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Zamiast wstępu
O moim mieście, o Kartuzach zacząłem co nieco wiedzieć bardzo późno. A przecież, z innej strony patrząc, zawsze wiedziałem o nim wszystko. No bo jeśli zna się jego duszę, jego
klimaty jak gdyby od środka, jak właśnie mnie to było dane... Cóż, wydawało mi się, potrzeba
więcej dla pełni obrazu. Zwłaszcza, iż temu tkwiącemu we mnie stale towarzyszyła nie byle
jaka skala emocji. A jednak... Po wielu latach miało się wyjaśnić, iż owa zakodowana we
mnie samoświadomość czy podświadomość, jak kto woli, bywa, jeśli chodzi o to co osobiste,
co własne – zawodna. Bo co innego w końcu myślenie dziecka, jego percepcja, choćby najbardziej dociekliwa, jednak na impresjach oparta, całkiem co innego naga realność, dojmująca prawdziwość, fakt i konkret.
Czy w ogóle możliwe jest spojrzenie na swoje miasto z boku, z oddalenia, z dystansu? Dublin Jamesa Joyce’a, Wrzeszcz Güntera Grassa, Lubeka Tomasza Manna – literatura zna takie
przypadki. Dorzućmy więc jeszcze parę. Praga Franza Kafki, Wiedeń Roberta Musila, Londyn Aldousa Huxleya, Berlin Alfreda Döblina. I jakby niewiele więcej, niedużo poza tym. Ci
wymienieni powyżej, opuszczali swe pierwotne siedliszcza. W sposób twórczy je opuszczali,
choć w przewadze nagleni byli zewnętrzną potrzebą, okolicznościami od nich samych zgoła
niezależnymi. I na dobrą sprawę żaden z nich pamfletu na swoje miasto nie stworzył. Nawet
Grass, ten notoryczny prześmiewca z grymasem bólu na twarzy. Czy więc realna jest filipika
na temat swego miasta? Jakże w to wątpię.
W moim – z zachowaniem wszelkich proporcji – przypadku także doszło z czasem poznanie miasta i wcale staranne jego rozpoznanie. Już takie na zimno, czy może na chłodno czynione. Intuicji w sukurs przyszło podejrzenie, że jest jeszcze coś czego dziecko czy młodzieniec nie byli w stanie pojąć. Zatem dawne stroje i nastroje utrzymywały się jeszcze w stanie
niemal nieskażonym, jednak jakby już z lekka zwarzone racjonalizmem wynikającym z poznania faktów. Doszedł więc domysł, w końcu już i pewność na temat dawniejszej trójwyznaniowości mego miasta. Na temat różnic narodowościowych i koegzystencji ludzi podzielonych na dwie – katolicką i protestancką – parafie i jedną – tę żydowską – gminę. Podzielonych, a przecież z sobą wcale dobrze współżyjących. Strzelająca w górę niebotyczna wieżyca
poprotestanckiego kościoła, poniemiecki cmentarz – materialne ślady przeszłości, skłaniały
mnie do głębszego jej poznania. Były jakby odpowiedzią na pytanie o to, co przedtem. Czy
zawsze tak samo tu było i czy stale w ten sam sposób?
I jeszcze ten list, jakby sam w sobie dający ostateczną odpowiedź na liczne uprzednie domysły i przypuszczenia. Ten od Güntera Grassa z pytaniem o plan Kartuz z lat 1939-45. Z
czasów okupacji mojego miasta przez wojsko i administrację hitlerowską. Pytanie natężające
myślenie o nocy okupacyjnej mego miasta, o jego ulicach, z całą pewnością inaczej zwących
się tamtą porą niż dzisiaj. Ba, inaczej niż przed wojną. Kto wie czy nie inaczej i w jakim
stopniu – w stosunku do tych istniejących w Kartuzach w dziewiętnastym stuleciu i w pierwszych latach wieku następnego, gdy przecież miasto miało zaborczą, pruską administrację.
Grass posiadający zasób map i planów swego miasta – Gdańska, zapewne nie wyobrażał sobie, aby inne nie miało takiego planu z nazwami ulic, placów, jezior.
Pisząc do mnie list spowodował jednak to, że zacząłem uważniej przyglądać się swemu
miastu. Grassową miarkę przyłożywszy, dostrzegłem z miejsca wiele rzeczy arcyciekawych.
Aż wreszcie wzrok mój padł na karty książki gdańskiego autora (Alojzego Męciewskiego)
„Neugarten”, z których wyłuskał nazwisko hitlerowskiego burmistrza – Gutjahra. Zdawało mi
się wówczas to nazwisko jakby zapomniane przez obecnych mieszkańców Kartuz. Wymazane, wytarte z pamięci, z rzadka przywoływane w rozmowach. Dlaczego? – spytałem sam siebie. Bo przecież jakoś zapisane w jego – miasta – historii, tej całkiem niedawnej. Do dziś,
jeśli przebywa pomiędzy żywymi, nosi je on, bądź też jego syn, kto wie czy nie mój rówie-
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śnik. Gutjahr był postrachem ludności. Może więc z tego właśnie powodu woleli go mieszkańcy Kartuz zapomnieć?
Znaki zapytania wciąż się mnożyły. Korciło pojechać tam – nie bacząc, iż Krzysztof Kąkolewski, autor tomu „Co u pana słychać?” był tam przede mną – i raz jeszcze, tym razem
Herr Kurtowi Gutjahrowi zadać to samo pytanie: Co u pana, Herr Bürgemeister, słychać?
Choć, rzecz jasna, nie tylko o tym byłaby nasza rozmowa, tocząca się, jak przystało pomiędzy tymi, których coś łączy: w tle konwersacji stale pozostawałoby obecne owo północne
miasto. Odbywałaby się ta nasza rozmowa, jak sobie imaginowałem, na werandzie jego
skromnego, lecz gustownego domku w dzielnicy willowej jednego z większych miast Hesji
czy Bawarii. I tam właśnie byłaby okazja powspominać sobie co nieco. Ów czworoboczny
rynek w centrum, miejskie skwery i parki, ulice, szkoły i urzędy, kina, hotele, restauracje i
kawiarnie. Zapewne spytałby mnie o zmiany, jakie się w mieście dokonały. W odpowiedzi
roztoczyłbym wizję nowych dzielnic mieszkaniowych, szkół i przedszkoli. Jego być może,
prosiłbym o szczegóły związane z jego pracą w moim mieście. Objaśniłby mnie więc zapewne w kwestii tego, gdzie mieścił się Rathaus i jego wysoki Amt. Czy zachodził czasem do
jakiejś Bierstuby czy może Gasthofu. Pragnąłbym też dowiedzieć się, jak często odwiedzał
ów „Deutsches Haus”, jeden z hoteli egzystujący pod takim właśnie szyldem przez sześć długich okupacyjnych lat? Bo przecież odwiedzał nie raz zapewne restaurację Litwina. Ot, choćby po drodze z pracy do swego domu przy Friedhofstrasse. Do tego domku z czerwono wypalanej cegły sąsiadującego wówczas z więzieniem gestapo, skąd drogi wiodły aresztantów
bądź na rozstrzelanie w jednym z okolicznych lasów, bądź do miejscowości Piaśnica w Puszczy Darżlubskiej, bądź też do Konzentrationslager Stutthof.
Może więc dorzuciłbym, iż obecnie ta ulica, ta „jego” ulica, zwie się ulicą Floriana Ceynowy, wielkiego kaszubskiego działacza, na co on być może odrzekłby z pewną dozą uprzejmości w głosie: „Na ja, das ist sehr interessant...” Bo przecież rozmowa toczyłaby się pomiędzy Europejczykami, którzy z miejsca znajdują nić porozumienia. Myślę więc, że bez cienia
żalu w głosie przyjąłby wiadomość o skasowaniu niemieckiego, protestanckiego cmentarza.
Tego samego, który niegdyś dosłownie wchodził w okna jego mieszkania. Co najwyżej odpowiedziałby: „Natürlich, wir sind doch aller vorbei”. A może jedynie znacząco pokiwałby w
odpowiedzi oszronioną, siwizną głową? Na tyle jednak stanowczo, iż byłoby to dla jego rozmówcy, czyli dla mnie znaczące i zrozumiałe.
Cała ta nasza rozmowa byłaby utrudniona nieco przez to, że moje obrazy nakładałyby się
na jego impresje wcale niemłodzieńcze. Bo już owo oddalenie od naszego miasta w rozmowie
o nim nie byłoby, jak sądzę, żadną przeszkodą. Co więcej: ułatwiłoby patrzenie nań wnikliwe
i pełne nostalgicznego żaru. Obydwu mogłyby najść momenty roztkliwień i rozczuleń na jego, miasta nas obu, temat. Trudno aby był od nich tak całkiem wolny, on – skrupulatny
urzędnik za najwyższy honor mający staranne wykonywanie wszelkich poleceń swych mocodawców, zarówno tych w mundurach, jak i w eleganckich garniturach.
Mieszkaliśmy obok siebie zaledwie przez dwa lata. Kto wie, może jego burmistrzowski
wzrok zatrzymał się kiedyś, choćby i na krótką chwilę, na dziecinnym wózeczku prowadzonym ręką mojej starszej siostry? Niewykluczone, jako że byłem wówczas wcale rumianym
tłuścioszkiem. Tego całkiem odrzucić się nie da, bo przecież poza pracą Herr Gutjahr uprawiał zapewne spacery po mieście. Wskazane przecież były owe krótkie chwile relaksu, skoro
przez cały tydzień nic tylko aresztowania, przesłuchania, transporty, egzekucje. A poza tym
liczne zebrania, kontakty z gdańskim gestapo, przyjmowanie agentów, posyłanie ich w teren.
Tych kartuskich miało być trzynastu. Należało więc baczyć, ażeby mieli co robić, byli wciąż
zatrudnieni. To wszystko było takie wyczerpujące w swojej powtarzalności, niezmienności
rytmów...
Czy zdobyłbym się na napomknięcie o mało sławetnym dlań finale. O kapitulacji w czterdziestym piątym? O jej okolicznościach, o owej nagłej i przymuszonej rejteradzie. O jego z
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miastem tym rozstaniu na zawsze, tyle samo pośpiesznym co i nieoczekiwanym? Bo przecież
skoro tak sumiennie wykonywało się swoje codzienne obowiązki...
Nie sądzę. Już raczej zadbałbym o to, ażeby do końca naszej rozmowy obowiązywał w niej
ów europejski sznyt. Skoro historii, jej biegu i tak nic już nie zmieni, może i nie warto by
było inaczej. Skoro raz na zawsze do uprzedniej intuicji i przeczuć doszła naga prawda o
człowieku. I skoro przez rozumienie jej swoistej roli w historii miasta ułatwione stało się
pojmowanie całej komplikacji jego losów na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat...
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Album kartuski
„J. Brillowski”. Tak nazywała się firma fotograficzna o największej w Kartuzach renomie.
Zakład mieścił się w miejscu dość ustronnym, bo przy Seestrasse, zwanej później Jeziorną. W
tamtych czasach pokrywał ją rzadki bruk, flankowały zaś liczne ogrody przytulone do jeziora
zwanego Karczemnym. Do firmy „J. Brillowski” wchodziło się przez furtkę w parkanie,
przemierzało dwadzieścia metrów i już był ten dom piętrowy, mieszczący w swym wnętrzu
co się zowie atelier oraz pracownię fotograficzną, wszystko co było potrzebne do wykonania
zdjęć ślubnych, lecz i innych także. Tante Hedwig zażyczyła sobie, na przykład, zdjęcia ze
swą pięcioletnią pucołowatą siostrzenicą, w którego podpisie po raz pierwszy znalazłem nazwę tej wielce czcigodnej przedwojennej kartuskiej firmy. Dziewczynka stała się kobietą,
wreszcie matką piszącego te słowa.
*
Oto Plac św. Brunona, gdzie – jak pisał Aleksander Majkowski w „Przewodniku po Kaszubskiej Szwajcarii”, który ukazał się nakładem Wydziału Powiatowego w Kartuzach w roku 1936 – „pomnik w kształcie kapliczki, obok niego oparkanione, porosłe starymi jesionami
cmentarzysko. Na miejscu cmentarza tego, już za murami zabudowań klasztornych, stał dawniej kościół św. Katarzyny, zbudowany jako kościół parafialny, głównie z tego powodu, że
wobec surowej reguły Kartuzów kobiety nie mogły uczęszczać do kościoła klasztornego”.
W takim więc świętym miejscu, w bezpośredniej bliskości owego pomnika-kapliczki z figurką św. Brunona, przyszło po raz pierwszy przejąć to i owo ze świata widzialnego i dotykalnego. Tylko kapliczka ostała się do moich dni. I nazwa placu. Śladu po cmentarzysku.
Tym bardziej po kościele, który, jak pisze Majkowski „w czasie reformacji (...) został przez
biskupa Rozrażewskiego, jako filialny, przyłączony do Goręczyna”.
Otóż okazuje się, iż po kasacji kartuskiego klasztoru, hen w 1825 roku, kościół Katarzyny
został po prostu i najzwyczajniej w świecie rozebrany. Nie zburzono go w wyniku wojennych
działań, nie podpalił go żaden piorun, tylko na mocy decyzji administracji kościelnej został,
cegła po cegle, dokumentnie zlikwidowany. Wprost nie do uwierzenia na tej, przeżywającej
niejedno piekło ziemi, taka zwyczajność... Okoliczność ta zresztą mieć będzie niebagatelne
skutki także i dla mnie samego, gdy w 125 lat później, jako siedmioletni brzdąc, ledwo od
ziemi odrosły ministrant, brnąć będę przez kopny śnieg w stronę kościoła klasztornego, by
tam, często sam jeden, towarzyszyć księdzu Armatowskiemu w mszy roratowej. Tak to w
jedno splecie się historia powszechna, ogólna, z tą osobistą.
Oto więc łąka pełna niezapominajek, dzwonków (gdzież one dzisiaj?), traw przewyższających malca.
Oto Gaj Świętopełka z Wyspą Łabędzią i miejskimi łazienkami. I cały w ogóle Raj Maryji,
niegdyś przynależny klasztornym kartuzom wywodzącym się z La Grande Chartreuse.
Oto inne, nieodległe miejsca, które przywołują pierwsze zapamiętane obrazy.
Rynek, msza polowa. Długi rząd ustawionych wzdłuż ulicy Dworcowej w kozły karabinów, z których każdy przykryty żołnierskim hełmem. I ołtarz nad wszystkim dominujący.
Ktoś szepnie z boku nazwisko: „Generał Rola-Żymierski”.
Już więc rynek nie miał nazywać się Marktplatz. Wlewające się weń ulice – Dworcowa,
Kościuszki, pryncypialne kartuskie „arterie” nie miały powrócić więcej do miana, jakie nosiły
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porą wojny – Bahnhofstrasse oraz Mittelstrasse. Choć druga z nich utraciła też swą dowojenną nazwę ulicy V Brygady Piłsudskiego.
Oto ulica dr. Majkowskiego. Niegdyś – przed I wojną – Mirchauer Weg, przemianowana
na Mirchauer Chaussé. Z chwilą nadejścia Niepodległej uzyskuje miano ulicy Mirachowskiej.
Magistratowi mało było tej jednej zmiany. Wkrótce więc szyld ten podmienia inny – ulica
Piłsudskiego. Lecz, że przez wiele lat, aż do śmierci w 1938 roku, mieszkał przy niej pod numerem trzydziestym pierwszym autor „Życia i przygód Remusa”, zdecydowano się, już po
śmierci Marszałka, na jeszcze jedną podmianę. I tak oto ta odrzewiona lipami ulica zyskała –
już po wsze czasy? – miano ulicy dr. Majkowskiego.
Stoi więc teraz w mieście w pełni chwały na cokole popiersie pana Aleksandra, jest ulica
nosząca jego nazwisko a także szpital, niegdyś powiatowy (ślad po tym słowie wciąż jest na
szpitalnym budynku widoczny) im. Aleksandra Majkowskiego.
Ulicę swą ma też Florian Ceynowa. Szkoda tylko, że w miejsce wcale leciwej ulicy
Cmentarnej, przechowującej w swej nazwie fakt istnienia przy niej onego cmentarza. Liceum
kartuskie jest dziś imienia Hieronima Derdowskiego. I znów szkoda, że nie pozostało przy
swym poprzednim patronie. Skoro sam „Jarosz” wielkim był wielbicielem książek autora
Trylogii... Cóż, stało się.
Ulica 3 Maja, którą po tylekroć szedłem z tornistrem na plecach, nosi dziś nazwę 1 Maja.
Ulica prosta dość, mająca jeden zakręt w lewo. W jej kolejnych nazwach zakrętów jakby było
więcej.
Oto, okazuje się, jeszcze przed I wojną światową, gdy zwała się Bergstrasse, jej część stanowiła Gribnoer Chaussé, czyli ulica Grzybieńska. Bo i faktycznie prowadzi ona do odległej
o dwa kilometry od Kartuz wsi Grzybno. Początek swój, niczym rzeka, bierze z Placu św.
Brunona, który w czasie wojny, gdy się urodziłem, zwał się Brunoplatz.
Był czas, gdy przy tym placu, pod numerem trzecim sklepem na parterze zawiadywał niejaki Berent, po nim zaś Lipiński. Żyd, piekarz o nazwisku Rabow, był właścicielem zakładu
wypieku chleba i ciast, znajdującego się pod numerem pierwszym aż do wybuchu wojny. Po
raz ostatni widziano Rabowa – wyzutego wcześniej z całej majętności – w Gdańsku, z wielką
gwiazdą naszytą na ubraniu. Był też ewangelik Renger, właściciel tartaku usytuowanego nie
opodal sportowego placu i domu starców przekształconego później w szpital. I był jeszcze
Alfred Sielmann, młynarz i kupiec w jednej osobie, zamieszkujący kamienicę przy ulicy Parkowej (w tym samym miejscu, gdzie dziś, gdy piszę te słowa, rozbuchana w piciu kawy kartuska młodzież daremnie próbuje zamówić małą czarną w kawiarni „Parkowa”).
Wszystko to było, gdy w ciasną rynkową zabudowę wpisywała się żydowska synagoga, w
okresie międzywojennym miejsce kultu 45 kartuskich wyznawców religii mojżeszowej.
Na pamiątkowej fotografii widnieje tylko w ogólnych zarysach, jakby w swej skromności
nieco cofnięta w głąb. Z chwilą wejścia do Kartuz wojsk hitlerowskich zostanie podpalona
jako obiekt zbędny w mieście z rozwiązanym, jak chciał tego okupant, problemem żydowskim. Po wielu latach w tym ziejącym pustką miejscu urządzone zostanie boisko przyszkolne
Szkoły Podstawowej nr 2, a nieświadomy przeszłości tego świętego miejsca dzieciak kopać
na nim będzie piłkę w ramach derbów „barak” kontra „jedynka”.
Jak nazywali się kolejni – jeśli w ogóle byli tu tacy – rabini? Historia milczy o nich. Z całą
pewnością przyznaje prawo pobytu w tym mieście kantorowi z ulicy Parkowej.
Koegzystencja dwóch przyrynkowych kościołów – ewangelickiej kirchy z 1883 roku i synagogi żydowskiej (data budowy nieznana) na dłuższą metę okazała się niemożliwa. Choć i
owa gigantyczna kircha podczas ostatniej wojny przeżywać będzie niełatwy czas. Pastor tego
kościoła, Müller, umrze z żałości, iż tak mała liczba wiernych nawiedza jego Dom Boży. A
będzie to w kilka lat po tym, jak na rynku, pod murami kościoła, pluton egzekucyjny rozstrzela trzech przywiązanych do słupa mężczyzn, oskarżonych bodaj czy nie o kradzież prowiantu z wojskowych taborów.
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*
I była wiele, wiele lat wcześniej, bo na początku wieku, osada – wtedy jeszcze nie miasto –
na której terenie działał Deutsches Flotten Verein (jakby Liga Morska), Vaterlanden Frauen
Verein (Związek Ojczyźniany Kobiet), Kirchenchorgesang (chór kościelny), Mënnergesangverein (chór męski), oprócz tego Gemichter Chor (chór mieszany), Turnyerein (klub gimnastyczny), Tennisciub (z kortami na zapleczu „Kaszubskiego Dworu” Borzestowskiego przy
ulicy Gdańskiej), poza tym jeszcze Fussball Verein. A także Kaschubische Volkskunde oraz
Verschönerungsverein, innymi słowy Towarzystwo Upiększania Osady.
Był więc czas, gdy właściciel sklepu papierniczego nazywał się Otto Lübsch. I był czas, od
tego wcześniejszy, gdy jedna z licznych w tym mieście restauracji nosiła miano „Zur Assesorbank”. Przy ulicy Chmieleńskiej i dawnej Goulonstrasse (Indycza), pod samym już lasem,
gdzie stała owa „ławka asesora”, w znakomitym miejscu widokowym na panoramę Kartuz. I
gdzie nie opodal droga na Kosy i dalej, hen do Chmielna, cała w turystycznym uszykowaniu,
w szyldach, zadbana, rzec można odpicowana. Po restauracji pozostał ślad w postaci owego
„Grüss aus Karthaus” sprzed 1914 roku, widniejącego na pamiątkowej Postkarcie.
„Zur Spitzberg”, tak zwał się pensjonat z czternastoma pokojami Carla Fiedlera. „1000
stóp powyżej morza”, jak głosiła reklamowa ulotka pisana po niemiecku. „10 minut od dworca”, jak brzmiał do niej dopisek. Podczas gdy w Kartuzach wszyscy dobrze wiedzieli, że od
dworca kolejowego do Wzgórza Wolności trzeba iść szybkim krokiem ponad pół godziny.
„Restaurant und Klimatluftkuration” ogłaszał się jeszcze. Herr Fiedler bardzo musiał dbać
o swą klientelę, jako że konkurował z nim po sąsiedzku Franz Sildatke, którego restauracja i
pensjonat rozlokowały się nie opodal domu Cylkowskiego przy drodze na Goullon i Wzgórze
Prezydenta (Góra Biskupia), gdzie „Sala i fortepian na większe spotkanie towarzyskie i organizacyjne”. I gdzie – po drugiej stronie jeziora Karczemnego – Nötzel („luter to był”, powiedzą) organizował przejażdżki łodzią pojezierze. I gdzie – za „Teksasem” – kąpiele borowinowe. A wszystko przy Schlossbergstrasse, późniejszej Zamkowej, dziś ulicy Armii Czerwonej.
Bo, że konkurencja była, i to nie byle jaka, dowodzi i ten fakt, iż przy rynku istniał „Wittstocks Hotel”, uczciwe „5 minut od dworca”. Trzeba się więc było na obrzeżu miasta dobrze
uwijać, czynić rozmaite zabiegi, szanować swego klienta, umizgać się – wszystko po to, by
zechciał on wrócić w to właśnie, nie w żadne inne miejsce.
Pierwsza z wojen światowych wciąż trwała, gdy właściciel przyrynkowego hotelu (tam
gdzie dziś mieści się kawiarnia) Bolesław Borzestowski, właściciel również domu aptecznego
przy rynku, wydzierżawił jeszcze sporych rozmiarów zajazd przy ul. Gdańskiej, ów, właśnie
„Kaszubski Dwór”. Uczynił tak z chęci skutecznej rywalizacji z koalicją niemieckich restauratorów i hotelarzy.
W Kartuzach istniało wtedy sześć pensjonatów i – bagatela – osiem restauracji. Bo jeszcze
Stanikowski i Okroy mieli je we władaniu.
Herr Wilhelm Schwandt („Karthaus und die Karthäuser Schweiz”) odnotuje w roku 1913
wszystkie te fakty z iście pruską pedanterią.
Bo gdyby kogo zainteresować mogły choćby konie w mieście, ich liczba i nazwiska poszczególnych właścicieli, u Herr Schwandta może je sobie znaleźć. Posiadali je: spedytor Rabów z Bergstrasse, wdowa Leszkowski z Mittelstrasse, Ignatz Cunitz z Gribnoer Chaussé,
Johann Kowinski z Neuenstrasse, Bela z Seestrasse, właściciel Leszkowski z Apothekerstrasse. A także niejaki Oskar Lange.
Znów starostów miały Kartuzy do jego, Schwandta, czasów dokładnie ośmiu. A to, jak
wyliczy starannie: Michał von Groddeck (1818-1883), Georg Kasper von Kleist (1883-1851),
Georg Mauwe (1851-1876), Freiherr von Schleinitz (1876-1884), Von Krosigk (1884-1893),
Keller (1893-1901), Hagemann (1901-1910), Romhild (1911-1913), dr Gustaw Simon (19131919). Okoliczność, iż pierwszy urząd swój sprawował w Wyczechowie, drugi (Kleist) faktycznie we wsi Przyjaźń, stanowi jedynie o swoistym kolorycie lokalnym tamtego czasu. Oto

9

bowiem majątki ziemskie pp. starostów rozciągały się z dala od Kartuz. Zamiast więc Mahomet przychodzić do góry, góra przychodziła do Mahometa. W tym przypadku goniec ze starostwa po parę razy „zu Fuss” śmigał w tę stronę, by ważkie informacje o sprawach dla Kartuz
istotnych przekazać jegomościom panom starostom. Dla ich wygody i spokoju. Nie wszystko
zatem w tej mierze wymyśliła dopiero nasza epoka...
Sypią się, niczym z rogu obfitości, jedna za drugą pożółkłe fotografie...
Oto Gimnazjum Miejskie w Kartuzach im. Henryka Sienkiewicza w całej swej krasie.
Jacyś umundurowani panowie pozują do pamiątkowej fotografii. Napis poniżej głosi ni
mniej ni więcej: „Policyjny Klub Sportowy Bałtyk. Komenda Powiatowa PP. Kartuzy”. Wychodzi na to, iż granatowa policja miała w czasach międzywojennych w Kartuzach swój własny klub sportowy. „To Fryderyk Bastian, starszy przodownik, czołowy sportowiec tego klubu” – informuje mnie Jan Brillowski, syn Józefa, wnuk chłopa z Ręboszewa, Józefa Brillowskiego.
Oto biskup Stanisław Okoniewski dał się w roku 1924 sfotografować w otoczeniu księży
dekanatu kartuskiego. Po biskupiej prawej i lewej ręce siedzą: kanonik Bernard Łosiński z
Sierakowic, ks. radca Heykert („u Kolków na Wzgórzu Wolności mieszkał”), ks. wikary Lehmann, ks. proboszcz Jan Krysiński. A także człowiek-drożdże tamtego czasu, kupiec wąsaty
Emil Lniski. Właściciel sklepu kolonialnego, jeden z trzech cywilów w tym pełnym księżowskich sutann towarzystwie.
I rój tych samych, a przecież nie takich samych fotografii.
Bo oto chwila historyczna. Sam generał Józef Haller składa wizytę w kartuskim sierocińcu
podczas odwiedzin miasta w początkach lat dwudziestych.
– Czemu jest aż tyle zdjęć ilustrujących ten historyczny moment? – pytam Jana, syna Józefa, wnuka Józefa, rolnika z Ręboszewa pod Kartuzami.
