tę rocznicę jako symbol 
„obalenia komunizmu”. Niemało tych, którzy dobrze wspominają PRL patrzy na to co się stało 4 czerwca, 
co najmniej sceptycznie. Jedni i drudzy powinni jednak pamiętać, że demontaż poprzedniego ustroju do-
konał się także przy akceptacji kierowniczego ośrodka ówczesnej władzy z generałami Kiszczakiem i Ja-
ruzelskim na czele. To także oni uznali, że dotychczasowa formuła sprawowania władzy i gospodarki wy-
czerpała się… Nie trzeba być w związku z tym wyznawcą myśli Hegla, by uznać, że ta zmiana była, gene-
ralnie rzecz ujmując, nieuchronna. Przyniosła ona zróżnicowane owoce. Dobre i złe. Do pierwszych wypa-
da zaliczyć demokrację i wolności obywatelskie. Do drugich - ciężkie wady ustroju kapitalistycznego: ma-
sowe bezrobocie, szokujące nierówności społeczne, utratę przez większość obywateli bezpieczeństwa socjal-
nego, klerykalizację życia publicznego oraz nowe zwyrodnienia społeczne, inne niż te, które generował re-
alny socjalizm..,” 

- Krzysztof Lubczyński, Trybuna, 4.06.2009

„Według „oficjalnej” propagandy 4 czerwca 2009 roku obchodzimy „dwudziestą rocznicę obalenia ko-
munizmu”. Jest to oczywiście stwierdzenie na wyrost, tak jak na wyrost była efektowna i trafiająca w ocze-
kiwania Polaków wypowiedź Joanny Szczepkowskiej 28 października 1989 roku w „Dzienniku Telewi-
zyjnym”, która na oczach milionów Polaków oświadczyła: „Proszę Państwa 4 czerwca 1989 roku skoń-
czył się w Polsce komunizm”. W rzeczywistości 4 czerwca 1989 roku PRL zaczął się instytucjonalnie prze-
kształcać w system realnego postkomunizmu. Słowa aktorka stały się symbolem odwilży i nadziei po w jed-
nej trzeciej demokratycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku. Komunizm jednak wówczas się jeszcze nie 
skończył, choć oczekiwania były ogromne. I były ogromne możliwości, by szybko ruszyła budowa normal-
nej, niepodległej Rzeczypospolitej. Lecz spolegliwa wobec PZPR postawa najbardziej opiniotwórczej czę-
ści ówczesnej „konstruktywnej” opozycji doprowadziła do zmarnowania szansy na dokonanie faktyczne-
go przełomu. Dlatego data 4 czerwca jest kontrowersyjna i niejednoznaczna…” 

- Jan Maria Jackowski, Nasz Dziennik, 4.06.2009

„W tamtym czasie oceniałem ten dzień jako niepotrzebny kompromis, a nawet zdradę. Z perspektywy 
czasu i wiedzy historycznej 4 czerwca jest dla mnie przede wszystkim wypełnieniem porozumień Okrągłe-
go Stołu i początkiem budowy III RP, państwa, którego fundament zbudowano na idei ciągłości, a nie ze-
rwania z PRL. Dla naszego państwa i kondycji społecznej Polaków przyniosło to opłakane konsekwencje 
i niemal z miejsca zaowocowało zjawiskiem „niezauważonej niepodległości”, jak trafnie określił to przed 
laty dr Tomasz Wiścicki. To wszystko jednak nie przekreśla pozytywnych aspektów tamtego procesu - wol-
ności osobistej, wprowadzenia do parlamentu wielu przyzwoitych ludzi, partycypacji ludzi „Solidarności” 
we władzy. Bez wątpienia demontaż komunizmu w Polsce przybrał wówczas bardziej dynamiczny cha-
rakter, choć na wszelkie sposoby był ograniczany przez solidarnościowe elity, przypomnę choćby wezwanie 
Wałęsy i Geremka do poparcia odrzuconej w wyborach tzw. listy krajowej. W jednej z informacji dziennych 
MSW z 7 czerwca 1989 roku możemy przeczytać, że dzień po wyborach „Jacek Kuroń przekazał do Wro-
cławia Władysławowi Frasyniukowi następujące wytyczne- NSZZ Solidarność ma nie organizować żad-
nych demonstracji z okazji „zwycięstwa nad koalicją” - w gazetkach i ulotkach sygnowanych przez „Soli-
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darność” nie wolno używać określeń typu „śmierć komunie”. Było to stanowisko sprzeczne z postawą Po-
laków, którzy myśleli, że skreślając komunistów z listy krajowej i głosując na „Solidarność”, odrzucają na 
zawsze komunizm. W ciągu następnego miesiąca część elit solidarnościowych umożliwiła wybór Jaruzel-
skiego na prezydenta…” 

- Sławomir Cenckiewicz, Nasz Dziennik, 4.06.2009

„Był to na pewno czas wielkiego skoku cywilizacyjnego, niespotykanego rozwoju. Wystarczy powie-
dzieć, że od 1989 roku nastąpił siedmiokrotny wzrost dochodów na głowę przeciętnego Polaka. Zmieni-
ło się wszystko: samochody, ubrania, mieszkania, ich wyposażenie, styl życia, sposób spędzania wolnego 
czasu, media, firmy, ludzkie aspiracje i nadzieje. Polska z każdym dniem stawała się pełnoprawnym kra-
jem Zachodu… Wreszcie można było się bogacić. Korzystać z tego co daje świat. Bez wojen, najazdów, 
bez walki o przetrwanie i zachowanie języka i obyczajów… Zamiast narodu bohaterów pojawili się kon-
sumenci… Ale o ostatnich 20 latach można też powiedzieć co innego. Czy nie był to czas pomieszania po-
jęć? Czas amnezji i osłabienia poczucia obywatelskiego? Sprawcom komunistycznych nieprawości nie uda-
ło się wymierzyć sprawiedliwości, kryteria dobra i zła w życiu publicznym zostały zamazane i zatarte… 
Co gorsza, właśnie w ostatnich 20 latach polskość została poddana szczególnej pedagogice: zamiast naro-
dowej dumy uczono nas wstydu i podejrzliwości wobec silnej, narodowej tożsamości. Może dlatego, że pol-
ska suwerenność nie została ustanowiona w wyniku pokonania i potępienia komunizmu, ale wskutek po-
rozumienia z dawną władzą. Tym samym komuniści uzyskali gwarancję bezkarności… Czy to znaczy, że 
dziś nie ma powodów do świętowania? Przeciwnie. Nawet jeśli 4 czerwca 1989 roku los Polski jeszcze nie 
był zależny od Polaków, dziś tak właśnie jest. Warto więc pamiętać o dniu, w którym Polacy potrafili się 
zmobilizować i opowiedzieć za wolnością” 

- Paweł Lisicki, Rzeczpospolita, 4.06.2009

„Niesamowity był nastrój wieców. Entuzjazm pomieszany ze strachem. Ludzie chcieli wierzyć, że to bę-
dzie koniec komuny, ale ona realnie istniała dookoła… Ryzykowali nasi kandydaci, ryzykowali artyści ro-
biący oprawę wieców, wpisani na czarne listy, ale głównie ryzykowali organizatorzy w konkretnych miej-
scowościach… Mówię o setkach tysięcy ludzi, którzy oddolnie pracowali nad kampanią. To był specjalny 
gatunek człowieka. Utkwili mi w pamięci przez swój zapał, szczególny rys romantycznej brawury każą-
cej mierzyć siły na zamiary, jak wieszcz przykazał… Cała świadomość dwuznaczności okrągłostołowych 
ustaleń, magdalenkowej zmowy i różne inne wątpliwości traciły na znaczeniu w zderzeniu ze społeczną 
materią, która wymykała się z  rąk gabinetowym kombinatorów. Polska odrzucała sowiecką dominację, 
przekreślała dyktat Jałty, ruszała w nową drogę, bo naród w tych dniach tak postanowił.” 

- Jan Pietrzak, Rzeczpospolita, 2.06.2009

„Rocznica 4 czerwca nie jest świętem polityków jakiejkolwiek z działających dziś w Polsce partii po-
litycznych, to święto zwykłych ludzi, którzy wówczas w 1989 roku, byli głównymi bohaterami wydarzeń 
i zmienili bieg historii Polski i świata. Nie pozwólmy, by radość z tamtego zwycięstwa została zdominowa-
na przez wewnątrzpolskie kłótnie i swary. Nie dopuśćmy do tego by zmarnowana została niezwykła oka-
zja przypomnienia światu, że odzyskanie wolności i upadek komunizmu stały się możliwe dzięki Polakom, 
i że to wszystko zaczęło się w Polsce. W tym dniu taki właśnie przekaz powinien z Polski pójść w świat”. 
- Andrzej Przewoźniak, Rzeczpospolita, 2.06.2009

„Negocjatorom z obu stron należy się wdzięczność. Szczególna wdzięczność należy się przywódcą obu 
stron wojny polsko-polskiej - Lechowi Wałęsie i Wojciechowi Jaruzelskiemu. Obaj dobrze zasłużyli się Pol-
sce - co powtarzam uparcie dziś, gdy jednego z nich szkaluje się oskarżeniami o agenturalność, a drugie-
go poniża procesami ciągnącymi się od dziesięcioleci. Cóż, w naszym kraju dobre uczynki mogą być kara-
ne jeszcze za życia. 4 czerwca 1989 roku wybory do sejmu i senatu, choć jeszcze nie w pełni demokratycz-

Leszek Sarnowski
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ne, przyniosły jasny obraz. Polacy nie chcieli trwania dyktatury - chcieli zmiany. Nie chcieli komunizmu 
- chcieli demokracji… Zwycięstwu towarzyszyła mądrość ideowa i poczucie odpowiedzialności. Kierow-
nictwo PZPR uznało wyniki wyborów. Przywódcy Solidarności powstrzymali się od triumfalizmu. Jedni 
i drudzy rozumieli, że kroczymy po kruchym lodzie… Nikt z nas nie wiedział co będzie dalej, ale byliśmy 
przekonani, że dla Polski otwiera się historyczna szansa. Był to dla nas najważniejszy egzamin z patrioty-
zmu… Nikt z nas, którzy znali gorzki smak prowokacji, oszczerstwa i upokorzenia, a także więziennego 
chleba, nie dyszał wtedy żądzą odwetu. Nie pytał, co Polska teraz ma zrobić dla niego, lecz - co sam może 
zrobić dla Polski… Polacy pokazali światu twarz najlepszą - odważną i tolerancyjną. Twarz narodu, któ-
ry sam siebie potrafi zmienić na lepsze. Trwało to może zbyt krótko, ale dostatecznie długo, by po dwudzie-
stu latach mieć prawo do dumy. Polska jest wolna i niezawisłą. To nasz wspólne dokonanie. Grzechy nasze 
wytykajmy sobie przy innych okazjach. Wznieśmy zatem toast na Polskę wolną, niepodległą i wspólną…” 

- Adam Michnik, Gazeta Wyborcza, 4.06.2009

„Mogliśmy wtedy dobić zdychającego potwora. Stworzyć wolną Polskę, jak dawniej, w walce zbrojnej 
czy tylko ulicznej przepychance. Wszystko jedno. Komunizm nie chciał już się bronić. Okrągły stół i wybo-
ry 4 czerwca 1989 roku zabrał nam to wszystko, splugawiły wyczuwane już nozdrzami zwycięstwo. Na-
sze zwycięstwo. Stare pryki reżimu „Solidarności” zabrały nam wyzwolenie. Polewali wódę w Magdalen-
ce, kupcząc Ojczyzną. –Panie Adamie - Panie Generale. – Na zdrowie! Wtedy byli na „pan”, dopiero po 
toaście przeszli na „ty”. Tak się zrodził 4 czerwca. Tak się zrodziła znana fraza znanego opozycjonisty: 
„Odp… się od generała”… Wielu będzie w 20 rocznicę czcić tamten czas, tamte nadzieje. Mała prośba: 
pamiętajcie też o tych, których nadzieje wtedy zgasły. Bo poczuli się oszukani przez swoich liderów. Wo-
leli wyjechać albo marnieli trawieni rozgoryczeniem… Wygraliście. Wy od Wałęsy i komitetów. Wy, któ-
rzy wieszaliście wszędzie plakaty, rozdawaliście ulotki w koszulkach z logo „Solidarności”. Głosowaliście 
4 czerwca. My, niedoszli rewolucjoniści, nie byliśmy potrzebni. Prawda komunizm padłby wtedy pod na-
szym wspólnym splunięciem, ale kto wie - może polałaby się krew, może zginęliby niewinni ludzie, może 
ktoś zechciałby jednak, choć krótko, bronić tamtego bagna. Może czyjeś matki opłakiwałyby do dziś pole-
głych. Teraz już wiadomo z całą pewnością - tamten system musiał runąć. Wy od wieszania plakatów, en-
tuzjaście drużyny Lecha, nie wiedzieliście nawet, że zadajecie mu śmiertelny cios. Ale zadaliście. Zrobiliście 
to, nie przelewając ani jednej kropli krwi. Szacunek.” 

- Andrzej Talaga, publicysta, Dziennik, 1.06.09

Wolność w samo południe
rok „Żołnierzy wyklętych”
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Marta Chmielińska - Jamroz

„wyklęci” na powiślu
Po rozwiązaniu oddziałów na Podlasiu, jesienią 1945 roku mjr Zygmunt Szendzielarz ps. 

„Łupaszka” trafił na Pomorze, gdzie zjeżdżali się działacze wileńskiej Armii Krajowej. „Łu-
paszka” nawiązał kontakt z Antonim Olechnowiczem „Pohoreckim”, który był już wówczas 
komendantem Wileńskiego Okręgu AK i stworzył w Trójmieście Ośrodek Mobilizacyjny 
Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Po przypadkowym aresztowaniu w Gdańsku, gdzie 
się ukrywał, mjr Szendzielarz znalazł schronienie w powiecie sztumskim. Przebywał tu wraz 
z najbliższymi współpracownikami przez następne miesiące, a wszystko to dzięki wspania-
łej postawie administratorów ziemskich z  okolic Sztumu – Marianowi Romatowskiemu, 
Ottomarowi Zielke, Józefowi Piątkowi czy Józefowi Preussowi.

Do stycznia 1946 roku partyzanci byli w Zajezierzu, później przenieśli się do Zielenic, 
a następnie do Jodłówki. Tam też w pierwszych dniach kwietnia zaczęli ściągać konspira-
torzy z całej Polski. Olgierd Christa „Leszek”, dowódca jednego ze szwadronów wspomi-
na: „Na umówione miejsce zaczęli przybywać z różnych stron, a przede wszystkim z Trójmia-
sta, młodzi ludzie przeważnie umundurowani i z bronią. Większość wywodziła się z wileńskiej 
AK (…) zameldowali się też koledzy z organizacji wołkowyskiej, białostocko-podlaskiej, jeden 
z bydgoskiej i z innych Okręgów AK. Jednak starą gwardię stanowili weterani spod Worzian i Mi-
kulkiszek, a  jej trzon partyzanci przedzierający się z  Łupaszką przez Niemen, Puszczę Gro-
dzieńską, Świsłocką i Białowieską na Podlasie”.

Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” ze swymi żołnierzami, fot. archiwum
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wyMarSz w pole
Niebawem wileńscy konspiratorzy opuszczają Jodłówkę przenosząc się do leżących kil-

ka kilometrów dalej Chojt. Posunięcie to ma związek z docierającymi sygnałami o pierw-
szych aresztowaniach wśród członków siatki, w tym osób posiadających wiedzę o Jodłów-
ce. Mjr „Łupaszka” planuje wyjście szwadronów w pole, partyzanci potrzebują jednak sa-
mochodów aby dotrzeć w Bory Tucholskie, gdzie od kilkunastu dni operuje oddział dowo-
dzony przez Henryka Wieliczkę „Lufę. Po południu 14 kwietnia, patrol pod dowództwem 
sierż. Olgierda Christy „Leszka” organizuje więc zasadzkę w miejscowości Ramoty. Po kil-
kugodzinnym oczekiwaniu zatrzymano dwa samochody, w tym najbardziej potrzebną, cię-
żarówkę akcji siewnej ze Sztumu. W trakcie tej akcji rozstrzelano także podoficera Armii 
Sowieckiej, który przypadkowo natknął się na partyzantów. O świcie 15 kwietnia oddział 
z majorem „Łupaszką” opuścił zdobytym samochodem Powiśle i przez most w Grudzią-
dzu przemieścił się w Bory Tucholskie. Pokonanie mostu było niezwykle brawurową ak-
cją, przypominającą te z filmu „Pułkownik Kwiatkowski” - grupa uzbrojonych partyzantów 
omijając kolumnę samochodów czekających na kontrolę dokumentów wjechała na most, 
mjr „Łupaszka” zachowywał się niezwykle pewnie, ze swadą zamienił swoją zniszczoną ro-
gatywkę na czapkę plutonowego dowodzącego na moście, pozdrowił go i pogratulował do-
brze pełnionej służby. Partyzanci odjechali w Bory Tucholskie...

powrót na zieMię SztuMSką
Do kolejnych akcji V Brygady na naszych terenach doszło 2 czerwca, wówczas to w cza-

sie koncentracji w Jodłówce utworzono 3 i 4 szwadron. Żołnierze 5 Brygady postanowili 
rozbroić posterunek Milicji Obywatelskiej w Starym Targu.

Około południa obydwa szwadrony (Henryka Wieliczko „Lufy” i Leona Smoleńskiego 
„Zeusa”) podzielone na kilka patroli zajęły miejscowość, opanowując posterunek milicji, 
urząd gminy a także placówkę łączności Armii Sowieckiej. Rozbrojono przebywających na 
posterunku milicjantów rekwirując broń oraz amunicję, z kasy gminnej zabrano gotówkę 
w wysokości około 2 tysięcy złotych oraz zniszczono posterunek łączności zabijając w wal-
ce obsługującego go sowieckiego żołnierza. Wileńscy partyzanci po wizycie u miejscowe-
go księdza odjechali zdobytym wcześniej samochodom w kierunku Mikołajek Pomorskich. 

Tego samego dnia około godziny czternastej, IV szwadron pod dowództwem Henry-
ka Wieliczki „Lufy” brawurowo podjechał samochodem pod posterunek milicji w Mi-
kołajkach. Zaskoczeni milicjanci nie stawiali oporu, skonfiskowano 1 rkm oraz 10 strza-
łowy kb. Na prośbę milicjantów pozostawiono im pozostałą broń, z zastrzeżeniem aby 
służyła do obrony miejscowej ludności przed przestępcami. Zrobiono nawet pamiątko-
we zdjęcie z rozbrojonymi milicjantami – partyzanci zapowiadali kolejną wizytę i do-
starczenie fotografii, jednak nigdy się to nie stało. Zdjęcie zaginęło i być może kiedyś zo-
stanie odnalezione...

3 czerwca III szwadron, dowodzony przez Leon Smoleńskiego „Zeusa” zajmuje Dzierz-
goń. Szwadron podzielony na kilka patroli opanowuje kolejno pocztę, urząd miasta z kasy 

Szwadron 5 Brygady, sanitariuszka to Damuta Siedzikówna Inka, fot. archiwum autora

„Wyklęci” na Powiślu



157

którego zarekwirowano 10 tys. złotych oraz miejscowy posterunek milicji z którego zabra-
no łącznie 8 sztuk broni. Udało się także opanować bez strzału miejscową placówkę łączno-
ści Armii Sowieckiej, gdzie zdobyto dalsze 3 sztuki broni. Po zakończonej akcji szwadron 
posiadanym autem przerzucił się w lasy okalające Jeziorak.

Szwadron „Żelaznego” w tulicach
10 czerwca V szwadron pod dowództwem Zdzisława Badochy „Żelaznego” zatrzymał się 

w drodze na lewy brzeg Wisły w miejscowości Tulice. Po całodziennym wypoczynku, wie-
czorem gdy oddział zamierzał odmaszerować, do wioski zajechała grupa operacyjna MO 
i UB ze Sztumu. Partyzanci zostali zaskoczeni, ponieważ samochód ciężarowy, którym po-
ruszali się przeciwnicy sunął z wyłączonym silnikiem. Stojący na warcie Bogdan Obucho-
wicz „Zbyszek” zdążył serią z  karabinu ostrzec kolegów przed zbliżającym nieprzyjacie-
lem. Informację o pobycie szwadronu najprawdopodobniej przekazał rozbrojony wcześniej 
milicjant z Waplewa, którego Żelazny zdecydował się wypuścić na wolność, jeszcze przed 
odejściem z Tulic. Po krótkiej wymianie ognia, w czasie której zginęło 3 milicjantów, a dal-
szych kilku zostało ciężko rannych, cała grupa poddała się. Po zidentyfikowaniu biorących 
udział w obławie 2 funkcjonariuszy PUBP ze Sztumu, zostali oni z rozkazu „Leszka” roz-
strzelani. Olgierd Christa „Leszek” przejął w tym momencie dowództwo od „Żelaznego” 
który to został niefortunnie postrzelony już na samym początku potyczki. Szwadron zdoby-
tym samochodem dokonał odskoku z akcji, następnego dnia ranny „Żelazny” trafił do ma-
jątku Czernin, w którym leczył ranę. 28 czerwca, podczas próby aresztowania Zdzisław Ba-
docha „Żelazny” ginie w czasie wymiany ognia z funkcjonariuszem milicji.

Adam Langowski

Szwadron 5 Brygady, sanitariuszka to Damuta Siedzikówna Inka, fot. archiwum autora
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partyzanci nie byli SaMi
Funkcjonowanie czy to zakonspirowanych, czy też walczących w polu żołnierzy podzie-

mia nie byłoby możliwe bez wsparcia ludności cywilnej. O przemarszu umundurowanych 
czy też o wizycie w terenie zabudowanym bardzo szybko doniesiono by UB czy MO, tak 
jednak się nie działo. Rok 1945 to czas, w którym na tereny dawnych Prus Wschodnich, po 
przejściu frontu przybywają polscy osadnicy z różnych stron – nie brakuje tu Wilniuków, 
„repatriantów” z Wołynia i ludzi z całej Polski, którzy szukają swojego miejsca w nowej po-
wojennej rzeczywistości. Duże majątki ziemskie należące jeszcze niedawno do Niemców, 
teraz trafiły pod zarząd Polaków i tu powstają pierwsze zalążki administracji rolnej - Urzędy 
Ziemskie. W tym czasie powiat sztumski podlegał pod Powiatowy Urząd Ziemski w Mal-
borku. Komisarzem ziemskim, czyli szefem tego urzędu był Marian Romatowski, a  jego 
zastępcą Ottomar Zielke. Marian Romatowski był współpracownikiem 5 Brygady jeszcze 
z czasów wileńskich, po nawiązaniu z nim kontaktu przez Wacława Beynara „Orszaka” po-
mógł on znaleźć schronienie dla konspiratorów. Wybór jego padł na oddalony budynek 
w Zajezierzu pod Sztumem, później major Szendzielarz wraz z  towarzyszącymi mu kon-
spiratorami przenosił się w kolejne miejsca – do Zielenic, Jodłówki i Chojt (Kojt). Oprócz 
nich partyzantów wspierali jeszcze: Józef Piątek rządca majątku Zielenice, Jan Semka in-
spektor majątków ziemskich, Józef Preuss, Władysław Ładomirski, Władysław Moniuszko, 
Irena Wojciechowska i Irena Piotrowska.

Lidia Lwow - Eberle Lala w październiku 2011 roku przed dworkiem w Czerninie, gdzie zginął Zdzisław Badocha Żelazny, fot. M. Chmielińska

„Wyklęci” na Powiślu
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- Wojciechowska jest dziewczyną z  Wileńszczyzny, która przyjechała w  połowie 1945 
roku do Sztumu. Zamieszkała z zaprzyjaźnioną rodziną Romatowskich przy ul. Reja 17. Na-
wiązuje współpracę z Łupaszką, w dokumentach UB pojawia się także informacja o tym, że 
w jej mieszkaniu mogło mieścić się ambulatorium – mówi Marzena Kruk, naczelnik OBU-
iAD w Gdańskim Oddziale IPN. - Kobieta oczywiście zaprzecza z wiadomych względów, 
niestety nie mogłam tego zweryfikować, bo wyjechała ze Sztumu i nie udało mi się jej od-
naleźć. 

Druga z kobiet – Piotrowska była koleżanką Wojciechowskiej, mieszkała w Sztumie, jej 
brat w jakiś sposób powiązany był z konspiracją, jednak nie wiadomo czy była to partyzant-
ka wileńska.

Wiadomo, że po wymarszu szwadronów w pole, w maju, major „Łupaszka” był osobiście 
w Sztumie. Spotkał się wówczas z Janem Semką i Józefem Piątkiem, na spotkaniu tym po-
stanowiono o utworzeniu szpitala polowego w Czerninie. Szpitalik ten był raczej miejscem, 
gdzie potrzebujący tego partyzanci mogli wypocząć i zregenerować siły, podleczyć się, tu 
ostatecznie trafi też Zdzisław Badocha „Żelazny” po postrzale w  czasie akcji w  Tulicach. 
Także administratorzy zostaną z czasem pociągnięci do odpowiedzialności i staną przed ko-
munistycznym sądem.

ottoMar zielke
Ottomar Zielke to Kaszub, urodzony w Gowidlinie pochodził z bogatej chłopskiej ro-

dziny, należały do nich ogromne połacie ziemi, m.in. część jeziora Raduńskiego. Ottomar 
to człowiek dobrze wykształcony – zdał maturę po czym rozpoczął studia w Wyższej Szko-
le Rolniczej, jednak naukę przerwała mu wojna. Trafił do armii jako obywatel niemiecki, 
jednak w dokumentach podał narodowość polską i wyznanie katolickie – miało to według 
przekazów rodzinnych, uniemożliwić mu awans za wybitną odwagę i  trzeźwość umysłu 
w czasie działań wojennych. Zaraz po powstaniu państwa pol-
skiego zgłosił się do Armii Polskiej i służył w niej do paździer-
nika 1920 roku. W cywilu związał się z pracą na roli - zarządzał 
swoim gospodarstwem o  powierzchni ponad 200 hektarów. 
Żoną Ottomara Zielke była Zdzisława z Chłapowskich – córka 
ministra rolnictwa w rządzie Wincentego Witosa, ambasado-
ra Polski we Francji. W czasie przesłuchań Zielke przyznał, że 
dwukrotnie gościł w swoim domu Witosa.

Zielke był prawdopodobnie członkiem Stronnictwa Chrze-
ścijańsko-Demokratycznego a  na pewno przyznawał się do 
sympatyzowania z Chadecją. Był wielkim zwolennikiem mar-
szałka Piłsudskiego, kiedy ten umarł, pojechał do Wilna na po-
grzeb serca marszałka. W  czasie wojny stracił majątek, który 
zabrali Niemcy, a sam został wysłany do pracy do Prus Wschodnich. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych wrócił do rodzinnego majątku, jednak ten przeznaczony został do parcela-
cji. Nnie próbował odzyskać swojej własności, wyjeżdża do Sztumu i tam zostaje zastępcą 

Ottomar Zielke, fot. archiwum autora
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Mariana Romatowskiego w Państwowym Urzędzie Ziemskim. W Sztumie spotkał też 5 Wi-
leńską Brygadę AK, a w czasie późniejszego śledztwa wcale nie ukrywał, że współpracował 
z konspiratorami, przyznawał otwarcie, że zorganizował szpitalik w Czerninie, że pomagał 
i kontaktował się z partyzantami. W czasie przesłuchań przyznał, że wiedział, iż organiza-
cja ta działa nielegalnie według władz, ale on chciał im pomóc. W czasie pierwszego proce-
su dostał wyrok 3 lat pozbawienia wolności, po czym w grudniu wyszedł na wolność, ponie-
waż Sąd Najwyższy uznał, że śledztwo w jego sprawie było nieważne i w ogóle nie powinno 
się było toczyć. Wyszedł wraz z Marianem Romatowskim z więzienia i wrócił do pracy jako 
zarządca Państwowych Nieruchomości Rolnych w Zielenicach. Zarządzał tym majątkiem 
do lipca 1948 roku, kiedy ponownie zostaje aresztowany i oskarżony o współpracę z 5 Wi-
leńską Brygadą AK i szkodnictwo gospodarcze. W akcie oskarżenia ostatecznie znalazły się 
dwa zarzuty – dopuszczenie do zgnicia niewielkiej ilości ziemniaków (niecałe 10 procent 
zbiorów) oraz to, że obsiał mniejszy areał burakami cukrowymi niż zakładano. Tu warto do-
dać, że buraki te miał uprawiać na ugorze i jako wykształcony człowiek z dużym doświad-
czeniem w pracy na roli tłumaczył przełożonym, że nie ma sensu siać, bo nie będzie plonów. 
Dodatkowo zawyżono na potrzeby śledztwa ceny ziemniaka i buraka, po to aby straty, do 
których miał doprowadzić Ottomar Zielke były jak największe. Ostatecznie oszacowano je 
na ok. 4 miliony złotych i za to skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano 21 kwietnia 
1949 roku, dziś wiadomo, że ciało Ottomara trafiło do Akademii Medycznej w Gdańsku. 

Proces był ogromnym wydarzeniem w  Sztumie, przez 14 dni odbywała się rozpra-
wa z przerwą jedynie na niedzielę. Od 18 listopada do 2 grudnia, powołano 49 świadków 
i dwóch biegłych. Sądzono jednocześnie Józefa Preussa, Antoniego Kuraszkiewicza i Flo-
riana Mellera. Część świadków w czasie rozprawy odwoływała swoje zeznania, jednak ca-
łość procesu to świetnie przygotowany spektakl propagandowy i ostatecznie 4 grudnia za-
padają wyroki – dwie kary śmierci, dla Ottomara Zielke i Józefa Preussa. Preuss miał wię-
cej szczęścia, bo został ułaskawiony. Wyrok zamieniony na 15 lat, a później jeszcze skróco-
ny i ostatecznie wyszedł z więzienia ok. 1955 roku.

Jan SeMka
Jan Semka, był Polakiem urodzonym w Koniecwałdzie w 1900 roku, ukończył gimna-

zjum w Malborku, zdał maturę i ostatecznie po kursach pedagogicznych pracował w oko-
licach Inowrocławia jako nauczyciel. Był to niezwykle aktywny działacz społeczny, udzie-
lał się w Związku Polaków w Niemczech. W czasie akcji plebiscytowej został skierowany 
do Sztumu, gdzie znał ludzi i umiał z nimi rozmawiać. Warto dodać, że ze wszystkich tere-
nów plebiscytowych to właśnie w Sztumie najwięcej osób zagłosowało za Polską. Po wy-
granej Niemców uciekł do Polski i pracował jako nauczyciel i na roli na Kujawach. W czasie 
okupacji został zaprzysiężonym członkiem Armii Krajowej, po zakończeniu działań wojen-
nych zgłosił się do Państwowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie i poprosił o skierowanie 
w rodzinne strony. Przyjechał do Sztumu około połowy 1945 roku i wraz z innymi – Roma-
towskim i Zielke, tworzył zręby nowej administracji rolnej. Po pierwszym procesie został 
w więzieniu i wyszedł z niego dopiero w marcu 1947 roku. 

„Wyklęci” na Powiślu
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punkt kontaktowy w Malborku
Malbork również ma swój epizod związany z działalnością 5 Wileńskiej Brygady AK. od 

Wiadomo, że punkt kontaktowy mieścił się przy ulicy Rodziewiczówny 9. Składając w jed-
no wspomnienia mieszkańców oraz dokumenty znajdujące się w Instytucie Pamięci Naro-
dowej możemy powiedzieć, że istotnie takie miejsce funkcjonowało w Malborku w roku 
1946. Wiemy o rodzinie Tarasiewiczów, którą wymienia w swej pracy doktorskiej Tomasz 
Łabuszewski (tu nazwisko to brzmi Terasiewicz), rodzina ta (matka i syn) występują także 
w filmie „Inka 1946”. W tej chwili nie ma pewności, co do tego jak bardzo ludzie ci byli zaan-
gażowani w pomoc partyzantom, ale wiadomo jak potoczyły się ich dalsze losy. Kilkunasto-
letni Zbyszek Tarasiewicz został aresztowany w czerwcu 1946 roku i skazany za nielegalne 
posiadanie broni na 10 lat pozbawienia wolności. Matka oraz szkolni koledzy Zbyszka napi-
sali do Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie, list podpisało ponad 70 osób i dzięki temu 
wyrok został złagodzony do lat 5 a później do 3. Matka Zbigniewa pracowała w szkole do 
1964 roku i nie dotarłam do informacji o tym, aby spotkały ja jakieś represje. Oboje – mat-
ka i syn, pochowani zostali na cmentarzu komunalnym w Malborku.

Uczestniczy rajdu szlakiem Żołnierzy Wyklętych w Malborku, fot. M. Chmielińska

Marta Chmielińska - Jamroz



162

67 lat późnieJ...
Przez wiele lat pamięć o Żołnierzach Wyklętych była szargana i opluwana, dziś zaś mo-

żemy już otwarcie mówić o tym jak i dlaczego wciąż walczyli mimo że wojna się skończy-
ła. 1 marca miała miejsce konferencja naukowa, na którą przybyły autorytety w dziedzinie 
historii Wyklętych na Pomorzu. Gościem specjalnym był Stanisław Bogdanowicz żołnierz 
Armii Krajowej mieszkający pod Sztumem. Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się złoże-
niem kwiatów pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Tego samego dnia 
młodzi ludzie skupieni wokół Jazz Clubu Spiżarnia zaprezentowali scenki z przesłuchania 
i egzekucji Danki Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. W główne role 
wcielili się Bożena Ciura z Trankwic i Patryk Pawłowski, kibic Lechii Gdańsk z Malborka. 

2 marca, tuż po Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mieszkańcy Malborka 
postanowili przypomnieć fragment historii swojego miasta związanej z tym okresem., gru-
pa osób zainteresowanych wzięła udział w spacerze śladami Wyklętych w Malborku. Ca-
łość wymyśliło i zorganizowało Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady Ar-
mii Krajowej oraz Inicjatywa Aktywny Malbork. Blisko 50 osób, w tym wielu młodych lu-
dzi a nawet rodziny z dziećmi spacerowały najpierw po malborskiej nekropolii, a następ-
nie ulicami miasta, które związane były z historią partyzancką. Na cmentarzu organizato-
rzy wskazali miejsca spoczynku i historię Mariana Babińskiego, Mieczysława Szcześniaka 
„Łasicy”, a także członków malborskiej siatki Heleny i Zbigniewa Tarasiewiczów. Dalej tra-
sa wiodła przez ulicę Rodziewiczówny, gdzie mieścił się punkt kontaktowy (punkt ten po-
kazywany był również w spektaklu „Inka 1946”), a następnie przez ul. 17 Marca, gdzie do 
1947/48 roku mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Na zakończenie 
młodzi członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej z Malborka złożyli kwiaty na skwerze 
Żołnierzy Wyklętych, a później wszyscy chętni wyruszyli do Jazz Clubu Spiżarnia, gdzie 
pożywili się gorącą grochówką i wzięli udział w konkursie historycznym. 

„Wyklęci” na Powiślu
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Żołnierze wyklęci
z proFeSoreM piotreM niwińSkiM 

rozMawia Marta chMielińSka-JaMroz

Marta Chmielińska: 1 marca obchodzone 
jest Święto Żołnierzy Wyklętych, wiele się o 
nich mówi przy tej okazji, ale proszę o wyja-
śnienie, kim byli ci żołnierze, skąd się wzięli i 
o co walczyli?

Piotr Niwiński: To żołnierze Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, którzy nie złożyli bro-
ni w1944-1945 roku, kontynuując walkę o nie-
podległość Polski. Nazywamy ich Żołnierzami 
Wyklętymi, gdyż w przeciwieństwie do żołnie-
rzy, którzy zdecydowali się na demobilizację w 
1944-45 roku, byli przez lata przez władzę komu-
nistyczną marginalizowani, nazywani bandyta-
mi, zbrodniarzami, byli wyklęci w przestrzeni pu-
blicznej. Dopiero po 1990 roku można było upo-
mnieć się o ich pamięć.

Gdzie na Powiślu działały szwadrony 5 
Brygady?

To przede wszystkim Sztum i okolice, Tulice, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie czy 
Dzierzgoń.

W Malborku i Sztumie funkcjonowały Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicz-
nego, czy wiadomo coś na temat ich działań? Czy w tych punktach byli przetrzymy-
wani żołnierze podziemia? Czy odsiadywali wyroki w więzieniach w Sztumie i Mal-
borku?

Malbork i Sztum nie były wyjątkami, także tutaj tortury, przesłuchania i tzw. „walka z re-
akcją” była na porządku dziennym. Musimy pamiętać, że ludzie, którzy służyli i przesłuchi-
wali w Gdańsku, Warszawie, Lublinie czy innych miastach, później trafiali do innych miejsc 
– Malborka, Sztumu i innych. Nawet jeśli nie ma dokumentów ani żyjących świadków, to z 
całą pewnością możemy przyjąć, że także tu działo się to, co w innych PUBP.

W kilku filmach, jak choćby „Inka 1946” widzimy scenę przesłuchania na UB, czy 
to nie przekolorowany obraz? Jak naprawdę wyglądały takie przesłuchania? 

Obraz nie tylko jest nie przekolorowany, ale ze względu na publiczność, zazwyczaj mło-
dą, pokazano tam tylko niewielką część brutalności takich przesłuchań. Więcej widać we 

Prof. Piotr Niwiński na rajdzie śladami majora Łupasz-
ki, fot. M. Chmielińska-Jamroz

Marta Chmielińska - Jamroz
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„Wrocławskiej Golgocie”. To rzeczywiście były okrutne czasy. Nie wynikały one z zatrud-
niania samych sadystów w UB, lecz z bezsilności. Funkcjonariusze UB zazwyczaj nie mie-
li większego wykształcenia i byli bezradni wobec postawy osób przesłuchiwanych. Stąd je-
dynym dla nich dostępnym środkiem na uzyskanie jakichkolwiek zeznań była przemoc.