– Zdjęcie oryginalne było bardzo nieduże, a w dodatku osoba Generała całkiem niknęła w
tłumie otaczających go zewsząd rozentuzjazmowanych mieszkańców Kartuz, którzy wylegli
na powitanie dowódcy „błękitnego wojska”. Ojciec wykonał je z „Kaszubskiego Dworu”,
naprzeciwko tego miejsca. I jakby tego wszystkiego było mało, ujęcie zostało wykonane pod
kątem. Poszedłem więc po rozum do głowy, kliszę umieściłem w powiększalniku, no i wykonałem mnóstwo zdjęć Generała w znacznym już przybliżeniu. Ten mężczyzna po jego lewej
ręce to wieloletni kartuski zakrystian i szef cechu stolarzy, niezwykle patriotycznie usposobiony Szczepan Szymichowski...
Wytężam wzrok, faktycznie ten sam, którego poznam w ćwierć wieku później. Wokół falujące tłumy mieszczan odzianych w grube, dostatnio prezentujące się zimowe palta. Choinki
po obu stronach schodków prowadzących do wnętrza sierocińca zdradzają porę roku. I białoczerwona swobodnie faluje na wietrze.
Tej jednej fotografii pan Brillowski nie posiada. Obrazującej moment przywitania Generała na miejskich rogatkach. Uczynić to miał na białym koniu, pokrytym aksamitną derą, w
ręku trzymając bukiet śnieżyczek, kartuski kupiec, właściciel fabryczki oleju z ulicy Jeziornej, Bernard Trepczyk – poza wszystkim dziadek piszącego te słowa. Niewysoki, za to masywnie zbudowany. Takim po wielu latach na kolejne „lecie” miasta sportretuje Trepczyka –
właśnie w geście powitania gen. Hallera – doktor Henryk Kotowski, z zamiłowania malarz.
Będzie w trakcie tej czynności dysponował jedynie niedużą portretową fotografią. Żona Otto
Lübscha, właściciela sklepu papierniczego z ulicy Gdańskiej, przyzna podczas okupacji, że
Trepczyk tylko swej żonie, bo była gdańszczanką, zawdzięcza iż nie trafił do Stutthofu.
A oto i sam pan fotograf. Ze zdjęcia wynika, iż chłopak był z niego rezolutny i obrotny, już
wówczas pod wąsem. Po jedenastoletnim pobycie w Nadrenii wraca w roku 1902 do Kartuz i
tutaj zakłada pracownię fotograficzną.
Raz więc jeszcze zdjęcie biskupa Okoniewskiego wykonane przez założyciela firmy. Moment powitania biskupa w rynku. Wszyscy najwięksi kupcy w mieście, tacy jak Borzestow-
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ski, Lniski, Lipiński, Trepczyk dali na tę okazję podwody wraz z powozami wielce starannie
udekorowanymi.
Oto uczestnicy „Zjazdu Powstańców i Wojaków” w roku 1927. Tak chcieli i tak właśnie
siebie nazywali. Widoczny na zdjęciu w cylindrze starosta Kartuz Belina. Oprócz niego można rozpoznać: st. sierżanta Millera z komendy PW, kupca Kuchtę („skórą handlował na Gdańskiej”, powie syn fotografa), Józefa Stankowskiego, woźnego ze starostwa, najwyraźniej
ważną wtedy figurę. Wszyscy stoją pod bielistą piaskowcową figurą „Matki Boskiej Królowej
Korony Polskiej” z dzieciątkiem na ręku, która rok przed wykonaniem zdjęcia została w parku kartuskim wystawiona i poświęcona.
Kolejna klatka zdjęciowej pamięci i nagłe zdumienie. Bo oto na kamiennym cokole w tym
samym miejscu kartuskiego parku, niemal identycznie odrzewionym, figura zupełnie inna.
Pruski wojak spowity w cesarską flagę. Pickelhauba nie pozostawia żadnych wątpliwości. Po
obaleniu tej figury w dwudziestym roku miejsce na cokole parkowym przez kilka lat pozostawało puste. Upamiętniała ona pruskie zwycięstwo pod Sedanem. Demontażu „wojaka”
dokonał osobiście miejscowy ślusarz Adolf Mateja wraz z dwoma pomocnikami. Rzeźba powędrowała do remizy strażackiej. Kamienny orzeł towarzyszył „wojakowi” w tej jego ostatecznej, jak wydawało się wówczas, wędrówce na złom. „Das Kriegerdenkmal in Karthaus”,
podpis tej treści pod zdjęciem „wojaka” umieścił w swej książce pastor Schwandt. Pruski
postument z obu stron flankowały dębowe tablice. Z chwilą demontażu całego pomnika znalazły dla siebie przytulisko we wnętrzu ewangelickiego kościoła w rynku.
I jeszcze kaszubskie wesele w długim wężu bryczek przy kościele klasztornym, na placu
pomiędzy refektarzem a samym kościołem.
Kartuski poklasztorny refektarz... Na jego piwnicę, jako na to miejsce, gdzie jako młody
chłopiec wraz z rodziną znalazł schronienie pod koniec ostatniej wojny, wskazywać będzie
ręką na planie filmu poeta wywodzący się, jak i ja z tego miasta – Edmund Puzdrowski. Tenże sam refektarz i sąsiedni kościół klasztorny posłużyły półtora wieku wcześniej za przedmiot
pewnego dramatycznego sporu...
Grupa chłopów kaszubskich z nieodległego od Kartuz Prokowa, zwiedziawszy się o planach przemianowania ich parafialnego kościoła na kościół ewangelicki – a było to w roku
1830 – ruszyła, z czym kto miał pod ręką, na odsiecz swej świątyni. Z długimi, wąskimi łopatami do rżnięcia torfu, z prętami żelaznymi, widłami, kosami i cepami. Gospodarz prokowski Michał Dawidowski pierwszy wtargnął do wnętrza kościoła, za nim, szczególnie aktywni:
Walenty Rybakowski, Trepczyk i inni. Z wielkich drabin zwalali jednego po drugim zdejmujących już katolickie obrazy Prusaków. Już następnego dnia przybył z Gdańska oddział huzarów i dla Kartuz został ogłoszony stan oblężenia. Zapadły wyroki wieloletniego więzienia.
Przede wszystkim na Dawidowskiego, Rybakowskiego i Trepczyka. W kilkanaście lat później
do Kartuz przybył król pruski Wilhelm IV. Jego decyzja brzmiała: do czasu pobudowania w
Kartuzach kościoła ewangelickiego właśnie refektarz klasztorny służyć ma protestantom za
ich tymczasowe miejsce kultu. Zamurowane miejsce po odrzwiach od strony ulicy zwącej się
dziś imieniem ks. Ściegiennego (w przeszłości ulica Klasztorna) widomy ślad po sposobie
użytkowania tej zabytkowej budowli we wcale nie tak odległej przeszłości. Dla mnie cała ta
sprawa, w sposób dokumentny opisana przez Aleksandra Majkowskiego w jego „Przewodniku po Szwajcarii Kaszubskiej” (1924) na podstawie relacji wójta L. Krefty z Prokowa, jest
pierwszym zapisem mych familijnych, Trepczykowych po kądzieli, zasług publicznych.
Raz jeszcze zdjęcie pomnika „wojaka” w pickelhaubie. I podpis, z którego wynikają dwa
bezsporne fakty. Rok jego wystawienia – 1903 oraz owa intencja w której został postawiony:
uczczenie zwycięstwa wojsk pruskich pod Sedanem w 1870 roku. Z chwilą nadejścia Niepodległej kartuskie władze zdecydowały o wysyłce „Prusaka” do Malborka, gdzie, jak uznały,
bardziej będzie pasował do otoczenia niż w kaszubskich Kartuzach. Nie doszło do spełnienia
tego aktu wspaniałomyślności. Z chwilą wybuchu wojny, „Prusak” został ukradkiem przenie-
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siony na ziemie klasztorne. Odszukany przez okupanta, już w kawałkach, został zespawany
ponownie.
*
Ciągnie się ten swoisty film utkany z momentów zastygłych w bezruchu na fotograficznych kliszach. Po latach przez to jakby uwznioślonych, hieratycznych.
Oto cokół w parku cały pokryty powłóczystą, długą, opadającą niemal do ziemi materią.
Wyprężeni przed nim w postawie na baczność żołnierze Wehrmachtu, doborowych oddziałów
SS, niemiecka żandarmeria. I hitlerowskie chorągwie. Moment powtórnego odsłonięcia pomnika pruskiego wojaka.
A przecież Matka Boska, ta dowojenna, dłuta poznańskiego rzeźbiarza Mariana Rożka
znów stanie na kartuskim parkowym cokole. Tu słów kilka o jej autorze. Twórca Pomnika
Wdzięczności Chrystusa Króla odsłoniętego w Poznaniu, a także gigantycznego pomnika
gnieźnieńskiego Bolesława Chrobrego (po latach znów stoi na swym starym miejscu) uczestniczył przed samą wojną w wojażu poznańskiego prawnika i pisarza Józefa Kisielewskiego
do miejsc, gdzie „Ziemia gromadzi prochy”. Ma więc Marian Rożek swój udział w tej klasycznej pracy książkowej na temat Pomorza. Zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Kartuzy, na równi z Poznaniem i Gnieznem, przechowują wdzięczną pamięć o tym niepospolitym artyście.
Powróci więc rzeźba Królowej Korony Polskiej na swe stare miejsce, choćby po to, żeby
dzieciak z Placu Brunona mijając ten pomnik, za każdym razem powtarzać mógł w duchu
rytmicznie po trzykroć, jak mu to zostało przykazane: „Królowo Korony Polskiej, módl się za
nami”.
I tylko powojenne losy „wojaka”, czy jak kto woli „Prusaka”, skrywa zasłona milczenia.
A dzieje innego parkowego obelisku – tego wystawionego na pięćsetlecie Kartuz – bliźniacze, pokrętne, choć odrobinę mniej dramatyczne. Pierwotna inskrypcja (jak i cały pomnik)
obmyślona przez owo z niemiecka brzmiące „Towarzystwo Upiększania Osady” brzmiała:
„Karthaus 1382-1882”. Przyszło – w roku 1920 – zmienić pisownię nazwy miasta, przymocowując do tablicy kamienne pasemko. Stąd krój liter w nazwie miasta kłóci się wyraźnie z
krojem cyfr. Historia jest w nas, pomiędzy nami i tuż obok nas...
A wieżyczka owa po byłej kapliczce św. Krzyża w rejonie Wzgórza Wolności. Niegdyś, za
czasów pruskich, sąsiednia wobec drewnianej wieży, która stanowiła znakomite miejsce widokowe, hen po Wieżycę. Z tego więc zapewne powodu w czasie wojny spostponowana.
– Należę do komitetu osiedlowego tej części Kartuz i zależy mi bardzo na uporządkowaniu
tego zabytkowego miejsca – zwierzy się ten, co na swych i przodków fotografiach uwiecznił,
unieśmiertelnił swoje – i moje zarazem – miasto.
Rynek więc raz jeszcze. Ta kartuska agora, miejsce nieomal święte. Tłumy na fotografii
nie falują dlatego tylko, iż znieruchomiały na kliszy. Jest rok 1919. Odbywa się patriotyczna
manifestacja okolicznej kaszubskiej ludności. Za obiektywem fotograficznego aparatu – jeszcze chyba takiego na stojakach i z mieszkiem – stanął skrzętny kronikarz miasta.
„...pod bokiem Grenzschutzu zjechało się do Kartuz – napisze w „Studiach Pelplińskich”
w roku 1973 ks. Alojzy Fr. Kowalkowski – ok. 25 000 Kaszubów, nie tyko z powiatu kartuskiego, ale także i z dalszych stron. Uczczono rocznicę Grunwaldu i demonstrowano wolę
ziemi kaszubskiej powrotu do Macierzy. Całe Kartuzy tonęły w prawdziwej powodzi girland,
wieńców, transparentów, flag narodowych. Takiego bogactwa dekoracji ulicznych nie widziano tu już nigdy więcej”.
Obraz ten nakłada mi się skrupulatnie na spamiętane widoki z obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja, świąt pierwszomajowych, corocznych uroczystości Bożego Ciała i wielu innych świąt. Nieodmiennie w szpalerach, prowadzących wzdłuż ulic i chodników, pachnących
wiosenną świeżością, zielonością brzozowych drzewek, w długich szeregach umajonych wieśniaczych powozów, odświętnie udekorowanych okien, frontonów domów, balkonów. A za-
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częła się ta tradycja, jak się to teraz okazuje, w tamtym lipcu roku dziewiętnastego, gdy 15
dnia tegoż miesiąca obchodzona była w Kartuzach, jakże uroczyście, rocznica arcypamiętnej
Wiktorii pod Grunwaldem. I gdy, poza pamięcią o historii, szło w tych obchodach o sprawy
jak najbardziej współczesne. O zapowiedź bycia wreszcie u siebie po przepaścistej nocy pruskiego zaboru.
Jeszcze działa wówczas owa „Höhere Mädchenschule”, jak chcą niektórzy – Szkoła Wydziałowa. Tam, gdzie dziś mieści się ognisko muzyczne przy ulicy Dworcowej zwanej niegdyś Bahnhofstrasse. Za pruskich czasów działa także w mieście „Knabenschule” (19101914), a także „Höhere Mädchenschule” (do 1919 r.). Z programem gimnazjalnym trzech
pierwszych klas gimnazjum klasycznego. Utworzona w 1914 r. klasa IV upadła po rocznym
istnieniu. W domu na rogu ulic Gdańskiej i Jeziornej – w bezpośredniej zatem bliskości przyszłego lokalu redakcji pisma „Zrzesz Kaszëbskô”, tak starannie opisanego przez Józefa Kisielewskiego... I po sąsiedzku ze sklepem papierniczym Otto Lübscha.
Przyjmował wciąż jeszcze swych stałych pacjentów dr Kämpfe, lekarz powiatowy dla
Kartuz i ich okolic. Lecz klientela mu się z upływem czasu kurczyła, na co nie było już rady.
Po prostu, woleli miejscowi i okoliczni Kaszubi odwiedzać gabinety doktorów Bruskiego i
Niklasa (odkupił charakterystyczny domek ze stożkowatą wieżyczką, po sąsiedzku położony
z przyszłym miejscem zamieszkania innego lekarza... doktora Majkowskiego). I sierociniec,
jako się rzekło, ów Karthäuser Hof był już wówczas w tym mieście. Tylko zwał się inaczej.
Feliks Christ miał wciąż jeszcze swój renomowany skład papierów i introligatorstwo. Stale
przybywało jednak firm kaszubskich. Owych Lniskich, Lewińskich, Dunajskich, Borzestowskich.
Wybuchła Niepodległa, odgłosy tego wybuchu niosły się po całym mieście. Czyż nie
akompaniowały mu rytmy wygrywane przez orkiestrę „Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”? W kilka lat później, bo w roku 1927, ustawi się ta orkiestra w komplecie do pamiątkowej fotografii, gdzieżby indziej – u stóp pomnika Matki Boskiej. Oko zaś skrzętnego lustratora tej fotografii rozpozna na niej, pomiędzy innymi, Leona Drewinga, czołowego wtedy
w Kartuzach piłkarza (jakże przydałby się obecnej Cartusii!), Władka Grzenkowskiego, kapelmistrza Jana Herbasza, Bergańskiego, wielu innych młodzieńców z tamtych pięknych dni i
lat.
Oto odwiedza Kartuzy biskup Konstanty Dominik. Obiektyw fotografa Brillowskiego
uwiecznił moment, gdy ksiądz biskup zwiedza sierociniec, towarzyszą mu zaś pomiędzy innymi ks. Leon Połomski, kilka sióstr miłosierdzia, wysoka, chuda niewiasta z Czerwonego
Krzyża, żona kupca Emila Lniskiego, a także inne znaczące kartuskie matrony.
Nie brakło szczególnych, odświętnych momentów w życiu miasta przed wojną. I co ważne: zapobiegliwy fotograf z iskrą Bożą przy każdym z nich z osobna bywał i unieśmiertelniał
je potomnym.
A był to czas gdy Danzigerstrasse przemianowana została na ulicę Gdańską, Parkstrasse
przedzierzgnęła się w ulicę Parkową, Schlachthofstrasse stała się ulicą Przy Rzeźni, z kolei
Am Walde ulicą Leśną, znów Wasserwerkstrasse ulicą Przy Wodociągach, z upływem lat
podmienioną na Komarową. Klosterstrasse przyoblekła się w Klasztorną, Spitzbergstrasse
odmieniła się we Wzgórze Wolności, wylotowa Prokauerstrasse w nowym kszałcie rzeczy
zwać się poczęła Prokowską, zaś Jeschkentalerstrasse – brzmiącą z pomorska ulicą Sambora.
Śródmiejska Dorowstrasse, zanim stała się ulicą Mariana Buczka, zyska sobie miano ulicy
gen. Hallera. Taka swoista kartuska toponomastyka...
I ów szczególny moment w dziejach Kartuz – przyznanie praw miejskich w roku 1923.
Pękła bania z pomysłami na herb miasta...
„Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 31 marca 1920
roku o godłach, barwach i pieczęciach samorządowych jednostek publicznych, zgodnie z
uchwałą Rady Gminnej gminy Kartuzy z dnia 31 stycznia 1923 roku nadaję miastu Kartuzy
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woj. Pomorskie godło: tarczę w niebieskim polu głowa czarnego gryfa ze srebrnym dziobem i
czerwonym ozorem, bez korony, nad głową siedem gwiazd srebrnych w układzie zakonu
Kartuzów oraz barwy l) czerwoną, 2) białą, 3) czarną”.
Minister Spraw Wewnętrznych
Kiernik
Tak było na koniec długiej ogólnospołecznej, przez cały czas publicznej, debaty. Poprzedziła ją zaś próba artysty malarza Kowalkowskiego z inną wersją herbu...
W domu Feliksa Marszałkowskiego przy ul. Kościerskiej (od teleturnieju Kartuzy – Kościerzyna zmieniona została na Ludowego Wojska Polskiego) oglądam studia robione ołówkiem przez tego całkiem zdolnego grafika. Oto trzy pola. W jednym owe siedem rytualnych
klasztornych gwiazd, symbol siedmiu świętych przeorów klasztoru kartuzów. Oto w drugim
polu zarys poklasztornego kościoła i – w trzecim – postać zakonnika-eremity. Liczne studia,
rozmaite wersje tego projektu. I nagle spośród tych wielu prób wychynie ów gryf pomysłu –
kogóż by innego? – Aleksandra Majkowskiego. Już pełnobarwny, do którego oko zdołało
latami przywyknąć, przyswoić go sobie i uznać niemal za odwiecznie istniejący. Gdy herb
liczy sobie, w chwili gdy piszę te słowa, lat zaledwie sześćdziesiąt. Siła trafienia w rzeczy
sedno bez pudła, od razu i nieodwołalnie.
Sporom, dyskusjom o herbie towarzyszy wówczas ukazująca się od roku „Gazeta Kartuska” założona przez Leona Kowalskiego a redagowana przez Jana Bielińskiego. W nieco ponad pięciotysięcznych Kartuzach taka, próbująca nadążyć za tempem światowych, lecz i nade
wszystko tych lokalnych, kaszubskich wydarzeń, gazeta.
Na zdjęciu Pan Redaktor prezentuje się jako elgancki mężczyzna z charakterystyczną
bródką i wąsami łączącymi się w całość spójną i stylową. Za sobą ma już staranne nauki w
fachu poligraficznym i edytorskim, pobrane u Walentego Fiałka w Chełmnie, XIX-wieczną
emigrację w Niemczech i wydawanie – w Bochum w latach 1890-1903 – „Wiarusa Polskiego”.
Józef Brillowski i Jan Bieliński. Dwaj Polacy, którzy swych wcale niełatwych fachów
uczyli się: pierwszy w nadreńskim Düsseldorfie, drugi w westfalskim Bochum.
„Gazeta” od początku swego istnienia posiadała wiele dodatków. Takich jak „Rodzina”
(tygodnik), „Przyjaciel Młodzieży” (miesięcznik), „Gospodarz i Gospodyni” (tygodnik), „Kaszuby” (miesięcznik).
Pod szyldem „Gazety” stale zmieniające się podtytuły, co za każdym razem ma ścisły
związek z aspiracjami kolejnych panów starostów.
Oto pierwszy podtytuł: „Bezpartyjne pismo katolicko-polskie dla powiatu kartuskiego”.
Najwyraźniej słowo „bezpartyjne” budziło wtedy jakieś kontrowersje w budynku kartuskiego
starostwa, gdyż już niebawem pojawił się pod winietą pisma kolejny podtytuł: „Niezależne
pismo katolicko-polskie dla Kaszub”. Zapewne dla podkreślenia swej niezależności od partii
politycznych i czynników urzędowych. I trzeci dopisek: „Niezależne pismo dla Kaszub i Pomorza”.
Nie była „Gazeta” obojętna skoro zyskała sobie już wkrótce zaciętego przeciwnika w osobie starosty Stefana Czarnockiego. Powołuje on do istnienia w 1931 r. organ BBWR „Echo
Kaszubskie”. Pismo to stanowiło kontynuację wydawanego wcześniej przez Okroja i Wolfa
„Wiarusa Kaszubskiego” (później „Wiarus Pomorski”). Lecz jego żywot był krótki; zdążyło
ukazać się ledwo 70 numerów. Próby odszukania lokalu gazety. Redakcja mieściła się, jak się
okazuje, w budynku na rogu ulic Gdańskiej i Kościerskiej. Nazwiska redaktorów: Józef Witosławski i Jan Mituła.
Jan Bieliński Kociewiak z urodzenia, po powrocie do kraju otrzymał rządowe skierowanie
do Poznania. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. Stworzył tamże 63. Pułk Kaszubski,
wysłany już wkrótce na front polsko-bolszewickiej wojny. W dwadzieścia dni po swych przenosinach do Kartuz przypomina sobie o swej pierwszej profesji. I tak oto, po dyskusjach czy-

14

nionych publicznie nad tytułem pisma dla miasta, wybrano, sensownie „Gazetę Kartuską”.
Konkurencyjne tytuły? Kilka ich było do wyboru: „Głos Kartuski”, „Strażnica Kaszub”, „Nasza Gazeta”.
Weszła „Gazeta Kartuska” na miejsce opróżnione przez XIX-wieczne tytuły prasowe „Karthäuser Kreisbiatt” oraz dzieło Spółki Ehlers-Splitt „Karthäusische Zeitung”.
Prawdziwie rodzinna od swych początków była to gazeta. W kolegium bowiem, prócz jej
Redaktora – Jana Bielińskiego, znajdował się jego syn – Jan Franciszek, a w roku 1933 dołączył do tego tandemu Stanisław Bieliński, przyszły autor „Dziejów klasztoru Kartuzów w
Kartuzach”.
– Bo i książki liczne ojciec wydawał – przypomni w rozmowie Stanisław Bieliński, gdy
pochyleni nad zszywkami „Gazety” zaczniemy wspominać tamte wielce dla familii Bielińskich aktywne lata. – To u ojca ukaże się po raz pierwszy część powieści Majkowskiego
„Żëcë i przigodë Remusa”, to on wyda Kazimierza Dąbrowskiego „Monografię Chmielna”,
trochę dziś już zapomnianą pracę Alfreda Świerkosza „Brzegiem Międzymorza”, a także ks.
Franciszka Podlaszewskiego „Zarys historii parafii grabowskiej” oraz „Szumniało nom polskie morze” Franciszka Sędzickiego.
Już więc rodził się wokół „Gazety” cały edytorski kombinat. Z księgarnią na parterze budynku przy ulicy Dworcowej, ze sklepem papierniczo-piśmienniczym. „Gazeta” posiadała
własną drukarnię od 1930 roku, z co się zowie linotypem, kładącym kres składowi ręcznemu.
Bieliński zakupił linotyp w Gdańsku w renomowanej firmie Carla Thümecke przy Weidegasse.
Nazwiska linotypistów warto ocalić od zapomnienia – Józefa Bertlinga i Feliksa Reiske z
Pelplina. Brillowscy – ojciec i syn – wykonywali fotografie, Otto Karszny z Sierakowic na
łamach „Gazety” publikował swą powieść w odcinkach „Syn marnotrawny”, rodzaj męskiej
„Isaury” tamtego czasu.
Kreślarza ściągnął Bieliński hen z wojewódzkiego Torunia.
To na łamach tej gazety ks. Leon Heyke począł publikować swego „Agusta Szlogę”, tę, jak
się ją dziś określa, „sceniczną anegdotę”. Już zaś niebawem „Gazeta” drukować będzie mutację – „Gazetę Kościerską”. Oto miara ówczesnej hierarchii spraw...
I jeszcze „Kartuski Kalendarz Mariański” z roku 1938. „Sybilla – dla nauki i rozrywki” w
liczbie sześciu numerów. Po latach trudno będzie synowi redaktora skompletować wszystkie
egzemplarze „Gazety Kartuskiej”. Ludzka przezorność i skrzętna zapobiegliwość ma swoje,
dramatyzmem polskich dziejów wyznaczone granice...
W tym czasie – jak odnotuje w swym „Przewodniku po Szwajcarii Kaszubskiej” z roku
1936 dr Aleksander Majkowski – liczą Kartuzy 5764 mieszkańców. W tym 5544 narodowości polskiej, 168 niemieckiej (wielce rozgałęziona familia Sokolowskich), 45 Żydów, innych
– dwoje.
Lecz miasto rozrasta się stale. Jest ono siedzibą wszelkich możliwych władz powiatowych,
sądu grodzkiego, obwodowej komisji PW i WF, nadleśnictwa, straży granicznej, urzędu skarbowego, inspektoratu kontroli skarbowej, poczty, zarządu miejskiego, gminnego posterunku,
więzienia, zarządu elektrowni w Rutkach. Posiadają Kartuzy dwie szkoły, bibliotekę wraz z
świetlicą, zbiory etnograficzne w małej salce wydziału powiatowego, stadion PW i WF o
wymiarach 250 x 120 m, strzelnicę, tor saneczkowy pobudowany w 1934 roku z inicjatywy –
oddać mu to trzeba – starosty Czarnockiego.
I jeszcze szpital powiatowy na 50 łóżek, lekarza powiatowego w starostwie, sześciu lekarzy, dwóch dentystów, dwie apteki – „Pod Orłem” i „Centralną”, karetkę ratunkową PCK,
łazienki miejskie w Gaju Świętopełka, rzeźnię miejską, lekarza weterynarii, miejskie wodociągi. A także bank ludowy i ów „Bazar”, wielki sklep bławatny będący filią towarzystwa
akcyjnego o tej samej nazwie z siedzibą w Brusach, firma autorstwa ks. Feliksa Bolta. Ów
kartuski bazar mieścił, prócz tekstyliów, konfekcji i galanterii, warsztat krawiecki Tomasza
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Gołębiowskiego. A przecież było w tym budynku kiedyś miejsce na pierwsze stałe kartuskie
kino, w czasie wojny – może lepiej o tym zapomnieć? – magazyn zarekwirowanych mebli.
Spółka reaktywowała się w czterdziestym piątym, trwając, w miarę pomyślnie, do roku 1949.