Pracował Pan w IPN, miał Pan w pracach badawczych kontakt z dokumentami, co 
możemy znaleźć w takich aktach?

To bardzo szeroki zasób, dający możliwość wielowątkowych badań. Na postawie tych 
dokumentów można zarówno odtworzyć główne kierunki działania komunistycznego apa-
ratu represji jak i zająć się historia jednostki. Zgromadzone przez UB-SB materiały są bar-
dzo szczegółowe i zazwyczaj na tyle wartościowe, że dają podstawę do postawienia konkret-
nych hipotez badawczych.

Zdarza się spotkać pośmiertne fotografie partyzantów, czy to była stała praktyka 
funkcjonariuszy UB? Po co fotografowali swe ofiary?

Dokumentacja była jednym z podstaw funkcjonowania tego aparatu represji, ale niewąt-
pliwie też dużą rolę odgrywały też postawy funkcjonariuszy. Traktowali oni walkę z podzie-
miem niepodległościowym często jako rodzaj „polowania”,  stąd zwyczaj fotografowania się 
z ciałami, ze swoimi zdobyczami.

Kogo dziś bardziej pamiętają Polacy – „wyklętych” czy ich katów?

Mam nadzieję,  że „wyklętych”. Ale nie należy zapominać i o katach. Trzeba tylko ukazać 
ich w rzeczywistym świetle. Tablice „ku czci” to ciągle jeszcze codzienność, warto więc wy-
jaśnić jak rzeczywiście to wyglądało.

Niestety w opinii publicznej wiele jest głosów mówiących, że podziemie niepodle-
głościowe to były bandy, a w najlepszym razie straceńcy, którzy głupio robili, że wal-
czyli. Te same głosy o żołnierzach sowieckich mówią z pewnym pobłażaniem, wyro-
zumiałością i wielką niezmienną wdzięcznością za wyzwolenie. Co Pan o tym sądzi?

Takie same głosy rozlegały się po powstaniu styczniowym. Nawet w niepodległej Polsce 
mówiono o nich jako straceńcach. Cóż, świetną analizę tych postaw zrobił Grzegorz Wą-
sowski w swoim eseju Krótka refleksja na temat kontrowersji wokół postaci Józefa Kurasia 
„Ognia” zamieszczonym na portalu „wpolityce”. To naturalne, że społeczeństwo nie mówi 
jednym głosem, jednak niezwykle istotne jest, aby swoje zdanie ludzie opierali na wiedzy 
historycznej, a nie emocjach, np. rodzinnych. Zaś pobłażliwość do żołnierzy sowieckich 
wynika moim zdaniem z koniunkturalizmu.

Bardzo często w dyskusjach na temat partyzantki niepodległościowej przywoływa-
ny jest temat Romualda Rajsa i jego oddziału jako przykładu „zbrodniczej” działalno-
ści Żołnierzy Wyklętych. Jak Pan to skomentuje?

Wojna jest wydarzeniem okropnym. W czasie jej trwania dochodzi do czynów bohater-
skich ale też i zbrodni wojennych. Ważne jest, aby umieć je odpowiednio nazwać. Wielo-
krotnie przytaczana historia rozstrzelania furmanów przez pododdział III Brygady NZW 

Żołnierze wyklęci
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jest już tak dogłębnie opisana, że osoba śledząca ten wątek raczej nie będzie miała wątpli-
wości, czy była to zbrodnia, czy tzw. konieczność wojenna (nieraz równie brutalna, choć-
by bombardowanie miast przez alianckie bombowce). Z drugiej strony, nawet gdyby jakiś 
pododdział podziemia niepodległościowego dopuścił się zbrodni, czy oznacza to wzięcie 
tej winy przez wszystkich pozostałych? W takim razie musielibyśmy mówić, iż wszystkie ar-
mie biorące udział w wojnie to zbrodnicze bandy. Ten sposób rozumowania prowadzi do 
absurdu. Zachowajmy umiar i rozum, posługujmy się faktografią nie emocjami.

W całej Polsce, także na Pomorzu mamy wciąż ulice Świerczewskiego, Armii Lu-
dowej, w powiecie sztumskim znajdują się pomnik i tablice mówiące o „reakcyjnym 
podziemiu”. Co Pan o tym sądzi?

Kolejna sprawa, której nie potrafiliśmy sprostać przez ostanie 23 lata. Pomniki i ulice Ko-
cha, Foerstera czy Hitlera zniknęły błyskawicznie, w pierwszych tygodniach po zakończe-
niu okupacji niemieckiej. Te straszą do dziś i powoli stają się częścią rzeczywistości. Aby być 
najbardziej poprawnym politycznie, przynajmniej koło takich kłamliwych tablic umieścił-
bym wyjaśnienie jak było naprawdę. Osobiście zmieniłbym je jak najszybciej.

Major „Łupaszka”, „Żelazny”, „Inka”... czy ich związek z Powiślem to atut dla nasze-
go regionu?

Tak. Na kanwie tych wydarzeń można, jak choćby w przypadku „Rajdu Pieszego Ślada-
mi Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK” odbywającego się od 10 lat w Borach Tucholskich, 
pokazywać młodym ludziom historię w sposób atrakcyjny. To także świetna promocja re-
gionu, trzeba tylko umieć te walory wykorzystać.

Jaki jest poziom wiedzy o najnowszej historii młodych ludzi?

Ciągle niski. W szkołach z reguły nie robi się tego tematu, w kulturze popularnej zaś pra-
wie nie istnieje (filmy, gry komputerowe itp.)

Jak edukować nowe pokolenia aby były choć trochę byli podobni do dawnej, przed-
wojennej młodzieży?

Należę do tej grupy, która uważa, iż patriotyzm wśród młodzieży jest duży. Dla starszych 
czasem niezrozumiały, gdyż przejawia się np. kibicowaniem sportowcom. Trzeba uszano-
wać spojrzenie młodych na świat i tylko podsuwać autentyczne wydarzenia, które umacnia-
łyby w nich dumę z tego że są Polakami. Tego jednak ciągle brakuje. Wstydzimy się w „Po-
kłosiu” a nie możemy być dumni z „Rodziny Kowalskich”.

Jakie lektury można polecić osobom, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej 
na temat Żołnierzy Wyklętych na Pomorzu i w Polsce?

Wszystkich zainteresowanych działalnością wileńskiej partyzantki niepodległościowej 
zachęcam do lektury książki „Łupaszka, Młot, Huzar” autorstwa Kazimierza Krajewskie-
go i Tomasza Łabuszewskiego. Warto także sięgnąć do wspomnień, i tu najważniejsze to „U 
Szczerbca i Łupaszki” Olgierda Christy, a także „Nie było czasu na strach”- rozmowa z Jani-
ną Wasiłojć – Smoleńską. 
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Jaka jest Pana „ulubiona” postać spośród Wyklętych i dlaczego akurat ta?

Taką postacią jest Zdzisław Badocha - „Żelazny”. Młody, oddany sprawie Polski, ochot-
nik, pełen pomysłów, gotowy wszystko poświęcić w imię wyższych celów. Zginął przypad-
kowo w Tulicach pod Sztumem, zanim to się jednak stało przeprowadził wiele brawuro-
wych akcji na terenie Borów Tucholskich.

Piotr Niwiński – dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego, historyk, politolog. Wybit-
ny specjalista w dziedzinie działalności wileńskiej partyzantki niepodległościowej na Po-
morzu. Autor blisko stu publikacji, w tym monografii „Okręg Wileński AK 1944- 1948” 
i „Działania komunistycznego aparatu represji wobec środowisk kombatantów wileńskiej 
AK 1945 – 1980”, współautor albumu „Żołnierze wyklęci” i „Atlasu polskiego podzie-
mia niepodległościowego 1944 – 1956”, który stanowi podstawę do poznania podziemia 
niepodległościowego na ziemiach polskich. Współautor świeżo wydanego albumy „Ślady 
zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956”.

in memoriam
„Wyklęci” na Powiślu
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in memoriam

Andrzej Kasperek

bolek
Bardzo będzie nam brakowało Bolka Kleina, tak wrósł 

w Nowy Dwór Gdański, w jego pejzaż, że myśleliśmy, iż był 
tu od zawsze, że jego widok – szczupłego staruszka pomyka-
jącego na rowerze – będzie nam towarzyszył stale i nigdy go 
nie zabraknie.

Użyłem słowa „staruszek”, no bo jak inaczej nazwać 
osiemdziesięciolatka? Ale w jego wypadku wiek metrykalny 
zupełnie rozmijał się z wiekiem mentalnym. Był i pozostał do 
końca wiecznie młody duchem. Jego energii zazdrościli mu 
ludzie o wiele od niego młodsi. Wręcz ich zawstydzał… Za-
wsze w ruchu, pełen pomysłów, ciągle w rozjazdach: Niemcy, 
Holandia, Rosja i Ukraina.

Jego ostatnie lata to był czas walki z chorobą. Walki hero-
icznej, bo do końca się nie poddawał, choć wiedział, że trud-
no mu będzie pokonać podstępnego przeciwnika. Złościło go najbardziej to, że brakowało mu 
sił, bo planów i zamierzeń miał jeszcze bardzo dużo… Niestrudzony organizator skazany na po-
byt w domu i szpitalu cierpiał bardzo.

W laurce na osiemdziesiąte urodziny napisałem mu, że jego imię Bolesław, które pochodzi od 
słowa „wielki” zupełnie nie pasuje do nazwiska, które oznacza po polsku „mały”. Bardzo go to 
rozbawiło. Był wielki w tym, co robił.  A zrobił bardzo dużo dla naszego miasta i regionu. To on 
zorganizował współpracę z Niemcami i Holendrami, dawnymi mieszkańcami Żuław. Był przyja-
cielem menonitów. Organizował spotkania, wyjazdy, wymianę młodzieży. Pokonywał wzajem-
ne uprzedzenia i nieufność pomiędzy Polakami i Niemcami. Służył porozumieniu między naro-
dami. Pamiętał o przeszłości, ale patrzył w przyszłość.

Lista jego dokonań jest bardzo długa i aż trudno uwierzyć, że dokonał tego jeden człowiek. 
Był społecznikiem – dziś to słowo rzadkie, wiele osób nawet nie wie, co ono oznacza. A on dzia-
łał nie dla siebie. Był skromny, zawsze dla innych… Kiedy w lipcu odbierał Krzyż Zasługi z rąk 
pani konsul RFN, to nagle przerwał podniosłą uroczystość i poinformował wycieczkę menoni-
tów, że pora iść na obiad, bo zupa stygnie. Cały Bolek –zawsze perfekcyjny organizator. Zawsze 
dla innych… Jeszcze jeden  przykład. Tuż przed śmiercią autoryzował duży wywiad, który miał 
się ukazać w kwartalniku „Prowincja”. I co dopisał? Nazwiska osób z Niemiec i Holandii, z któ-
rymi współpracował. Nie dodał nic o sobie.

Tak. Gdyby Bolka nie było, to należałoby go wymyślić. Nie zobaczymy go już pędzącego ni-
czym Latający Holender na swym rowerze. Bardzo będzie go brakowało…

Jedno jest pewne – że kiedy stanie na Sądzie Bożym, to będzie mógł powiedzieć: Nie leniłem 
się, żyłem godnie, nie zmarnowałem swego życia. Bolek był człowiekiem spełnionym i takiego 
go zapamiętajmy!

Bolesław Klein, fot. M. Opitz
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Leszek Sarnowski

pani władySława
Pełna radości życia, optymizmu, witalności, uwagi dla innych, ciepła i wrażli-

wości, choć surowa wobec wrogów. Zasłużona nauczycielka, pedagog, działacz 
społeczny. Znacząca osobowość w powojennej historii Sztumu. Pani Władysława 
Thiel w tym roku skończyłaby 96 lat.

Niewiele osób, poza rodziną, wiedziało, ile dokładnie lat ma Pani Władysława. Skry-
wała to po kobiecemu, nawet w szpitalu, który w ostatnich latach często niestety od-
wiedzała.  Jak wielkie musiała wywoływać zdumienie wśród lekarzy, kiedy w czasie jed-
nego pobytów próbowała zagadnąć jednego z nich w języku niemieckim, innego fran-
cuskim, podtrzymując jednocześnie filozoficzną konwersacją z leżącą obok  zakonnicą 
w klasycznej łacinie. To efekt wyśmienitego wykształcenia w przedwojennym żeńskim 
gimnazjum w Tczewie.

Urodziła się w 1917 roku w ziemiańskiej, głęboko patriotycznej i religijnej rodzinie 
Ornass, w niewielkiej miejscowości Rajkowy na Kociewiu, w osadzie Ornasowo. Od 
XV wieku to Jej rodzinie przypisane było prestiżowe stanowisko sołtysa z dodatkowym 
areałem ziemi. W czasie okupacji polska rodzina Ornassów utraciła majątek na rzecz fa-
szystowskiego okupanta, a komunistyczne władze fakt ten z ideologiczną, antyziemiań-
ską podbudową podtrzymały. Jan Chryzostom Ornass był działaczem plebiscytowym 

Pani Władysława

Pani Władysława Thiel (z lewej) na spotkaniu promocyjnym kwartalnika Prowincja w Sztumie, fot. W. Bielecki
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(1920), a po pierwszej wojnie sędzią w Toruniu. Brat Pani Władysławy – Franciszek, 
nauczyciel, działacz polonijny,  odznaczony Krzyżem Virtuti Militari za udział w obro-
nie Kępy Oksywskiej w 1939 roku, zginął w obozie koncentracyjnym Stutthof. Ryszard 
Ornass, działacz polonijny w Wolnym Mieście Gdańsku, wysiedlony przez Niemców 
w  czasie okupacji, zamordowany za współpracę z  AK.  Dla Pani Władysławy, mimo 
utraty narzeczonego (zginął w obozie w Stutthof), robót przymusowych okres okupa-
cji okazał się łaskawszy, przeżyła. 

W 1937 roku Pani Władysława uczestniczyła w otwarciu szkoły polskiej w Piekle, 
a  po wojnie w   1954 roku, po krótkim pobycie w  Starym Polu,  została nauczyciel-
ką i kierowniczką szkoły w Piekle, ostoi polskości w okresie międzywojennym w Wol-
nym Mieście Gdańsk. W 1958 roku Pani Władysława sprowadziła się z mężem i córka-
mi (Kamilą i Danutą) do Sztumu, gdzie przez wiele lat uczyła języka polskiego i łaciny 
w szkole podstawowej i liceum medycznym.Dobrą pamięcią do dziś darzy Ją wiele po-
koleń uczniów i wychowanków.

Wiernie kibicowała swemu zięciowi Mirkowi Melerskiemu, który w 1980 roku wraz 
z innymi budował sztumską „Solidarność”. Była z jego rodziną, kiedy zdecydowali się 
na emigrację w stanie wojennym. Głęboko wierzyła w nową Polskę po 1989 roku, choć 
się z nią często spierała. Nie lubiła patosu i wielkich słów. Polskość, patriotyzm, wiara 
w Boga to była Jej codzienność, a nie puste deklaracje. Dom Pani Władysławy na Młyń-
skiej był nieformalnym sztumskim salonem, unikatową oazą wolności, intelektualnej 
dysputy, rozmów i spotkań. Tutaj można było wysłuchać ciekawych opowieści z wło-
skich wojaży profesora Mariana Szarmacha, czy ks. Andrzeja Kilanowskiego, spierać się 
o Tygodnik Powszechny, Prymasa, polską prawicę czy efekty rządów lokalnej władzy 
lub po prostu delektować się, siedząc  w cieniu starej jabłoni, wyjątkowym widokiem 
barlewickiego jeziora.

Kilkanaście lat temu Pani Władysława założyła Caritas przy parafii Świętej Anny 
w Sztumie. Zmobilizowała darczyńców, sama uczestnicząc w cotygodniowym rozdaw-
nictwie chleba, artykułów spożywczych i odzieży dla najuboższych. Potrafiła łagodzić 
najtrudniejsze sytuacje, będąc dla potrzebujących ostoją ciepła i  naturalnej dobroci. 
Caritasem kierowała do końca swego życia, a  Jej współpracowniczki, kiedy była już 
mniej sprawna fizycznie, na bieżąco zdawały na  Jej życzenie sprawozdania z wydatko-
wania społecznych datków. 

Wacław Bielecki wspomina Panią Władysławę kiedy był redaktorem w  lokalnym 
dodatku Dziennika Bałtyckiego. Pisała o szkole w Piekle, wspominała swoje koleżan-
ki z pracy - nauczycielki, pisała o sztumskich Żydach czy Mennonitach: Pamiętam, jak 
przygotowując ten ostatni artykuł pojechaliśmy moim „Maluchem” na cmentarz menonicki 
do Barcic. Ja zrobiłem kilka zdjęć, a Pani Władzia przeprowadziła rozmowę  z Marianem 
Kowalskim,  który opowiadał nam o tragicznych losach mieszkańców i był przewodnikiem 
po nieźle jeszcze zachowanym cmentarzu z charakterystycznymi nagrobkami. Zawsze ude-
rzała mnie niespożyta aktywność i głód wiedzy Pani Władzi, a są to przecież cechy rasowe-
go dziennikarza”. Pani Władysława miała wtedy 82 lata…

Leszek Sarnowski
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Janusz Ryszkowski wspomina, że Pani Władysława była krytyczną i życzliwą czytel-
niczką jego tekstów publicystycznych i literackich: Brała udział w moich wieczorach au-
torskich. Imponowała kulturą literacką i śledzeniem nowości. Młodzieńcza ciekawość i żar-
liwość świata cechowały ją przez całe życie. Wiele razy też podkreślała, że uczyła mnie pol-
skiego i to, że pochodzimy w tych samych stron (Kociewie), więc musimy trzymać się razem. 
Namawiała mnie, aby napisać powieść o Piekle, wsi w której przez kilka lat uczyła. To była-
by druga „Konopielka” Redlińskiego - mówiła ze śmiechem.

W  październiku ubiegłego roku napisała do Niej, po 40 latach była uczennica. Jej 
rodzice byli Niemcami i w 1972 cała rodzina wyjechała do Niemiec: Moje lata szkol-
ne były zupełnie inne niż moich rodziców, uczyłam ich zrozumieć ducha polskiego języka, 
polskiego patriotyzmu, chciałam się z nimi podzielić szkolnymi przeżyciami, które dla mnie 
były ważne”. Dziękując swojej byłej nauczycielce za lekcje polskiego i  francuskiego pi-
sze: „Pani była dla mnie, jako dla uczennicy bardzo ważną osobą, ważną też, bo Pani ni-
gdy mnie jakiegoś negatywnego uczucia nie dawała, że jestem córką niemieckiego domu, by-
łam dla Pani uczennicą jak wszystkie…czułam ciągle na spotkaniach z Panią ożywiające-
go ducha…dziękuję droga Pani Thiel za wszystko co Pani swym uczniom dawała, ja jestem 
przekonana, że polska szkoła ma pozytywny, pozwolę sobie powiedzieć, szlachetny wpływ 
na moją osobowość. Czuję się bogatą, bo w sobie czuję dwie zjednoczone ojczyzny, przez nie-
miecki dom rodzinny i przede wszystkim polską szkołę.

Kilka dni przed śmiercią odwiedziliśmy Panią Władysławę z żoną i znajomymi. Im-
ponująca sprawność umysłu, dowcip, uważność, dociekliwość, spostrzegawczość, tro-
ska, optymizm i empatia. Taka była Pani Władysława na kilka dni przed śmiercią. Była 
wierną, uważną, życzliwą i krytyczną Czytelniczką naszego kwartalnika kulturalnego 
„Prowincja”. Zachwycała się poezją, prozą, ciekawostkami historycznymi z Żuław i Po-
wiśla. Recenzując ostatni numer sugerowała, by pismo nie było zbyt poważne, nauko-
we, ale lżejsze, bardziej dla ludzi, obiecując, że do następnego numeru napisze arty-
kuł o intrygujących rodzinnych tajemnicach i o wspaniałych zasadach narzeczeństwa 
w  okresie międzywojennym w  rodzinach ziemiańskich, ku przestrodze dla młodych 
czytelników. 

Odejście starszych osób nie zawsze kojarzy się z wielkim dramatem, rozpaczą; na 
pewno z żalem, ale często też poczuciem winy - za brak uwagi, wysłuchania,  tego co 
chcieli lub mogli nam powiedzieć. Warto zachować miłe wspomnienia…

Myśląc o  długim życiu Pani Władysławy przychodzi mi do głowy ewangeliczny 
w wymowie wers z piosenki „Tolerancja”, autorstwa Stanisława Soyki: Życie nie tylko 
po to jest by brać, Życie nie po to by bezczynnie trwać i żeby żyć siebie samego trzeba dać.

Muzyka - plastyka 
Pani Władysława
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Muzyka - plastyka 

Wacław Bielecki

w poSzukiwaniu  
Muzyki noweJ

Możliwość posłuchania na żywo muzyki klasycznej na Dolnym Powiślu i Żuławach, czyli na-
szej prowincji, są niewielkie, a gdy podniesie się wymagania i chciałoby się posłuchać muzyki no-
wej, to sprawa staje się wręcz nieosiągalna. Taka muzyka tutaj nie dociera. Piszę o „muzyce no-
wej”, aby nie posługiwać się bardzo zwodniczym określeniem „muzyka współczesna”. Dla przy-
kładu, pod koniec ubiegłego roku w sali Karwanu w malborskim zamku został wykonany koncert 
na kontrabas i orkiestrę skomponowanyprzez czeskiego wirtuoza tego największego instrumen-
tu smyczkowego – Miloslava Gajdoša. Soliście akompaniowała Akademicka Orkiestra Kameral-
na z Akademii Muzycznej w Gdańsku, złożona ze studentów i grająca bez dyrygenta. Inspiracją 
do skomponowania „Koncertu nr 2 D-dur <Haydn>” były znalezione przez Miloslava  Gajdoša 
w archiwum dwa takty koncertu na kontrabas napisane ręką samego Józefa Haydna. Malborskie 
wykonanie  utworu zapowiedziano, jako wielkie wydarzenie, bo była to podobno trzecia prezen-
tacja „światowa”. Czy jest to utwór współczesny? Oczywiście tak, gdy chodzi czas powstania, ale 
nie jest to muzyka nowa, bowiem koncert zarówno w formie oraz  melodyce i harmonii jest napi-
sany tak, jak pisano ponad dwieście lat temu w okresie zwanym muzycznym klasycyzmem.

To współczesne dzieło niezbyt przypadło mi do gustu. Po pierwsze dlatego, że kompozytor za 
bardzo chciał upodobnić kontrabas do wiolonczeli, stąd w utworze jest przewaga fragmentów, w 
których kontrabas gra w wysokich i bardzo wysokich rejestrach. Niestety, kontrabas nie okazał się  
wiolonczelą a jego brzmienie  było jakieś nikłe, „chrypiące” i mało szlachetne. To dziwne, ale dość 
często grające z kontrabasem w duecie skrzypce (solówki koncertmistrza), były lepiej słyszalne 
niż ten potężny instrument. Po drugie, soliście zdarzały się  częste wpadki w intonacją w wyso-
kich dźwiękach, fałszywe flażolety i dwudźwięki. Miloslav Gajdoš zapowiadany był jako „wizjo-
ner” kontrabasu. Nie bardzo wiem, dlaczego. Ani w technice gry, ani w kompozycji tego wizjo-
nerstwa nie widać. Wątpliwe jest też, że  - jak mówiono – „jest on pierwszym w świecie kontraba-
sistą akompaniującym sobie do śpiewu”. Od razu skojarzyli mi się śpiewający kontrabasiści z ze-
społów jazzowych. Nie bardzo spodobały mi się także utwory wykonane na bis, w tym śpiewana 
po czesku piosenka o psie, który ukradł kiełbasę z muzyką do słynnego „Karnawału weneckiego”. 
Jaki bis, taki artysta, można powiedzieć. 

Trudniejsza sprawa, gdy chodzi o muzyką nową, jest z Krzysztofem Pendereckim. Ten świa-
towej sławy kompozytor przybył na początku stycznia do gdańskiego Dworu Artusa, aby być 
świadkiem pierwszego w Polsce wykonania swojego najnowszego utworu: „Missa brevis” (Krót-
ka msza). Osiemdziesięcioletni kompozytor przyleciał samolotem pod zamarzniętą fontannę 
Neptuna prosto z Kopenhagi, gdzie pracuje nad nową wersją swojej opery „Diabły z Loudun”. Na 
program koncertu złożyło się dziewięć utworów Krzysztofa Pendereckiego na chór a capella, czy-
li bez akompaniamentu,  wykonanych przez zawodowy Polski Chór Kameralny - Schola Canto-
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rum Gedanensis pod batutą Jana Łuka-
szewskiego.

Wszyscy byli najbardziej zaintereso-
wani najnowszą kompozycją Penderec-
kiego „Missa Brevis”. Została ona ukoń-
czona w grudniu 2012 roku. Utwór ten 
został zamówiony przez Thomanechore 
Leipzig, czyli chór chłopięcy działający 
od ośmiuset (!) lat przy kościele św. To-
masza w Lipsku, świątyni w której praco-
wał i jest tam pochowany Jan Sebastian 
Bach. W Święto Trzech Króli 6 stycznia 
tego roku „Misa Brevis” została tam wy-
konana po raz pierwszy, natomiast  gdań-
skie wykonanie było pierwszym w Pol-
sce. 

Jaki jest to utwór? Składa się z sześciu 
części, z których pierwsze dwie - „Kyrie” 
i  „Gloria” oraz ostatnia „Agnus Dei”, są 
kompozycjami nowymi, powstałymi w 
ubiegłym roku. Te części został wyko-
nane przez chór mieszany. Trzy pozosta-
łe były napisane i wykonywane wcześniej. W Dworze Artusa były one śpiewane albo przez chór 
męski - „Benedicamus Domino”, albo przez chór żeński - „Sanctus” i „Benedictus”.

Kompozytor poproszony o kilka słów po wykonaniu mszy publicznie przyznał, że jemu same-
mu najbardziej podoba się ostatnia część – „Agnus Dei”. Dodał, że wydaje mu się, że jest to naj-
piękniejszy utwór, jaki udało mu się napisać. Stwierdził też, że po wysłuchaniu utworu w Lipsku 
i w Gdańsku bardziej spodobało mu wykonanie przez chór mieszany, chociaż msza zamówio-
na była na chór chłopięcy, czyli jak powiedział: „dla chłopców”. Rzeczywiście, jest to przepięk-
na kompozycja.

Na bis i na zejście ze sceny gdańscy chórzyści  zaśpiewali „Arię z 3 utworów w dawnym stylu”, 
którą tak skomentował dyrygent Jan Łukaszewski: „Proszę państwa, nie myślcie, że to jest Mo-
zart, to też Penderecki.”

Jeśli chodzi o wykonanie, to tylko z podziwem można pisać o chórzystach ze Schola Cantorum 
Gedanensis: wspaniała intonacja, emisja i dykcja. Wśród głosów słychać było anielskie soprany, 
głębokie alty i super niskie basy. Doskonałe wykonanie to wynik całkowitego zespolenia  się ze-
społu w śpiewie i wręcz instynktownego, porozumienia z dyrygentem. 

Ogólne moje  odczucia z koncertu są bardzo pozytywne. To wzniosła, sakralna muzyka. Jed-
nak gdy słucha się po kolei kilku utworów, to odnosi się wrażenie pewnej powtarzalności, bra-
ku zróżnicowania, a nawet monotonności dotyczącej zarówno tekstów, jak i środków artystycz-

W poszukiwaniu muzyki nowej

Krzysztof Penderecki w Dworze Artusa w Gdańsku, fot. W. Bielecki
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nych i technik użytych przez kompozytora. Wszystkie utworach są bowiem napisane… „w stylu 
Pendereckiego”. W zasadzie zróżnicowanie polegało na tym, że utwory wykonywane były przez 
różne zespoły śpiewacze: chór mieszany, męski, żeński. Szczególnie brakowało mi zróżnicowania 
w tempach (wszystkie utwory były raczej powolne), nastroju (wszystkie były dramatyczne lub 
smutne). Jednym wyjątkiem była zaśpiewana na koniec żartobliwa „Kaczka pstra” dedykowana 
wnuczce kompozytora.

Powszechnie wiadomo, że Penderecki już bardzo dawno temu porzucił awangardę muzyczną. 
W młodości powiedział nawet kiedyś: „Żeby przyspieszyć przełom w muzyce, należałoby rozpę-
dzić orkiestry, które grają Beethovena, i posłać na złom fortepiany.”

A co się dzieje, gdy chodzi o współczesną muzykę operową na prowincji? Opera Bałtycka w 
Gdańsku pod koniec stycznia br. przedstawiła realizację dwóch jednoaktowych oper związanych 
z Dymitrem Szostakowiczem. Pierwsza, to monodram pt. „Skrzypce Rotszylda” Benjamina Fle-
ischmanna, ucznia Szostakowicza, który zginął na froncie podczas II wojny światowej. Mistrz 
przekonany nieomal o genialności ucznia dokończył to dzieło. Gdańskie przedstawienie reży-
serował Marek Weiss.  Dokończenia rozpoczętych przez Szostakowicza „Graczy”  na motywach 
sztuki Gogola podjął się współczesny polski kompozytor, Krzysztof Meyer, dokomponowując 
2/3 muzyki do tej opery. Sam Szostakowicz zrezygnował świadomie z pracy po napisaniu 1/3 
dzieła, tj. około 50 minut, gdyż zorientował się, że opera musiałoby trwać wiele godzin, aby skon-
sumować libretto Gogola, a tak długiego dzieła nie zechciałby wystawić żaden teatr.

Dlaczego zatem wbrew intencjom Szostakowicza podjęli się tego Krzysztof Meyer oraz debiu-
tujący w reżyserii operowej  znany aktor Andrzej Chyra? Trudno dociec. W każdym razie trwają-
ce 90 minut dzieło jest bardzo nudne, albowiem przeniesienie sztuki teatralnej na scenę operową 
zawsze wiąże się z wielkim spowolnieniem akcji. Specjaliści mówią o co najmniej o trzykrotnym 
wydłużeniu akcji scenicznej w operze. Od strony aktorskiej opera może się podobać. Świetny był 
Jacek Laszczykowski  w roli Ichariewa oraz Leszek Skrla, jako Utieszytielnyj. Nieźle też wypadła 
orkiestra pod pewną ręką Michała Klauzy, ale libretto opisujące jak to szuler karciany został oszu-
kany przez grupę szulerów jest w tym wydaniu po prostu nużące. Poza tym, na scenie mamy tyl-
ko dziewięciu mężczyzn i żadnej kobiety oraz niezbyt ciekawą scenografię. Jednym słowem, nudy 
na pudy.A może lepiej byłoby z tych dzieł zrobić balet?

Paradoksem jest, że najbardziej wartościowym akcentem tego przedstawienia okazał się dla 
mnie starannie wydany program z tekstami, m.in. Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk (rozmowa z 
Markiem Weissem i Andrzejem Chyrą) oraz Danuty Gwizdalanki (żony Krzysztofa Meyera). Jed-
nak co innego ciekawy tekst, a co innego porażające nudą dzieło sceniczne. W tym kontekście o 
niebo lepsze jest wystawiony w listopadzie 2011 roku przez Operę Bałtycką spektakl „Madame 
Curie” z muzyką współczesnej polskiej kompozytorki Elżbiety Sikory, który doczekał się w mar-
cu br. utrwalenia na płycie DVD.

Jak jest więc z muzyką nową na prowincji? Trzeba jej szukać, czasami trochę dalej, za opłotka-
mi. Natomiast sama muzyka nowa bywa, co nie jest wielkim odkryciem: dobra i zła, ładna i brzyd-
ka, ciekawa i nudna. Tak zresztą było z muzyką w każdej epoce, stąd oprócz utworów genialnych 
powstawały i powstają dzieła natychmiast, lub z biegiem lat, słusznie zapomniane.

Wacław Bielecki
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Michał Majewski 

MalarStwo i witraŻe 
zoFii SuMczyńSkieJ

Wpatrywałem się długo, zupełnie zaskoczony. Zobaczyłem swój własny świat w mikroska-
li, świat z pradawnego podwórka, z żabiej perspektywy, ukryty w sekretnych miejscach, pośród 
traw i kamieni, strzeżony przez robaki, ślimaki i smoki. I anioła, który fruwa gdzieś w błękitach. 
Brałem do ręki następne kartki, pokryte akwarelą, i odkrywałem dalej, jakby to były te dziew-
czyńskie widoczki z dzieciństwa, gdzie wszelkie marzenia i pragnienia, układane w symbole z 
najcenniejszych skarbów przyrody, mieściły się pod skrawkiem szkła z rozbitej butelki, zama-
skowanym dla niepoznaki warstewką piasku, liści i igliwia.

I wtedy po raz pierwszy zrobiło mi się gorąco na plecach. A kiedy się odwróciłem, zobaczy-
łem to samo, jednak w dużo większej skali: kolory rzucone na płótna. „Lubię kolor” - powie-
działa. - Tak, to widać od razu. Jednak to nie wszystko. Do tego potrzeba jeszcze odpowiednie-
go manipulowania paletą, żeby dać odbiorcy tyle ciepła. Potem – jakiś czas potem – z ust jed-
nej pani usłyszałem to samo: „Te obrazy grzeją. Czuję to na plecach. I w ogóle - w całym miesz-
kaniu jest jakoś tak ciepło, słonecznie, radośnie...”

„Który ci się najbardziej podoba?” - zapytała, widząc, że wszystkie mi się podobają. I w taki 
oto sposób stałem się później, z okazji jakiegoś święta, posiadaczem akwareli, na której zoba-
czyłem siebie. Takiego, jak lubię – w całkowitym odizolowaniu od reszty świata. W bezpiecz-
nym kokonie, zawieszonym gdzieś w kosmosie, a może zagnieżdżonym na samym końcu jakiejś 
głębokiej nory, w wygodnej, embrionalnej pozycji, z głową pełną bajkowych snów z dzieciństwa. 
Znowu to słowo; wciąż łapię się na tych powrotach do zamierzchłej przeszłości. Jednak – tak są-
dzę – nie da się tego uniknąć i jest tu uzasadnione.

Oprócz akwareli dostałem coś jeszcze: poznałem Zosię*. Poznałem i pokochałem, tak samo 
jak to, co robi. Więcej: poznałem i pokochałem dzięki patrzeniu na to, co i jak robi. Często szu-
kam odpowiedzi na pytanie: czy człowiek jest wart tyle, ile jego dzieło? Nie znajduję odpowie-
dzi. Jednak w odniesieniu do Zosi mogę stwierdzić całkiem świadomie: jej sztuka jest w stu 
procentach odzwierciedleniem jej duszy. Jest jak język dziecka, które zobaczyło nagiego kró-
la - szczery, często naiwny, kolorowy ciągłą radością poznawania świata, i w związku z tym zda-
rza się, że jest także błądzeniem –  jednak pozytywnym, twórczym, chociaż dla otoczenia (tak-
że dla mnie) czasami uciążliwym.

Kolory, kolory, jakie kolory...? Obserwuję Zosię przy sztalugach, z bezpiecznego dystansu. 
Nie lubi, jak się patrzy na jej ręce podczas pracy. Rozumiem to, bo mam tak samo. Ona nie lubi, 
jak ktoś podgląda ją w trakcie podglądania świata przez pryzmat palety. Kątem oka dostrzegam, 
jak poważnieje i odnoszę wrażenie jakby chowała gdzieś głęboko, w zanadrzu swoją radosną, 
dziecięcą intuicję, zamieniając się w naukowca, w magistra sztuk, wykładając na paletę wszelkie 
instrumenty, całą wiedzę zdobytą przez lata studiowania w poznańskiej Akademii Sztuk Pięk-

Malarstwo i witraże Zofii Sumczyńskiej
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nych.  Wkurza mnie to czasami, bo mam obawy, iż jestem świadkiem zatracania czegoś; kreska 
i kolor utracą lekkość intuicyjnej spontaniczności, stając się idealne w swojej naukowej sztyw-
ności. Jednak zawsze potem okazuje się, że moje lęki są niesłuszne, i biję się w piersi - po raz ko-
lejny Zosia zdumiewa efektem swojej pracy.

Szkło. Kolorowe szkło także stało się przedmiotem pasji Zosi. Witraże to też obrazy, przez 
które świeci słońce. Zosia to widzi doskonale. A ja mógłbym dalej pisać o moich obawach, ale 
też o uwielbieniu, o tym jak kocham, obserwując kątem oka z bezpiecznej odległości, z jakim 
namaszczeniem Zosia łapie światło przez każdy kawałek szkła, zanim zrobi kompozycję, która 
potem zagra genialnym zestawem barw w jakimś przeszkleniu, albo chociażby w lampie.

Prawdę mówiąc, pisanie o pracy twórczej bliskiej, ukochanej istoty nie jest łatwe, i nawet 
może być niebezpieczne; tu już trudno mówić o zachowaniu odpowiedniego dystansu. I tak so-
bie pomyślałem, że dobrze się stanie jeśli zacytuję na koniec piękne słowa o sztuce Zosi, wypo-
wiedziane przez inną bliską mi osobę, profesora Feliksa Tomaszewskiego z   Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, podczas wernisażu w Tawernie Mestwin w Gdańsku, gdzie 
Zosia wystawiała swoje pejzaże i anioły: [...]Jej obrazy - myślę o cyklu aniołów - są kolorystycznie 
czyste, żywe, stonowane i - to prawda! - emanują ciepłem, spokojem, sentymentalnym figlem, niemal-
że chagallowską tajemnicą i niemalże chagallowską lekkością. Rysunek postaci jest uproszczony[...] 
Spojrzenia tych listonoszy z metafizycznych parków są nieobecne, dłonie znakują napięcie między 
modlitewną ekstazą a erotycznym - zażenowanym lekko - zachwyceniem, pochylenie głowy wskazu-
je na iluminacyjną pokorę albo otwiera przestrzeń marzenia sennego.[...] W obrazach Zosi - myślę 
o malowanych pejzażach - nie pada deszcz, ale i słonce jest ukryte, w tych obrazach przede wszyst-
kim nie ma ludzi. Przez obrazy Zofii Sumczyńskiej - kolorystycznie - płynie czas, barwy odmierza-
ją pory roku i znakują niemalże renesansową zgodę na przemijanie świata i przemijanie tego, który 
na to przemijanie patrzy. Zastanawia autorskie, artystyczne „łamanie”  powierzchni, kolorystyczne 
„zkładkowanie” pochwyconej pędzlem rzeczywistości. Zapewne jest to swoistego rodzaju podpis Zo-
fii Sumczyńskiej, znak wydeptanej w artystycznym lesie ścieżki. Tak jakby próbowała - uchylając pio-
nowe, kolorystyczne żaluzje odsłaniające świat - dotrzeć do istoty postrzeganych zjawisk, tak jakby 
próbowała w inny jeszcze sposób złamać dwuwymiarowość malarskiej płaszczyzny. A być może jest 
tak (przecież w jednym z kościołów w Nowym Dworze znajdziemy ogromne witraże jej autorstwa), 
że - sprowadzony do dosyć czytelnych, uproszczonych znaków - świat w obrazach artystki uobecnia 
się tak, jak uobecnia się światło w kawałku szlachetnie ciętego szkła. Więc popatrzmy.