Nie poprzestańmy na tym. Dopełńmy obrazu tętniącego w tym mieście dawniej życia
przez dorzucenie następnych odcieni w jego wielobarwnej palecie.
Bo oto posiada to miasto liczne tartaki, widomy znak tkwienia w niewielkiej odległości od
lasów mirachowskich i innych pomniejszych, dwa browary wraz z rozlewnią piwa, fabryczkę
wody sodowej dla ochłody, młyn parowy, warsztat ceramiki kaszubskiej Brunona i Władysława Meissnerów, mający swe własne, odrębne od neclowskich z Chmielna ambicje. Dni
targowe we środy i w soboty, sześć jarmarków rocznie, w tym cztery kramne. Hotel „Centralny” przy ulicy Parkowej, „Kaszubski Dwór” przy Gdańskiej, Hotel „Pomorski” Plichty przy 3
Maja, pensjonat Hogi na Wzgórzu Wolności, a także schronisko szkolne na sto łóżek. Ubogo?
Chędogo? W sam raz!
W mieście pracuje sklep delikatesowy J. Kręczkowskiego przy ulicy Piłsudskiego 19,
sklep Radomskiego przy ulicy Pierackiego – nazwisko tego sanacyjnego ministra nosiła,
krótko co prawda, ulica Dworcowa – sklepy towarów kolonialnych Emila Lniskiego przy
Gdańskiej, Jana Szymańskiego w Rynku, i F. Lewińskiego przy ul. Jeziornej 20. Rozmaitością zapachów przyciągały drogerie F. Wieczorka w Rynku i Lewińskiego na Parkowej. Na
brak wzięcia narzekać nie mogły piekarnie i cukiernie L. Węsierskiego przy Pierackiego i
Marszałkowskiego w Rynku. Wyroby mięsne oferowali Dunajski przy Gdańskiej 13 i Maszke
przy Jeziornej. Istniał też skład kawy Wielopolskiego. „Bławaty-galanteria-towary krótkie”
były domeną Bronka z ulicy Pierackiego i Schmidta w Rynku. Znów sklep z wyrobami elektrotechnicznymi był własnością St. Maesera z Parkowej 5.
Istniały sobie – w spadku zapewne po niemieckich właścicielach – pensjonaty i restauracje
Skrzypkowskiego i Stencla. Kino, uprzednio mieszczące się w kompleksie domu towarowego
„Bazar” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – przenosi się w sąsiedztwo sklepu
„Bałtyk” przy Parkowej, do kamienicy hotelarza Beli i tamże pod szyldem „Kaszub” przetrwa
aż do naszych dni. Tyle, że wtedy prowadził je Faliński, syn miejscowego dentysty.
*
W Kartuzach prawie że równo z salwami pancernika „Schleswig-Holstein” wszystkich
kupców spędzą w jedno miejsce. Babcia Trepczykowa, na co dzień prowadząca w Rynku
stoisko z warzywami, będzie świadkiem jak landrat Busch zwymyśla Żyda Rabowa, zapluwając się na całą salę:
– Alle Juden raus!
Potem z butą w głosie doda:
– Heute um drei Uhr habe Ich auf dem Spitzberg fünf Männer standrechtlich erschissen
lassen! (Dziś zgodnie z prawem o godzinie trzeciej kazałem rozstrzelać na Górze Szpiczastej
pięciu mężczyzn!)
I rzuci nazwiskami tych ludzi. Babci starczyło, iż znalazło się pośród nich dobrze jej znane
nazwisko kartuskiego, wielce zacnego obywatela, Nacla.
– Solche Deutschen kenn Ich nicht an! – powiedziała już w domu, przez całą okupację na
znak prywatnego protestu nie wychodząc prawie z domu.
Na wieść, iż ksiądz Leon Połomski trafia do Stutthofu, pastor Müller, proboszcz ewangelickiego kościoła w Rynku, osobiście udaje się do hitlerowskiego burmistrza Gutjahra z prośbą o uwolnienie swego serdecznego od lat przyjaciela. Trud okazuje się daremny.
W lesie pod Kaliskami giną rozstrzelani kolejni mieszkańcy Kartuz, między innymi jeden
z linotypistów z drukarni Jana Bielińskiego. Układał z drukarskich czcionek polskie słowa,
rzecz godna najsurowszego napiętnowania. Ginie też rynkowy drogerzysta Wieczorek i nauczyciel Gransicki, członkowie Związku Zachodniego.
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Fotograf z ulicy Jeziornej otrzymuje wiadomość o przygotowywaniu kartuskich klasztornych dzwonów do przetopienia. Naprędce wykonuje serię zdjęć dzwonów częściowo już spękanych, rozłupanych. Gra idzie o zachowanie ku pamięci łacińskich napisów. Udało się. Są
tam na nowej, już powojennej, wersji dzwonów, oznajmiających całemu miastu o zbliżającej
się mszy świętej, nabożeństwie czy uroczystości kościelnej.
*
Byli ascetyczni eremici posługujący się niemiecką mową
Byli piszący jedynie gotykiem
Był piekarz Rabow, który chodził z gwiazdą
Były spory wokół tego, co powinno stanąć na parkowym cokole
Był pewien kupiec, który na białym koniu witał Hallera
Była gazeta – zwierciadło swoich dni
Były niewiasty dumne z posług czynionych sierocym dzieciom
Był miejski fotograf, który je uwiecznił
Był ewangelicki cmentarz i żydowski kirkut, hen pod mężowskim lasem
Byli bogaci kupcy i miejska biedota
Były wiece, uroczystości, capstrzyki
I było miasto, widownia i niemy świadek tego wszystkiego...
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Ujawnienie pani Marii
Pierwsze dni lutego 1920 roku. Na Kaszuby nadchodzi Polska. Znak ustąpienia długiej,
przepaścistej nocy zaborów. W centralnie położonych Kartuzach organizuje się życie publiczne. Rodzi się polska administracja państwowa. W bólach i nie bez powikłań.
W gabinecie dopiero co mianowanego pana starosty ruch mimo to niewielki. Do niedawna
adwokat, Emil Sobiecki, zwiaduje się gdzie tylko kto jako tako mówi i pisze po polsku.
Gwałtownie szuka ludzi do obsadzenia rozmaitych urzędowych funkcji i godności.
Wakuje funkcja osobistej sekretarki starosty.
Dowiaduje się o tym doktor teologii, wzięty kaszubski poeta Leon Heyke. Na kursie nauczycielskim w kartuskiej szkole, tej za pruskich czasów zbudowanej, czerwoną dachówką
krytej, ociężałej, solidnej, ma on dziewczynę dobrze ułożoną, umiejącą po polsku pisać i
czytać, osiemnastoletnią, staranną wielce, Marię Szymichowską. Pochodzi ona – o czym dr.
Heykemu wiadomo – z podkartuskiego Mezowa i jest córką aktywnego członka cechu stolarzy, zakrystiana z poklasztornego kościoła, Szczepana Szymichowskiego, gorącego polskiego
patrioty.
A Kaszubi wówczas, literacką polszczyzną posługiwali się z rzadka, od czasu do czasu
słyszało się ją w kościele. Na co dzień posiłkowali się dialektem. A że i szkoły niemieckie w
tych stronach się kończyło...
Protekcja okazuje się wielce skuteczna. Na Marię, niebawem pełnoletnią, czeka praca sekretarki starosty Sobieckiego.
Wokół niemal jeszcze wszystko było niemieckie. Niemieccy pracownicy starostwa. Grenzschutz stał jeszcze w niewielkiej od Kartuz odległości. Istniał tu do niedawna Katasteramt.
Ster władzy dzierżył Landratsamt. Opiekę nad chorymi sprawowała Krankenkasse. Pieczę
nad wyglądem miasta miała Kommunalkasse. W wielości kas obrazu dopełniała Kreiskasse,
czyli kasa powiatowa z przyszłej ulicy Hallera, obecnie Mariana Buczka.
– Sobieckiemu – wspomni po wielu latach tamten czas burzy i naporu sędziwa pani Maria
– należał się dom po Benkowskich.
Nastawię ucha ciekawie, by się dowiedzieć, co też to był za budynek.
– Ten, który Benkowscy odkupili od pewnej gdańszczanki, po ostatniej zaś wojnie zamieszkali w nim wileńscy nauczyciele, których przeflancowano na to kaszubskie podglebie,
pani Baranowicz, prof. Kowalewski, dentystka pani Arciszewska.
Zajęli go po doktorze Stanisławie Borowskim, dyrektorze szpitala jeszcze sprzed wojny.
Historia ulic, poszczególnych domów w tym mieście graniczno-pogranicznym. Daleko na
północ, a bywało i na zachód wysuniętym. Po wielu latach pisarz zachodnioniemiecki o kaszubskim rodowodzie Günter Grass poprosi mnie w liście o okupacyjne, niemieckie nazwy
ulic i placów w moim mieście. Będą mu one pomocne przy pisaniu powieści „Z dziennika
ślimaka”.
Dzieje choćby siedziby kartuskiego starostwa. Tej werandowo przeszklonej willi na rogu
ulic Kościuszki i Pierwszego (niegdyś Trzeciego) Maja.
Maria lubiła to miejsce, ten dom prześwietlony słońcem. Otoczony ogrodem pełnym
kwiatów, rabatek, przystrzyżonych alejek i wodotrysków.
Do gabinetu pana starosty przechodziło się z sekretariatu przez pokój. Znaczną jego część
wypełniała okazała szafo-gablota, po brzegi wypełniona rozmaitymi cudownościami kaszub-
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skimi. Ilekroć przezeń przechodziła, wzrok jej niezmiennie zatrzymywał się na haftowanym
złocistą nicią kobiecym czepcu. Wokół piętrzyły się wazony, misy z kartuskiego ceramicznego warsztatu familii Meissnerów, słynnych już hen przed wojną, a także neclowskie z nieodległego od Kartuz Chmielna. Szklana szafa stała w tym miejscu jeszcze za pruskich czasów.
Doczekała Polski, by po paru latach gdzieś się zapodziać i przepaść ostatecznie.
Nie ma więc haftowanego złotem czepca. Tamtego czepca, gdyż innych w jego miejsce nie
brakuje. O meissnerowskiej ceramice też jakby mniej ostatnimi laty się słyszało. Sami nie
wiemy, co posiadamy?
Natomiast struktury administracyjne tężały, krzepły. Zawiązał się wydział powiatowy. Pan
starosta, „poznańczyk” z urodzenia, kierował zarówno jednym, jak i drugim urzędem. Układ
ten powtarzał dokładnie schemat pruski. Co z tego, skoro wypracowany latami i sprawdzony
ku pożytkowi miasta i jego okolicy.
W wydziale powiatowym sąsiadowali biurkami Niemiec Rotkehl i Polak Garski.
– Trochę za późno pan do mnie przyszedł – powie pani Maria swoim spokojnym, stonowanym głosem. – Józef Garski ostatnio zmarł. Niejedno mógłby opowiedzieć z tamtych czasów. Inne nazwiska urzędników starostwa. Złochowski, Trapkowski.
Jej obowiązki...
Pan starosta wzywał do siebie. Po czym dyktował, ona zaś pisała. Potem przepisywała na
maszynie...
Elegancja starosty. Jego szyk. Jego okazały wzrost. Binokle nadawały mu wygląd intelektualisty.
Więc najpierw byli z Sobieckim we dwójkę. Potem doszedł jeszcze Gliński na funkcję sekretarza powiatowego.
Wybory wójtów. Szło o to, by rozmaite godności obsadzić miejscowymi.
Rudolf Łebiński, pamięta, mianowany został do Borzestowej Huty.
W samych Kartuzach – wójt Masełkowski („To on sprawił, że Kartuzy stały się miastem”).
W Żukowie – Florian Poćwiardowski. Nie stąd był, bo z Poznania. Z miasta tradycją
wspólnego zaboru złączonego z Pomorzem.
Słowo zatem o wójcie Masełkowskim. Wysoki, tęgi. Brunet. Okulary. Od szczupłego Sobieckiego odbijał posturą. Bardzo żywy i pogodnego usposobienia. I to go różniło od kostycznego Sobieckiego.
Pierwszym burmistrzem Kartuz-miasta był Walerian Kubasik.
Cała seria nazwisk niekaszubskich. Zwracam na tę okoliczność uwagę pani Marii.
Kaszubi dopiero w ostatnich latach, odpowie, troszkę się wybili. Ale miasto było wówczas
czyste i schludne. Teraz jest cuchnące i zabrudzone do szczętu. Dr Feliks Niklas, który stał na
czele powstałego w 1886 r., a więc mającego wieloletnią tradycję Towarzystwa Upiększania
Kartuz (czemu dziś nie ma podobnego?), dawał zlecenia na roboty. Parki były strzeżone.
Aleja Filozofów, zwana Gajem Świętopełka, chluba Kartuz, będąca cząstką owego Raju Maryji, doglądana była przez dwójkę staruszków zatrudnionych na pół etatu w magistracie. Nic
więc dziwnego, iż mógł się nią przechadzać w majowe popołudnie roku 1924 sam pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski ze świtą znakomitych postaci tamtego czasu – marszałka Sejmu Macieja Rataja, pułkownika Władysława Sikorskiego i sekretarza osobistego marszałka Sejmu, który ów spacer po wsze czasy uwiecznił na kartach „Księgi
moich wspomnień” – Jarosława Iwaszkiewicza.
Jeszcze po ostatniej wojnie Kaszuba rodem z Kożyczkowa, Feliks Lewiński, jako burmistrz dbał o ład i porządek. A teraz... W ogóle była wówczas inna atmosfera, inny duch...
Na rozstaju ulic Chmieleńskiej i Wzgórza Wolności z inicjatywy ks. proboszcza Leona
Połomskiego powstawał nowy cmentarz.
Trzeba więc było przenieść ze wzgórza pamiątkowy kamień, znajdujący się tu od czasu
wizyty w Kartuzach króla pruskiego. Do potężnego bazaltowego bloku przymocowana była
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mosiężna tablica z napisem w gotyku: „Hier weilte König Friedrich Wilhelm IV 6.8.1851 r.”
„Tu odpoczywał król Fryderyk Wilhelm IV...”
Równo z nadejściem Polski i narodzinami cmentarza katolickiego, przyszło głaz wykopać i
przenieść w obręb gminy ewangelickiego (takiego wyznania był ów król) kościoła w rynku. I
stoi tam po dziś dzień. Niemy świadek historii. Niemy i przez to jeszcze, że ogołocony jest
dziś z owej tablicy z napisem stanowiącym o całym skomplikowaniu spraw na polskokaszubsko-niemieckim pograniczu. Trochę żal...
Kamień ten przekazali sobie zaprzysięgli szermierze boskiej sprawy – proboszcz katolicki
Leon Połomski oraz pastor kościoła ewangelickiego Werner Müller, których wzajemny dla
siebie szacunek posunięty wręcz do objawów szczerej przyjaźni zostanie jeszcze wystawiony
na niejedną próbę historii.
Rabin zaś kartuski, zdaniem pani Marii, miał tylko do Kartuz dojeżdżać. Kolega pani Marii
po magistrackim fachu, sędziwy dziś Aleksander Formela, długo w zakamarkach pamięci
będzie szukać miejsc, gdzie rabin zatrzymywał się na dłużej.
A to u Lambekera na Placu św. Brunona (miał restaurację, zajazd i skład kolonialny w
obecnym domu Zarembów), to znów u piekarza Jana Rabowa, nieco powyżej w obrębie tego
samego placu.
Dopytuję o kartuski sierociniec. Osobista sekretarka pierwszego polskiego niepodległego
starosty z miejsca ma odpowiedź:
– To ks. Krysiński sprowadził siostry z Chełmna, czyniąc z domu należącego do Franciszka Okroya, kupca, który dom ten pobudował, dom macierzysty. Teodora Kromelicka była
pierwszą siostrą przełożoną sierocińca.
To właśnie przed sierocińcem uwieczniony zostanie po wsze czasy u boku samego generała Józefa Hallera Szczepan Szymichowski, kartuski zakrystian i aktywny członek cechu
stolarzy. Miasto wtedy puszyło się, pucowało, szykowało właśnie na swój pierwszy, wreszcie
dorosły bal.
Bo przyszedł czas i na kolejne. Gości swoich mogło przyjąć w niejednym z licznych w
mieście hoteli i pensjonatów:
U Krefty na Parkowej w sąsiedztwie wielkiego stylowego miejskiego parku, kryjącego
miejsca zaciszne i ustronne.
U Plichty czy Stawikowskiego na ulicy Trzeciego Maja.
W miejscu reprezentacyjnym – kort na zapleczu, sale balowe – w „Kaszubskim Dworze”
Borzestowskiego na Gdańskiej.
U Okroya lub, jak kto wolał, w samym centrum – u Wittstocka w Rynku, dokładnie w
miejscu, gdzie dziś mieści się kawiarnia.
Pensjonaty... Od Langego kupił restaurację wraz z miejscami noclegowymi na Wzgórzu
Wolności niejaki Hoga. Nie opodal znajdował się inny pensjonat – Fiedlera.
Ten należący do komendanta straży pożarnej Franza Sildatke został już wówczas zlikwidowany.
Formela: – Prowadził knajpę na Jeziornej. „Texas” się o niej mówiło. W domu tym mieszkał niejaki Hauptman. Kreischulinspektor. Ten dom to kataster jeszcze Prokowo...
Pamięć ludzka, na ile jest zawodna?
Sięga Formela wspomnieniem do coniedzielnych zabaw towarzyskich na Allofsee. Do restauracji z ogrodem, koncertami.
– Tu był dawniej ruch kulturalny. Teraz to jest martwe miasto – orzeknie jeden z ostatnich
żyjących świadków tamtego czasu.
Ten co pamięta browar Meyera na Klasztornej. Komendanta straży pożarnej Franciszka
(Franza?) Sildatke. Bo tak już wówczas bywało, iż właściciel knajpy sprawował wcale zaszczytne funkcje publiczne i nikogo to na dobrą sprawę nie gorszyło.
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Ten co wspomnieniem sięga do knajpy Sienkiewicza w domu naprzeciwko sądów, w miejscu gdzie dziś znajduje się elektrownia. Po Sienkiewiczu knajpę przejął Wiktor Litwin. A
wszystko odbywało się w domu, odnajętym od Pawelczyków. Ot, takie pomieszanie kartuskiej materii własnościowej.
Węzłów, supłów więcej w tym mieście...
Więc czy to brat pani Marii – Franciszek Szymichowski: właściciel Benza, był pierwszym
w mieście posiadaczem samochodu? A może, jak twierdzi Formela, i trudno mu nie wierzyć,
ów Julian Baranowski, kierowca landrata Hagemanna, zadający szyku swoim „Chevroletem”?
Pan kierownik wodociągów a brat pani Marii w pasji swej samochodowej doszedł tak daleko, iż sam szkolił kierowców. Wynajmował też samochody, których miał cztery czy pięć.
Pośród innych zaś, przeważnie niemieckich marek, także i amerykańskiego Dodge’a.
Zdaniem pani Marii burmistrz Walerian Kubasik był zapobiegliwym gospodarzem, zdaniem Formeli kimś kto „lubił wypić, choć najgorszym nie był, dbał o drogi, o ulice...”
Czas, gdy rzeźnią miejską kierował Jan Marszałkowski, wodociągami zaś Adolf Mateja.
Gdy tartaki niemal bez reszty pozostawały w niemieckich rękach, gdyż należały do Georga
Sokolowskiego, Ewalda Mengera (tego naprzeciw mleczarni), i niewielki – do Müllera.
Gdy w domu Joachima Rucha, lekarza weterynarii, mieszkał on sam i nikomu nie śniło się
w mieście, że kiedyś – już po śmierci gospodarza w hitlerowskim obozie – powstanie w nim
Muzeum Kaszubskie odwiedzane m.in. przez premiera Cyrankiewicza. A wszystko za sprawą
Franciszka Tredera, wieloletniego kustosza tegoż muzeum.
Gdy działało w mieście, wcale energiczne, bardzo lubiące się fotografować, „Bractwo
Kurkowe” pod przewodnictwem Emila Lniskiego, jeszcze szefa miejscowej straży pożarnej.
Już po wojnie na fali walki z burżuazją Emil Lniski będzie musiał ustąpić ze swej funkcji
przewodniczącego powiatowej rady. Obłożony zostanie podatkami tak sutymi, iż jego duży
sklep wraz z restauracją i zajazdem furmanek mocno podupadną.
Gdy przez cały okres międzywojenny wydarzyło się w mieście ledwo jedno morderstwo –
dokonane na dziewczynie gdzieś pod lasem – a podejrzenie padło wówczas na pewnego
wszystkim w mieście znanego policjanta.
Gdy właścicielami największych sklepów w mieście byli Borzestowski w Rynku, Lipiński
przy Placu Brunona, Brzeski, Lniski oraz Bela.
Gdy wspomina się przede wszystkim jeden pożar w mieście, ten u Sattlera w Rynku, bo
popili się strażacy, gdyż w piwnicach natrafili na skład wódek...
Gdy tania jatka należała do Orzechowskiego, natomiast sklep z tytoniem, tabaką i cygarami do wzmiankowanego już Sattlera.
Gdy fryzjerami byli Kożyczkowski, Fieberg, Górczyński, Dudek krótko po tamtej wojnie i
Raabe...
Gdy drogeriami w mieście zawiadywali: Wieczorek w Rynku i Lewiński na ulicy Parkowej.
Gdy ogrodnictwo przy Cmentarnej miał Fritz Guthjar, uprzedzająco miły dla klientów i
znajomych, już niebawem postrach miejscowej ludności, szef hitlerowskiej placówki
NSDAP.
Gdy jeszcze nikt z familii Sokolowskich nie nazywał się Falkner, co nastąpi dopiero równo
z wybuchem wojny.
W tym czasie – co pani Maria w detalach pamięta – doszło do sporu w kręgach kartuskich
lekarzy. Zdarzyło się, iż dr Aleksander Majkowski, jeszcze wówczas nie był autorem klasycznej kaszubskiej powieści „Żëcë i przigodë Remusa”, powiedział publicznie, iż powątpiewa w fakt posiadania dyplomu przez dr. Najmandta, pediatrę. Dr Najmandt złożył więc pozew w sądzie przeciwko dr. Majkowskiemu z oskarżeniem o zniesławienie. A pamiętać trzeba, iż wówczas lecznictwo podlegało właśnie ubezpieczalni społecznej, gdzie zatrudniona
była pani Maria. Poszczególni lekarze właśnie w niej odbierali swe honoraria. Ponieważ
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obowiązywał wtedy wolny wybór lekarzy istniała między nimi ostra konkurencja. „Zresztą to
jest zrozumiałe”, dorzuci pani Maria.
Odbyła się sesja wyjazdowa sądu w Wejherowie. W charakterze świadka wystąpiła pracownica ubezpieczalni społecznej w Kartuzach Maria Szymichowska.
Majkowski przez cały czas spokojny, opanowany. I dr Najmandt. W przeciwieństwie do
Majkowskiego, który był niewysoki, postawny, przystojny mężczyzna, bardzo grzeczny,
kulturalny.
W kluczowym momencie rozprawy dr Najmandt sięga po dyplom, przedkłada go sądowi.
Dyplom, okazuje się, opiewa na nazwisko Samuel Zuckermann.
– Taki przystojny, wcale na Żyda nie wyglądał – powie po latach pani Maria.
I stało się, iż obaj panowie wyszli z sądu cało. Dr Najmandt został wkrótce lekarzem powiatowym. Wolnomularzem miał być, jak się dość powszechnie w mieście mówiło. Ile jednak
w tym było prawdy, tylko on sam mógłby zaświadczyć, a przecież od dawna nie żyje. Familia
oryginałów. Żona doktora była Niemką, ponoć jako panna mieszkała na wyspie Rugii.
Tymczasem kartuskie starostwo krzepnie i rozrasta się. Przybywa mu też pomieszczeń i
budynków. Choćby ten na ulicy Dworcowej.
I działa już w mieście Szkoła Wydziałowa. Pierwsza szkoła podstawowa. „Jedynkę”
wsparło wkrótce gimnazjum pod dyrekcją Leonarda(?) Kosińskiego.
Miejskie Łazienki Publiczne nad Jeziorem Klasztornym prowadziła pani Woelke. Można
tam było wynająć łodzie. Dziś w miejscu tym niespodziewanie dla władz i mieszkańców miasta wyrósł ogród Kruszyńskich. Dokładnie w miejscu, gdzie po sąsiedzku pracował pełną parą
browar Georga Meyera.
Dom adwokata Retiga przy Prokowskiej zamieszkiwał już wówczas, wraz z niedawno sobie poślubioną hrabianką de domo Aleksandrą z Komorowskich Starzyńską, Aleksander Majkowski, o którym poza tym, że był lekarzem ogólnym z prywatną praktyką i lekarzem kolejowym, wiedziało się, że ma za sobą przeszłość redaktora pisma kaszubskiego o nazwie
„Gryf. Wiedziało się nie za wiele, ale jednak trochę.
Majkowski. Średniego wzrostu, w okularach, łysiejący, poważny. Bardzo spokojny, zrównoważony. Nosił się z szlachecka. Chadzał w czymś na kształt kontusza podbitego barankiem.
Był lekarzem naczelnym Kasy Chorych. Komisje lekarskie, a sporo ich miał, były jego codzienną domeną. Co zaś warzy w swym domowym zaciszu, wyszło na jaw dopiero po wielu
latach, gdy pierwszy tom „Remusa” zaczął mu drukować kartuski wydawca Stanisław Bieliński.
W szpitalu powiatowym tymczasem – mieścił się przy ulicy Cmentarnej – kierownictwo
sprawował dr Stanisław Borowski. Willa „Trup”, tak się o szpitalu mówiło w Kartuzach.
A po sąsiedzku rozciągało się ogrodnictwo tegoż Niemca, Fritza Guthjara. Do wojny kłaniający się wszystkim Polakom w sposób uniżony, niemal do samej ziemi (ożeniony był z
Elą, tak się o niej pani Maria wyrazi, Lübsch, córką właściciela sklepu papierniczego z ulicy
Gdańskiej), z chwilą wybuchu II wojny założy w Kartuzach coś w rodzaju grupy wywiadowczej. Jego ludzie spotykać się będą w restauracji Litwina. To oni, ludzie Guthjara, wychwytywać będą okolicznych Kaszubów, by posyłać ich do więzień, obozów koncentracyjnych,
miejsc kaźni i rozstrzelań.
To będzie dopiero w kilka lat później. Na razie są lata trzydzieste. Maria Szymichowska
przenosi się do Wejherowa, co oznacza dla niej pewien, wcale znaczny, awans w zawodowej
hierarchii. W tym mieście z kalwarią w herbie mieści się bowiem ubezpieczalnia społeczna
wyższej od tej kartuskiej rangi. Tu ją też zastaje wybuch wojny.
Trafia do domu, gdyńskiego sędziego Władysława Kiedrowskiego w momencie, gdy ten,
na krótko zwolniony przez wachmana z więzienia pod przysięgą, po raz ostatni widzi się ze
swymi dziećmi, dwójką ledwo od ziemi odrosłych chłopców – Jerzykiem i Wojtkiem. Po latach wyrosną z nich energiczni działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
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Obaj chłopcy z miejsca opadają ojca.