* Zofia Sumczyńska - urodziła się w 1965 roku w Gdańsku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Starogardzie Gdańskim. Pod koniec 2012 roku otworzyła 
galerię sztuki pod nazwą „Galeria autorska 24B”, w której prezentuje swoją twórczość, ale także, z 
założenia, twórczość innych artystów. Artystka ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych 
w Gdańsku oraz w Starogardzie Gdańskim. Brała także udział w wielu wystawach zbiorowych w 
Polsce oraz w innych krajach, między innymi w Japonii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. W latach 
2011 i 2012 otrzymała stypendium twórcze od Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Michał Majewski 
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Maciej Wąsik

„Słońce JeSt taM gdzie 
chceMy Je zobaczyć”

rozMowa z agnieSzką cegielSką,  
dziennikarką tVn

„Myślę, że w życiu nie warto zbyt wiele planować, lepiej widzieć 
słońce tam, gdzie chcemy je zobaczyć. Ono dla mnie na Żuławach 
zawsze będzie świecić najmocniej, bo tu na zawsze będzie mój dom.”

Miała 16 lat gdy została Miss Polski Nastolatek, 
szybko potem wpadła w wir pracy. Już jako licealist-
ka pracowała na największych wybiegach mody. Od 
9 lat zawodowo związana jest ze stacją TVN, od 10 
lat jako żona, od ponad trzech również jako mama 
Frania. Tegoroczna laureatka Telekamery i Gwiazda 
Dobroczynności w kategorii “Darczyńca organizacji 
społecznej”. Agnieszka Cegielska na nadmiar czasu 
nie narzeka. Każdą wolną chwilę stara się spędzać z 
rodziną i najbliższymi. Nie będę ukrywał, że znamy 
się już ponad połowę naszego życia, jednak na wy-
wiad z Agnieszką i tak najłatwiej mi było się umówić 
pomiędzy jej wejściami w telewizji. 

Maciej Wąsik: Zmęczona ? 

Agnieszka Cegielska: Spółdzielnia pracy precy-
zja.  Miedzy wejściami zdążyłam uśpić synka, zro-
bić sobie kolację i zasiąść do rozmowy z Tobą. My-
ślę, że jestem raczej pozytywnie pobudzona, bo 
czytałam Franiowi do snu „Auta 2”. Zdałam sobie 
właśnie sprawę, że z bajek mogę się dużo dowie-
dzieć o motoryzacji, o której do tej pory miałam powiedzmy - słabe pojęcie. 

Same pozytywy macierzyństwa? Odkrywasz ich coraz więcej z czasem? Czy zawsze były?

Z czasem więcej, bo więcej niż 3 godziny mogę przespać w nocy. Więcej, bo kontakt, rozmo-
wa, czy też może powinnam to nazwać dialog z 3,5 - latkiem jest coraz większy.  Czasem zastana-
wiam się, jak ja będę go kochać jak będzie miał 18 lat ? A potem jak będę płakać, jak będę musiała 
go oddać innej kobiecie? (śmiech) Nie mam zbyt wiele do ukrycia, od 10 lat mężatka, od ponad 3 
mama.  Nudny ze mnie rozmówca dla dziennikarza, mało sensacji a właściwie ich brak. 

rozmowy

Agnieszka Cegielska, fot. archiwum rodzinne
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rozmowy

Myślę, że w prostocie jest właśnie największa siła. No, ale jako mama, żona i aktywna za-
wodowo kobieta, miewasz też czasem chwile wyczerpania. Gdzie ładujesz baterie?

Myślę, że najbardziej kiedy śpię i słucham ciszy, która jest najpiękniejszą muzyką jaką znam. 
Bo muzyka dobra, prawdziwa i piękna to taka, która porusza zmysły i pomaga ciału dodać ener-
gii jak się wstaje o 4:30.  Poranki gdy budzi się dzień też uwielbiam, ale to w ciszy odpoczywam 
najbardziej. 

A są miejsca, które szczególnie dobrze Ciebie nastrajają? To w kontekście muzyki o któ-
rej wspomniałaś. 

Dom, dom, dom. Na samą myśl, że wracam do niego uśmiecham się do siebie samej

No właśnie, ale czy to dom w Warszawie? Dom w Malborku?

Dom w mojej opinii jest tam, gdzie jest dziecko. Jednak ja też jestem jeszcze dzieckiem, bo 
mogę cieszyć się tym, że moja mama jest blisko. Więc dla mnie domem będzie zawsze Malbork, a 
dla mojego dziecka stworzyłam dom w Warszawie. 

Wrócę na chwilę do domu w Malborku. To tu się wszystko zaczęło mam na myśli karie-
rę. Jak wspominasz tamte czasy?

Tamte czasy były i piękne i z pewnych prywatnych powodów trudne.  Były momentami nie-
winne a chwilami bardzo dorosłe, ale wspominam je często, bo były i są dla mnie ważne. 

Byłaś jeszcze dzieckiem, bo miałaś zaledwie 16 lat, gdy z tego domu musiałaś wyjechać. 
Wypłynęłaś na głęboką wodę, do, można powiedzieć, wielkiego świata. To nie była tylko 
Warszawa, ale i też Mediolan, Paryż a potem Barcelona i w końcu Tokio. Trudno było na 
pewno, ale czy trudniej, bo pochodziłaś z „prowincji” z małego miasteczka?

Nigdy o tym nie myślałam w tych kategoriach, że jestem z prowincji.  Zawsze szłam z podnie-
sioną głową, dumnie mówiłam, że jestem z Polski, z kraju Jana Pawła II, z Malborka, gdzie mamy 
największy ceglany zamek na świecie.  Chwaliłam się tym na prawo i lewo. Kiedyś mój znajomy z 
Chorwacji powiedział mi, że ja jestem taka DUMNA POLKA - odebrałam to jako komplement. 

Żartuję często, że jestem dziewczyną z prowincji, dlatego tak dobrze gotuję i wekuję, ale praw-
da jest taka, że jestem szczęśliwa, że jestem z dziewczyną z Malborka i cieszę się, że mogę to mia-
sto reprezentować teraz w stolicy. 

Jednak często słyszymy, że trudniej jest ludziom z małych miast. Że trudniej jest im się 
przebić w takiej na przykład stolicy, myślisz że to jest jeszcze uzasadnione twierdzenie?

Nie sądzę, bo gdybym miała policzyć, ile osób w mojej firmie jest z Warszawy, a ilu jest tych tak 
zwanych napływowych, to okazałoby się, że nie jestem w mniejszości. 

Brakuje jednego w Warszawie, tego, że nie mogę po pracy z moim Franiem pojechać do mamy 
na pomidorówkę.  Tak po prostu, żeby porozmawiać, baterie naładować, bo człowiek tu jest sam, 
bez rodziny i chociaż silny być potrafi, często bardziej niż niejeden warszawiak, myślę, że  między 
innymi z tego powodu, to tęskni się mocno a z wiekiem nawet jeszcze bardziej

Maciej Wąsik

Agnieszka Cegielska, fot. archiwum rodzinne
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To może dlatego tak często wspominasz swój rodzinny Malbork jak jesteś na wizji? Wy-
daje mi się, że są jakby dwa podejścia tych, którzy odnieśli sukces do kwestii pochodzenia. 
Jedni bardzo często zapominają, skąd pochodzą i szybko stają się mieszkańcami świata i ci 
drudzy, którzy pamiętają i na każdym kroku podkreślają swoją tożsamość regionalną. Ty 
należysz chyba do tych drugich.

Nie rozumiem podejścia tych, którzy zapominają. Trochę mnie to dziwi, bo to znaczy, że albo 
nie kochają tego miejsca, w którym się urodzili i wychowali, albo mają jakieś kompleksy. Czę-
sto mówię o Malborku, bo to miejsce, które dla mnie dużo znaczy, to jest moje rodzinne miasto, 
gdzie nadal mieszkają najbliżsi, których kocham z moją mamą na czele. Tu są groby moich uko-
chanych dziadków, którzy mnie wychowywali, którym bardzo dużo zawdzięczam.  Tu w szko-
le narodziła się przyjaźń dla mnie jedyna taka, najważniejsza, która trwa do dziś. I w końcu stąd 
zdarza mi się często przywozić pietruszkę do Warszawy, bo ta nasza z rynku w Malborku smaku-
je najlepiej, a na pewno lepiej od tej warszawskiej. Tak,  jak mnie zapytasz,  jestem lokalną patriot-
ką i już się nie zmienię. 

A myślisz, że kiedyś jeszcze wrócisz na Żuławy?

Myślę, że w życiu nie warto zbyt wiele planować, lepiej widzieć słońce tam, gdzie chcemy je 
zobaczyć. Ono dla mnie na Żuławach zawsze będzie świecić najmocniej, bo tu na zawsze będzie 
mój dom.

„Słońce jest tam gdzie chcemy je zobaczyć”
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No właśnie często podkreślasz, że słońce jest tam gdzie chcemy je zobaczyć. A widzisz je 
wstając o 4:30 nad ranem i gdy wychodzisz z pracy po północy?

Widzę, ale od niedawna, od kiedy mamy okno w redakcji.  A tak na serio to jak wyjeżdżam do 
pracy po 5 rano, to przez część roku jest rzeczywiście wschód słońca i gdy to widzę często wra-
cam myślami do słów piosenki Adama Nowaka: „zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie? 
Wierzyłem, kochałem i byłem tym kim chciał bym był”. Ja mam to wielkie szczęście, że w moim ży-
ciu słońce świeci bez względu na porę dnia. 

Wracając do Malborka to jednym z powodów Twoich częstych powrotów, poza oczywi-
ście rodziną, jest Twoja praca dla Fundacji Szkoła Otwartych Serc?

To prawda, ale to jest bardzo miły powód. Działam w myśl zasady, że ten komu zostało dane 
więcej niż na co dzień potrzebuje, ma moralny obowiązek dzielić się tym w sposób mądry i inte-
ligentny. Pomagając jednocześnie dziękuje za to, że mam zdrowe dziecko.

Te wizyty, spotkania z podopiecznymi  Fundacji Szkoły Otwartych serc są niesamowite, 
uskrzydlają mnie, bo energia, którą otrzymuje od dzieci jest magiczna i góry potrafi przenosić.

 To piękne, myślę bardzo prawdziwe i często przez wielu nieodkryte uczucie. Jednak pra-
ca z tą konkretną fundacją i tymi dziećmi nie jest tylko zwykłym przypadkiem? Mam na 
myśli to, że nie przypadkowo wybrałaś to właśnie miejsce, któremu pomagasz od lat?

Jak najbardziej. Zdecydowałam się zostać ambasadorką tej Fundacji  między innymi dlatego, 
że to Fundacja z Malborka, z mojego miasta, gdzie się urodziłam i wychowałam.  Jednak poza 
tym, a może nawet przede wszystkim, założyła ją osoba szczególnie dla mnie ważna i szczególnie 
mi bliska - pani Dorota Ojdowska-Starzyk, która wiele lat temu przygotowywała mnie do matury 
i do dziś jest dla mnie jak druga mama. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę być pomocni-
kiem takiego anioła, jakim niewątpliwie jest Pani Dorotka dla podopiecznych Fundacji.

Mówiliśmy o tym co piękne i ważne, ale w życiu nie zawsze jest przecież kolorowo. 
Wiem, że nie lubisz użalać się nad sobą, ale czy jest coś co byś zmieniła, patrząc z perspek-
tywy czasu? Czy są lub były momenty w których było po prostu ciężko?

Nie lubię wracać, myśleć i zastanawiać się nad trudnymi momentami w moim życiu. Były i by-
wają jak u każdego, ale trudne momenty to problemy, a ja wyznaje zasadę, że problemy są po to 
żeby je rozwiązywać, a nie myśleć za dużo o nich, bo wtedy tracimy siły i energię.  

Niektórzy twierdzą, że cierpienie uszlachetnia człowieka, więc dobrze jest umieć je god-
nie znosić a cechą szczególną jest umieć poradzić sobie w najtrudniejszych życiowych sytu-
acjach. Bywały takie trudne momenty w Twojej karierze?

Problemy były, są i będą jak w życiu każdego z nas, Jednak ja problemami w życiu zawodowym 
nie martwię się aż tak bardzo jak problemami w życiu prywatnym czy rodzinnym. Tak naprawdę 
coś o czym marzę dla swoich najbliższych i siebie samej, to zdrowie i jeśli na tym polu dzieje się 
coś niedobrego to rozpatruje to w kategoriach problemu i to są te trudniejsze momenty. 

Pytanie prawie na koniec, bo widzę, że już spoglądasz na zegarek i przebierasz nogami. 
Pytanie  być może banalne, ale i też takie, które większość z nas zadaje sobie dosyć często. 
Co dla Ciebie w życiu jest najważniejsze?

Maciej Wąsik
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Najważniejsza w moim życiu jest rodzina, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Pracę 
swoją lubię i szanuję, ale to dla rodziny są zarezerwowane najpiękniejsze emocje, to w domu od-
poczywam i zbieram siły do pracy. 

To zanim uciekniesz do pracy, choć brzmi to dziwnie, bo jest już 23:00 - jeszcze jedno 
tym razem ostatnie pytanie. Z czego czerpiesz największą radość?

Moje radości są takie zwyczajne, normalne, ale dlatego smakują tak magicznie.  Uwielbiam 
gotować, czytać i spać.  Przez większą część miesiąca wstaje do pracy o 4:30 rano, a przy ma-
łym dziecku noce też bywają rożne, dlatego odkąd jestem mamą możliwość przespania więcej niż 
6-ciu godzin rozpatruje w kategoriach luksusu. Takiego zwyczajnego, normalnego luksusu któ-
ry sprawia mi największą radość. Ale teraz naprawdę muszę już uciekać, bo przed północą mam 
przecież wejście ... 

Jak powiedziała tak i też zrobiła. Mimochodem przejrzała się w lusterku, zabrała klucze od auta i 
wyleciała. Za kilkadziesiąt minut, po raz kolejny opowie o pogodzie na jutro. Jak znam Agnieszkę nie-
ważne, czy będzie padać, czy jakiś niestosowny niż znad Skandynawii popsuje nam humory, ona znaj-
dzie w tej pogodzie jakiś pozytyw, jakąś “pogodę” ducha. W końcu słońce jest tam gdzie chcemy je zo-
baczyć. 

„Słońce jest tam gdzie chcemy je zobaczyć”
recenzje



181Recenzje
recenzje

Leszek Sarnowski

kwidzyńSkie przeMiany
Danilewicz, Grabek, Koźlenko, Semczuk, 

Stankiewicz, Wilczak – Przemiany, 11 repor-
taży o  Kwidzynie, Fundacja Projektor Kultury, 
Warszawa 2012, s. 214.

Zbiór reportaży o Kwidzynie to część Zło-
tej Kolekcji Małych Ojczyzna - Biblioteka Pol-
ska XXI wieku. To pomysł grupy dziennikarzy 
stołecznych pism – Gazety Wyborczej, New-
sweeka, Wprost, Rzeczpospolitej, odwiedza-
jących różne miasta i  miasteczka pod egidą 
Fundacji Projektor Kultury, którzy - jak piszą 
- chcą zostawić dla przyszłych pokoleń waż-
ny ślad Polski dzisiejszej. Ślad naszych Małych 
Ojczyzn. Kwidzyn idealnie w te działania się 
wpisuje, bo na mapie przeobrażeń ostatnich 
ponad 20 lat zajmuje miejsce szczególne.

W  słowie wprowadzającym wieloletni bur-
mistrz miasta Andrzej Krzysztofiak, były pra-
cownik Celulozy, jeden z  twórców lokalne-
go samorządu, pisze, że Kwidzyn miał dwa 
razy szczęście, pierwszy raz w 1972 roku, kie-
dy podjęto decyzje o budowie Celulozy i dru-
gi, kiedy minister Janusz Lewandowski prze-
kształcił zakład w jednoosobową spółkę Skarb 
Państwa, której większość akcji kupił następ-
nie amerykański koncern International Paper. 
Trudno się z  tym nie zgodzić, że wiatr w  ża-
gle był rzeczywiście sprzyjający, ale też i żegla-
rze wytrawni. Bo bez zdeterminowanych i kre-
atywnych mieszkańców i ich elit być może tyle 
by się nie udało i nie działo. Andrzej Krzyszto-
fiak, Jerzy Kozdroń, Leszek Czarnobaj, Jerzy 
Godzik, Roman Bera, Andrzej Fortuna, Ma-
rek Krzykowski, Andrzej Gołyga - to tylko kil-
kanaście spośród nazwisk samorządowców, 
posłów, senatorów, przedsiębiorców, przywo-
łanych na kartach książki. To ludzie kwidzyń-
skiego sukcesu.

Między tymi z pierwszych stron gazet jest 
też Jarosław Szramka z  przeprawy promo-
wej w Janowie, jedyny chyba w powiecie kwi-
dzyńskim mieszkaniec, który nie podziela po-
wszechnego entuzjazmu z  powstającego mo-
stu na Wiśle, bo dla niego to oznacza koniec 
pracy. Rozumie korzyści z  nowego mostu 
i  otwarcie na świat, ale ma nadzieję, że choć 
jeden prom zostanie, choćby jako atrakcja tu-
rystyczna. 

Szczepan Jedowski to najstarszy masztalerz 
ze stadniny w  Miłosnej, pamiętający jej po-
czątki. Dorota Dąbek - absolwentka białostoc-
kiego wydziału lalkarskiego PWST, reżyser te-
atru lalek, realizatorka Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Miniatur Lalkowych „Animo” w Kwi-
dzynie. Wróciła, jak wielu innych, do Kwidzy-
na dziesięć lat temu i tutaj się realizuje, z dala 
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od metropolitalnych centrów kultury, bo jak 
mówi w  mieście są jakieś dobre drożdże, one 
cały czas pączkują. Jakaś suma doświadczeń, 
co sprawia, że o Kwidzynie, mimo, że niewielki, 
trudno mówić jak o prowincjonalnym mieście.

Ewa Romanow spełnia się w roli promoto-
ra działań edukacyjno-ekologicznych. Justyna 
Liguz zbiera i gromadzi pokawałkowane czę-
ści lokalnej tożsamości. Bogumił Wiśniew-
ski w  poszukiwaniu szczątków błogosławio-
nej Doroty odkrywa groby wielkich  mistrzów 
krzyżackich, dawnych władców Kwidzyna. 
Radek Wojtaszek od mistrza Polski przed-
szkolaków w szachach trafił do ścisłej czołów-
ki światowej. Jacek Goszczyński w  podkwi-
dzyńskiej Miłosnej podtrzymuje miejscowe 
tradycje konne. Jarosław Rosiak, prezes kwi-

dzyńskiego Parku Technologicznego, marzy 
o Dolinie Krzemowej.

 Jest w końcu Teresa Bargad, od 46 lat wła-
ścicielka niewielkiego sklepiku przy ulicy Sło-
wackiego, czynnego codziennie od szóstej 
rano do osiemnastej. Bez przerwy ze świeżym 
towarem i dobrą radą dla każdego, niemal jak 
w modnych dziś gabinetach terapeutycznych.

Ludzie od wielkich i  małych spraw. Nie-
zależnie od wielkości zaangażowania i  decy-
zyjności łączy ich pasja. Są pasjonatami swe-
go miasta, choć żadna z tych  osób nie może  
o  sobie powiedzieć, że jest kwidzyniakiem 
z  dziada pradziada. Ich przodkowie przybyli 
z różnych stron, ale oni są już stąd. I to podsta-
wowy atut tej książki, że autorom z zewnątrz 
udało się odkryć kwidzyński genius loci.

Janusz Ryszkowski

babSka Siła (w)raŻenia
Anna Peplińska, Żuławska baba, Wy-

dawnictwo Wilk stepowy, Elbląg, 2013.

Wiersze Anny Peplińskiej swoim tytu-
łem nawiązują do klasycznej już książki 
poetyckiej Anny Świrszczyńskiej „Jestem 
baba” (1972), najgłośniejszego w  swo-
im czasie manifestu kobiecości, wyzwala-
jącej  się z  romantycznej pozy zwiewnej 
kochanki i  gorsetu kłamliwej konwencji. 
„Żuławska baba” to swoisty remake, zro-
biony po latach. Na tym kończą się jednak 
proste podobieństwa. Choć Peplińska, 
tak jak jej poprzedniczka, bywa oszczęd-
na w  słowach, to – w  swoich najcelniej-
szych moim zdaniem wierszach – pozo-
stawia odbiorcy większe pole do interpre-
tacji, przez niedopowiedzenia, migotli-
wość obrazu, odległość skojarzeń, takim 
niestawianiem kropki nad i.
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A przy tym ma poetka wyraźne skłon-
ności, by unicestwiać egzystencjalną po-
wagę żartem.  Jakby nie chciała pozosta-
wać do końca z nami serio, może i nie do 
końca wierząc w  swoją moc (w)rażenia. 
Stąd owe pastisze, piosenki, limeryki. 

Paweł Paziak

„ŻuławSkie peJzaŻe” 
z hiStorią w tle

„Żuławskie pejzaże” – poplenerowa wystawa 
fotograficzna, Galeria Żuławska w Nowym Sta-
wie, od 13 marca do 10 maja 2013 r.

ks. dr Mieczysław Józefczyk „Z  dziejów reli-
gijnych Pomezanii w wieku XVII”, tom I – Synte-
za dziejów, Muzeum Zamkowe Malbork 2012.

Wystawa fotograficzna „Żuławskie pej-
zaże” to kolejna propozycja Nowostawskie-
go Ośrodka Kultury, skierowana do wszyst-
kich zainteresowanych regionem położonym 
w delcie Wisły i Nogatu.

Otwarcie wystawy odbyło się 13 marca br. 
w  Galerii Żuławskiej, mieszczącej się w  od-
restaurowanym kościele poewangelickim – 
„Ołówku”. Organizatorzy połączyli prezen-
tację prac artystów fotografików z  promocją 
książki ks. infułata dra Mieczysława Józefczy-
ka „Z  dziejów religijnych Pomezanii w  XVII 
wieku”.  

– Wernisaż jest owocem współpracy Mu-
zeum Zamkowego i Starostwa Powiatowego – 
podkreślił dyrektor malborskiego zamku, Ma-
riusz Mierzwiński. – W  plenerze fotograficz-
nym brało udział około 40 artystów fotografi-
ków zrzeszonych w gdańskim oddziale Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików. Profe-
sjonalną duszą pleneru był prezes gdańskie-

Nawet jeśli Anna Peplińska zdecydu-
je się w swoim tomiku dać upust także li-
terackiej zabawie, to i  tak będzie to waż-
na publikacja poetycka. Nie tylko patrząc 
z perspektywy elbląsko-żuławskiego  po-
dwórka.
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go oddziału, Stanisław Składanowski, a  efekt 
możemy dzisiaj ocenić sami, oglądając zdjęcia 
w  nowostawskiej galerii. Na wystawie zapre-
zentowano kilkadziesiąt spośród kilkuset wy-
konanych zdjęć, na których zatrzymano w ka-
drze różnorodne pejzaże, obejmujące zwłasz-
cza tereny powiatu malborskiego. 

Fotografie wydobywają piękno żuław-
skiej ziemi, pokazują często takie elemen-
ty, których na co dzień nie zauważamy. Pra-
ce gdańskich fotografików poruszają i wywo-
łują refleksję – czasem może i gorzką, że do-
piero ktoś musi „strzelić aparatem”, by uchwy-
cić wycinek rzeczywistości, nierzadko będącej 
blisko, a niewidzialnej dla chaotycznego ludz-
kiego patrzenia. 

Jest w tych zdjęciach ujęta żuławska dusza 
– „zaduma polna, Osmętnica” – jest zapach 
ornej ziemi, pełen człowieczego trudu, z któ-
rego w  poświacie zachodzącego przepiękne-
go żuławskiego słońca wyrastają łany zbóż, 
jest przestrzeń zanurzona w melancholii wol-
ności, kuszącej wieczną wędrówką aż za hory-
zont ku uniwersalnej ludzkiej tajemnicy ist-
nienia – jak na obrazach genialnego romanty-
ka Caspara Dawida Friedricha. 

Jest wreszcie człowiek pośród tego świata 
zanurzonego w naturze – sam w niej zanurzo-
ny i obecny w świecie materialnym: w zbliże-
niu podcieniowego domu, w  ruinach gotyc-
kiego kościółka, w biegnącym do nieskończo-
ności lisewskim staruszku – wiadukcie, które-
go oby kiedyś nie zabrakło, bo cóż to by była 
za „ludzka” nieludzka niewdzięczność wobec 
dorobku tych, którzy byli tutaj przed nam.

Galeria Żuławska to dobre miejsce na takie 
prezentacje – coś się skończyło, coś się zaczę-
ło, coś oddycha wciąż…

W drugiej części spotkania odbyła się pro-
mocja książki ks. dra Mieczysława Józefczy-
ka „Z dziejów religijnych Pomezanii w wieku 

XVII”, wydanej przez Muzeum Zamkowe.

Pomezania to historyczna nazwa krainy, 
zamieszkanej przez Pomezanów, jedno z ple-
mion pruskich. Jej terytorium po części po-
krywa się z późniejszymi krainami historycz-
nymi – Powiślem i Prusami Górnymi. Wykład 
promocyjny wygłosił ks. dr. hab. Wojciech 
Zawadzki, profesor Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedsta-
wiając sylwetkę autora, jego dorobek nauko-
wy oraz charakterystykę wydanej publikacji.

-Pracą naukową ks. Józefczyk zajął się ma-
jąc 65 lat, czyli wtedy, gdy inni zaczynają my-
śleć o zasłużonej emeryturze – zauważył ks. prof. 
Zawadzki. – Jest autorem kilku książek oraz po-
nad 40 artykułów naukowych. Świetna znajo-
mość języków niemieckiego i łacińskiego pozwala 
mu z łatwością czytać, badać i analizować źró-
dła z epoki. Książka bazuje na bardzo bogatym 
materiale źródłowym, którego najważniejszymi 
częściami są protokoły wizytacji kanonicznych, 
akta kurii i  konsystorza chełmińskiego, doku-
menty dotyczące życia religijnego w  Pomezanii 
oraz zasób ksiąg metrykalnych.

– Jak w tyglu mieszają się na kartach książ-
ki elementy historii świeckiej i kościelnej, losy ka-
płanów i  wiernych świeckich, ludzkie drama-
ty i momenty nadziei na lepsze jutro – podkre-
ślił w  swoim wystąpieniu promotor książki. 
– Taki bowiem był wiek XVII na Żuławach i na 
Powiślu. Był to czas dwóch rujnujących okolice 
wojen szwedzkich, czas przemarszu rozmaitych 
wojsk, niszczenia świątyń, wymierania i mordo-
wania ludzi. Był to też czas wielu napięć o cha-
rakterze religijnym, tradycyjnie na tej ziemi mię-
dzy katolikami, luteranami, kalwinami, a niekie-
dy i menonitami. Ludzką biedę pomnażały ko-
lejne wylewy Nogatu i  Wisły, a  do pustoszenia 
miast i wsi dodatkowo przyczyniały się epidemie 
chorób zakaźnych. Liczne nieszczęścia przepla-
tały się z  radością odzyskanego pokoju, podno-
szeniem z ruin miast i wsi, w odbudowie świątyń 
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i  powrotu kapłanów katolickich. Ksiądz Józef-
czyk bardzo wnikliwie przeanalizował rolę, jaką 
w  tych wydarzeniach pełnili biskupi chełmińscy 
i księża pomezańscy.

Kończąc swoją laudację, ks. Zawadz-
ki zwrócił uwagę na fakt zwiększonego za-
interesowania historią żuławskich terenów: 
„W dobie komputeryzacji, cyfryzacji, globaliza-
cji, w dobie urzędowego i nakazowego odwrotu 
od humanistyki na rzecz nauk technicznych, gdy 
nade wszystko liczy się ekonomia, jakby wbrew 

wszystkiemu rodzi się w wielu ludziach tęsknota 
za pięknem i za mądrością życiową, za klasycz-
nymi kanonami piękna, za wartościami i praw-
dami uniwersalnymi. Badanie przeszłości wpisu-
je się w ten proces. Pewnie dlatego wielu studiu-
je dzieje swej małej ojczyzny. Mieszkańcy Żu-
ław i Powiśla otrzymują nie tylko cudowną lek-
turę, ale także olbrzymi materiał ku refleksji i za-
dumie. Warto wspomnieć, że ks. Józefczyk pod-
jął się kolejnego opracowania dziejów religijnych 
Pomezanii tym razem w wieku XVIII”. 

Janusz Ryszkowski

Między prawdą 
a FantazJą

Tomasz Gliniecki, Elbląg czasów wojny, 
Wydawnictwo Uran, Elbląg 2013 s. 212.

Kiedy opowiada się o przeszłości, to jed-
nocześnie dokonuje się jej interpretacji.  
Warto o tym pamiętać, bo panuje dość sil-
nie zakorzenione przekonanie, że histo-
ryk powinien neutralnie odtwarzać prze-
szłość. A przecież - patrząc z czytelniczej 
perspektywy -  bardziej pociągające bywają 
np. kolejne biografie Krzysztofa Kolumba, 
próbujące udowodnić, że  wielki odkryw-
ca był narodowości a to duńskiej, niemiec-
kiej, ormiańskiej, żydowskiej, wreszcie sy-
nem Władysława Warneńczyka, a nie genu-
eńskiego kupca.

Tomasz Gliniecki, były  redaktor naczelny 
„Dziennika Elbląskiego” i „Gazety Olsztyń-
skiej”, zajmuje się obecnie popularyzowaniem 
przeszłości, pracując w Muzeum Archeolo-
giczno-Historycznym w Elblągu. Jego najnow-
sza książka  „Elbląg czasów wojny. Między fan-
tazją i prawdą” jest częścią autorskiego  projek-
tu edukacyjnego, realizowanego w muzeum. 

Gliniecki  nie jest zawodowym history-
kiem.  Bez tego uwierającego gorsetu, jako 
miłośnik przeszłości swojego miasta, może 
pozwolić sobie pisarsko na więcej niż tyl-
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ko kurczowe trzymanie się literatury i archi-
wów. Choćby na hipotezy, które - jak sam 
przyznaje - są być może nie do udowodnie-
nia. Zapewne doświadczenie dziennikar-
skie kazało mu spojrzeć na „Elbląg czasów 
wojny” z wielu punktów – m.in. oczami  ro-
botnika przymusowego z Dąbrowy Górni-
czej, korespondenta wojennego, pisarza  Ilii 
Erenburga, esesmana Reinharda Heinricha, 
czy legendy boksu Maxa Schmelinga. W su-
mie autor przedstawił jedenastu  bohate-
rów, dla których miasto Elbing było  mniej 
lub bardziej znaczącym epizodem wojen-
nym. Zarazem stanowili  oni dobry pretekst, 
by Gliniecki mógł przywoływać lub tworzyć 
narracje wykraczające poza granice małej el-
bląskiej ojczyzny.

Autor niezwykle żywo i ciekawie opo-
wiada. Udaje mu się nie ugrzęznąć w szcze-
gółach faktograficznych, o co w podob-
nym pracach bardzo łatwo. A przy tym po-
trafi udanie inkrustować tekst. W rozdziale 
„Podchorąży Waldek” opisuje wrześniowe 
walki  graniczne pod Grudziądzem, przy-
wołując fragmenty wierszowanego epo-
su uczestnika tej bitwy, Zygmunta Kukom-
skiego. To zarazem hołd złożony zmarłemu 
w ub. roku pisarzowi, który starał się przeka-

zać własną wizję historii w formie mu bar-
dzo bliskiej, choć niemal ostentacyjne nie-
gdysiejszej.

Jedną z bardziej pasjonujących historii 
jest przypadek  Stefana Balwierza. Gliniec-
ki zetknął się z nim  jako reporter. Balwierz 
opowiedział mu o swojej misji w Elblągu w 
charakterze członka tajnej organizacji wy-
wiadowczej „Rodło”. Dokonał zamachu na 
jedno z kin, wyeliminował groźnego agen-
ta w obozie dla robotników przymusowych, 
brał udział w akcji wykradzenia planów mi-
niaturowej łodzi  podwodnej. Po wielu la-
tach Balwierz próbował znaleźć świadków 
swojej okupacyjne działalności.  Bezsku-
tecznie. Także i Gliniecki nie znalazł takich 
dowodów. „Ale to co najważniejsze nigdy i ni-
gdzie nie zostało zapisane” – podzieli się au-
tor refleksją przy innej już okazji. Natomiast 
to, co zapisane w dokumentach, wcale nie 
musi być odzwierciedleniem prawdy...

Wypada życzyć Tomaszowi Glinieckie-
mu  całej serii książek o „Elblągu XX wieku”, 
której ta omawiana daje świetny początek. 
I jeszcze drobna uwaga – lista polecanych 
przez autora opracowań liczy sobie raptem 
5 pozycji. Szkoda, że zabrakło wykazu lite-
ratury, z której korzystał autor. 

Leszek Sarnowski

kaliningrad bez wizy
Adam Hlebowicz, Kaliningrad bez wizy,  

Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2012 r.

Królewiec, Regiomontium, Kunnegs-
garbs, Königsberg, Karaliaučius to pol-
ska, łacińska, pruska, niemiecka i litewska 
nazwa tego samego miasta. Jest nim Ka-
liningrad - dziś metropolia rosyjska, po-
łożona niespełna 170 km od Trójmiasta. 

Jednak jeszcze kilka lat temu odległość 
pomiędzy obydwoma miastami należało 
liczyć raczej w latach świetlnych niż kilo-
metrach, zaś ich mieszkańców łączyła je-
dynie trajektoria lotu pocisków balistycz-
nych RSD-10 Pionier, przenoszących 
głowice nuklearne. Na szczęście czasy się 
zmieniły.
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„Kto chce poznać Rosję niech zacznie 
od Kaliningradu” – tym zdaniem Adam 
Hlebowicz rozpoczyna swą opowieść o 
świecie znajdującym się tuż za miedzą, 
który wciąż nie przestaje nas zadziwiać. 
Warto wyruszyć w tę podróż z Autorem 
- wytrawnym wędrowcem i obserwato-
rem nie tylko najbardziej odległych zakąt-
ków dawnego sowieckiego imperium, ale 
i znawcą meandrów ludzkiej duszy. Wie-
lu mieszkańców Żuław i Powiśla w ciągu 
roku często wciela się również w podróż-
ników wędrujących do obwodu kalinin-
gradzkiego, choć niekoniecznie w  poszu-
kiwaniu estetyczno-turystycznych wra-
żeń, ale bardziej przyziemnych i życio-
wych czyli za tańszą benzyną, papiero-
sami czy innymi  artykułami spożywczy-
mi. Książka przydać się może także im, 
by spojrzeć na sąsiadów z nieco innej per-
spektywy.

Adam Hlebowicz – dziennikarz, histo-
ryk, pasjonat podróży do krajów dawnego 
ZSRS. Na co dzień dyrektor Radia Plus w 
Gdańsku. Autor dwunastu książek, kilku-
set artykułów, filmów dokumentalnych i 
programów telewizyjnych. Od 1989 roku 
jeździ za wschodnią granicę, poznając 
kraje od Litwy po Mołdawię, od Białorusi 
po Syberię i Kazachstan.

Współtwórca Parady Niepodległości w 
Gdańsku oraz twórca i organizator Miste-
rium Męki Pańskiej na ulicach Gdańska. 
Żonaty, troje dzieci, z rodziną odbył też 
kilka podróży na Wschód.

”To bardzo potrzebna książka i na cza-
sie. Stare, pruskie miasto Königsberg – Kró-
lewiec, o imponującej architekturze, dostało 
w 1945 r. cios nokautujący. Nie tylko w krót-
kim czasie zgładzono bądź usunięto jego 

niemieckich mieszkańców, a na ich miejsce 
wprowadzono ludzi o innej mentalności, 
kulturze, języku i obyczaju, ale też zmiaż-
dżono niemal kompletnie jego substancję 
materialną i zastąpiono ją zupełnie inną – 
z innego świata. Takiej apokalipsy nie do-
świadczyło żadne inne duże miasto euro-
pejskie i na dodatek na ponad pół wieku od-
grodzono je od reszty Europy nieprzeniknio-
nym kordonem. Adam Hlebowicz z talen-
tem historyka, reportera, kompetencją poli-
tologa i socjologa przenika przez ten chiński 
mur izolacji i w sposób niezwykle sugestyw-
ny, plastyczny i rzeczowy pokazuje polskie-
mu czytelnikowi co tam jest obecnie, jak da-
leko stamtąd do Europy i jakie szanse ma to 
miasto powrotu na dawny, europejski szlak 
świetności. Jest to książka pod tym wzglę-
dem prekursorska w polskiej historiografii-
”.-Prof. Stanisław Sławomir Nicieja, Rektor 
Uniwersytetu Opolskiego 
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wielkanocne 
chrzanienie

Pisane w mięsopust w Waplewie

Zacznę od tyłu, czyli od leguminy. W  krainie naszego życia dają kucha przed śle-
dziem. Zatem będzie od tyłu, przaśnie jak to na prowincji. Zgoła odmiennie na salonach 
wielkomiejskich, tam ordewry, antipasti, startery brylują - Europa, no… prawie.