– Tatusiu, tatusiu – przekrzykują jeden drugiego – pobawisz się z nami w klocki?
Sędzia Kiedrowski siada okrakiem na podłodze. Ustawiają we trójkę budowle. Lecz, że
robi się już późno, dzieci wkrótce przy tej zabawie zasypiają.
I wówczas brat sędziego, Stanisław, wraz ze szwagierką zaczynają namawiać, cudem ocalałego z gestapo, by jednak nie wracał do więzienia. Jest już przygotowana znakomita kryjówka, mówią, przeczeka w niej najtrudniejszy dla siebie okres.
– Przecież ja dałem słowo honoru, że wrócę... – mówi sędzia Kiedrowski na te nalegania. –
Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, bym złamał raz daną komuś obietnicę.
I poszedł. Jak stał. W noc ciemną. Do więzienia, skąd jego droga, ostatnia, wiodła wprost
na skraj Puszczy Darżlubskiej do miejscowości Piaśnica...
Wokół trwa wojna. W wejherowskiej ubezpieczalni mieści się punkt sanitarny. To sprawia,
że jedna z jej pracownic zostaje bezpośrednio uwikłana w wojnę. I to od razu na linii frontu.
Do punktu napływają pierwsi ranni. Cywile, ludzie starsi, kobiety i dzieci. Nadchodzi rozkaz udania się na front w rejon Nanic – dzielnicy Wejherowa – i zameldowania się u porucznika Dąbrowskiego, lekarza improwizowanego pociągu sanitarnego.
Wraz z koleżanką z miejsca pracy Haliną Filipowską przedzierają się nocą, pod silnym
artyleryjskim ostrzałem, na miejsce postoju pociągu. Mijają kolumny uciekinierów. Drogi
zapchane wozami wyładowanymi dobytkiem. Widzi Maria ludzi pędzonych strachem przed
siebie w stronę niewiadomego, na oślep, byle dalej.
– Sanitariuszka potrzebna na front dla naszych junaków!– dochodzi ją wołanie jakiegoś
podoficera. W jego głosie jest jeszcze krzepkość właściwa ludziom wierzącym w sens tego co
robią. W szansę odniesienia zwycięstwa.
Zgłasza się. Mija pociąg pancerny. Nazwie go sobie „Kaszub”, choć tak naprawdę zwał się
„Smok kaszubski”. Naloty nań odbywały się jeden za drugim. Stoi teraz unieruchomiony,
porzucony, jakby niechciany..
Już i iść się nie da, tak silny jest ostrzał z powietrza i ziemi. Szosą nie ma szans. Więc rowami, na czworakach, byle do przodu.
I gdy wydaje się, że już są u celu, przychodzi rozkaz: wycofać się!
– A my gdzie? – pytają obie dziewczyny.
– Idziecie z nami, pod Redę.
Wszędzie olbrzymie zamieszanie. Zapada wieczór. Jakiś wojskowy samochód się napatoczył, zabiera je.
W bok od drogi ranny żołnierz woła o pomoc. Wysiadają.
Filipowska chwyta apteczną torbę i rusza w stronę skąd dochodzi głos.
Gubią się. Maria podąża za wojskiem. W Redzie jest postój. Lokuje się u Skawskich. W
domu jest miło, przytulnie. Kłopot tylko w tym, że nie ma już apteczki. Co robić?
– Pani będzie obsługiwać działko – zdecyduje porucznik Paradny, jeden z tych chłopców z
wojennych dróg, sprężysty, zdecydowany, nie poddający się nawet przez krótką chwilę zmęczeniu.
Donosi więc Paradnemu amunicję, ten ładuje i następuje wybuch. Po iluś tam godzinach
oboje głuchną i obojętnieją na kolejne wystrzały.
Potem porucznik wręcza swej amunicyjnej karabin.
– Pani będzie strzelać! – woła, by przekrzyczeć dookolny hałas.
Więc zgoda, będzie strzelać. Choćby i do samolotów, których pełno tu nad nimi krąży, a
żaden nie jest swój.
Zapada kolejny wieczór. Przychodzi oficer...
– Zdobyliśmy wóz z amunicją, trzeba go sprowadzić z linii frontu. Kto się zgłasza?
Żołnierze nie ruszają się z miejsca.
– To jest zbyt niebezpieczne – mówi jeden z nich.
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– Ja mam rodzinę – powiada inny.
– Życie mi drogie, nie idę – to słowa trzeciego.
Oficer nie namyślając się, wyciąga pistolet z kabury.
– Kto pójdzie?
– Ja pójdę! – sanitariuszka wstała ze swego miejsca.
Zaniemówił. Ozwał się spod ściany Paradny. – Ja też idę!
We dwójkę poszli w stronę, skąd prowadzony był ostrzał Redy. A taka była jasność od
tych wybuchów... Istne piekło. Lecz, że niezbyt było daleko, szybko doszli na miejsce.
Jeszcze tylko most na rzece ostrzeliwany zewsząd.
Blisko wozu stoi oficer, pilnuje frontowego majątku.
– Dobrze, że jesteście. Wejdźcie na wóz.
Paradny wskakuje z miejsca. Oficer wyciąga rękę, by pomóc drugiej osobie.
– Toż to jest kobieta! – krzyczy. – Flientenweib, czy pani wie, co to dla Niemców znaczy?!
Z miejsca panią zastrzelą.
Artyleria nie ustaje. Konie ześlizgują się.
– Ukryć się w zaroślach!
Maria biegnie pod nieodległą szopę. Po drodze przewraca się o coś miękkiego. Czuje tylko, że to się rusza. Ale ciemności takie... Potężny bernardyn przerażony tym wszystkim
przywarł do ziemi. Ona do niego. Z rana strzelanina ucichła. Podnosi się z ziemi, nikogo wokół nie zauważa. Tylko w oddali krząta się jakieś wojsko.
„Wrócę do Skawskich”, myśli sobie.
W domu są już wszyscy. Jest też i Paradny. Powinna nieco odpocząć. Gospodyni wskazuje
pokój z łóżkiem. Zasypia.
Rano budzi się, taka cisza. Jeszcze wokół szarówka. Nadchodzi córka Skawskich.
– Co się stało?
– Wojsko odmaszerowało.
– A mnie zostawiło?
– Już hitlerowcy nadchodzą.
– Gdzie wojsko, w jakim poszło kierunku?
Pytania, mnóstwo pytań. Tylko na niektóre z nich można dać odpowiedź.
Idziemy, idziemy... Wtem z krzaków wyjeżdża oficer na koniu.
– Nasze wojsko, batalion morski!
– W imię ojca i syna, pani Mario, skąd się pani tu wzięła? – pyta major Skubik z morskiego batalionu. Znali się, gdyż przebywali u tej samej gospodyni.
– Chłopcy, zorganizujcie coś do jedzenia!
Żołnierze w mig rozpalili ogień. Znalazł się chleb, kiełbasa. Och, jak dobrze...
– Pamięta pani naszą rozmowę – nachyla się major Skubik w jej stronę. – Mówiłem, że
Niemców należy wyciąć od kolebki.
– To te dzieci by pan mordował?, spytała mnie pani wówczas. Tak!, odpowiedziałem. –
Właśnie wczoraj przyprowadzono mi Niemca wziętego do niewoli.
– Sprzątnąć go! – rozkazałem. A widząc, że nikt jakoś nie kwapi się z wykonaniem mojego rozkazu, sam sięgnąłem po pistolet.
– Nicht schiessen – powiedział błagalnym głosem, po czym opuścił ręce i głowę. I wie pani co ja zrobiłem? Zostawiłem go żołnierzom. Pewno go puścili...
Major urwał na krótką chwilę...
– Pani Mario, jest z nami źle. Taka przewaga Niemców...
Twarz jego wyrażała niepokój i determinację zarazem.
– Ja w niewolę niemiecką nie pójdę. Zobaczymy się na moim pogrzebie.
Zdążył jeszcze tylko powiedzieć, że w miejscowości Wielki Kazimierz na Kępie Oksyw-
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skiej znajduje się izba chorych, w której pracuje osamotniony doktor Dobrowolski. „Pani wie,
pani Mario, ten co nas szkolił. Jest sam, nie ma żadnej pomocy. Niech go pani wspomoże”.
Chorągiew ze znakiem czerwonego krzyża. W progu wita Marię uradowany dr Dobrowolski. Przynoszą mu taką masę rannych, że już nie daje sobie rady.
Bierze się Maria za bandażowanie. Rany, krew, wszystko to robi na niej wrażenie tylko z
początku. Dzielność tych żołnierzy, ich bohaterstwo sprawiają, że zapomina o narastającym
zmęczeniu, o mogących wystąpić objawach wstrętu na widok potwornych ran.
Przybiega żołnierz, krwawi.
– Niech mi pani zrobi bandaż uciskowy! – woła od progu.
Już po chwili wybiega na pierwszą linię frontu.
Zjawiają się dwie dziewczyny – jedną jest Dąbrowska z Wielkiego Kazimierza, druga nazywa się Gregor. Też pomagają w opatrunkach.
Trwa odwożenie ciężej rannych w stronę Babiego Dołu.
Wóz drabiniasty. We trzy asekurują rannych. Odstawiają ich na miejsce. Chcą wrócić do
doktora Dobrowolskiego. To przecież tylko kawałek, całkiem niedaleko stąd. Nie można, nie
sposób.
Kazimierz już zajęty. Front całkiem blisko.
W rowach tkwią marynarze. Zaczepiają je. Wojna, niebezpieczeństwo w niczym ich nie
zmieniły. Idą na Kępę Oksywską. Jest wieczór. W oddali majaczy klasztor sióstr franciszkanek, położony nad samym brzegiem morza. Proszą o nocleg. „Rano pójdziemy sobie dalej”,
mówią, widząc niechętne spojrzenia.
Wyzywają je od najgorszych.
– To wy się nie wstydzicie z wojskiem chodzić?
Gregor nosiła czapkę oficerską po ciężko rannym w głowę poruczniku. Ten prosił na moment przed swą śmiercią, by czapkę posłać rodzicom wraz z wiadomością, że ich syn zginął
na froncie. Teraz jednak ta czapka świadczy przeciwko trzem młodym kobietom. Z ociąganiem przełożona wskazuje na pokój z czysto powleczonymi łóżkami.
Rano bombardowanie zaczął pancernik „Schleswig-Holstein”. Futryny klasztornych okien
wylatywały z trzaskiem. Szyby wypadały z brzękiem. Drzwi nie wytrzymywały kanonady
kierowanej w stronę Oksywia. Obrazy świętych leciały ze ścian.
Siostrzyczki podnoszą lament wniebogłosy. Truchleją, nieledwie od zmysłów odchodzą.
Aż ksiądz przyszedł do klasztornej kaplicy, by odprawić mszę świętą.
– Przygotujmy się dziewczyny – zadysponowała Maria – idziemy do spowiedzi.
Gdy siostry to zobaczyły, stały się dla nich sympatyczne.
Pójdą w stronę Gdyni, która wciąż jeszcze się broni. Tam Maria otrzyma kolejny swój
przydział – do jednego z gdyńskich szpitali. Będzie w nim pracowała do zajęcia miasta przez
Niemców.
O pracę wcale nie jest łatwo, a przecież ją znajduje...
Majątek nazywa się Borcz i leży nie opodal Żukowa w powiecie kartuskim. Zarządza nim
Niemiec Albert Höhne, potomek familii gdańskich patrycjuszy z Bierstrasse, czyli ulicy Piwnej, przy której od wiek wieków posiadali wykwintną kamienicę tzw. Höhne Haus. W Borczu
zaś zawiaduje on majątkiem wraz z pałacem i zabudowaniami gospodarczymi. Tu mieszkają
zarządca oraz inni urzędnicy zatrudnieni w Beamtenhausie. Wśród nich księgowa Maria
Szymichowska, leśniczy, kierowca. Poza tym jeszcze gorzelany Albin Sulewski.
Maria znów częściej bywa w nieodległych Kartuzach w domu swych rodziców. Tutaj – w
jedynym ocalałym eremie klasztoru kartuzów przy kościele parafialnym ojciec pani Marii jest
zakrystianem. Odwiedza go dość często, a przy okazji poznaje niejakiego Miąskowskiego,
zatrudnionego u esesmana Kąkola jako krawiec. Od niego dowiaduje się Maria, iż jego dwaj
bracia ukrywają w Przodkowie, wsi o 10 km odległej od Kartuz, stację nadawczą.
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Nawiązuje z nimi ścisłą współpracę. Kilka razy wiezie im do Kartuz wiadomości o dyslokacji niemieckich wojsk. Mieszkaniec Skarszewa Żuławskiego o nazwisku Skrzypkowski
wkładał Marii kopertę z informacjami do torebki. Höhne, niezmiennie elegancki, woził ją
dorożką na stację kolejową i kupował bilet pierwszej klasy. Znajdowała się więc podczas
krótkiej podróży do Kartuz w wyłącznie niemieckim, w przewadze mundurowym towarzystwie.
„Oby mnie tylko w czasie jazdy nie zaczepiali”, niemal modliła się sama do siebie.
Zdarzyło się, że przy opuszczaniu pociągu w Kartuzach na siedzeniu wagonowym zapomniała torebkę!
– Gnädige Frau, sie haben Ihre Tasche vergessen... – zakrzyknął za nią niemiecki oficer.
Zmartwiała. Spłoniona, czego ukryć nie była w stanie, cofnęła się, by odebrać z rąk Niemca torebkę pełną planów niemieckich umocnień oraz rozmieszczenia wojsk.
Aż stało się, że bracia Miąskowscy zostali aresztowani i straceni. Nie ujawnili jej nazwiska. Ocalała. Jej kontakt z podziemiem urwał się wtedy, wydawało się, w sposób nieodwołalny.
I wówczas dochodzi do tego spotkania. Klemens Wicki jest absolwentem gimnazjum w
Kartuzach, gdzie swego czasu był aktywnym harcerzem. Ma już za sobą obronę Wybrzeża. W
stopniu oficera walczył w rejonie Wielkiego Kacka i Osowej na przedpolach Gdyni. Dostał
się do niewoli. Przeniesiony do obozu w Toruniu, szybko nawiązał kontakt z ruchem oporu.
W sobie tylko wiadomy sposób ucieka z obozu. Wciąga się w podziemną działalność. Materiały wywiadowcze przekazuje Przygodzkiemu z Gdyni. Poprzez niego nawiązuje kontakt z
łącznikiem z Warszawy. W czerwcu 1942 roku mają umówione spotkanie w jednej z gdyńskich restauracji. Kelner Kunikowski ostrzega, że w lokalu znajduje się kilku gestapowców.
Jednak Przygodzki bagatelizuje ostrzeżenie. Łącznik był przez cały czas śledzony. Jak się
przypuszcza, wsypa miała miejsce w stolicy. Kompromitujące notatki wszyscy mają przy
sobie. Aresztowania objęły wówczas około 40 osób.
Wicki wywodzi się z bardzo na Kaszubach rozgałęzionej familii. Jest kontrolerem mleczności krów na obszarze całego Pomorza od Gdańska po Szczecin. To właśnie jemu Maria
zwierzyła się. Oto jeszcze do niedawna działała w konspiracji. Lecz ludzie, z którymi współpracowała nie żyją. Odczuwa wewnętrzną potrzebę pracy dla kraju, więc może on mógłby jej
dopomóc w nawiązaniu zerwanej łączności z konspiracją. Zwłaszcza, iż w borskim majątku
pracuje gorzelany, nazywa się Albin Sulewski. Jest to brat zatrudnionego w „Hydrierwerke”
w Pölitz, po naszemu w Policach, niedaleko Szczecina Alfonsa Sulewskiego. Powiada otóż
ten Sulewski, że cała ta fabryka jest usytuowana pod ziemią i że produkuje, bagatela, benzynę
syntetyczną na potrzeby niemieckiego lotnictwa. On nawet pytał ją jednego razu, czy aby nie
zna kogoś, komu plany tych zakładów mogłyby być potrzebne...
– Dobrze się składa, Mario, właśnie ja działam w podziemiu!
– Och, to cudownie! – zakrzyknęła księgowa majątku w podżukowskim Borczu.
I tak się zaczęło. Okazało się bowiem, iż funkcja kontrolera obór i mleczności krów była
znakomitą przykrywką – wymagała bowiem znacznej operatywności – dla roboty wywiadowczej na rzecz aliantów. Robotę tę prowadził Polski Związek Wojskowy, zwany później „Jaszczurczym”.
Były więc z miejsca przekazywane do Londynu informacje o ruchach jednostek w porcie
wojennym Kilonia. Był, nie zrealizowany, zamiar ulokowania w lasach nie opodal Borcza
tajnej radiostacji nadawczej. Była stała łączność utrzymywana pomiędzy „grupą pomorską” –
Klemens Wicki był jednym z jej głównych ogniw – a „grupą warszawską”.
I była udana próba wykradzenia oryginalnych szkiców „Hydrierwerke” Pölitz. Droga ich
wędrówki arcyprosta. Od Sulewskiego przy okazji odwiedzin brata w Borczu do Szymichowskiej. Od niej zaś, gdy przybył tu po raz kolejny w celu kontroli mleczności krów Klemens
Wicki, poprzez centralę w Warszawie, do Londynu.
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Gdy przez radio Maria usłyszała o alianckim nalocie na Pölitz i doszczętnym zbombardowaniu zakładów benzyny syntetycznej bez uszkodzenia choćby znajdujących się w sąsiedztwie baraków polskich robotników – wiedziała, co o tym myśleć.
Tymczasem Sulewski już się anonsował z wiadomościami dotyczącymi osławionych wyrzutni rakietowych pocisków V-1 i V-2 w Peenemünde na wyspie Usedom, czyli Uznam. Do
przekazania tych, jakże cennych materiałów, już jednak nie doszło. Po wsypie w stolicy, dochodzi do niemal równoczesnej dekonspiracji grup „pomorskiej” i „warszawskiej”.
W planach zaś Klemensa Wickiego było jeszcze wykrycie kwatery głównej Adolfa Hitlera
w Prusach Wschodnich. Maria dotarła już do inspektora, zatrudnionego właśnie na tamtym
terenie. Wicki miał już jechać w odwiedziny do niego, gdy...
Była głucha noc. Zbliżała się godzina druga, gdy rozległo się pukanie do drzwi pokoju, w
którym spała.
– Kto tam? – spytała.
– Petlenko.
Petlenko wywodzący się z rodziny białogwardyjskiej, był w borskim majątku nocnym
stróżem.
– Co się stało?
– Tu są dwaj panowie, którzy chcą czegoś od pani. Ozwały się ich głosy...
– Wir sind aus der Polizei. Wir wollen Sie um etwas fragen. Otworzyła drzwi. Weszli w
tych swoich błyszczących płaszczach z podniesionymi kołnierzami.
– Geheimpolizei. Zna pani Wickiego, Sulewskiego? – strzelali nazwiskami jak pociskami.
– Znam, oczywiście – odpowiedziała zgodnie z prawdą. – Pierwszy przyjeżdżał tutaj w
celu kontroli krów i obór, drugi jest w Borczu gorzelanym.
– Proszę się ubrać, dokonamy rewizji.
Szperając po regale z książkami spostrzegli „Na tropach Smętka” Wańkowicza.
– Już za posiadanie tej książki powinniśmy panią aresztować!
Włożyła na siebie najładniejszą z sukienek.
– Nie szkoda pani tej sukni? – spytał jeden z nich. Ma pani rodziców?
– Mam.
– Już ich pani więcej nie ujrzy.
Przytknęli jej do pleców rewolwer. Gdy wsiadała do gestapowskiego samochodu, który,
jak się miało okazać, powiezie ją do Gdańska, kątem oka spostrzegła gorzelanego z Borcza,
wyprowadzanego z rękami uniesionymi ku górze.
Albina Sulewskiego uratuje swymi zeznaniami złożonymi na jego korzyść. Pamiętała
przecież przestrach człowieka, który nieraz powtarzał w obecności brata: „Ja nie chcę mieć z
tym wszystkim nic wspólnego!”. Już po pierwszym przesłuchaniu w gdańskim gestapo wyszedł więc na wolność. W trakcie przesłuchań Niemcy śmiali się z jego płóciennych spodni.
Oglądali fałdy i zagniecenia, kpiąc sobie ze swoistej ich zdaniem elegancji gorzelanego. Któż
wie, może i wygląd spodni dopomógł mu w wyjściu na wolność? Czyż bowiem ktoś tak
ubrany mógł pracować na rzecz brytyjskiego wywiadu?
Skuci łańcuchami więźniowie przebywają w lochach gestapo. Niemcy próbują wymusić na
nich przyznanie się do winy. Głodzą ich. W nocy zrywają ze snu i ciągną na przesłuchania.
Stojących tyłem do ściany szczują psami, biją pałkami. Z przerażeniem w oczach poznają
jeden drugiego, nosząc w sobie ciężar beznadziejności.
Osławione Gdańskie więzienie Schiesstange. Marię przesłuchuje gestapowiec Beslack z
gdańskiej Leitstelle. Kulką ołowianą na sznurku uderza ją w twarz. Z miejsca zalewa się
krwią. Zdążyła jeszcze tylko powiedzieć:
– Jak pan może bić bezbronną kobietę?
– Jeszcze zupełnie inaczej dostaniesz – usłyszała w odpowiedzi i zemdlała w chwilę potem. Upadła w róg pokoju, tuż przy ścianie, na twarz. I tam dopadło ją kilku gestapowców,
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kopiąc gdzie popadnie. Gdy odzyska przytomność, zmiarkuje, że na całym ciele jest posiniaczona. Dwa palce będą wykręcone ze stawów. To skutek tego, że w trakcie przesłuchań stawali jej na dłoniach.
Gdy doszła do siebie, stał nad nią gestapowiec Walter Voelz. Posadził ją na krześle, podał
szklankę wody.
– To wszystko zostałoby pani darowane, gdyby się pani przyznała – powiedział.
„Jeszcze raz tyle wytrzymam”, pomyślała wtedy.
Potem zaś było inne gdańskie więzienie, Kennewald. Stamtąd pisze pierwszy swój list do
rodziców w Kartuzach...
„Moi Kochani Rodzice, Kochany Bracie, Kochana Leono i Chłopcy – pisze w nagłówku
listu datowanego 18 sierpnia 1942 r.
– Los rozdzielił nas na dłuższy czas. Jednak cieszy mnie niezmiernie, że piszecie tak pełni
nadziei. Ja nie załamuję się. Męczy mnie tylko to, że nie mogę się więcej Wami opiekować i
w jakikolwiek sposób być Wam pomocną. Jedynym moim zmartwieniem jest Wasz stan
zdrowia. Błagam Was, żebyście nie martwili się o moją osobę. Powodzi mi się stosunkowo
dobrze. Jestem zdrowa jak zawsze i trzymam się dzielnie. Moim życzeniem jest, ażebyście
wszyscy mieli takiego ducha jaki ja posiadam. Niestety przykro mi, że sprawiam Wam tyle
trudu przez dostarczanie mi bielizny itd. Przypuszczam, że Leonia jest tą, która nie szczędzi
wysiłku ani czasu i regularnie odwiedza moje miejsce pobytu, ażeby zaopatrzyć mnie w najpotrzebniejsze rzeczy.
Mam też życzenie. Proszę o suknię, tę kloszową, ponieważ ta którą obecnie noszę, jest już
bardzo brudna. Poza tym proszę i gęsty grzebień – miałam taki w Borczu. Bieliznę proszę
przesyłać w soboty albo w środy. Leonia nie musi koniecznie te dalekie podróże podejmować.
Może kierowca z Borcza załatwiłby tę sprawę? On jest bardzo uczynny. Innych życzeń nie
mam. Tysiączne dzięki za wszystko dobre. Wasza Maria”.
W ponad miesiąc później więzień numer 2336 pisze kolejny list.
„Jak widzicie zmienił się mój adres. To jest jednak pocieszające, ponieważ moje nowe locum jest dużo lepsze. Bardzo żałuję, że nie mogłam mamie złożyć życzeń na jej 81 urodziny.
Proszę ją jednak gorąco ode mnie zapewnić, że w tym dniu pamiętałam o niej i choć nie byłam obecna, to w myślach serdecznie ją uściskałam i życzyłam nam obu jak najszybszego
spotkania.
Teraz będę mogła częściej pisywać, za to odpadnie regularne dostarczanie bielizny. Proszę
mi jej teraz nie dosyłać za wyjątkiem rzeczy, których wyraźnie zażądam. Najsamprzód proszę
o przesłanie mi beżowej sukni, czarnych i białych nici, włóczki do cerowania i pasty do zębów. Proszę to wszystko włożyć do mocnego kartonu, ponieważ jest mi tu taki niezbędny.
Oby jednak nie był za duży!
Z więzienia policyjnego proszę odebrać suknię letnią, ręcznik i stanik. Można też do sędziego śledczego wnieść o zezwolenie na rozmowę. Oczywiście pod warunkiem, że macie mi
coś ważnego do powiedzenia, gdyż tylko krótko można tu rozmawiać. Oczywiście powodzi
mi się, jak zawsze, dobrze. Nawet lepiej aniżeli dotychczas. To niech Was ucieszy. Wasza
Maria”.
Listy pisane są swoistym szyfrem, skrywającym cały ból rozstania i przebywania w rękach
gestapo. A także usiłowania bycia pogodną, by niczym, broń Boże, nie zaniepokoić rodziców
w Kartuzach, już wówczas mocno leciwych. I dzielność tej kobiety, nie baczącej jakby na
prześladowania, na zewnątrz objawiającej twarz pogodną i nie zmienioną okrucieństwem ciągłych przesłuchań i prześladowań.
Pisze – w liście z 22 października 1942 roku...
„Wasz wczorajszy list bardzo mnie zaniepokoił. Dlaczego nie piszecie dokładnie o chorobie mamy? Czy zaburzenia te są skutkiem nadciśnienia? Wezwijcie lekarza! Aptekarz mówił
mi, że nawet w podeszłym wieku można temu zapobiec, jeżeli nie zachodzi choroba orga-
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niczna. Czyńcie, proszę, wszystko co w Waszej mocy. Nie żałujcie ani trudów ani kosztów!
Dla mnie jest okropnością, gdy myślę, że mama cierpi, a ja jestem bezsilna i w niczym Jej
pomóc nie mogę. Powiedzcie mamie, że stale o Niej myślę i że mama koniecznie musi wyzdrowieć!
Suknię i inne rzeczy otrzymałam. Proszę jednak w przyszłości nie przysyłać niczego, czego nie zażądam. Nie mam tych rzeczy gdzie zostawić. Czy otrzymaliście moją suknię z więzienia policyjnego? Dlaczego nie przysłaliście mi pieniędzy? Może 5 marek. Wszystkie moje
pieniądze zostały w poprzednim miejscu pobytu. Barbarze i Leonii proszę serdecznie podziękować za ich trud i pozdrowić je. Ojciec niechaj pielęgnuje swoje gardło, biorąc codziennie
na czczo jedną łyżkę stołową miodu zmieszanego z łyżeczką utartego chrzanu. To jest uniwersalny środek przeciwko bólowi gardła. Proszę też o kilka guzików do bielizny. To jednak
nie jest pilne. Bardzo dziękuję za nową koszulę. Pilnie jej potrzebowałam. Proszę o wiadomości o stanie zdrowia mamy. Wasza Maria”.