Zapach wanilii jest najbardziej chyba poetyckim z aromatów stosowanych w sztuce 
kulinarnej. Nic dziwnego, bowiem ciemnobrunatne strąki są owocami egzotycznej or-
chidei oplatającej drzewa „zielonego piekła” – lasów Ameryki Południowej. Vanilla pla-
nifolia jest pnączem o białozielonkawych kwiatkach kwitnących niepozornie, lecz swym 
zapachem wabiąca motyle i kolibry. Owoce wanilii są zielone, twarde torebki o długości 
10 – 15 cm, zawierają wewnątrz liczne drobne nasiona. Niedojrzałe owoce zanurza się 
we wrzącej wodzie bądź stawia na słońcu pod przykryciem. Tracąc wodę strąki fermen-
tują, przybierając kolor ciemnobrązowy. Podczas suszenia pokrywają się aromatyczny-
mi kryształkami. Jeśli istnieje bogini łakomstwa, jest nią wysmukła i długa czarnula wa-
nilia, w sukni mieniącej się pachnącymi klejnocikami.

Europa poznała ją i pokochała dopiero w XVI wieku dzięki Aztekom. A propos, za-
wdzięczamy im również czekoladę. Konkwistadorzy pojmali pachnące laseczki i przy-
wieźli do Hiszpanii wraz z kakao. Próby udomowienia wanilii poza Ameryką Południo-
wą spełzły na niczym. Czego brakowało do szczęścia dzikusce? Czy tęskniła za wilgot-
ną puszczą? Okazało się, że brakowało jej pieszczot przyjaciółek z amerykańskiego lasu, 
dziwnych bezżądłych, niezwykle żarłocznych pszczół Meliponinae. To właśnie one były 
dostarczycielkami miodu potrzebnego do słodzenia ulubionego napoju Azteków, kakao 
z wanilią i to one zapewniały krzyżową reprodukcję płciową kwiatów. One i tylko one 
były zdolne spenetrować wnętrze kielicha poprzez zamykający go hymen. 

Wanilia jest najwykwintniejszą przyprawą aromatyczną do ciast, tortów, kremów, bu-
dyniów, czekolady, lodów, kompotów, niekiedy konfitur, a nawet likierów. Wsadź lasecz-
kę w cukier, a uzyskasz cukier waniliowy. Wygórowana cena przyprawy zachęciła che-
mików do poszukiwań zastępczyni. I znaleźli ersatz – zwie się wanilina, uboczny pro-
dukt przemysłu papierniczego. Tak to zachłanni pożeracze lodów waniliowych, wpuści-
liście się w wanilinowe maliny.

Baby wszyscy klepią na Wielkanoc – i tu i ówdzie – najważniejsze jednak by dobrze 
od dłoni odchodziła, bo to sygnał, że już gotowa i nie klapnie nam zdradnie, kiedy na 
wypiekanie się zbierze. Oczywistym jest też, że w  babę laskę wanilii wetknąć należy, 
przenośnia to drogi czytelniku, wszak cukier waniliowym być powinien i każden, do-
morosły nawet cukiernik, to wie. Ale jak wyszykować krem waniliowy, tego wszyscy nie 



189
z przymrużeniem oka

Maciej Kraiński

wiedzą. A  ja posiadłem tajemną wiedzę penetrując staropolską kuchnię w  Waplewie, 
gdzie z półki zalotnie rumieni się na mój widok Lucyna Ćwierczakiewicz. Weź mnie, 
ach, weź! – szeleści zalotnie pucułowatymi karteczkami. 

Dobrze już dobrze Lusiu,
robisz wrażenie na Maciusiu
i krem waniliowy
podaję prawie z głowy,
bo smaczny jest i odlotowy.

„Pół kwarty śmietanki zagotować, wrzucić pół laski pokrajanej wanilii i łut żelatyny, na-
moczonej w całości na godzinę pierwej w zimnej wodzie, a następnie wyciśniętej lekko w ręku. 
Osobno ubić 6 żółtek z pół funtem cukru i łyżką zimnej śmietanki na gęsto; gdy się śmietanka 
powoli gotuje, zaparzyć jaja, to jest lać gorącą śmietankę w żółtka, rozbić dobrze, postawiw-
szy na gorącej blasze, aż dobrze para iść będzie, wtedy wylać z rondla żeby przestygło i da-
lej bić póty, póki nie będzie gęstnieć, włożyć w formę i wynieść do piwnicy. Tam niech stanie!”

Przyznaj czytelniku, 
że czaru bez liku
w Lusi waniliowym kremiku.

Było po pomorsku, od deserów zaczęliśmy. A wedle salonu, we właściwym porząd-
ku, powinno być tak: „Kiedy dro krzan, znaczy sia swienta wielkanocne przyszli. Bożesz ty 
moj, a otwórz ty okno, abo wedle pieca cupnij, bo w ślozach potopisz sia” – mówiła Kazia, co 
mamie pomagała w kuchennych potyczkach. Oj wiedziała Kazia co mówi, to był ktoś, 
choć z „bosych Antków”.

Święta za pasem. Chrzan w Polsce cieszy się niezmiennym uznaniem od stuleci – Ar-
moracia lapatifolia Gilib. Pochodzi z Europy Wschodniej. Rozpowszechniony w stanie 
dzikim po miedzach, przydrożach, śmietniskach. Rośnie na siedliskach żyznych. Jest by-
liną o grubych, walcowatych, mięsistych, białożółtawych korzeniach silnie rozgałęzio-
nych i sięgających do 4 metrów w głąb. Rozmnaża się przez podział korzenia. Najdaw-
niejsza z rodzimych przypraw polskich, a także lek ludowy. Już za Jagiellonów podawa-
no chrzan jako przyprawę na stołach czeladzi. Marcin z Urzędowa w Herbarzu Polskim 
z 1593 roku odnotowuje: „chrzan ziele znakomite w Polsce jest prawie jak pieprz”. W sta-
rym zielniku znajdujemy pouczenie, iż przy nadmiernym poceniu się nóg trzeba go po 
utarciu przykładać na łydki. Gotowany z miodem leczył zaflegmienia i chrypkę, w oc-
cie zaś z wodą użyty do płukania, wzmacniał dziąsła i co ważniejsze „oddalał cuchnienie”. 
Utarty, drobno strugany czy pokrajany jest doskonały jako ostry dodatek do gotowa-
nych i pieczonych potraw mięsnych i rybnych, wędlin, kiełbas, szynek i jaj gotowanych 
na twardo. Używany do podprawiania musztardy, majonezu i  twarogów. Jest składni-
kiem rozlicznych sosów w połączeniu ze śmietaną, jabłkami lub borówkami jako doda-
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tek do dziczyzny. W Anglii na bazie horseradish – końskiego korzenia – tak go zwą, krę-
cą słynny sos cumberland serwowany do jaj, drobiu i ryb słodkowodnych. Ćwikły, czy-
li ostrej marynaty chrzanowo-buraczanej, nie może zabraknąć na żadnym polskim wiel-
kanocnym stole, a już na pewno do gotowanej szynki. Jego liście i korzenie są dobrym, 
konserwującym dodatkiem do marynat. „Patrzaj synok, ogórek twardzioszek. A znasz ty 
czemu? Toć ja dała krzanu!” Ach Kaziu, Kaziu, czemu ty tak szybko poszła do Bozi garn-
ki mu szurać po piecu!

Czas mięsa idzie i nieustające dylematy winne też. W zasięgu ręki takie bogactwo, że 
wybór między bułgarskim, chilijskim, włoskim, a francuskim, kalifornijskim, czy austra-
lijskim doprowadza do mąk piekielnych, prawdziwy embarras de richesse, czyli kłopot 
nadmiaru. Wybór z wolna traci sens, kiedy większość krajów wytwarza wino o tej samej 
nazwie. Oczywiście to szczep, ale na etykiecie jak wół „stoi napisane” – Cabernet Sauvi-
gnon. Jak na miły Bóg, stojąc przed półką z kilkunastoma różnymi w kształcie butelkami, 
ale o tej samej nazwie, trudno zdecydować, którą zataszczyć do domu. Mówię i głoszę 
tę katechezę, niczem Jan nad Jordanem: Pić, pić i jeszcze raz pić – jedynie przez prakty-
kę dochodzimy do mistrzostwa!

Umiejętność podstawowa to taka, by wino pasowało do potrawy. Tak jak krawat, gar-
nitur i skarpetki zestawiamy, zestawmy wino. Harmonia!!! Godne zapamiętania, para-
metrem wina jest „tęgość”, czyli połączenie owocowego aromatu, stężenie garbników 
i alkoholu, dające w sumie wrażenie mocy. Kolejny parametr to „dębowość” i wiek trun-
ku. Jak wiadomo wino markowe jest starzone i leżakowane w beczkach dębowych. Tę-
gie dębowe wina doskonale uzupełniają mięsa pieczone, wędzone, suszone i czerwone 
wędliny. Na Wielkanoc jak ulał. Do serów dobieramy wina młode, orzeźwiające. Wszyst-
kie te uwagi, co oczywiste, dotyczą win czerwonych. Jedynie czerwone, w czas mięsia-
rzy, goszczą na stołach. I to by było na tyle. Alleluja!!! 
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czyli
kronika Życia terenowego

A zatem już wiosna. Chyba trzeba się obudzić i przypomnieć sobie, że żyjemy. 

Chcielibyśmy Państwu pomóc w wychodzeniu z sennej zimy, przekazując kilka wiado-
mości z naszych miast, miasteczek i zydlungów. Spójrzcie tylko, ile się dokoła dzieje! Nie 
wstyd Wam tak gnić w pościeli, kiedy inni już od dawna oddychają tchnieniem wytęsknio-
nej pory roku nad brzegami dolnej Wisły?

Redakcja 

Życie obywatelSkie 
Tropiszewo otoczone jest polami. Na granicach wsi czuwają straże. Mają swe zamasko-

wane stanowiska i posłuchy w kępach bzu, na większych drzewach, w rowach i prowizo-
rycznych budach. Bronią wsi przed choróbskami. 

Jak tylko się jakieś pojawią na drodze albo chyłkiem biegną miedzą, to chłopaki je widła-
mi. Albo chłopy toporami. Albo jednym, drugim i w dodatku kamulami, czym popadnie, 
aż utłuką. Kiedyś jedno z choróbsk chciało górą. Lądowało przed spółdzielnią, no i wpadło 
między baby. Kilka sekund i był spokój. 

Od trzech lat w granicach Tropiszewa nie zdarzyło się, by ktoś zaniemógł. Straż obywa-
telska, jak zegarek, nie odpuszcza na sekundę. W sumie nie ma innej rady, bo daleko stąd do 
miasta, gdzie jest szpital i przychodnia. A poza tym – ludzie wiedzą – nawet jak już ktoś tam 
jakoś się doczłapie, no to doktor go nie przyjmie tak od razu, człowiek zdąży umrzeć, zanim 
wejdzie, zesztywnieje i wystygnie, zanim zmierzą mu temperaturę. 

Życie SpoŻywcze 
Ludzie jedzą: świnie, krowy, owce, kury. Przeważnie w powiatach malborskim i sztum-

skim. A na świecie różni ludzie jedzą jeszcze: psy, jeżowce, płazy, gady, ośmiornice i niedź-
wiedzie, mrówki, szczury i robaki. Co się potem dziwić albo gniewać, że stworzenie nas nie 
trawi. Co się wściekać, że kot zmyka, ryba milczy, pszczoła żądli, małpa stroi miny jak nie-
mądra.

Marek Stokowski 
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Ludzie wiedzą, że w dodatku nie lubiani są przez śliwki. Nie cierpią ich również ogór-
ki, buraki, nawet bezy i kremówki, nawet one, choć powinny nienawidzić raczej os lub ła-
sych mrówek. A te, nie! Nie znoszą Marcinkowskiej i Benowicz, i gówniarzy z podstawów-
ki w Starym Polu, i pracownic biura fiskalnego, a najbardziej – członków Koła Emerytów 
Malbork Piaski. 

Dobrze chociaż, że rekiny nic nie mają do seniorów, zwłaszcza do Komornickiego i Nie-
czaja. Mają może trochę do Wdowczyka, z tym że on o niczym raczej nie wie i to dobrze 
– niech ma spokój.  

Życie FloryStyczne 
Chce kupić wiązankę dla żony. Spostrzega, że pani, która obsługuje go w   kwiaciarni, 

wkłada między róże rybę. Taką długą, łososiową. On pyta dlaczego. 

– Dlatego, że ryba jest pięknym przybraniem, że na świecie tak się robi, w Skandynawii 
i Kanadzie, i że ryba, tak jak kwiaty, nadzwyczajnie lubi wodę. Po prostu pasuje. Jak pan tego 
nie rozumie, to mogę ją wyjąć, ale będzie strasznie głupio. 

On trochę się boi, że publicznie się skompromituje, więc prosi zostawić. Pani cieszy się, 
że pan zrozumiał. Potem wręcza mu gotowy bukiet, kasuje należność i dodaje coś na do wi-
dzenia. 

– Taki łosoś po trzech dniach zaczyna przypominać o potrzebie kupna świeżych kwia-
tów. 

Żona to potwierdzi, bez wątpienia. 

Życie pałacowe 
Korniki w Waplewie, na piętrze pałacu. Samiec rzecze do samicy: 

– Kochanie, to dziwne, że się przypisuje nam psychikę i w ogóle władze umysłowe ja-
kichś znacznie większych organizmów zupełnie innego gatunku. No i wmawia nam się, że 
jak one komunikujemy się słowami, korzystając z polskiej gramatyki. Do tego wciąż słyszy 
się głosy, że mamy podobne do tamtych relacje ze światem, hierarchię wartości, poczucie 
humoru... Kochanie, to głupie. To ma nawet swoją nazwę, tylko teraz zapomniałem.

– Ty przestań już gadać – przerywa mu żona. – Lepiej weź się do roboty. 

Pan kornik przestaje i wgryza się w szafę, a żona gotuje szczawiową na sośnie, właściwie 
na proszku z pracowicie obrabianej deski. 

Życie teatralne 
Otwiera torebkę. Patrzy, a tam zieje straszna przepaść. Znikły w niej kluczyki, portmo-

netka, czekoladki, szminka i w ogóle wszystko, co potrzebne do przeżycia. Ona stwierdza 
to w antrakcie. 

XI PROWINCJONALIA
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Przerażona błądzi ręką w ciemnym wnętrzu. Nic nie czuje, nie znajduje, nie natyka się na 
żaden przedmiot, więc otwiera torbę jeszcze szerzej i zagląda jak najgłębiej, prawie wkłada 
głowę w środek. Widzi gigantyczną przestrzeń a w niej miliard rozproszonych iskier. 

Co to jest? Podręczny kosmos? Jakieś piekło eleganckich kobiet? 

Próbuje wypatrzeć lusterko i ewentualnie tusz do powiek. Robi to na tyle nieostrożnie, 
że pogrąża się w bezkresie. Coś ją wciąga i nie puszcza, jakaś silna grawitacja. W drugim ak-
cie pozostaje na widowni jedno dramatycznie wolne krzesło. 

Nie musiało tak się skończyć. Ona mogła skupić się na grze aktorów, a dopiero potem, po 
powrocie szukać tego, co zginęło. Mogła porozumieć się z bratową, która już od dawna zma-
ga się z czeluścią w swojej torbie. 

Ta bratowa umie sobie nieźle radzić; czasem wraca z dość odległych gwiazdozbiorów 
z odzyskanym kwitem z biblioteki albo mlecznym zębem młodszej córki.  

Życie innowacyJne 
Zawsze ma przy sobie to dynamo i pedały. 

Teraz tak – na przykład jedzie do Kwidzyna, a ów pociąg wlecze się, jak nie wiem. No, to 
on rozstawia urządzenie na podłodze i zaczyna pedałować. Po minucie pociąg pędzi jak sza-
lony, aż się rozmazują krajobrazy. Podobnie się dzieje, kiedy pan nie rozstający się z torpe-
do podróżuje autobusem. Jeśli tylko jest spóźnienie, z miejsca kręci, kręci, kręci, aż do świ-
stu wiatru w uszach. 

A gdy siedzi tak po prostu w parku czy przed domem, to dość często kręci w drugą stro-
nę i w ten sposób mocno zwalnia naturalny bieg planety. Robi tak zazwyczaj wtedy, kiedy 
dzień jest bardzo piękny, nic nie boli – ani głowa, ani serce – i dziewczyny przechadzają się 
w sukienkach, które zachęcają do najśmielszych marzeń. 

Życie techniczne 
Obrotowy, płaski talerz, wykonany z utwardzonej stali, wiruje na wałku i rozcina kloce 

drewna. To piła tarczowa, już wiecie. Chyba każdy się domyślił. 

A czy wiecie, że potrafi czasem uciec? Na przykład w Barcicach uciekła we wtorek i od 
tego czasu lata, jak złośliwy, wielozębny szerszeń. 

Przez godzinę cicho siedzi, odpoczywa, przyczajona pod okapem. Nie chce, szczwana, 
żeby ją znaleźli i zawlekli nazad do trajzegi. Potem wyskakuje i znów lata, znów ze świstem 
tnie z powietrza. Lecą wióry, sierść, koniuszki palców, czasem skalp, antena, ogon. Ona się 
tak mści za jakieś krzywdy, w gruncie rzeczy nie wiadomo za co. 

We wsi jest naprawdę niebezpiecznie, a przecież żyć trzeba, mus czasami wyjść na pole, 
do ogrodu, do kościoła, albo szukać sobie męża, albo żony do rozrodu. 
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Życie ideowe 
Ostrowska z Elbląga. Widzi siebie w ogniu bitew. Rozrywają się pociski, a tymczasem 

ona opatruje całe setki ciężko rannych. Albo krząta się w laboratorium, gdzie powstaje le-
k-remedium na wszelkie choroby na świecie. Jest gotowa do poświęceń, tych największych, 
niebotycznych. 

Bo Ostrowska kocha ludzkość. 

Czasem staje na balkonie i – wzruszona – patrzy na gromady bliźnich na ulicach. Rzuca 
tym na dole płatek sera, serwetkę z motywem roślinnym czy innym, list z wyznaniem swych 
szlachetnych uczuć. Jest dobra. Wie o tym. 

Niestety, w tym wszystkim jest jeszcze Ostrowski. Nie zamyka sedesowej klapy, je jak 
świnia i łysieje. Zresztą, to w ogóle jest prymityw. I dlatego ona już od dzisiaj będzie trzy-
mać go w piwnicy, żeby nie kompromitował ideałów, żeby nie przeszkadzał w wielkiej spra-
wie. 

Życie na wyJeździe 
Wyborne śniadanie z  widokiem na kurort. Jajecznica na prawdziwej szynce i  jajka na 

miękko, pieczywo i masło, herbata i kawa, sałatka z owoców, soki w oszronionych dzban-
kach, jogurt, müsli orzechowe, pasztet, sery i wędliny, chrzan, twaróg z rzodkiewką, pomi-
dory z oregano, no i jeszcze konfitury, krem z wiśnią i ciasta. 