Za zasłoną troski o zdrowie pozostawionych w Kartuzach domowników kryje się stała
chęć Marii do bagatelizowania w ich oczach własnej sytuacji. Rzeczowy ton rozmowy, jaki
przyjmuje, ma ich odwieść od myślenia o biciu i innych torturach. O głodzie i wyczerpaniu,
jakie stale jej towarzyszą. Nie bez znaczenia jest też świadomość czytania jej listów, pisanych
wszak po niemiecku, przez kilku pośredników.
„To że częściej nie pisuję – zaczyna w liście z 5 listopada 1942 roku – na pewno nie ma
swej przyczyny w mojej niechęci do pisania. Mam prawo to czynić raz na dwa tygodnie i
wówczas korzystam z tej okazji, pisząc wyłącznie do Was. Pieniądze w sumie 17 marek
otrzymałam. Kamień mi z serca spadł, że nieźle się czujecie. Nie wierzę jednak, że w ogóle
nie chorowaliście. Ukrywacie coś przede mną. Wy musicie trzymać się zdrowo. Wszelkie
troski o mnie musicie sobie wyperswadować, gdyż naprawdę nie ma powodów do niepokoju.
Powodzi mi się naprawdę dobrze. Tyle tylko, że obecnie nie możemy być razem. Cieszy
mnie, że ojciec pisze o niejednym co przenosi mnie na wolność. Cieszę się, że Maryś was
odwiedza. A teraz życzenia: proszę okazyjnie przysłać moje mydełko do zębów, pozostało w
Borczu. Gdyż pasty do zębów z pewnością nie można kupić. Guziki otrzymałam. Całuję Was
czule. Wasza Maria”.
W ostatnim z więzienia w Gdańsku liście sygnowanym datą 26 listopada, adresowanym na
ulicę Klasztorną w Kartuzach, zwaną wówczas Klosterstrasse, napisze:
„Dlaczego tak mało piszecie? Nie słyszałam o jakichkolwiek ograniczeniach w otrzymywaniu korespondencji. Interesuje mnie Wasze samopoczucie. Wszystko inne jest dziś dla
mnie nieważne. Nie zapomnijcie, proszę, zabezpieczyć pianino przed zimnem. Zwłaszcza od
strony okna grozi mu wilgoć. Proszę więc najsamprzód pokój ogrzać, pianino otworzyć, żeby
dobrze przeschło, a wtedy je przykryć. Proszę też często pokój przewietrzać i nie zapomnieć o
otwieraniu okiennic. Jak zawsze powodzi mi się dobrze. Zimno tu nie jest – a przeciwnie. Już
pięć miesięcy minęło, odkąd tu przebywam. Mam nadzieję, że teraz nastąpi gwałtowne przyspieszenie! I przed naszymi drzwiami kiedyś słońce zaświeci. Całuję Was, Kochani Rodzice i
Franka z rodziną. Wasza Maria”.
Okupant działa z zaskoczenia. Przychodzą po nią pod osłoną nocy. Tak ją jak i innych
więźniów z jej sprawy pakują do pociągu zdążającego w kierunku zachodnim. Jeszcze nie wie
Maria, iż celem tej podróży będzie berlińskie więzienie Alt Moabit. Każdego zamykają w
oddzielnej celi. Ciszę więzienną zakłócają liczne alianckie naloty. I stała niepewność, co też
przyniesie dzień następny, jakie niedole i udręki. Głód i zimno są tu obecne tak samo jak w
Gdańsku. Na śniadanie Maria otrzymuje kawałek suchego chleba i garnczek czarnej lury. Na
obiad wodnistą zupę z odrobiną brukwi lub też ziemniaki w łupinach, zazwyczaj zepsute i
cuchnące. Kolacja – identyczna jak śniadanie. O chlebie i jedzeniu myśli się tu stale. Jedzenia
jest tylko tyle, by nie umrzeć od razu. I całkowite odosobnienie, mające wpływ na psychikę
więźnia. „Czuło się – napisze Maria po latach we wspomnieniach – jakby się było żywcem
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zamkniętym w trumnie, w której się powoli kona. Nie widziało się zieleni ani kwiatów, błękitu nieba. Nie słyszało się śpiewu ptaków ani poszumu lasu czy szemrania rzeki. Jedyne
efekty dźwiękowe to zatrzaskiwania drzwi celi i zgrzyt klucza w zamku”.
Natomiast w liście z 13 grudnia 1942 roku napisze...
„Od 8 tego miesiąca przebywam w Berlinie w więzieniu śledczym. Dlatego nie wolno
Wam lękać się o mnie, ponieważ chodzi tu tylko o odległość, a poza tym w ogóle polepszył
mi się pobyt. W Gdańsku nie zdążyłam otrzymać od Was swetra. Byłoby rzeczą pożądaną
reklamować paczkę u urzędnika. Dowiadywałam się w szatni więziennej. Daremnie! Byłaby
szkoda utracić te rzeczy. Proszę też o wełniane skarpetki i brązową pastę do obuwia. Jestem
nadal całkiem zdrowa. Życzę Wam błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. W duchu
będę je z Wami obchodziła. Kochany Ojcze! Na Twoje urodziny nie mogłam napisać. Jednak
o Tobie myślałam. Oby ten nadchodzący rok przyniósł Ojcu radość wynagradzającą wszystkie minione cierpienia oraz zobaczenie się z córką. Maria”.
Nie wie jeszcze wówczas Maria, że to ostatnie jej życzenie nie zdoła się spełnić...
24 stycznia roku 1943 pisze następny list do Kartuz...
„Dziś jest niedziela. W każdą niedzielę piszę list do Was. Z wyjątkiem niedzieli jaka przypadła w okresie Bożego Narodzenia, nie pisałam, ponieważ nie otrzymałam papieru listowego. Niekiedy wydaje mi się, że Wam nie jest pilno do mnie pisać, ponieważ nie otrzymuję
listów od Was w sposób regularny. Nie niepokoi mnie to zbytnio, gdyż wiem, że nic się u
Was nie zmieniło. Powodzi mi się, jak zawsze, dobrze. Prowadzę tu jakby życie klasztorne.
Dlatego nie wydaje mi się ono ciężkie. Musicie sobie tę naszą rozłąkę w jakiś sposób wytłumaczyć i łatwiej Wam wówczas będzie zrozumieć moją obecną sytuację. W ostatnim mym
liście prosiłam o niewysyłanie nie żądanych przeze mnie paczek, nade wszystko bez żywności! Proszę tego przestrzegać. Proszę więc nie troszczyć się o mnie. Bóg nas nie opuści, a Jego woli całkowicie podporządkować się musimy. To przecież zawsze było Waszą dewizą, a
nie wierzę, żeby Wasza wiara zachwiać się mogła. Cieszcie się, że dobrze mi się powodzi i
miejcie starania o siebie. Serdecznie Was wszystkich całuję. Wasza Maria”.
Słowa dyktowane przez gorycz wynikającą z beznadziejności. Słowa wypowiadane przez
zaciśnięte usta. Z grymasem bólu na twarzy, po wiele razy przez łzy. A wszystko w dłużącym
się oczekiwaniu na jaką bądź zmianę własnej sytuacji. Jedynym ożywieniem bywają niekończące się przesłuchania, zmierzające do rozpoczęcia rozprawy przed berlińskim Sądem Wojennym.
Tymczasem pisze...
„Zeszłej niedzieli po raz pierwszy od 8 miesięcy uczestniczyłam w niedzielnej mszy św.
Skorzystałam z okazji wyspowiadania się i przyjęcia komunii św. Tak uroczyście było mi na
duszy aż rozrzewniłam się. Było bardzo wzniosie i pięknie. Doceniam to dopiero teraz, gdyż
w Gdańsku żyłam jak poganka. Odpowiadam na dwa listy Leonii i dziękuję za paczuszkę. Z
paczki, którą jakaś pani tu oddała, nie otrzymałam pasty do zębów ani kremu, gdyż przy osobistym doręczaniu znajdują się urzędnicy (mężczyźni), którzy tych rzeczy nie przyjmują.
Natomiast paczki wysyłane pocztą a doręczone do komory są przyjmowane przez kobiety.
One w tych przypadkach są bardziej wyrozumiałe. Może więc ta pani przysłałaby mi tę paczkę przez pocztę? Szkoda mi tych rzeczy, gdyż tak trudno je nabyć, mnie zaś bardzo są potrzebne. Nie jestem jeszcze po rozprawie, więc odwiedziny nie są dozwolone. Paczkę nadesłaną pocztą otrzymałam w całości. Serdeczne dzięki. Rękawiczki są bardzo przyjemne. Po
cóż jednak ta fatyga skoro są w domu moje brązowe skórkowe rękawiczki. Cieszy mnie, że
krewni Was czasami odwiedzają. Duchnę proszę pięknie pozdrowić, także Dorę. Fotografie
wolno mi otrzymywać, a więc ich oczekuję. Tysiąc razy dziękuję za wszystko dobre. Bądźcie
nadal pięknie zdrowi – to jest największym moim życzeniem. Jestem również zdrowa. Całuję
Was serdecznie. Wasza Maria”.
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Powyższy list był sygnowany datą 21 lutego 1943 roku. Było to już zatem po pierwszej
rozprawie przed obliczem berlińskiego sądu, która odbyła się w dniu 13 stycznia. To w drodze na tę rozprawę Maria i inni oskarżeni w jej sprawie dowiedzieli się, że zapadł już wyrok
w procesie części oskarżonych z Warszawy i że zostali oni skazani na śmierć przez zgilotynowanie. Wszyscy wokół grozili jej i współoskarżonym z „grupy pomorskiej” tym samym.
Prezesem sądu był Generaloberst Neumann...
– Ona jest Kaszubką! – zezna w charakterze świadka gdański gestapowiec. – To bardzo
przewrotny naród. Oni są obłudni, fałszywi, w oczy potrafią udawać Niemców, ale wrogą
robotę będą robili.
Oskarżycielem w procesie jest dr Speckhardt. Świadkowi przerwał wywód sam prezes
Neumann:
– Również byłem w tych stronach i znam Kaszubów z całkiem innej aniżeli pan strony.
Wachmani przysłuchujący się rozprawie przybiegli do niej z gratulacjami.
– Wir haben schon Ihren Kopf wackeln gesehen. Sie hatten ein Glück. President Neumann
hatt einen Sentiment für die Polen.
Na rozprawę przed oblicze owego Kriegergericht w charakterze świadka wezwany został z
podkartuskiego Borcza Albert Höhne, zarządca i właściciel tamtejszego majątku, pracodawca
Marii Szymichowskiej.
– Maria Szymichowska – zwrócił się sędzia do Höhnego jest oskarżona o pracę na rzecz
obcego wywiadu na szkodę państwa niemieckiego. Mówi, że to wszystko, co zarzuca jej akt
oskarżenia to nieprawda i że jest niewinna. Sąd nie daje jej wiary. Co pan może w tej sprawie,
jako najlepiej ją znający, powiedzieć?
– Proszę sądu. Ta kobieta nie potrafi kłamać. Jestem przekonany, że jeśli staje przed sądem, to winę innych bierze na siebie.
Słucha Maria słów swego pracodawcy z niejakim zdumieniem, które wkrótce przeradza się
we wzruszenie. „Przecież ty byś nigdy w podobny sposób wobec żadnego Niemca się nie
zachowała”.
Wiedziała wszak o zabiegach Höhnego czynionych w celu uratowaniu życia okolicznych
księży – ks. ks. Ćwiklińskiego z Kartuz, Lafonta z Żukowa czy Rasmusa z Kiełpina. Podczas
gdy wszędzie w okolicy ścinano katolickie krzyże przydrożne, w Borczu co do jednego ocalały. Gdy tylko ktoś się próbował na nie zamachnąć, otrzymywał taką reprymendę od Höhnego, że nie ponawiał tych praktyk nigdy więcej.
– Jeśli ktoś odważy się podnieść rękę na krzyż – wrzeszczał – zastrzelę go jak psa!
Któregoś razu powrócił do domu pijany. Tymczasem wszyscy pracownicy wiedzieli dobrze, że przecież Höhne w ogóle nie pije.
– Ich habe heute wie ein Löwe gekampft – powiedział Marii w zaufaniu. Okazało się, że
dostał rozkaz wysiedlenia rodziny Górskich z Małego Dworu, lecz do tego nie dopuścił.
Innym razem gestapo próbowało wysiedlić Łowickich z Kożyczkowa. Znów im się to nie
udało. Z całego Borcza nikt nie został wysiedlony.
I właśnie tego człowieka – już wiedziała, że równie wartościowego nigdy swym życiu
więcej nie spotka – kogoś o takich zaletach ona z premedytacją dzień po dniu oszukiwała. Z
całą perfidią wykorzystywała zaufanie, jakim ją obdarzał.
„Niedobrze, że pani się kontaktuje z tym Wickim”, zwykł był ją przestrzegać niejeden raz.
„Ja go o coś podejrzewam. Czy aby jest pani wobec mnie lojalna”?
– Pan się myli – odpowiadała z zimną krwią – kontroler mleczny Klemens Wicki jest
człowiekiem bez skazy.
A gdy odmówiła podpisania III grupy narodowościowej, usłyszała z jego ust:
– Wie pani, o wiele bardziej cenię ludzi, którzy swej narodowości nie zmieniają.
A przecież oszukiwała go...
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– Proszę sądu, moje zeznania złożone w gdańskim gestapo są nic niewarte, gdyż byłam
podczas nich torturowana.
Na sali rozpraw to wyznanie wywołało niejakie zamieszanie.
– Czy ktoś z obecnych był świadkiem tego, jak panią bito? – spytał sędzia Neumann.
– Wzywam na świadka gestapowca Voelza!
– Nie byłem przy tym, jak oskarżoną bito. Widziałem jednak jak zemdlona leżała w pokoju
przesłuchań cała unurzana we krwi. Pomogłem jej wstać, podsunąłem krzesło, podałem
szklankę z wodą.
Przerwa w rozprawie. Pisze kolejny list do rodziny i krewnych w Kartuzach. Sygnowany
jest datą 7 marca 1943 roku...
„Znów mogę Was serdecznie powitać. Jestem niezmiennie zdrowa i powodzi mi się dobrze. Niedługo wiosna a z nią praca w ogrodzie. Da Wam ona nieco urozmaicenia i zapomnienia. Słońce zagląda mi już tu przez okno. Cieszę się, że Leokadia ma już swego syna w
domu. Muszę Was znowu prosić o krem i beżowe pończochy. Sąsiadka Marianna pisała do
mnie. Proszę jej powiedzieć, że kalendarza mi tu mieć nie wolno. Zeszłej niedzieli znowu
byłam na nabożeństwie. Odbywa się to niezmiennie uroczyście. Kaplica znajduje się w tym
samym gmachu, w którym przebywam. Ksiądz, starszy pan, zdaje się o nazwisku Resler,
miewa dość treściwe nauki. Mszy towarzyszy gra na harmonii oraz śpiew. Widzicie więc, że
jest mi tu znacznie lepiej aniżeli w Gdańsku. I to niechaj Wam będzie pocieszeniem, to oddalenie. Zresztą daleka przestrzeń jest bez znaczenia, kiedy i tak nie wolno się nam zobaczyć.
Mam też dość przyjemne zatrudnienie i tak upływa czas z dnia na dzień. Teraz, gdy słońce
świeci, proszę pokój z pianinem przewietrzać i zdjąć opakowanie. Serdeczne pozdrowienia, a
list za 14 dni. Maria”.
Maria słucha przemówień prokuratora Speckhardta. Wśród nich tego, w którym oskarża on
jakże bliskiego jej Klemensa Wickiego. Słowa „szpieg”, „szpiegostwo” powtarzają się raz za
razem. Żąda wyroku śmierci przez ścięcie. Sąd wkrótce przychylił się do wniosku prokuratora. Jedynie interwencja adwokata z urzędu dr. Brockhausa, domagającego się przesłuchania
dalszych świadków, powstrzymała sąd od wydania wyroku skazującego natychmiast.
„Nastąpiły dni trwogi – napisze Maria we wspomnieniu po latach – w udręce wewnętrznej
i zewnętrznej. Dni wyczekiwania nieodwołalnego wyroku”.
Tymczasem pisze w liście z 18 kwietnia 1943 roku...
„Moje dobre życzenia Wielkanocne z pewnością nadejdą z opóźnieniem. Zresztą są one
tylko formalnością, ponieważ zawsze, w każdej godzinie dobrze sobie życzymy. Dzięki za
wczorajszą paczkę. Jestem na razie we wszystko zaopatrzona. A jednak proszę o papier listowy, bez koperty! Mydło jest wspaniałe. Lecz ten drugi kawałek mydła i para skarpetek były
zbyteczne. To co ciocia z Berlina Wam pisała, wydaje mi się nieprawdopodobne. Zresztą jej
starania o odwiedzenie mnie okazały się bezskuteczne. Losem Marysia jestem głęboko przejęta. Cios, który spotkał Szczypiorów, jest podwójnie ciężki. Moja imieninowa zieleń jeszcze
trwa. Przyjemnie popatrzeć! Proszę o mnie się nie smucić. Jestem zdrowa i silna. Z nową nadzieją wchodzimy teraz w letnią porę. Tu jest już wszystko zielone. Drzewo kasztanowe przy
moim oknie bardzo cieszy me oczy. Liście są już całkiem rozwinięte i pokazują się pączki. Z
każdym powiewem wiatru napływa świeży zapach do mojej celi. Nie jest mi więc tak bardzo
smutno. Co z Waszym ogrodem? Czy gladiole i dalie się zachowały? Czy winna latorośl urosła? Dziś się tu ochłodziło. Padał deszcz. Szkoda! Cieplejsze dni są o wiele przyjemniejsze.
Sweter już odłożyłam. Kto tym razem wysłał mi paczkę? Dostrzegłam inny charakter pisma.
Proszę ode mnie podziękować. W następną niedzielę Wielkanoc – będę w kościele! Całuję
Was. Maria”.
Sąd składa się z pięciu generałów. Sala jest obszerna, cała wybita brokatem, rzęsiście
oświetlona kryształowymi żyrandolami, podłogi wyłożone grubymi dywanami. Całość ma
sprawić wrażenie solidności i powagi, majestatu właściwego sądownictwu. Rzecz jednak w
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tym, iż w togi sędziowskie i prokuratorskie wbici są ludzie, którzy w niedalekiej przyszłości
będą uznani przez aliantów za przestępców wojennych. Sceneria wypisz wymaluj, jak ze
sztuk Bertolta Brechta. Bo po drugiej stronie stoją, chwiejąc się z wycieńczenia, ledwo trzymający się na nogach ludzie. Obrazy jak z płócien Brueghla. Zdarza się, że któregoś z więźniów wynoszą na noszach. Jaka droga obrony była przed nimi? Jedyna z możliwych: przyznanie się do popełnienia przestępstw gospodarczych.
„Śniła mi się miłostka Marysia, o której pisaliście mi – odpowiada w liście z 30 maja 1943
roku. – Sen był przyjemny. Gdy Maryś szczęśliwie powróci, będziemy mogli wyprawić wesele. Chcę jednak koniecznie być na nim obecna. Jak długo będzie musiał na ten moment zaczekać? Kochany Ojcze, pisałeś mi ostatnio: jesteśmy względnie zdrowi. Nie jest to pocieszające. Chcę usłyszeć, że jesteście całkiem zdrowi i bez żadnych trosk. O naszym zobaczeniu się pisze Ojciec tak pesymistycznie. Nie wolno Wam tak czarno patrzeć w przyszłość.
Ona nie do nas należy. Po prostu trzeba Bogu zaufać i zdać się na Jego wolę. Co On czyni,
zawsze jest dobrym. Bóg chce zawsze i wyłącznie dobra. Nasz rozum jest niestety zbyt ograniczony, żeby to zrozumieć. Mama miała zawsze zwyczaj przepowiadania przyszłości. Często
się ona później sprawdzała. Tym razem niechaj Mama przepowie szczęśliwą przyszłość, a na
pewno się spełni. Czy mamę dobrze zaopatrzyliście w garderobę? Leżały jeszcze materiały do
szycia. Proszę dbać o siebie. Starajcie się zawsze o dobre wrażenie. Starzy ludzie przede
wszystkim winni zwracać baczną uwagę na swój wygląd. Jest tu jak na wolności. Są dni całkowitego zadowolenia, a przychodzą i dni przygnębienia. Przeważnie jednak nie poddaję się.
Czy u Was tak chłodno? Tu chłód daje się bardzo we znaki. Bardzo Was proszę o 10 RM.
Miałam wydatki na reperację obuwia. Proszę też o jedną ofrankowaną kopertę – bez papieru
listowego. Oczekuję dobrych wiadomości. Wasza Maria”.
Maria wie już, że Klemens Wicki nie żyje. Został ścięty. Wyrok w jej sprawie brzmi: 5 lat
obozu karnego z niezaliczeniem siedmiu miesięcy aresztu.
Nie żyje też, zmarły jeszcze w gdańskim gestapo, Alfons Sulewski. Coraz więcej cieni
wokół. Kilkudziesięciu ludzi podziemia zostało skazanych na śmierć, a wyroki na nich niemal
natychmiast wykonano. Wyrok: ścięcie na gilotynie, w intencji wyrokujących miał oznaczać
odebranie reszty osobistego honoru. Wickiego ścięto w Halle an der Salle. Na krótko przed
swą młodzieńczą śmiercią pisał w liście do państwa Konikowskich z Gdyni:
„Drodzy państwo. Za kilka chwil rozstanę się z tym światem na zawsze...”
W liście do rodziców...
„Kochana Matko, kochany Ojcze. Módlcie się za moją grzeszną duszę. Powiedziano mi
przed chwilą, że o godzinie siedemnastej pójdę na szafot”.
Świadkował egzekucji kapelan ks. Hartkopf. Napisał po niej w liście do ks. Melocha z parafii Czeczewo...
„Szanowny proboszczu, jestem posłańcem smutnej wiadomości. Wasz parafianin Klemens
Wicki dnia 11 października 1943 roku o godzinie siedemnastej zginął na szafocie. Towarzyszyłem mu w ostatniej drodze. Szedł na śmierć z wielką godnością i odwagą. Polska nie może
zginąć, jeśli posiada takich synów...
Listy spod szafotu. Całe mnóstwo listów. W tym i ten od Marii z datą 27 czerwca 1943 roku...
„Dziś uroczystość Bożego Ciała. Jeszcze w zeszłym roku obchodziłam ją w domu. W tej
chwili usłyszałam bicie dzwonów z kościołów i przenoszę się myślą do Was. Tutaj jest zimno
i wietrznie. Od czasu do czasu przebija jasny promień słońca. Pogoda jest tak samo zmienna
jak ludzkie usposobienie. Na dziedzińcu, na którym odbywamy nasze spacery, stoi piękna
lipa. Jest już na niej pełno kwiecia. Zapach z niej bije cudowny. Niestety, nie widać na niej
żadnej pszczółki, czy to nadlatującej czy też odlatującej. Jestem teraz szwaczką w swej celi.
Praca idzie mi od ręki. Gdy wrócę do domu, będę już miała niejakie pojęcie o szyciu. Proszę
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o krem, pastę do zębów, mydło. Jestem niezmiennie zdrowa i czuję się dobrze. Całuję Was,
Kochani Rodzice. Wasza Maria”.
Alt Moabit zostaje zbombardowany podczas alianckiego nalotu. Maria opuszcza wspólną z
Heleną Dobrzycką celę. Ta warszawianka uratowała się przed wyrokiem śmierci.
– To, że dawano Ci zalakowaną kopertę – doradziła jej Maria w trakcie trwania procesu –
znaczyło dla ciebie tyle, że brałaś udział w „Devisenschmuggel”.
Więzienie Torgau leży nie opodal Lipska nad Łabą. Stamtąd pisze Maria swój kolejny list
do Kartuz...
„Mamy tu wciąż zimno. Zwłaszcza w tych murach da się to odczuć. Wczoraj na obiad były
świeże ziemniaki w łupinach. Doskonałe! Szyję pilnie. W ostatnich dniach odstawiłam 14
dziecinnych sukienek i trzy dorosłe. Oczywiście nie przykrawane. Powodzi mi się dobrze. Z
całego serca dziękuję za fotografie. Bardzo mnie one ucieszyły. Za często nie wolno mi listów
otrzymywać”.
Maria Szymichowska jest już po wyroku. W listach jednak ani słowa o tym fakcie. A przecież jej współoskarżonych spotkała prawdziwa hekatomba! Ponad 40 wyroków śmierci przez
ścięcie!
Maria pracuje teraz w czymś, co nazywa się „Transportkolonne”. Dobrała się do pary z
Francuzką imieniem Simonette. Obie, gdy się tylko da, od nabojów armatnich odkręcają zapalniki. Te pociski, które przechodzą przez ich ręce, nie nadają się do użytku. Przyszyły sobie
pod więzienne spódnice worki. Za ich pomocą mogą więc w miarę bezpiecznie wynosić sterty
zapalników poza obręb zakładów.
– Musimy wyjść do lasu za potrzebą – mawiały swym przełożonym.
Cała ta ich fabryka mieściła się pod ziemią. Zakopywały zapalniki nie opodal, doły zaś
przysypywały piaskiem.
Jednego razu spostrzegły nad sobą przyglądającego się im mężczyznę. Zerwały się co sił w
nogach. Nazajutrz obie nie były pewne, czy ta scena aby im się nie śniła.
Najgorszą rzeczą było ładowanie pocisków do skrzyń, tych zaś na wagony. Była to robota
ponad ludzkie siły.
W liście do rodziny napisze w dniu 12 września 1943 roku...
„Jestem uradowana, że wolno mi do Was pisać. W przyszłości, niestety, rzadko o mnie
usłyszycie. Niedawno powiedziano mi bowiem, że gdy stąd wyjadę, będzie mi wolno do Was
pisać tylko raz na 6 tygodni. Jednak nie smućcie się z tego powodu, ponieważ mnie się tu
powodzi bardzo dobrze. Jedzenie jest wystarczające, a zatrudnienie (przeważnie praca domowa) przyjemne. Poprawiam się z dnia na dzień i niezmiernie żałuję, iż tylko jeszcze przez
kilka dni będę mogła tu pozostać. Bądźcie jednak pewni, że najgorsze już minęło. Nie mam
więcej duchowych trosk prócz tęsknoty za Wami. Pocieszam się tym, że mi Bóg Was jeszcze
zachowa i że szczęśliwie będziemy razem. Dokąd mnie stąd przeniosą, tego nie wiem. Jak się
tylko da, zaraz Was zawiadomię. Powinno Wam to wystarczyć. Bóg nas nie opuści. Maria”.
W Więzieniu Torgau pozostanie jednak Maria aż do kwietnia 1944 roku.
„U nas zbieranie ziemniaków już się skończyło – pisze w liście z 24 października 1943 roku. – Uważam, że zbiory były obfite. Chwilami pragnęłam, ażeby nie było ich aż tyle, bym
nie musiała tyle zbierać. Czułam już bowiem swoje kości. Teraz pracuję przy kopaniu marchwi. To już jest lżejsze zajęcie.
Powietrze jest dla mnie lekarstwem. A co u Was? Czy nowy piec już postawiony? Nie zapominajcie o wietrzeniu pokoju. Maria”.
Praca czyni wolnym. Hasło to jednak odnosić się może w owym czasie do niewielu...
W kolejnym liście z Torgau z 19 grudnia 1943 r. ubolewa, że to już drugie Boże Narodzenie, które spędzi poza domem rodzinnym. „Podczas pracy w ogrodzie podarły mi się doszczętnie pończochy”, informuje w liście z 16 stycznia 1944 r. „Czy udaje Wam się jeszcze
co kupić na karty odzieżowe? W ostatnim czasie mocno się przeziębiłam – pisze 13 lutego
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1944 roku – tak, że nawet na pół dnia wolno mi było opuścić pracę i pozostać w łóżku. Teraz
kaszel znacznie ustąpił i samopoczucie się poprawiło. Tylko apetyt jakoś nie wraca. Odczuwam stale głód, ale miewam wstręt do jedzenia. Z konsultacji lekarskiej nie skorzystałam.
Sam organizm i silna wola więcej zdziałają, aniżeli lekarz i medycyna. Proszę więc o mnie się
nie martwić, gdy następnym razem będę pisała, powinnam być już całkiem zdrowa. 23 stycznia celebrował tu ks. kapelan wojskowy mszę św. Dla nas 6 więźniarek. Odbyło się to bardzo
uroczyście. Znów była okazja do spowiedzi i komunii św. Oczywiście wszystkie skorzystałyśmy. Ksiądz pozostawił nam książeczkę do nabożeństwa i broszurkę Drogi Krzyżowej. Mój
rezerwowy kawałek mydła mi zaginął. Może Duchna w jego zdobyciu Wam dopomoże? Spodziewałam się, że okres zimowy przetrwałyśmy, tymczasem zimno wciąż jeszcze daje się we
znaki. Ale mam dostatecznie ciepłą odzież, a mroźne powietrze jest chyba pożyteczniejsze niż
stale zmieniająca się temperatura. Jak długo jeszcze potrwa nasza rozłąka?”
A przecież doczekała wiosny w więzieniu Torgau. Za kilka miesięcy tu nad Łabą dojdzie
do historycznego spotkania żołnierzy radzieckich i amerykańskich. W więziennych czeluściach w kwietniu roku 1944 Maria Szymichowska pisze swój ostatni z Torgau list do rodziców w Kartuzach. Czy już wie o tym, że niebawem przeniosą ją gdzie indziej?
„Jedna z koleżanek z celi miała wielkanocny opłatek – pisze w liście z 9 kwietnia 1944 roku. – Podzieliłyśmy się nim i życzyłyśmy sobie rychłego powrotu do naszych domów. Widzicie więc, kochani Rodzice, że i tu nie bywam pozbawiona momentów radości. Żyjemy zawsze dobrą nadzieją i nie rozpaczamy, chociaż uroczystość wielkanocną, wyobrażałyśmy sobie
nieco inaczej. Same tym razem urządziłyśmy sobie nabożeństwo i po cichu zaśpiewałyśmy
„Alleluja”. Jutro w drugi dzień świąt pójdziemy do pracy w ogrodzie. Wkrótce też z pewnością zaczną się prace polowe. Poniekąd jestem z tego zadowolona. Wszystkich serdecznie
całuję. Wasza Maria”.
Alianckie bombardowania niemieckich miast wciąż się nasilają. Wojna wkracza w decydującą fazę. Maria interesuje się wszystkim, co dzieje się w jej rodzinnym mieście. „Gdzie w
Kartuzach staną nowe domy? Czy nad jeziorem Klasztornym za willą dr. Majkowskiego? Czy
też może gdzie indziej?”. W ten sposób pyta o nowo powstałe podczas II wojny światowej
osiedle, na potrzeby ludności niemieckiej, która ucierpiała w wyniku lotniczych bombardowań miast Nadrenii, Westfalii i Zagłębia Ruhry.
Bywa już wówczas przerzucana z miejsca na miejsce. Z miasta do miasta. Z więzienia do
więzienia. Hitlerowska miara zemsty musi się dopełnić. Z Lipska trafia do Kassel, stamtąd do
Hannoweru. Tam w jednej celi przebywa z córką prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Rzecz ciekawa: po wielu latach dowie się, iż prezydent Starzyński nie miał córki. Ot, jedna z zagadek wojny. Odmykają się przed nią drzwi do cel kolejnych więzień – w Hamburgu,
Hamm i Lubece. Francuzkę Simonette zostawiła w Torgau, sama poszła do transportu. Żałowała później tego rozstania. Lecz Francuzka nie była jeszcze wówczas osądzona, musiała
pozostać. Wszędzie jest teraz po parę dni – w Kassel, w Lipsku. W Hannowerze nieco dłużej,
bo przez tydzień. Droga do więzienia była zawsze do siebie podobna. Transport całą grupą. W
Lubece odbył się ich więźniarski przemarsz przez miasto. Jak się Marii wtedy wydawało,
doszczętnie zniszczone nalotami. „Więc i was też dotknęła ta wojna”, pomyślała wówczas.
Po chodnikach spacerowali Niemcy. Policja wojskowa wiodła więźniów w milczącej kolumnie poprzez szpaler ożywionych, przechodniów. Grubym powrozem związali im ręce.
Jeszcze dziś pamięta Maria swą wściekłość z tego powodu. Niejeden ze sportretowanych
przez Tomasza Manna zacnych lubeckich mieszczan splunął wówczas w ich kierunku.
– Zawieście nam ten powróz na szyi! – nie wytrzymała wtedy, krzycząc w stronę prowadzącego ich policjanta.
– Nie będzie długo trwało, a nas tak będziecie prowadzić – odrzekł wcale rzeczowo policjant.
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Był maj roku 1944. Maria nie wie jeszcze, że tych więzień w jej życiu będzie dokładnie
dwanaście...
14 maja 1944 roku pisze z więzienia w Dortmundzie...
„Powodzi mi się, jak zwykle, bardzo dobrze. Jazdę spacerową z Torgau do Dortmundu
mam już poza sobą. Tu na razie się zatrzymałam. Mam jednak tu na dłużej nie pozostać. Dokąd pójdę, nie wiadomo. Po prostu mnie tu nie chcą. Właściwie to żałuję, że przyjdzie mi stąd
odchodzić, gdyż bardziej mi się tu podoba. W Torgau wszyscy mego odejścia żałowali,
oczywiście ja również. Już się tam z sobą zżyliśmy i zaskarbiłam sobie ogólną sympatię i
zaufanie. Naczelnik więzienia odprowadził mnie, aż do drzwi i powiedział: «Kto mi teraz w
pracach biurowych pomoże?». Wszyscy, wszyscy mnie serdecznie żegnali. Przecież z
wszystkich więźniarek przebywałam tam najdłużej. Jednak w tym jednostajnym życiu każda
zmiana jest pożądana. Przecież wiecie, jak chętnie zawsze podróżowałam. Gdy tylko było
można, przez gęsto zakratowane okno pociągu oglądałam okolice. Piękne są te niemieckie
krajobrazy. Mam już teraz pewne pojęcie o Turyngii, Górach Harzu, Zagłębiu Ruhry i Westfalii. Cudny jest ten Boży świat! Całą siłą ciągnęło mnie na wolność. Muszę się, niestety,
poddać losowi. Turyngia przypomina mi bardzo moje Kaszuby. Góry i ciemne świerkowe
lasy, tylko brak tutaj jezior. Wobec tego nasze krajobrazy są jeszcze piękniejsze. Kilka dni
zatrzymano mnie w miastach Kassel, Lipsk, Hamm. Teraz siedzę w Dortmundzie. Nie jest to
jednak jeszcze cel ostateczny. Oczywiście, gdy tylko nadarzy się sposobność, natychmiast
dam Wam znać o sobie. Pewna jestem, że gorzej sobie wyobrażacie moje położenie niż jest
nim ono w istocie. Silna wola dużo znaczy. Utrzymuje człowieka fizycznie i duchowo. Mam
to chyba po mamie, która zawsze była taka nieugięta...”
I nagle palą się niemal całe Niemcy. Gwałtownie ewakuuje się więzienia. Maria trafia do
transportu zdążającego na wschód. Poprzez więzienia w Toruniu i Kowalewie trafia do kobiecego więzienia w podbydgoskim (dziś jest częścią tego miasta) Fordonie. 17 grudnia 1944
roku pisze stamtąd ostatni swój list więzienny do rodziców w Kartuzach...
„Niezmiernie długie było te pół roku bez wiadomości od Was i bez możliwości porozumienia się. Już byłam tak pełna nadziei rychłego zobaczenia się z Wami. Bóg chciał inaczej.
Nasza rozłąka widocznie nie ma się jeszcze zakończyć. List Ojca niewymownie mnie zasmucił. Nie mogę o tym myśleć, nie mogę pojąć ani uwierzyć, ażebym Was wszystkich nie miała
razem spotkać. Bóg nie dopuści. Stale Go o to proszę, aby co najmniej do szczęśliwego zobaczenia się doprowadził. A dalej niechaj się dzieje wola Boska. Jakkolwiek jest, piszcie mi
szczerą prawdę. O mnie się nie troszczcie. Moja pracownia jest ogrzana, odżywianie wystarczające, a żelazna wola pomoże mi przetrwać. Bierzcie przykład ze mnie i nie traćcie nadziei.
Święte Dzieciątko Jezus niechaj Was błogosławi na Nowy Rok, który oby spełnił wszystkie
nasze życzenia w starym roku nie spełnione. Wasza Maria”.
– W ustawicznych zmianach miejsc pobytu to było najgorsze – przyzna po latach – iż
przepadały z kretesem racje żywnościowe. Na czas transportu nie były przewidziane.
13 stycznia 1945 roku. Wraz z siostrami Szadachównymi Maria ucieka z transportu więziennego. One pochodzą z Torunia. Są córkami rektora jednej z gdańskich szkół. Z wyrokami
śmierci – dzięki interwencji ojca zostały ułaskawione – osadzono je w więzieniu w Fordonie.
Ich matka dostała się do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Ślad po jej istnieniu urywa
się na wysokości Kokoszek, dokąd została skierowana z transportem. Prawdopodobnie zmarła
z wycieńczenia po drodze. Jedna z wielu heroicznych rodzin polskich...
Dniem i nocą, najczęściej nocą, wędrują stale przed siebie. Podchodzą pod okiennice rozświetlonych domostw. Gdy usłyszą słowa wypowiadane po polsku, nieśmiało pukają do
drzwi.
Ich droga wiedzie do pomorskich Śliwic. Siostry zostaną u Damlatów w Osiu. W tymże
Osiu, gdzie przez niemal cały okres okupacji ukrywał się ks. Bernard Sychta, późniejszy autor
wiekopomnego „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”.
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Jest styczeń. Wyjątkowo śnieżny i mroźny tamtego roku. Ona drepce w śniegu po kolana,
w drewniakach.
Nie opodal spostrzega niemieckie wojsko, ono zaś ją. „Uciekać nie będę”, myśli sobie.
Okazali się być Ukraińcami. Nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Jedynie więzienny
numerek. Tę blaszkę cynową, którą przechowuje do dziś. Z numerem 1172. Jeden z Ukraińców upiera się, by z miejsca ją rozstrzelać. I nagle znajduje się w pobliżu żołnierz niemiecki.
Wyrywa ją z ukraińskiej watahy, każe iść za sobą.
Wędrują na przełaj przez pola. On w bryczesach, ona w drewniakach.
– Teraz panią tu zostawiam.
Trzyma się sztachet płotów, by nie upaść w kopny śnieg.
– O, Baltendojczka idzie, dobrze jej tak... – słyszy słowa wypowiedziane po polsku. Już
nie ma sił i ochoty, by zaprzeczyć.
– Gdzie tu mieszka pani Borowska? – spyta, gdy dojdzie do miasta.
Trafi pod wskazany jej przez familię Damlatów adres.
– Przenocujemy panią – mówią – ale tu jest niebezpiecznie. Wojsko niemieckie kręci się w
pobliżu. Proszę więc z samego rana pójść sobie dalej.
W nocy zsuwa się z posłania, by w kuchni zwymiotować. Z rana nawet poruszyć się nie
jest w stanie, cóż dopiero wstać z łóżka.
– Jestem tak chora, że chyba nie dam rady...
Do domu zachodzi dwóch wojskowych. Jeden z nich jest wiedeńczykiem.
„Toż to prawdziwy mój anioł stróż!”, myśli Maria o tym człowieku. Zwierza mu się, kim
jest naprawdę. On przedstawia się z imienia i nazwiska. Nazywa się Alojzy Hrudyczka. Jak i
ona, siedział w Torgau – za zorganizowanie strajku przeciwko Hitlerowi.
Wiedeńczyk, który jest kimś w rodzaju wojennego zarządcy miasta przynosi jej jedzenie i
żołnierskie buty. Było więc już co na nogi włożyć.
Przez niego – via Feldpost – posyła wiadomość do Kartuz z prośbą, żeby brat wyruszył po
nią samochodem.
Nie dojechał. Utknął w rosyjskim kotle.
– Maria, ukryj się! – woła Hrudyczka, komendant miasta Śliwice, inżynier z profesji, w
chwili gdy do mieszkania Borowskich zbliża się grupa niemieckich żołnierzy. Mało brakowało, by się zdradziła. Zbudzona nagle ze snu krótkim „Achtung!”, zerwała się na równe nogi.
– Czemu pani tak zareagowała? – spytał ją jeden z nich. Gorączkowo szuka odpowiedzi na
wagę, kto wie, życia?
– Przyzwyczajona byłam do tego w wojsku – odpowiada w sposób nie do końca przekonywający.
I wreszcie tam, w Śliwicach, doczekała się wejścia wojsk radzieckich. Mogła więc już powrócić na swoje Kaszuby, do rodzinnych Kartuz.
***
10 marca ma miejsce wyzwolenie Kartuz. 11 czy też 12 marca dochodzi ją ta wieść. Po
drodze spotyka innego mieszkańca Kartuz – góra z górą – o nazwisku Hinc. Szli w stronę
Kościerzyny. Cały czas pieszo. Po opustoszałych do szczętu drogach i szosach. Razem było
im jakoś raźniej powracać do domu. Krótko był z nimi jeszcze mieszkaniec podkartuskiego
Gowidlina, ale wkrótce odłączył się. Płaszcz ma Maria mocno podszyty wiatrem. Przecież w
chwili aresztowania w borskim majątku był czerwiec.
Wędrują torami kolejowymi. To gwarantuje, że nie zmylą drogi. Ktoś tam mierzy do nich
z oddali z karabinu. Nie reagują. Wzywają do siebie jej towarzysza wędrówki. Maria czeka
cierpliwie na jego powrót. Już jest. Idą dalej. Są u kresu sił. Tak docierają do kartuskiej plebani! Już na miejscu Maria dowiaduje się, że 4 marca zmarła jej mama. Płacze długo, nie mogąc zatamować łez rozpaczy. Stało się. Nie zdążyła, choćby na pogrzeb.
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A samo miasto...
Całe unurzane w błocie. Zdarzy się jej zgubić jeden z drewniaków. Zbada ją miejscowy lekarz dr Henryk Kotowski. Wypisze 3-miesięczne zwolnienie lekarskie. Tego dnia zrozumiała,
że już na dobre wróciła do życia...
W domu brakuje nieomal wszystkiego. Pożywienia, kawałka bielizny. Nie brakuje jedynie
objawów ludzkiej solidarności. Już na drugi dzień po powrocie odwiedzają ją Aleksander
Arendt oraz profesorka kartuskiego liceum, polonistka rodem z kresów wschodnich, Regina
Żukowska.
Przez pewien czas Maria w ogóle nie wychodzi na ulicę. Gdy jednak minie ów 3miesięczny okres, jak gdyby nic się nie wydarzyło, pójdzie do pracy w kartuskiej Ubezpieczalni Społecznej. Znajduje się ona dokładnie naprzeciwko Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W kilka lat później zdarzy się listonoszowi omyłkowo zanieść anonimowe listy nadsyłane przez mieszkańców Kartuz na drugi z dwóch adresów pod pierwszy z nich. Co robiła z
tymi listami? Paliła je. Kiedy to było? W początkach lat pięćdziesiątych. Czy była wzywana?
Tak, kilka razy. Miano do niej pretensję o to „że się nie ujawniła”...
A więc teraz mówi, z kilkudziesięcioletnim opóźnieniem, gdy liczy sobie 85 lat „postanowiłam się przed panem ujawnić”.
Pani Maria wydobywa z szuflady w stole rozmaite dokumenty, świadectwa, krzyże, pośród
których są i te przyznawane najbardziej zasłużonym. Nie, krzyża kawalerskiego nie posiada.
Za to może mi pokazać wynik swego egzaminu końcowego z języka polskiego sprzed sześćdziesięciu kilku lat. Z dyktanda, z wypracowania, z egzaminu ustnego, pisemnego same oceny bardzo dobre. Miało to później pewne znaczenie przy formowaniu się pierwszych polskich
urzędów za czasów Niepodległej w jej rodzinnych Kartuzach.
Przed kilkunastu laty przeszła na emeryturę. Wrodzona jej chęć przychodzenia z pomocą
innym sprawiła, iż stała się opiekunką społeczną. Znają dziś panią Marię bardzo dobrze kartuscy emeryci. Ludzie starzy, zniedołężniali, zbiedniali swą samotniczą, staroportfelową starością.
Chadza ulicami 1 Maja, Majkowskiego, Komarową, Przy Rzeźni, Placem Brunona, Sambora. „To są moje ulice w tym mieście”, mówi o swym społecznym wędrowaniu. Opiekuje
się sześćdziesięcioma ludźmi starymi, samotnymi, oczekującymi wsparcia, dobrego słowa,
uśmiechu. Pisze za nich podania o zasiłki, wydreptuje korytarze miejscowych urzędów. Z
dnia na dzień ujawnia się wciąż na nowo w swej nadrzędnej potrzebie niesienia ludziom pomocy...
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Szkoło, jaką cię pamiętam
Moment po pierwszym świadomym przebudzeniu. Otwarcie oczu na świat w perspektywie
niezbyt może szerokiej, spojrzenie posuwające się po obu stronach odrzewionej ulicy. Spojrzenie na Nią, czerwonoceglastą, tętniącą gwarem, ożywioną. Nigdy nazbyt piękną, zdawać
by się mogło zwyczajną, z tęgim panem broniącym do niej przystępu. Z odzywającym się raz
za razem dzwonkiem, na krótką chwilę wzmagającym ten ul głosów, zaraz potem zacichający.
Była więc pora, żeby zebrać chłopaków z podwórza przy Placu Brunona – o niski piętrowy
dom odległego od budynku gimnazjum – i wyprawić się wraz z nimi do internatowego ogrodu. Cóż to za raj ten ogród! Jakie rozmaite w nim drzewa i krzewy. Jakie kwiaty, jakie ścieżki. Gałęzie tych drzew aż się prosiły, by wspinać się tam, hen, wysoko, skąd już tylko czubek
„gamaji” był widoczny. A także stylowe kamienne puchary zdobiące szczyt internatowej fasady. Czy to nie Boguś Chrapkowski, równolatek, syn kierownika internatu, ułatwiał kumplom z ulicy te wyprawy w ogrodową gęstwinę? Czy nie on kierował wzrok kolegów na stiukową dekorację internatowych sufitów? Sale na piętrze musiały być całkiem obszerne, jako że
świetnie nadawały się do gry w piłkę nożną. A także, dużo później, w ping-ponga.
Tamci z gimnazjum znów wysypali się na swą kolejną przerwę. Dziewczęta parami, objęte, opowiadające sobie jakieś niewinne ploteczki, odpytujące się z „matmy” czy „po-laka”, z
tablicy Mendelejewa, z zoologicznych wykresów. Chłopcy, którzy wydawali się pierwszoklasiście ogromnie dorośli.
Obraz zapamiętany... Ogniska porą wieczorną. Wzbijający się w granatowego koloru niebo
gromadny śpiew, intonowany vis-à-vis szkoły, dokładnie w tym miejscu, w którym po latach
wybetonowano boisko. Echo tego śpiewu na lata pozostało w pamięci, jakże zazwyczaj ulotnej.
Malec nieco już większy słuchał tych rozmów, śpiewów, kręcił się pomiędzy tamtymi,
uznany nieomal za swego choćby z racji codziennej pośród nich obecności, opatrzenia się.
Doszły go więc słowa przechwałki o robionej właśnie „małej maturze”. Cóż to takiego?, pytał
sam siebie, niewiele z tych słów na dobrą sprawę rozumiejąc. „Wybieram się do szkoły felczerskiej”, ciągnął ktoś w dość niezrozumiałym języku. O rządowej akcji posyłania co bardziej niesfornych uczniów szkół średnich do szkół tego typu usłyszał, gdy wiedział już co to
„zimna wojna”, „era Dullesa”, lęk przed III wojną światową i związane z tym starania o zapewnienie krajowi rezerwowej kadry medycznej średniego szczebla. Na razie jednak...
Panu strzegącemu wejścia do bram gimnazjum przybywało lat, dostojeństwa i... tuszy.
Nadchodził wielkimi krokami czas, gdy samemu miało się po raz pierwszy przejść w bezpośrednim jego pobliżu, łaskawie będąc wpuszczonym na gimnazjalne podwoje, w podnieceniu
przemierzyć obszerne korytarze, pokryte starannie brunatnego koloru kafelkami. Wspiąć się
na piętro, przez pionowe okna na półpiętrze zerknąć w dół, na dobrze znane sobie obejścia, na
ów „pabilon”, którędy tyle razy dziennie wspinało się ku ulicy Cmentarnej i w stronę ogrodnictwa, skąd jakże często zimą zjeżdżało się na sankach, zajrzeć na podwórze Lipińskich,
które było też moim własnym podwórzem.
To wszystko miało teraz zostać zatarte przez nowe, dorosłe wrażenia.
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Oto pan dyrektor objaśnia, że ten pan z sumiastym wąsem, którego portret wisi na korytarzu pierwszego piętra, to nikt inny tylko Hieronim Derdowski, patron szkoły, autor słów o
związaniu po wsze czasy Kaszub z Polską i o niezbędności tych dwóch organizmów wobec
siebie wzajem.
Rok nie minie od tej chwili, gdy wykładający szkolną łacinę dyrektor Teodor Elas wygłosi
nad grobem nauczycielki historii Stanisławy Wasilewskiej te słowa, jakże wówczas nieoczekiwane: „Sit tibi terra Cassubiensis levis” – „Niechaj tobie Ziemia Kaszubska lekką będzie”.
Słowa wzruszające, gdy się wiedziało, iż pani Profesor wywodziła się z Ziemi Wileńskiej,
była absolwentką Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. I że w ten sposób niejako
dopełnia się wezwanie księgi pierwszej „Pana Tadeusza”. Dusza utęskniona przeniosła się do
tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. I tylko szczątki doczesne spoczęły na zawsze
tu, w pejzażu jakże do tamtego, odległego podobnym.
Znany już wówczas młodzieży lat pięćdziesiątych pisarz kaszubski Jan Piepka przybędzie
do gimnazjalnej auli na spotkanie z licealną młodzieżą, w znacznej przewadze też kaszubską.
Od pierwszych chwil nawiązał się jakże żywy kontakt zasłuchanej w każde słowo młodzieży
z pisarzem. Anegdota goni anegdotę, gadka, gadkę. Wszystkie wygłaszane w odrobinę stylizowanej gwarze. Opowieści o figlach gnieżdżewskich i tuszkowskich gburów czynią niejakie
wrażenie na tym audytorium, może jeszcze nie w nadmiarze wybrednym, bo niezbyt wyrobionym, za to już podatnym na żywe słowo, na humor i zaskakującą puentę.
Po wielu latach pisarz w swym sopockim mieszkaniu przy ulicy Bohaterów Westerplatte
przyzna, że tamto spotkanie w kartuskim gimnazjum było jego pierwszym zetknięciem z tym
miastem. Gdy po 1956 roku stało się już możliwe wyjście kaszubskiego twórcy z kaszubskim
słowem do kaszubskiej widowni, mógł powstać kabaret „Roztrębacze”. Kto wie, czy nie jedyny do czasu, gdy Basia Pisarek pokusi się o rzecz podobną, choć w nieco innej konwencji
utrzymaną, a przecież jakoś z tamtego prześmiewczego ducha wyrosłą.
Lecz że do matury – tej wielkiej, jakże zawsze dla miasta całego ważnej i głośnej – było
już niedaleko, dyrektor Elas przybył do abiturientów ze słowami przestrogi. Każdemu wręczył kilkoro przykazań na dalszą drogę życia. Pamiętnych, po dziś dzień niezapomnianych.
*
Raz jeszcze zasiedli w ławkach klasowych. Jak niegdyś, jak dawniej. Popatrywanie na siebie wzajemne. Uśmiech na twarzy pomimo często oszronionych głów panów, zmarszczek
dawnych klasowych koleżanek. Wyszukiwanie pojedynczych twarzy zza zasłony kilkunastu,
a bywa i kilkudziesięciu już lat. Odczytywanie rysów skądś przecież dobrze sobie znajomych.
Uśmiechy liczne acz dyskretne, gdy dwa spojrzenia zetkną się z sobą przypadkiem. A przecież twarze wszystkich tego dnia rozjaśnione, promienne nieomal. Zjechali tu absolwenci
kartuskiego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na jego okrągły, pięćdziesięcioletni jubileusz. Po to, by raz jeszcze, choćby i na tych parę godzin, być z sobą razem. Raz jeszcze
pośród tamtych dziewcząt i chłopców ze studniówkowego czy maturalnego balu, w scenerii
wypełnionej czerwcowym kwitnieniem kasztanów i niepokojem o to, co wkrótce wydarzy się
w ich życiu.
Przypadek sprawił, iż spotkali się wówczas przed laty. Trafem było, że kilka lat spędzili ze
sobą i tuż obok siebie. Lata brzemienne w myśli i wszelakie doznania. Nie było przypadku w
chęci spotkania się raz jeszcze. By być tu w dniu jubileuszu ich „gamaji”, jak na własny użytek nazwali sobie liceum. Jubileuszu połączonego ze zjazdem absolwentów.
Przyszli tu odgadnąć swoje twarze sprzed lat. Pokłonić się szkole i dawnym profesorom.
By lepiej pojąć drogę przemierzoną od tamtej pory. Ażeby przejrzeć się w źródle, kto wie –
nowych sił z niego nabrać? Po moment refleksji zatem i zadumy.
„Dobre imię szkoły rośnie w siłę i zasobność tym, co dla kraju i siebie zrobimy” – powiedział jeden z absolwentów sprzed lat. „Szkoła – ciągnął – uczy rzadkiej umiejętności systematyzacji wiedzy i jej dokumentowania. Nakłania do permanentnego uczenia się. Patrząc na
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naszych pedagogów i na nas samych, stwierdziliśmy, że nie zmieniliśmy się. Pomimo dystansu czasu i przestrzeni, jaki nas od szkoły dzieli. Nie ma bowiem droższego miejsca niż dom i
szkoła. Jej pokłon i jej szacunek”.