Jemu jest potwornie głupio, wstyd, że pławi się w dostatku, jakimś cudem tutaj zaproszo-
ny. Siedzi nad nietkniętą bułką z masłem i nad zimną filiżanką. Czuje, że to wszystko mu się 
nie należy i samo siedzenie w tym miejscu już czyni go zdrajcą. 

Wyślizguje się z hotelu na czczo. 

Góry są dla niego też za duże. Na te góry również nie zasłużył. Okolice są za piękne, 
a specjalnie teraz, kiedy lśnią w marcowym słońcu. W ogóle dokoła za wiele dobrego. Za 
wiele tych darów i za wiele przywilejów. Nie potrafi tego unieść. To jest zbyt przytłaczający 
ciężar dla kogoś z równiny. 

Dlatego czym prędzej powraca na północ – do pokoju z ciasną kuchnią i do miski z bia-
łym barszczem. Wraca chyłkiem do swej skóry, którą wyprawiły wschodnie wiatry. 

XI PROWINCJONALIA
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Tomasz Agejczyk – ur. w 1985 roku w Malborku, od najmłodszych lat zafascynowany 
historią Malborka, w szczególności latami międzywojennymi. Pasjonata i  zbieracz wszel-
kich pamiątek dotyczących miasta. Numizmatyk. Obecnie mieszka w Elblągu. Należy do 
Förderverein Jerusalem-Hospital des Deutschen Ordens in Marienburg (Malbork) e.V. 
Współpracuje z Magazynem Elbląskim.

Jerzy Bander – Ocalony z Holocaustu - syn małżeństwa Żydów: Rozalii i Ludwika Ban-
derów. Urodził się w sierpniu 1942 r. w więzieniu Gestapo w Samborze k. Lwowa w cza-
sie pierwszej dużej akcji, w której wywieziono do Bełżca i zamordowano ok. 4 tys. Żydów. 
Z najbliższej rodziny przeżył tylko ojciec, ukrywając się na terenie Sambora i Lwowa, gdzie 
złapany uciekł z ciężarówki wiozącej go wraz z innymi Żydami na rozstrzelanie. Matkę nie-
mieccy oprawcy zamordowali we Lwowie. Jerzy wyniesiony z więzienia, przebywał w get-
cie w  Samborze, a  potem znajoma ojca, Polka Maria Wachułka, ukryła go w  sierocińcu. 
W kwietniu 1945 r. wraz z ojcem był repatriowany do Polski. W 1965 r. ukończył studia 
wyższe na Wydziale Elektrycznym i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Kilka lat 
po studiach zamieszkał w Kętach niedaleko Oświęcimia. Był aktywnym członkiem pierw-
szej „Solidarności”. Od 1989 r. działa w organizacjach żydowskich: Stowarzyszeniu Dzieci 
Holocaustu i Stowarzyszeniu Żydów Kombatantów. Od grudnia 2005 r. do czerwca 2009 r. 
przebywał na emigracji w Izraelu. Jest autorem zbioru wierszy pt. Kadisz jatom oraz zbioru 
opowiadań pt. My ocaleni. Obie książki wydano w 2011 r. Mieszka w Sztutowie.

Wacław Bielecki – od 1947 r. mieszkaniec Nowego Stawu, a od 1974 roku Sztumu. Ab-
solwent pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej w Nowym Stawie i asystent w Katedrze Pedagogiki UMK w Toruniu. Były dyrektor 
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie. W 1980/81 roku redaktor naczel-
ny tygodnika Sztumska Solidarność, a na przełomie lat 1989/90 członek kolegium redakcyj-
nego tego czasopisma. W latach 1990 - 1994 roku przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Sztum. Obecnie na emeryturze. Zainteresowania pozazawodowe: muzyka - nie tylko kla-
syczna, fotografia, spacery rowerowe i wnuki.

Jan Chłosta – dr nauk humanistycznych, wiceprezes Towarzystwa Naukowego im. Woj-
ciecha Kętrzyńskiego, autor ponad 30 książek i  50 artykułów, poświęconych przeszłości 
Warmii i Mazur, w tym piśmiennictwu (Warmia i Mazury w  literaturze polskiej i niemiec-
kiej w latach 1945-1995) leksykonów (Słownik Warmii), prac o Wydawnictwie Gazety Olsz-
tyńskiej i ludziach z nią związanych, wydawca wierszy i prozy M. Zientary-Malewskiej, ks. 
W. Barczewskiego, J. Liszewskiego, K. Frenszkowskiego oraz zbiorków wspomnieniowych 
o ludziach regionu

Andrzej Czapliński – ur. w 1955 r. w Elblągu. Z wykształcenia zootechnik i pedagog. 
Przez 17 lat pracowałem w rolnictwie. Od 1995 r. pracuje jako dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Starym Dzierzgoniu. Zamiłowania: historia lokalna, łowiectwo, muzyka i fo-
tografia. Żonaty, jedno dziecko. Mieszka w Dzierzgoniu.
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Hanna Duda – ur. w  1969 roku. Absolwentka LO w  Malborku, Policealnej Szkoły 
Ochrony Środowiska w Gdańsku i Akademii Morskiej w Gdyni. Jedną kadencję zasiada-
ła w Radzie Miejskiej Malborka. Od 2006 roku prowadzi działalność gospodarczą. Miesz-
ka w Malborku.

Andrzej Grzyb – poeta, prozaik i  publicysta urodzony w  Złym Mięsie na Kociewiu, 
mieszkający w Czarnej Wodzie. Jest założycielem kilku stowarzyszeń społeczno-kultural-
nych na Kociewiu. Laureat wielu nagród literackich, autor ponad trzydziestu książek, to-
mików poezji, powieści, zbiorów opowiadań, baśni dla dzieci i reportaży z podróży węd-
karskich.

Małgorzata Jędrzejewska – bibliotekarka, nauczycielka jęz. polskiego, lifecoach. Miesz-
ka w  Nowym Stawie. Na co dzień pracuje w  gimnazjum nowostawskim, starając się, ze 
zmiennym skutkiem, wyrobić u młodzieży pociąg do czytania - dlatego rokrocznie organi-
zuje maratony czytelnicze, które cieszą się powodzeniem także u dorosłych mieszkańców 
miasta. Jest członkinią Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego. W 2013 roku wy-
dała powieść Marzenia nie bolą.

Grażyna Kamyszek – ur. w 1950 r. w Sztumie. Absolwentka LO w Sztumie. Ukończy-
ła filologię polską na UG i studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa. Pracowała jako na-
uczycielka języka polskiego w Postolinie i w Ustce. Autorka scenariuszy i realizatorka wie-
czorów poetyckich przybliżających twórczość H. Poświatowskiej, E. Stachury i K. K. Ba-
czyńskiego – wystawianych na scenie Domu Kultury w Ustce. Współredaktorka wydania 
tomu poezji Młode głosy (1997 r.), promującego twórczość młodzieży. Aktualnie na emery-
turze. Mieszka w Ustce, a latem w Barcicach.

Andrzej Kasperek – ur. w 1958 w Stegnie. Prawie całe życie spędził na Żuławach. Po 
studiach na UG (seminarium Marii Janion), działalności w SKS, zakładaniu NZS i pracy 
w DKF „Żak” od ćwierć wieku oddaje się pracy nauczycielskiej w nowodworskim liceum. 
Autor tomu Back in the DDR i inne opowiadania, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, który 
znalazł się w Finale Nagrody literackiej Gdynia 2011. Aktualnie ukończył pracę nad książ-
ką poświęconą inspiracjom malarskim w twórczości Jacka Kaczmarskiego pt. Galeria Jacka 
Kaczmarskiego. Skrzydło Wschodnie.

Jerzy Kosacz – ur. w 1942 w Budsławiu (obecnie Białoruś). Absolwent Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako robotnik w Stoczni Gdańskiej, 
bibliotekarz w Kwidzynie, nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku, kierownik Biblioteki w Kwidzynie. Od 1980 przewodniczący MKZ 
„Solidarność” w Kwidzynie, współzałożyciel i redaktor Biuletynu Związkowego MKZ NSZZ 
Solidarność w  Kwidzynie w  Kwidzynie”. 12 XII 1981 zatrzymany, internowany w  Iławie, 
zwolniony 18 I 1982, następnie zwolniony z pracy. W latach 1982-1990 prowadził własny 
zakład stolarski w Białkach k. Kwidzyna. W latach 1984 -1985 przewodniczący podziem-
nej MKK „S” w Kwidzynie, 1985-1989 członek TZR „S” w Elblągu. Odznaczony Krzyżem 
Semper Fidelis (2003), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Miesz-
ka w Sadlinkach.
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Maciej Kraiński – ur. w 1950 r. w Gdańsku. Studiował filologię polską na UMK w To-
runiu i  Uniwersytecie Gdańskim. Współzałożyciel pisma literackiego Litteraria. Założy-
ciel i pierwszy prezes Koła Młodych przy ZLP w Gdańsku. Uczestnik strajku sierpniowego 
1980 r. W latach 1999-2003 dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Pre-
zes i założyciel Stowarzyszenia Gunthera Grassa. Pomysłodawca i współtwórca obchodów 
80-tych urodzin noblisty w Gdańsku w 2007 r. W latach 2005-2006 jako współpracownik 
Dziennika Bałtyckiego. Współpracował z  miesięcznikiem Punkt i  Dziennikiem londyńskim. 
Wydał tomik poezji Jelita i współtworzyl almanach poetycki Nowy transport posągów. Od 
2009 roku tworzy Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oddział Muzeum 
Narodowego w Gdańsku. W 2010 roku wydał książkę Panowie na Waplewie.

Michał Majewski – ur. w  1954 r. w  Lęborku. Studiował na Wydziale Mechanicznym 
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Jako mechanik pracował około 10 lat na statkach Pol-
skich Linii Oceanicznych i Chipolbroku. Po zejściu na ląd zamienił swoje hobby – snycer-
stwo w profesję. Rzeźbi w drewnie, robi artystyczną stolarkę, renowację starych mebli i ich 
repliki, a także wszystko, co się da – byle z drewna. Wiele jego rzeźb znajduje się w Koście-
le Niepokalanego Poczęcia Maryi w Nowym Dworze Gdańskim. Mieszka w Starogardzie 
Gdańskim.

Zygmunt Mietlewski – ur. w 1953r., z wykształcenia inżynier i ekonomista, wykładow-
ca na Akademii Morskiej w Gdyni. Ojciec trzech córek i jednego syna. Przygodę z poezją 
rozpoczął już w szkole podstawowej. W szkole średniej w Gliwicach założył Teatr Analiz Li-
teracki, który wystawił m.in. Białą damę Cypriana Kamila Norwida, Treny Kochanowskie-
go. Po powrocie do Sztumu w drugiej połowie lat siedemdziesiątych prowadził na zamku 
w Sztumie spotkania z poezją i muzyką. Pierwszy tomik poezji zatytułowany Spragnieni i ni-
gdy niesyci miłości opublikował wspólnie z Hanną Adamkiewicz, kolejny zadedykowany żo-
nie i córkom nosi tytuł Nasze małe kochanie. Mieszka w Sztumie

Wiesław Olszewski – ur. w 1957 r. Absolwent Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsz-
tynie, rolnik. Inicjator reaktywacji struktur Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajo-
znawczego w Nowym Dworze Gdańskim. Współzałożyciel i Prezes Klubu Turystycznego 
PTTK w Nowym Dworze Gdańskim. Przewodnik po Muzeum Stutthof.

Marcin Owsiński – ur. w 1975, historyk, kustosz muzealny, kierownik Działu Oświa-
towego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Autor koncepcji i redaktor prowadzący wydawnic-
twa i pakietu edukacyjnego Pamiętamy, pamiętam... Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939-
1945. Twórca koncepcji edukacyjnej Muzeum Stutthof oraz scenariuszy zajęć edukacyj-
nych. W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na analizach zborowości 
polskich więźniów KL Stutthof, kwestiach funkcjonowania miejsc pamięci po 1945 roku 
oraz historii najnowszej Żuław. Autor książki Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof 
1939-1945 oraz opracowań naukowych i artykułów prasowych. Obecnie zajmuje się bada-
nem historii dziejów gminy Sztutowo i muzeum Stutthof w latach 1945 - 1989. Publikował 
w Dzienniku Bałtyckim i Biuletynie IPN.

Paweł Paziak – ur. W 1970 r. w Słupsku. Absolwent filologii polskiej w WSP w Słupsku, 
w 2001 r. doktorat na UG. Na Żuławy przybył w 1994 roku „za chlebem” i tylko „na chwilę”, 
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która wciąż trwa. Mieszka w Nowym Stawie, pracuje w szkole ponadgimnazjalnej. Od 2005 
roku współpracownik Gazety Malborskiej. Publikował w Poradniku Językowym, Gazecie Pol-
skiej, Gościu Niedzielnym, Naszej Polsce.

Janusz Ryszkowski – ur. w 1955 w  Opaleniu. Absolwent Filologii Polskiej UWM 
w Olsztynie. W latach 1984-2009 dziennikarz Wieczoru Wybrzeża, Wiadomości Elbląskich 
i Dziennika Bałtyckiego. Jako poeta debiutował w 1975 roku w Nowym Wyrazie, jako krytyk 
literacki trzy lata później na łamach Nowych Książek. Opublikował tomiki: Wiersze (1983), 
Stan podgorączkowy (nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny na najlepszy książkowy debiut 
1985 roku), Płatny romans, Prywatne śledztwo (1992), Do snu nie przemycisz domowych za-
pachów (2001). Autor reportaży Requiem dla hrabiego (1997), W podróży po ziemi sztum-
skiej (2010), współautor albumów starych pocztówek oraz fotografii Sztum-Stuhm (2000) 
i Odcienie szarości (2003). Z Krystyną Błaszczyk – Ryszkowską przygotował antologię Oko 
judasza (2007), złożoną z prac literackich nadsyłanych od 1992 na Ogólnopolski Przegląd 
Sztuki Więziennej w Sztumie. Mieszka w Sztumie.

Łukasz Rzepczyński – ur. w 1981 roku, mieszka w Kwidzynie. Z wykształcenia polito-
log, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie. Obecnie na UMK w Toruniu stu-
diuje Podyplomowe Studia - Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Dziedzictwa Architek-
tonicznego. W 2013 roku otrzymał tytuł Społecznego Opiekuna Zabytków. Od kwietnia 
1999 roku jest aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej. Jest 
znanym w Kwidzynie i powiecie popularyzatorem wiedzy o przeszłości i zabytkach regio-
nu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Jest laureatem wielu konkursów krajobrazowo–hi-
storycznych, współorganizatorem wielu wystaw związanych z historią ziemi kwidzyńskiej, 
cenionym kolekcjonerem. Od ponad 20-stu lat kolekcjonuje pamiątki związane z  przed-
wojennym Kwidzynem (Marienwerder). Prowadzi blog o  tematyce historycznej na któ-
rym prowadzi badania z historii miasta - (http://kwidzyn-muzeum-lukasz.blogspot.com).

Leszek Sarnowski – ur. w 1959 r. w Barcinie na Kujawach. Absolwent historii UG. Jako 
dziennikarz współpracował z  Gazetą Wyborczą, Dziennikiem Bałtyckim, Radiem Gdańsk, 
Radiem Plus, TVP Olsztyn, TVP Gdańsk. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” w  Sztumie w  1989 roku. Redaktor naczelny Sztumskiej Solidarności i  Gazety 
Sztumskiej w latach 1989-93. Wydawca i redaktor książki Od „Solidarności” do społeczeństwa 
obywatelskiego (2005). Założyciel Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Taka Gmina” 
w Sztumie, pomysłodawca, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika Prowincja. Obecnie 
dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu. Mieszka w Sztumie.

Mariusz Stawarski – ur. w 1961 r. Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz PWSSP 
w Gdańsku. Od 1990 roku mieszka i pracuje w zamku w Malborku, gdzie zajmuje się wy-
stawiennictwem i grafiką użytkową. Od 1986 roku zajmuje się malarstwem liryczno-grote-
skowym, wystawianym i nagradzanym w wielu krajach i zagranicznych konkursach – Grand 
Prix Satyrykonu 1998, Secend Prize Istanbul - Turcja. Mieszka w Malborku.

Tomasz Stężała – elblążanin z  urodzenia i  wyboru. Absolwent ART w  Olsztynie. 
Szczęśliwie żonaty i  dzieciaty. Nauczyciel w  liceum w  Elblągu. Pisze od kilku lat. Opu-
blikował Elbing 1945, Porucznicy 1939 w  warszawskim wydawnictwie Erica. W  najbliż-
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szym czasie ukaże się kolejna książka pt: Kapitanowie 1941, a  także powieść sensacyjna. 
Laureat nagrody „Elbląska Książka Roku 2010”. Interesuje się historią, wojskowością i gra 
w  golfa. Aktualnie pracuje nad trzecią częścią trylogii Trzy Armie. Strona internetowa: 
www.tomaszstezala.pl

Marek Stokowski – ur. w 1957 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Polonistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego. Kustosz w Muzeum Zamkowym w Malborku. Prowadzi unikal-
ne w skali kraju gry edukacyjne i przygodowe dla młodzieży i dorosłych. Autor książek bele-
trystycznych i edukacyjnych. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał m.in.- Dzień 
nad ciemną rzeką (1996), Sny dla dorosłych i dla dzieci (1998), Legendy i opowieści zamku 
Malbork (2002, 2005), Krzyżacy, ich państwo i zamki (2003), Błazen (2004), Noc tajemnic 
(2005), Samo-loty (2005), Stroiciel lasu (2010). Mieszka w Malborku. 

Maciej Wąsik – ur. w 1979 w Malborku. Absolwent University of The Arts w Londynie 
i Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. Pierwsze kroki za-
wodowe stawiał w Wielkiej Brytanii. W latach 2008 - 2012 związany z TVP S.A. w Gdań-
sku i w Warszawie. Obecnie współpracuje z wydawnictwami i instytucjami kultury w kraju 
i za granicą. Mieszka w Gdańsku.

Bogumił Wiśniewski – ur. w Kwidzynie. Ukończył archeologię o specjalności architek-
tura zabytków na UMK w Toruniu. W latach 1994 – 98 był radnym Rady Miejskiej w Kwi-
dzynie, a od 2001-2 zastępcą burmistrza Kwidzyna. Znawca i miłośnik Kwidzyna i okolic. 
Obecnie pracuje w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie. W 2006 r. zainspirował poszukiwa-
nia doczesnych szczątków błogosławionej Doroty z Mątowów Wielkich oraz poszukiwania 
w kwidzyńskiej Katedrze p.w. św. Jana Ewangelisty, pochówków trzech wielkich mistrzów 
Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Szczątki śre-
dniowiecznych dostojników zakonnych - jedynych w Europie – ostatecznie, a także miejsce 
pochówku bł. Doroty odkryto w 2007 roku. Mieszka w Kwidzynie.

Jacek Żukowski – poeta i prozaik, członek Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literac-
kiego. Pracuje jako dziennikarz i  prezenter w Telewizji Elbląskiej.
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