Pisał przed laty Melchior Wańkowicz w „Walczącym Gryfie”, że jeśli przed wojną, a i
wcześniej, byli na Kaszubach inteligenci rodzimego chowu, to z reguły księża bądź też lekarze. „Na Kaszuby – pisał Wańkowicz o sytuacji na Pomorzu w międzywojniu – spadła szarańcza urzędnicza z innych kątów Polski. Na tym tle mieliśmy odruchy dzielnicowego separatyzmu i w Wielkopolsce, i na kresach wschodnich, gdzie posady objęła jedynie przygotowana do tego warstwa przedwojennych galicyjskich urzędników”.
O kupców własnego chowu, o rodzimych nauczycieli dla Kaszub, o własnych urzędników
dopominał się Wańkowicz. A przecież szedł w tym za głosem Jana Karnowskiego, niegdyś –
jak i Florian Ceynowa – ideologa ruchu kaszubskiego, w swych intelektualnych początkach
chojnickiego gimnazjalisty, za głosem przepełnionym goryczą:
„Oświecał Pomorze Oddział II i jego liczne ekspozytury, oświecała Rada Pomorska, teatry,
i teatrzyki trzeciorzędne, studenci i reporterzy. Każdy przybłęda rościł sobie prawo szerzenia
oświaty i kultury na Pomorzu”.
Po latach wtóruje mu Wańkowicz:
„Pisałem już, że w 1920 roku startowaliśmy zaledwo z dwoma tysiącami inteligentów kaszubskich, przeważnie w sutannach. W przeciągu dwudziestolecia dochowaliśmy się 12 000
inteligentów kaszubskich. Wojna tę inteligencję straszliwie przetrzebiła. Oblicza się, że ponowny start poczęliśmy z sześcioma tysiącami inteligentów-Kaszubów. Zrazu więc powrócił
dylemat z roku 1920 – obsadzenia stanowisk przez elementy napływowe. Na to można zaradzić tylko w jeden sposób – produkując inteligencję kaszubską. To idzie wolno, w wyższych
zakładach naukowych Pomorza Gdańskiego Kaszubi stanowią zaledwie 5 procent. Jest w tym
może wina kaszubskiego konserwatyzmu, ale w równym stopniu i warunków ekonomicznych”.
I teraz, po tylu latach od napisania tych słów, jakże uderzająco prawdziwych, zjechali tu
zewsząd. Naukowcy toruńskiego, poznańskiego i gdańskiego uniwersytetów, liczni adiunkci
gdańskiej i szczecińskiej politechniki, ci po gdańskiej ASP, mnóstwo absolwentów akademii
medycznych, wyższych szkół rolniczych, absolwenci prawie wszystkich krajowych wyższych
uczelni, zaświadczający w sposób dowodny o poziomie nauczania w „ich” liceum. Aby być tu
na czas, skracali nierzadko swoje zawodowe pobyty za granicą – w Szwecji, w Austrii, w
Chinach nawet. Przemierzyli Polskę wzdłuż i wszerz, by przyjechać tu z Przemyśla, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Warszawy. Znów być pośród swoich, raz jeszcze „ogrzać się ciepłem wspólnego ogniska”.
Już nie tylko lekarze, ale i inżynierowie przeróżnych gildii, chemicy, matematycy, etnografowie, plastycy, także rolnicy z cenzusem wyższej uczelni, czego jak Kaszuby Kaszubami
nigdy nie było. Nauczyciele wychowania fizycznego po rozmaitych AWF-ach, kapitanowie
różnych bander, cała armia nauczycieli. Powrócili więc do swej szkoły inteligenci tej ziemi.
Zarówno absolwenci tego pierwszego – 1917-28 – rocznika, jak i najmłodsi. Z weteranów
godzi się wymienić Romana Komkowskiego z zawodu prawnika, drużynową harcerskiej
gimnazjalnej drużyny Wandę Kostuch, nauczycieli Jana i Roberta Kolków. A także działaczy
ruchu kaszubskiego Aleksandra Arendta i Feliksa Marszałkowskiego. Na równi więc absolwenci gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, jak i absolwenci, już powojennego, liceum im.
Derdowskiego.
Dwa tysiące uczniów, okazało się, opuściło mury szkoły przez te pół wieku. Pięciuset zjechało do niej na powrót.
Ci sprzed wojny robili tutaj tzw. małą maturę. Po świadectwo dojrzałości udawali się w
najrozmaitsze świata strony. Wieloletni po wojnie dyrektor szkoły Teodor Elas dla matury
trafił hen do Pińska.
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Była wojna i czas przenikania do podziemia. „Pana od przyrody zabili łobuzy od historii”,
jak pisał poeta. Kartuski pan od przyrody Alojzy Pryczkowski, Kaszuba rodem ze wsi Reskowo pod Kartuzami był sztabowym żołnierzem kaszubskiej partyzantki, walcząc u boku
przywódcy „Gryfa Kaszubskiego” Józefa Dambka. Ocaleje. Powróci do liceum, uczyć w nim
będzie biologii i logiki. Długie lata dyrektorując poza tym liceum dla pracujących.
„Gdyby mogli, w biegu by płakali krwią” – pisał w wierszu „Piaśnica I” Edmund Puzdrowski, członek poetyckiej grupy „Hybrydy”, autor tomu baśni kaszubskich „Bursztynowe
drzewo”, a także całkiem poczytnej powieści „Białe są słowa miłości”. Absolwent liceum w
Kartuzach z roku 1959. Do tej szkoły przez cztery lata dojeżdżał spod Somonina, ze wsi
Sławki Wojciech Kiedrowski. Później był pośród założycieli koła studentów-Kaszubów w
gdańskiej politechnice. Z niemałym również powodzeniem ten inżynier urządzeń sanitarnych
z gdańskiego Przymorza redagował przez lata miesięcznik „Pomerania”. Kartuski absolwent z
rocznika 1955.
Na pamiątkowej fotografii sprzed lat widnieje podpis: „Klasa III Gimnazjum Ogólnokształcącego w Kartuzach z wychowawczynią prof. Komorowską w dniu 15.06.1946 roku”.
Stoi na niej okoliczna młodzież z pierwszego powojennego rocznika. Wymizerowana, ale
jakże starannie upozowana do zdjęcia. Niczyjej twarzy nie znaczy łatwy uśmiech. W oczach
wszystkich dzieci dostrzec można wyraźny ślad niedawnej wojny.
To właśnie ona, złowroga, przywiodła w te kaszubskie strony grupę nauczycieli ze wschodu. Z ustaleń repatriacyjnych wynikało, że Gdańsk jest ich docelowym punktem. Stąd każdy
na własną rękę winien już przemieszczać się dalej, w głąb kraju.
I stało się, że prof. Anna Klimontowicz z Sopotu skierowana zostaje do pracy w Kartuzach. Uczyć będzie kaszubskie dzieci języków obcych – rosyjskiego i francuskiego. Wkrótce
zresztą zyska sobie przydomek „Keskese” (od franc. Qu’est-ce que c’est?). Niedługo pozostanie osamotniona. Przybędzie polonistka Zofia Baranowicz, geograf i astronom Jadwiga Józefowicz. Poza tym warszawianie: Zofia Żukowska – łacinniczka i polonistka oraz matematyk,
sławny „Glon” Henryk Kowalewski. Tu osiądą na stałe, w kaszubskim pejzażu poczują się
wcale raźnie. I tylko przez pierwsze lata srożyć się będą na wadliwe akcentowanie niektórych
słów przez rozmawiające w domu po kaszubsku dzieciaki.
Uczniowie... Zdarzyło się, iż przybysz z Trójmiasta tak się poddawał urokom kolejnych
przeczytanych przez siebie książek, iż w nocy niepokoił swą polonistkę by podzielić się świeżymi wrażeniami. Inna sprawa, że z tego chłopca wyrośnie po latach historyk Rewolucji
Francuskiej, redaktor stołecznego „Miesięcznika Literackiego”.
*
W Kartuzach, w tym sercu Kaszub, narastała więc swoista inteligencka tradycja tej ziemi.
Podobna tradycji królewskiego niegdyś gimnazjum w Chojnicach (pośród jego wychowanków sam Florian Ceynowa, słynnego z przeszłości filomackiej.
„W roku 1900 zniesiono naukę języka polskiego – wspominał bardziej północne gimnazjum w Wejherowie pierwszy pisarz tej części Kaszub Leon Heyke – uzasadniając to tym, że
w gimnazjum nie ma Polaków, są tylko Kaszubi. Byłem wówczas w niższej tercji. Przyszedł
do klasy dyrektor, przez nas zresztą wysoko ceniony, i badał: „Twój język ojczysty? Polski.
Zaraz to zobaczymy. Jak się nazywa „Brot” po polsku? Chleb. Nie. A jak Bier? Piwo. Nie, źle
wymawiacie. Mówicie narzeczem kaszubskim. Po polsku mówi się „Kłęb” i „pywo”.
Gimnazjum Chojnickie ukończył także ks. Stanisław Kujot, autor wiekopomnych „Dziejów Prus Królewskich” w sześciu tomach oraz Aleksander Majkowski, już wkrótce wódz duchowy Kaszubów.
Więc Chojnice. To gimnazjum było prawdziwą kuźnią inteligencji kaszubskiej, zanim dorosły do tej roli inne gimnazja. Gdy utworzono klasyczne wejherowskie, jego absolwentem
mógł zostać obecny wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, autor „Fragmentów dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej”, „Polskiej granicy zachodniej”, skandynawista i pomorzoznawca
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prof. Gerard Labuda. Dwóch jeszcze profesorów ukończyło to gimnazjum – historyk książki
Karol Głombiowski i dziekan Akademii Rolniczej w Warszawie Abdon Stryszak.
W Kartuzach tymczasem liceum kończy klan rodziny Błaszkowskich, sześcioro Kleinów,
czworo Pryczkowskich, Kostuchów, Kotowskich, Bucholców, Piaseckich. Absolwentem z
powojennego już rocznika jest doc. Jerzy Maliński, niedawno tragicznie zmarły pracownik
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także doc. Gostomski, wykładowca Wyższej
Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Podobnie inż. Eugeniusz Necel, pierwszy w kraju specjalista
w dziedzinie garncarstwa, zresztą, rzecz to nie bez znaczenia, spadkobierca tradycji familii
chmieleńskich ceramików.
Powrócili więc. Do czerwonoceglastej szkoły. Do internatu i okalającego go wysokopiennego parku. Profesorowie wyszli im naprzeciw. Raz jeszcze. Matematyk, nieduży, zupełnie
nie zmieniony mimo upływu czasu. Biolog o sylwetce nad wyraz potężnej. Pani od geografii,
u której większość zaciągnęła dług bodaj największy. Wszak wyprawiała się z młodzieżą po
wielokroć w rozmaite zakątki kraju. Pełna dystynkcji i umiaru pani od polskiego. Niezmiennie stylowa romanistka. Nadarzyła się sposobność, by matematykowi podziękować za wspaniałomyślność, że nie zostawił na drugi rok w tej samej klasie. A także, aby myślami cofnąć
się za siebie i w głąb siebie.
„Pokłon głęboki naszym najbliższym – mówił w imieniu pozostałych jeden z nas – kolejnej zmianie w sztafecie pokoleń. Niechaj towarzyszy im myśl o ojczyźnie naszej na równi z
pamięcią o szkole”.
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Klan Pryczkowskich
Przez wiele lat było tak, jak gdyby zabiegał o dyskrecję, o niepełną u uczniów wiedzę o jego dawnych zasługach. Ot, wyglądało na to, że pragnął być jednym z wielu gimnazjalnych
profesorów, nikim więcej. Odróżniał się od reszty szkolnych dydaktyków posturą, budową
może z lekka niedźwiedziowatą. Ale jakby chciał otoczeniu dać do zrozumienia, iż niewiele
poza zajęciami z biologii czy logiki go interesuje. Całkiem oddał się wykładom teorii Darwina, Linneusza czy Lammarcka. Pozostawił też w umysłach młodzieży wiadomości o sylogizmach i innych tym podobnych przemyślnościach.
Raz jeden, na krótką chwilę, wypadł z roli i wówczas to gromadce maturzystów zwierzył
się z jakichś swych epizodów wojennych, w które, jak się okazało, był uwikłany. Jakiś opis
sceny lotniczego bombardowania czy ostrzeliwania z karabinu pokładowego, siekaniny ludzi
idących w dole. I to właściwie już wszystko. „Wiecie, że gdy przeleciał, okazało się, że nikogo nawet nie drasnął?” I zaraz potem zaśmiał się w sposób rubaszno-jowialny, w czym było
coś z witalności Colasa Breugnon, czy też z życiowego optymizmu bohaterów książek Haszka.
Jak dalece niepełne było widzenie Alfonsa Pryczkowskiego jako cichego nauczyciela okazało się ćwierć wieku później, z chwilą ukazania się pracy Konrada Ciechanowskiego „Ruch
oporu na Pomorzu Gdańskim 1939–45”. To w niej natrafię na takie oto zdanie:
„W szczytowym okresie rozwoju „Gryfa Pomorskiego”, tj. pod koniec 1942 roku i na początku 1943 roku, prezesem Rady Naczelnej był ks. Józef Wrycza, jego pierwszym zastępcą
Józef Dambek, sekretarzem Zdanowski („Wrzos”), a kapelanem ks. Ignacy Chmurzy ński.
Jako zwykli członkowie w skład Rady wchodzili: Klemens Bronk, Bronisław Brunka, Bińczyk, Brunon Bigus, Rudolf Bigus, dr Chojnacki, Józef Gierszewski, Jan Gierszewski, Leon
Kleinschmidt, Juliusz Koszałka, Leon Kulas, Jan Sikorski, Alfons Pryczkowski, inż. Grzegorz Wojewski, Augustyn Westphal oraz kilku innych”.
Ze wszystkich tych nazwisk, a postaci to w większości niezwykle popularne w kaszubskiej
najnowszej historii – zwróciłem uwagę na nazwisko Alfonsa Pryczkowskiego. Ten czy nie
ten?, zadawałem sobie pytanie. Chyba jednak ten. Czemu więc milczał? Czemu tak długo nie
opowiadał się ze swej byłej działalności? Pytania mnożyły się. Nie na wszystkie można było
od razu znaleźć odpowiedź. Jeszcze jeden z tych „nie ujawnionych”. Z własnego wyboru i z
życiowej potrzeby pozostający w cieniu. Odsunięty z własnej i nieprzymuszonej woli na plan
dalszy. Tym niemniej jeden z aktywnych świadków historii swej ziemi, swego regionu. A że
milczał, własnej rodzinie zwierzał się niezbyt chętnie z tego, co kiedyś zdziałał dla kraju?
Cóż, należało uszanować tę jego wolę i nie być w nadmiarze dociekliwym. Skoro nawet
czwórkę swych synów aż do ich dorosłości trzymał w znacznej niewiedzy, miał widać swoje
ku temu powody...
Bo kimże był naprawdę? Wieść gminna kaszubska niesie, iż członkiem osobistej ochrony
„Lecha”, czyli Józefa Dambka. Jego, jak się to dziś powiada, „gorylem”. Tak naprawdę zaś
tym, który czuwał nad osobistym bezpieczeństwem przywódcy kaszubskich bunkrowych
partyzantów z organizacji „Gryf Pomorski”.
Nie dość tego. Poprzez żonę, córkę zamożnych gburów z Borzestowej Huty, wszedł w zacności wielkiej familię Esden-Tempskich, dawniejszych właścicieli, bagatela, połowy jeziora
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Raduńskiego. Sam pochodzący z podkartuskiego Reskowa, na synów niejako przelał wszystko co w tradycji kaszubskiej najlepsze.
Podczas wojny w gospodarstwie Tempskich w Borzestowej Hucie pozostały jedynie same
niewiasty – Anastazja, Wanda, Marta i Agnieszka. Tu właśnie, pod podłogą jednego z budynków dowództwo „Gryfa” urządza swą sztabową siedzibę. W rzeczywistości rodzaj fortecy za
kamienną obrotową ścianą. A wszystko przy drodze z Chmielna do Wygody, prowadzącej
wzdłuż jeziora Raduńskiego Dolnego. Trochę jak u Pana Boga za ścianą, lecz nie na żadnych
tam wybudowaniach, nie na kaszubskich pustkach. W miejscu tyle samo ustronnym, co przecie nachodzonym od czasu do czasu przez ludzi stąd i stamtąd.
I pośród tego cztery dzielne niewiasty zdecydowane na wszystko, zaprzysiężone w konspiracji, o pseudonimach „Babka”, „Wrzos”, „Miedza”, „Kula”, „Kuźnia”, stosowanymi zamiennie, by dodatkowo utrudnić możliwość dekonspiracji. Bez reszty wciągnięte w partyzanckie sprawy. Troskające się o to, jakim sposobem ukryć takie ilości ziemi wydobyte spod
ich domostwa i obejścia, by nikt niepożądany tego nie spostrzegł. Członkinie familii, której
rozmaite linie wiodły do wsi: Zgorzało, Staniszewo, Tempcz, nieodległych od Wejherowa,
czy wręcz do Bożegopola pod kościerskim Garczynem. Aż hen po Stężycę, Żeromino leżące
na wysokim brzegu jeziora Raduńskiego, skąd cudowny widok rozciąga się na całą okolicę. I
jeszcze do Borucina, i do Sianowskiej Kolonii. Rodzina odwiecznie sołecko-wójtowska, jak
mało która głęboko na Kaszubach osiadła.
Zdarzyło się, iż pewnego razu w odwiedziny do kartuskiego liceum przybył jeden z czołowych swego czasu partyzantów kaszubskich, członek władz „Gryfa” Brunon Bigus. Ten niegdyś sztabowiec, po latach wzięty popularyzator spraw okupacji na Kaszubach i Pomorzu,
spotkał się w gimnazjalnej auli z młodzieżą wszystkich klas. I wówczas to, co miało być godzinną labą, okazało się lekcją historii pobraną na żywo od jej historii, współkreatora.
Opowiadał zatem Bigus o wyglądzie partyzanckich bunkrów, o skrywającej roli kaszubskich lasów, o sposobie budowania i maskowania tych bunkrów. Także o zasięgu walk toczonych niegdyś z niemałą zażartością przez żołnierzy podziemnych Kaszub. A gdy zakończył
swój jakże barwny wywód, przyjmowany przez młodzież w wielkim zasłuchaniu, począł
przeciskać się przez uczniowską ciżbę w stronę wyjścia. I wówczas to, kątem oka, spostrzegł
ku swemu wielkiemu zdumieniu sylwetkę kolegi z tamtych heroicznych lat. Pryczkowski
siedział sobie w ostatniej ławce, barczysty jak niegdyś. Bigus oniemiał.
– To wy go tu macie, a mnie prosicie, żebym wam opowiedział o „Gryfie Kaszubskim”?!
Przecież on to może zrobić równie dobrze jak ja...
*
Gdy syn Alfonsa, Kazimierz Pryczkowski, zaczął uczęszczać do kartuskiej „gamaji”,
sportu było w niej tyle co kot napłakał. Co więc robić, gdy jest się młodym, a temperament
domaga się rozładowania? Popchał więc kulą raz i drugi, znudziło mu się szybko. Gry zespołowe, może i rajcowne, to jednak mają do siebie, że samemu uprawiać je nie sposób.
Tymczasem koledzy trochę pograją i schodzą w uznojeniu z boiska. Siłowanie się... Tak, to
jest to. Na rękę i kto więcej podniesie. Ale i to dla niego tylko namiastki sportu, jako że
wkrótce się okazało, iż bije w tym wszystkich rówieśników po kolei.
„Jakżeś bratku taki śwarny, powiada ojciec do Kazika, to pomożesz nam przy budowie
domu”.
Ten zaś zaczął powstawać powyżej Gaju Świętopełka i Alei Filozofów, za zasłoną drzew
liściastych okalających jezioro Klasztorne. A że i młodsi – Andrzej, Stanisław, Adam podrastać zaczęli, miał ich ojciec wyrękę nie byle jaką. Czwórka, a jeśli ojca do rachunku dołączyć
– piątka kaszubskich wyrwidębów w mig dawała sobie radę z każdą, choćby i najcięższą
sprawą. A że taki w Kaszubach głęboki atawizm, żeby być u siebie w każdym calu, i synowie
czasem zaczęli stawiać swoje własne M-10.
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I tak oto powstała w Kartuzach cała ulica, składająca się z domów familii Pryczkowskich.
Magistrat nadał jej nazwę – ulicy Krasickiego i stało się: zaklepane zostało niniejszym kartuskie obywatelstwo Pryczkowskich po wsze czasy.
Dziś Kazimierz mieszka z Andrzejem dom w dom. Obaj z wykształcenia nauczyciele wychowania fizycznego, jednak ich ambicje wykraczają poza dydaktykę.
Dla Kazimierza wybór gdańskiego Studium Nauczycielskiego okazał się arcyfortunny. Jego akademiki sąsiadowały z obiektami sportowymi gdańskiej Spójni. Ulice Wrzeszcza – Topolowa, Jesionowa prowadziły go wprost na stadion i do hali, z której dochodziły odgłosy
ćwiczących z zapałem i w utrudzeniu zapaśników I-ligowej Spójni. Wręcz czuł, że chciałby
się z tamtymi zmierzyć. Wzorem pojedynków na rękę z kolegami z klasy, co go prędko przestało bawić, bo przecież stale z nimi wygrywał.
I tu naraz taka okazja: „Pierwszy Krok Zapaśniczy”. Tej treści transparent zobaczył pewnego razu Kazimierz u wejścia na halę. Niemal wbiegł do środka. Przystopowano go. Potrzebne jest badanie lekarskie i rzecz zda się nie do przejścia: dziesięć wcześniej stoczonych
walk. Jak sobie z tym wszystkim poradzić, gdy energia człowieka aż rozpiera, a tu takie przeszkody.
Przecież na oko widać, że zdrowy jest jak byk. A te walki, on zaraz może stoczyć, jedna za
drugą.
Staje przed nim trener. – Widzisz co trzymam w ręku? – rzuca w jego stronę od niechcenia.
– Przecież widzę, że odważniki.
– Ten tutaj waży trzydzieści dwa kilogramy. Nie będę cię nim męczył. Poćwicz trochę tym
o połowę lżejszym. Przeżegnać się potrafisz? To spróbuj.
Ufnie pochwycił odważnik do ręki. Uniósł ku górze, wcale nie jak piórko. Gdy zaś okazało
się, iż odważnik nie zamyśla mu być w nadmiarze posłuszny, trochę powściągnął swe
uprzednie zapały.
– Dobra, dobra, teraz kolej na walki na macie. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Pamiętaj,
za przewrócenie przeciwnika na matę należy ci się pięć punktów, za wyrzucenie poza jej obręb – trzy punkty.
Podzielono zawodników według wzrostu.
– Wy, mali, razem będziecie stawać, ci średni walczyć będą oddzielnie, najwyżsi spotkają
się ze sobą.
Kazimierz trafił do grupy osiłków. A że wygrał w swej grupie właściwie jak chciał, mógł
więc czuć się faktycznym zwycięzcą całego tego, zaimprowizowanego turnieju zapaśniczego.
– Przyjdź jutro do klubu – usłyszał od swego ciężarkowego terrorysty.
I zaczął się w życiu Kazimierza Pryczkowskiego cały ten zapaśniczy młyn. Od razu w
gronie wziętych pierwszoligowców gdańskiej Spójni. Jego kolegami z maty stali się już
wkrótce tak znani krajowi atleci jak Roman Kochański, Mikołaj Glądzki, Jarosław Łączkiewicz, Wojciech Granat, Stanisław Wróblewski, Stefan Jugil, Ryszard Zając, Edward Bober.
Każdy z nich był kiedyś mistrzem Polski. Nie brakowało i takich, którzy byli mistrzami kilkakrotnie.
Przyjął się Kazimierz w tym doborowym towarzystwie i przez pięć lat pod rząd walczył w
zapaśniczej ekstraklasie, zakładając swym przeciwnikom nelsony i suplesy.
Barw gdańskiej Spójni bronił z różnym szczęściem. Przychodziło – ze dwa, trzy razy – zaznać goryczy degradacji do drugiej ligi i cieszyć się z powtórnych awansów.
Aż przyszedł czas sukcesów indywidualnych. Trzykrotny brąz w mistrzostwach kraju.
Stała rywalizacja w wadze do stu kilogramów z nie byle kim, bo z Wacławem Orłowskim i
Andrzejem Skrzydlewskim, medalistami Igrzysk Olimpijskich mistrzostw świata i Europy.
Doczeka wreszcie momentu, gdy stanie na najwyższym stopniu podium mistrzostw Polski.
We Wrocławiu w roku 1973.
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Był ponadto czternastokrotnym mistrzem Wybrzeża. Zdobył też brąz w turnieju w
szwedzkim Klippan oraz w budapeszteńskim „Turnieju Wyzwolenia”.
I była „przerwa w podróży”, dwuletnia. Rozbrat z wyczynowym sportem. Potem zaś, za
namową braci, powrót na matę, już w barwach Cartusii i udział w mysłowickim „Memoriale
Jasińskiego” ze zwycięstwem w wadze superciężkiej.
Na turnieju w Gruzji, opowie, za prędko gospodarze zaczęli pomiędzy sobą rozdawać medale. Jeden z nich zawczasu przyznali Griszczence. Niewysoki, krępy zawodnik był mistrzem
w spychaniu z maty. Powalczył więc z nim Kazimierz jego sposobem, spychając go na skraj
maty raz za razem z niejakim powodzeniem.
Droga o parę lat młodszego Andrzeja niby to podobna, a przecież zgoła inna. Podczas studiów w gdańskiej WSWF złożył akces do niewielkiego klubu Orlęta Reda, w którym Hieronim Pączek, były zapaśnik gdyńskiej Floty, stanowił siłę napędową sportowych poczynań.
Reda to sypialnia Gdyni, stanowiąca dość nikły refleks polskiego „miasta z morza”. I tylko
sport tu rodził się na prawdziwie nielokalną skalę.
Zaczęło się od Andrzejowego czwartego miejsca w mistrzostwach kraju w Dębicy, tej
Mekce polskich zapasów. Potem była piąta lokata na moskiewskiej Uniwersjadzie w roku
1972. Siedmiokrotnie wywalczył mistrzostwo Wybrzeża. Wszystko w wadze do 82 kilogramów, nie kolidującej z tą superciężką brata Kazimierza.
Mało mu było zapasów. Od dziecka ciągnęło go do narciarskich desek, do przebieżek na
śniegu. Tylko że region gdański nie ma ani jednej wyczynowej sekcji narciarskiej. Co więc
robić, skoro nie zarejestrowanych do zawodów biegowych nie przyjmują? Mógł się zapisać
do okręgowego związku narciarskiego hen, suwalskiego. Wolał warszawski. Zawsze bliżej
miejsca odbywanych studiów magisterskich.
Bo toczyły się Andrzejowe studia na bielańskiej wyższej sportowej uczelni. I równo z nimi
starty zimą na deskach.
Tymczasem w ościennym wobec Kartuz, stale rozwijającym się Żukowie – dotąd słynnym
z klasztoru norbertanek, sióstr hafciarek Zofii i Jadwigi Ptach, heroicznego króla Kaszubów z
wyspy na rzece Raduni, Karola Krefty – zaczęła coraz częściej dawać o sobie znać zupełnie
inna, sportowa pasja. Józef Grotkowski wespół z zapaśnikiem Henrykiem Boreckim, zdobywcą tytułu mistrza kraju, upowszechnili sport zapaśniczy w tej gminnej wsi (obecnie miasto Żukowo). Oto bowiem na coraz większe sukcesy zdobywa się tutejszy klub o nazwie Morena. Morena Żukowo, bo też liczne polodowcowe wzgórza okalają, osadę. A i ona sama leży
na bardzo pofałdowanym terenie.
– Chciałem coś poprowadzić samodzielnie – zwierzy się Andrzej Pryczkowski. Sprawdzić
się. Stanąć na własnych nogach.
Gdzie więc będzie o to najłatwiej? Najpewniej w terenie sportowo dziewiczym, gdzie ugór
na ugorze. Gdzie uprzednio było co nieco tradycji piłki nożnej. Skąd wywiódł się niegdyś
oszczepnik I-ligowego gdyńskiego Bałtyku Ryszard Mede. A także student olsztyńskiej WSR
i w jednej osobie tyczkarz olsztyńskiego klubu Tadeusz Fiszbach, skaczący, o jeszcze wówczas, metalowej tyczce te swoje 4.10 m.
Niebawem do Kazimierza i Andrzeja doszli dwaj pozostali bracia-wyrwidęby, Stanisław i
Adam. Razem patronowali narodzinom sekcji zapaśniczej LKS Cartusia. Ze Stanisławem w
roli kierownika sekcji, wkrótce prezesa całego klubu.
Do Dębicy na mistrzostwa kraju wybrali się we czwórkę – kierownik i trójka Zbyszków
Cyganiewiczów. Blady strach padł na zapaśniczą brać, gdy na liście zgłoszeń dostrzegli nazwisko Pryczkowski w kategorii wagowej 82 kilogramy.
– Strenował Kazik czy co? Lepiej wiejmy do wag sąsiednich. Tam już na nich czekał właśnie Kazimierz. Na liście chodziło oczywiście o Andrzeja.
Zapasy to nade wszystko mata. Kto posiada matę, ten dopiero ma prawo do sekcji zapaśniczej całą gębą.
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Cała więc inwencja braci poszła w tym kierunku. Mata z ościennego Żukowa liczyła osiem
na osiem metrów. Trochę przykuso. Pełnowymiarową odstąpiła oliwska sportowa uczelnia.
Sztangę dla wyrabiania siły dostarczyła rada wojewódzka LZS.
Skoro tak, dyrektor kartuskiej szkoły Stanisław Król zaprosił na podwoje, to jest do szkolnej sali gimnastycznej. Zapewne dostrzegł zapał braci Kazimierza i Andrzeja, mogących
przecież kontentować się odrabianiem z dzieciarnią zajęć szkolnych.
Im zaś obu zamarzył się nieco inny model. Lekcje wuefu mają służyć, oprócz usprawniania młodzieży, także typowaniu kandydatów do poszczególnych sportowych sekcji. Do zapasów, lekkiej atletyki i, a jakże, narciarstwa.
Przypomnieli sobie bowiem, w czym ojciec ich był pomocny, że i przed wojną istniało na
Kaszubach narciarstwo wcale, wcale... Z wykorzystaniem Wieżycy i okolicznych wzgórz.
Czemuż by teraz nie miało się tamtego wzoru powielić w Kartuzach? Także pagórkowatych,
również posiadających znakomite trasy biegowe.
Skoro już pobudowali się w pobliżu Gaju Świętopełka, wedle którego wiedzie Aleja Filozofów, postanowili wytyczyć wzdłuż niej pętlę biegu narciarskiego.
Tak, to ta sama aleja, którą w roku 1924 przechadzali się wspólnie: pan Prezydent RP Stanisław Wojciechowski, marszałek Sejmu Maciej Rataj z osobistym sekretarzem Jarosławem
Iwaszkiewiczem, generał Władysław Sikorski, minister skarbu Grabski i rolnictwa Raczyński.
A że szef miejscowego POSTiF-u Ptach dopomógł w organizacji, innych przeszkód w odbyciu zawodów narciarskich, pierwszych po wielu latach w Kartuzach, nie było.
Rola lekarza Witolda Mirosławskiego niebagatelna w zawiązaniu sekcji zapaśniczej. Bada
młodzież bezpłatnie i poza kolejnością. Przyśpiesza tym samym moment ostatecznych narodzin sekcji zapaśniczej w tej niemianowanej stolicy Kaszub, a przynajmniej – jeśli Gdańsk
uznać za stolicę właściwą – środkowych Kaszub.
Sekcja na rozruchu to taka, w której są klasowi zawodnicy. Z początku nie za wielu, ale
paru. No i młodzież chętna do pracy i... odnoszenia sukcesów w tym niełatwym, po trosze
gladiatorskim sporcie. A że jest kogo podpatrzeć, na dobrych wzorach się oprzeć, tym lepiej
dla sprawy.
No i przytrafił się cud, na który czeka każdy trener: wielce utalentowany chłopak nazwiskiem Radosław Turkot. „Mały”, jak mawiali o nim koledzy z klasy, odznaczający się niepospolitą smykałką do sportu. Wzrostu nie za wysokiego, za to z widocznym gołym okiem
ogniem i temperamentem.
Ile ważył, gdy po raz pierwszy trafił na treningową salkę? czterdzieści jeden kilogramów i
dwieście gramów. Skąd o tym wiadomo? Stąd, że byłem też starszym wagowym sekcji – powie Andrzej Pryczkowski.
Przyszedł na trening ze starszym bratem Darkiem. Odznaczał się czymś szczególnym.
Prócz zaciętości w walce, rozsądkiem. Jak gdyby od razu wyposażony był w coś na kształt
rutyny, na co przecież pracuje się długie lata.
Czyżby to więc miała być istota fenomenu zwanego talentem?
Gorzej, że przepisy zezwalają na start w zawodach zapaśniczych dopiero od siódmej klasy.
On zaś uczęszczał do piątej...
Radosław Turkot póki co, startuje na spartakiadach rozmaitych szczebli w konkurencjach
narciarskich.
Ileż razy obiegał Gaj Świętopełka coraz bardziej słynną „trasą Pryczkowskich”... Ile czasu
musiało minąć zanim w finale mistrzostw kraju juniorów rozłoży Ryszarda Biryłłę...
Karol Grot przepuścił go przez swój młyn w szczypiorniaku. Było to na długo przed tym,
nim wywalczył w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Olsztynie zapaśniczy brązowy
medal. Dorzuci potem drugi medal identycznej barwy, w Dębicy, tym razem w gronie juniorów starszych. Jeszcze w finale mistrzostw kraju tej kategorii wiekowej ulegnie Charczukowi
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z Cementu Chełm. Będzie w finale turniejów w Tallinie i Ałma-Acie. Nie uląkł się renomy
zapaśniczej zawodników radzieckich.
Jego zwycięstwa w zapasach zdają się być wypadkową treningów z piłką u Grota i na deskach w Gaju. A także porażek, z których obaj z trenerem natychmiast wyciągają wnioski dla
siebie.
– Dla mnie zawsze najbardziej liczy się styl walki – zapewnia Andrzej Pryczkowski. Nie
żadne tam żmudne ciułanie punktów, ścibolenie. Interesuje mnie płynność walki oraz jej harmonia. Mnogość stosowanych chwytów, wielość parterów i rzutów, nie przepychanie w celu
wyrzucenia przeciwnika za matę.
Zwycięża w kolejnej Spartakiadzie Młodzieży, tym razem w Dębicy. Pokazuje się z jak
najlepszej strony w Budapeszcie oraz na matach NRD, skąd powraca z pierwszą lokatą.
„Mały” najwyraźniej otrzaskał się.
Stąd może wziął się ten jego złoty pas wywalczony w Jeleniej Górze?
Stąd, być może, szybki awans do kadry juniorów młodszych. Stąd równie szybkie powołanie do kadry juniorów starszych. Sam zaś Radek... Jakiś trening to on może kiedyś opuścił.
Gdy leżał obłożnie chory z silną gorączką czy jakąś infekcyjną grypą.
– Więc i jest dziś w nim to wszystko, czego starałem się mych chłopców nauczyć, co pragnąłem im wpoić – mówi trener.
Lekcji żadnej, jak na pilnego ucznia przystało, nie opuścił.
Dziś więc, gdy Radek dokonał już rachunku sił i środków, tych technicznych, zebrało mu
się na poczucie własnej wartości.
Dlatego może w Ałma-Acie dołożył aż dwóm Rosjanom, gdy inni nasi na sam ich widok
pękają i nogi im się uginają.
W ogóle lubi walki z zagranicznymi rywalami. Ma wtedy dodatkowy bodziec do wzmożonej aktywności.
Już go wspierają chłopcy z przykartuskiej okolicy. Krzysiek Majer, wywodzący się z
Brodnicy Górnej. „Dobrze się zapowiada”, powiada o nim trener.
Inny chłopiec z LKS Cartusia nazywa się Mirosław Treder i pochodzi ze wsi Sierakowice.
Walczy w wadze do 74 kilogramów; jest już finalistą spartakiady.
Z Sianowa pochodzi Stanisław Wenta, też spartakiadowy finalista.
I do kompletu Darek Plichta, pierwszy zawodnik krakowskiego turnieju o „Puchar Bajorka”.
I jest on – Radek Turkot, najbardziej z całej tej sporej gromadki utytułowany.
Jeszcze czasami trochę gubi się w walce. Zwłaszcza w pojedynkach z tymi rywalami, którzy zwyciężyć muszą za każdą cenę. Gdy jemu w głowie przede wszystkim styl walki, cała
widowiskowość zapasów, tamci idą na całość, od chwytów poniżej pasa nie stroniąc.
A po sukcesie napisali w gazecie: „Zawodnik z małego klubu LKS Kartuzy”.
Następnego dnia dodali już: „Mały, ale z tradycjami”.
Na trzeci dzień, jakby zmiarkowali do końca i napisali:
„Dla niego jedyną praktyczną szansą sparringów z prawdziwego zdarzenia są obozy kadry.
Nierówna forma ma niewątpliwie przyczyny właśnie w braku wartościowych sparringpartnerów. Nie oznacza to, że jestem przeciwny małym klubom. Wręcz przeciwnie. Tam rodzą się
talenty. Niestety, w zapasach sam zawodnik nie jest w stanie nic zrobić. Taki GKS Katowice
– to dziś potentat w stylu klasycznym. Zajęcia prowadzi kilku trenerów, w tym również Stanisław Krzesiński, jeżeli nie przebywa akurat z kadrą. Wszystkie więc nowinki mają na bieżąco”.
Taką więc cienką aluzję zamieściła gazeta, najwyraźniej sprzyjając ewentualnym przenosinom Radka do Katowic.
Bo potem były już Mistrzostwa Świata Juniorów w szwedzkim Kristiansund.
Niedziela wieczór. W telewizji podają wiadomość o złotym medalu Mariusza Przygody.
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Zaraz, jaka to waga? Dziś więc walczyły wagi 68, 82 i 100 kg. Radek wystąpi jutro. Nerwowa
na ulicy Janka Krasickiego w Kartuzach...
Wreszcie jest ta wiadomość: Radek wicemistrzem świata! Trener dzwoni do jego mamy.
Telefon odbiera bratowa. Prosi ją, by przekazała wieść mamie medalisty. Osobie, która po
śmierci męża samotnie chowała Radka i Darka.
To po tym, gdy pojęli co właściwie się stało, przekopał Andrzej Pryczkowski z radości
dziesięć metrów chodnika przed własnym domem. A potem już we dwójkę z bratem Kazikiem do trzeciej rano rżnęli w karty. Później sami dziwili się, że w ogóle nie odczuwali zmęczenia.
„Znam swoje miejsce w szeregu”, powiedział mi Andrzej Pryczkowski, gdy w rok później,
już po mistrzostwie Europy juniorów Radka Turkota odbierał z rąk ministra sportu medal
uznania w gronie najlepszych krajowych szkoleniowców. „Oddaję więc Radka do stołecznej
Legii. W Kartuzach mam już kolejnego zdolnego młodzika. Nazywa się Roszkowski. Kto
wie, może nie będzie gorszy od swego poprzednika...”
P.S.
Radek z pierwszych swych „dorosłych” mistrzostw Europy przywiózł 5 miejsce. Jego aktualny trener klubowy w stołecznej Legii powiada o nim, że jeśli tylko zechce, może być mistrzem świata w zapasach, podobnie jak mistrzem olimpijskim z Seulu jest jego kaszubski
krajan z podżukowskiej wsi Babi Dół, Andrzej Wroński, z którym nieraz przychodzi mu się
mierzyć podczas klubowych (w Legii Warszawa) oraz kadrowych sparringów. Dwa odległe
od siebie zaledwie 12 km kluby – Morena Żukowo i Cartusia wydały, póki co, mistrza olimpijskiego (wśród seniorów) i wicemistrza świata (wśród juniorów); Kaszuby – zagłębiem talentów zapaśniczych?
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Czemu chodzisz, dziewczyno?
Z dworcem pekaesu jest obeznana jak mało kto. Codziennie rano wystaje na przystanku,
na który za chwilę podstawią autobus do Gdańska przez Żukowo. Ustawia się więc na przedzie długiej kolejki pasażerów. Czeka aż ten jej, o dziewiątej dwadzieścia pięć podjedzie, aby
powieźć ją trzydzieści dwa kilometry, w pobliże obiektów gdańskiej politechniki.
Drepcze nieustannie, bo wokół chłodno, wietrznie. Sportową torbę przewiesiła przez ramię. Już na oko widać, że niezbyt ciężka. Kryje co najwyżej dres, kolce, sportowy kostium i
ręcznik. Za trzy godziny powróci do domu.
Kasia Figurowska. Chodziarka, po kolei: SKS Kartuzy, Cartusii, MKS Gdańsk i od pewnego czasu gdańskiej Lechii. Mistrzyni i rekordzistka kraju, jedna z tych, które były prekursorkami krajowych chodów.
Z ulicy Sambora w Kartuzach do szkoły numer jeden, gdzie spędziła osiem lat, o rzut kamieniem. Starczyło minąć kamienicę mieszczącą na dole piekarnię Drawsa, przeciąć w poprzek ulicę 1 Maja i już było się na przyszkolnym, wcale obszernym placu. Teraz wybudowano na nim salę gimnastyczną, ale kiedy Kasia była uczennicą, nauczyciela wuefu ratowały
wypady na stadion i żużlową bieżnię klubu Cartusia. Tego „klubu w teczkach działaczy”, jak
go pewnego razu określił wybrzeżowy dziennikarz. W tej sytuacji stawianie pierwszych kroków na bieżni musiało wypaść dość wcześnie.
Był rok 1975. W „jedynce” owej sali gimnastycznej jeszcze nie było. Był za to „Pryczk”,
czyli jeden z dwóch braci Pryczkowskich, którzy mieli niemały wpływ na rozwój sportowych
zainteresowań Kasi. Obaj z tytułami za zapasy, a poza tym z ambicjami zrobienia czegoś ponad swój etat szkolnych nauczycieli wuefu.
Akurat zaczął się rok szkolny, zima za pasem, zazwyczaj po kaszubsku mroźna i śnieżna.
Niechaj więc pobiegnie Gajem Świętopełka, wzdłuż Jeziora Klasztornego, nie opodal Wyspy
Łabędziej. W terenie wymarzonym dla spróbowania swych sił i talentu.
„To była taka przygoda narciarska”, wspomni Kasia ten czas, gdy po raz pierwszy wraz z
koleżankami wyruszyła na trasę biegu na nartach.
Szybko dobiorą się w czteroosobową kompanię. Z Grażyną Ojmą, Jolą Kropidłowską i
Bogną Labuddą stworzy Kasia na tyle zgrany kwartet, że już w trzy lata później zdobędą dla
swego miasta, dla Kartuz, brązowy medal w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w
Dusznikach Zdroju. Za sztafetami góralek z Limanowej i Niedźwiedzia przybiegły właśnie
one. Na deskach, nie żadnych tam plastikach. Westchnienie rodzi się na samą myśl, ile to talentów tracimy co roku przez to, iż ci z nizin mają ograniczone możliwości uprawiania sportów zimowych, a ci z gór – sportów letnich...
Był też czas, gdy kartuska milicja pożyczyła karabiny. Z marszu niejako wystartowały w
spartakiadzie biathlonowej w Ustrzykach Dolnych. Zdarzyło im się dziewiąte miejsce, na
trzydzieści sztafet uczestniczących w zawodach.
– Każda z nas zawczasu wliczyła do swego biegu po dwie pętle karne za same pudła w tarczy. Biegiem więc samym wywalczyłyśmy to swoje dziewiąte miejsce – opowie Kasia z
uśmiechem, gdy już opadną emocje tamtych potyczek.
„Nie było tu nigdy – napiszą w gazecie – najwyższej klasy sportowców, nie wychował się
tu medalista olimpijski, mistrz Europy, czy świata. Kartuzy nie miały takiego szczęścia.
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Dwunastotysięczne miasteczko ma ograniczone możliwości, choć wiele jest autentycznego
zapału działaczy. Skromna baza i, na dodatek, niewielkie możliwości finansowe. Młodzi,
zwłaszcza ci bardziej uzdolnieni, szukają lepszych warunków. I znajdują je blisko, dosłownie
za miedzą, w trójmiejskiej metropolii. Kluby tu sławniejsze i dzięki temu bogatsze. Mają bazę, trenerów, pieniądze. Kartuzy nie mogą wygrać tej rywalizacji. Ambicje i plany dopasować
trzeba do wymogów życia.
Klub tu jest tylko jeden – LKS Cartusia. Trochę to dziwny w sumie klub – bez własnych
obiektów, stadion jest miejski, bez pełnego zabezpieczenia finansowego, także bez siedziby”.
Do artykułu redakcja dołączyła zdjęcie sportsmenki o dziewczęcej twarzy i krótko przystrzyżonych włosach. To była właśnie Kasia. Bo to jej talent sprowokował tamten artykuł i
powyższe dywagacje.
Kasia jest już wówczas uczennicą kartuskiego gimnazjum, w którym nie ma sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia, ani zajęć wuefu w pełni godnych tego miana. I tylko boisko betonowe do gry w piłkę, gdzie też można sobie trochę pobiegać.
I SKS trzy razy w tygodniu. Próba biegu na osiemset metrów. Już wkrótce dziewiąte miejsce na Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w czasie, powiedzmy, czołowej w kraju siedmioboistki Małgorzaty Guzowskiej-Nowak, bo w 2.28. Jak na piętnastolatkę z prowincji chyba nieźle?
W rok później Pryczkowski aplikuje co nieco przełajów. Poganiało się więc trochę. Pościgało odrobinę z taką wcale silną w nogach dziewczyną z Borzestowa, której nazwisko jakoś
jej w międzyczasie umknęło z pamięci. W biegu ulicznym to tamta jej nawet raz dołożyła. Co
też może ona dzisiaj porabiać?
Inicjatywa organizacji pierwszych w Kartuzach zawodów w chodzie wyszła od pana Pawełczaka, pracownika miejscowego rejonu dróg publicznych. Skumali się obaj z Pryczkowskim, a dalej już poszło jak po maśle. Na stadionie zjawiły się dziewczęta, te od biegów, od
nart i zaczęły wydreptywać jedno stadionowe okrążenie po drugim.
Aż wyszedł z tego tytuł w gazecie: „Rekord Polski w Kartuzach!”
Tak właśnie napisał „Głos Wybrzeża”.
Jeden z tych rekordów ustanowiła Kasia na trzy kilometry w kategorii młodziczek, drugi –
o rok od niej młodsza Hania Pionk w kategorii dziewcząt. I znów, w parę miesięcy później,
napiszą: „Kartuzy gościły reprezentantów chodu sportowego”. Brzmiało to dumnie, a znaczyło tyle, iż Kasia wraz z koleżankami zapakowały cały swój, jakże ubożuchny, sprzęt
sportowy do podręcznej torby i przemieściły się o kilka ulic, na stadion miejski, by mieć kolejne zawody pomiędzy sobą. Stąd i liczne, z początku zwłaszcza, rekordy tych pionierek
chodu sportowego dziewcząt w kraju. Dziewcząt początkowo, nieco później młodziczek. Rekordy juniorek i seniorek z tego grona zdarzą się już tylko Kasi. Pozostałe dziewczęta okażą
się mniej wytrwałe.
A zatem coroczny Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Przycupnęły obok chodziarzy. Coś im z pańskiego chodziarskiego stołu kapnęło. Chód jeden, potem drugi. I tak ta
machina piechurek nabierała z wolna, bo z wolna, ale jednak rozpędu.
Kryteria uliczne rozgrywane po całej Polsce. Obrodziły jednego roku jak grzyby po deszczu. Kasia jeździ niemal na każde z nich. Przeważnie zresztą wygrywa. Dystans jest dla niej
niezbyt ważny – trzy albo pięć kilometrów. I nawierzchnia jest bez znaczenia – żużel czy też
asfalt ulicy. Młodością wygrywa. Samą dziewczęcością.
Sport jest zabawą. A że z tego wyniknie mistrzostwo Polski w chodzie na pięć kilometrów?
Pierwsze w dziejach Kartuz mistrzostwo Polski zdobyte w ich barwach klubowych...
„A jeżeli chodzi o koleżankę – tak wyraziła się sportowa redakcja – Figurowską, to lekko
przesadziliście. Jesteśmy dla niej z pełnym uznaniem, ale chyba ustępuje jeszcze nieco wicemistrzom świata, mistrzom świata czy Europy?”

52

W ten oto sposób odpowie grupie uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach sportowa gazeta na zgłoszenie przez nią ich koleżanki z klasy do plebiscytu na dziesięciu najlepszych sportowców w Polsce. I rację swą redakcja miała. Gdzieżby taka czysta amatorka miała się znaleźć pośród samych zawodowców...
Ale kartuziankom entuzjazmu nadal nie brakuje...
„Zwracamy się z apelem do wszystkich dziewcząt zainteresowanych lekkoatletyką! – napisały do gazety, korzystając z faktu, że właśnie nastał nam miłościwie Międzynarodowy Rok
Kobiet. – Stańcie z nami do sportowej rywalizacji. Nie obawiajcie się nadmiernego wysiłku,
ani innych trudności. W naszej konkurencji rezultaty można osiągnąć szybko! Spróbujcie!
Nie dajcie się chłopakom!”
Nic, że utrzymane to było w stylistyce propagandy sukcesu. Nic, że pachniało szturmowszczyzną. Nic, że od tego mogło im tylko przybyć w kraju groźnych rywalek. Liczył się
wigor lat niepowtarzalnych, bo dziewczęcych.
Pod koniec sezonu gazeta publikuje wyniki – na trzy, pięć i dziesięć kilometrów. We
wszystkich klasyfikacjach Kasia jest pierwsza. I ustanawia rekordy kraju. Mała postanowiła
urosnąć. Na razie jej się to udaje.
Rekordy! Co zawody, to lepszy wynik. Jeśli się znalazł na trasie ktoś, kto starał się ją prześcignąć, nie było siły, padał kolejny rekord.
Komisja chodów nie była daleko, bo w Gdańsku. Pan Kirkor przyjeżdżał. Na jego oczach
wszystko to się działo. A że był poprzedzany sławą surowego sędziego...
– Mnie nikt nigdy nie dyskwalifikował – powie Kasia. – Nieraz mamy wręcz pretensje, że
za mało się eliminuje z trasy chodu zawodniczek. Są takie, które cały dystans potrafią przetruchtać i nic im się za to nie dzieje.
Był więc czas, gdy rekord padał za rekordem. I czas, gdy – na mistrzostwach Polski w
Katowicach w roku 1981 – wywalczyła srebro w chodzie na pięć kilometrów. Złoto przypadło wtedy Agnieszce Wyszyńskiej z wałbrzyskiego Górnika, chodziarce z siedmioletnim stażem biegaczki średniego dystansu.
Aby ścigać się na dziesięć kilometrów pojedzie Kasia do Kalisza, skąd znów przywiezie
srebro. W rok później – brąz, jeszcze za Rokitowską z AZS Katowice, dla odmiany byłą maratonką.
Zabawna sprawa wyniknie z klasyfikacją katowickiego „Sportu” w plebiscycie „Złotych
Kolców”. Stale szósta, siódma do spółki, to z kulomiotką Chewińską, to znów ze skoczkinią
wzwyż Krawczukówną, któregoś razu nie dostrzeże siebie w ogóle na tej liście. Mimo kolejnych rekordów, medali i zwycięstw. Furda z tym! Nie o to chodzi.
Szkoda tylko, że dziewcząt sprzed lat już przy niej nie ma. Została Kasia osamotniona w
walce o stały sportowy awans. Tamte mogą już żyć tylko wspomnieniem meczu międzypaństwowego Polska-Szwecja rozegranego na stadionie miejskim w Kartuzach, w którym barw
Polski broniły one jedne, dziewczęta z niemianowanej kaszubskiej stolicy. I choć przegrały
wówczas z trzema pannami o jednakowo brzmiących nazwiskach – Carlsson, liczyła się
obrona barw, udział, a także rekordy Kasi i Hani.
– Panie trenerze, poradzić się chciałam, bo mi proponują przejście do Gdańska. Obiecują
szkołę sportową, sprzęt i lepsze niż tutaj warunki do treningu.
Skrzyczał ją wtedy pan Pryczkowski potężnie, co nie przeszkadza jej wcale uważać do dziś
tego człowieka za swego najlepszego trenera i wychowawcę.
MKS to zespół szkół ogólnokształcących o profilu sportowym w Gdańsku Oliwie i osoba
trenera Edmunda Paziewskiego. Matura wciąż bliżej, bo mała stale rośnie. Przejście do oliwskiej AWF staje się więc dość naturalne. Lecz właśnie wówczas, niczym grom z jasnego nieba spada na nią oferta gdańskiej Lechii, klubu wiodącego w chodach sportowych z trenerską
opieką pana Cyrklaffa.
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Maturę zdaje, za to z wyjazdu na zawody do Czechosłowacji nici, bo nie przyszły na czas
papiery. W dodatku traci rekordy jeden za drugim.
– Nie, nikt mi oficjalnie tego nie mówił: idź do AZS, tak będzie dla ciebie lepiej, jeśli pragniesz studiować. Doszło to do mnie zbyt późno. A przecież czułam, że dla pana Paziewskiego w „Konradii” byłam jedynie przyczepką, choć zły dla mnie jako trener nie był.
Egzamin wstępny na studia. Na pierwszy ogień praktyczny. Pływanie, gry zespołowe,
gimnastyka. Zdaje w cuglach, co ma do zdania. Kolej na ten teoretyczny. Język polski, rosyjski, biologia. Myśli, że też zdała. Nieźle jej szło. Gdzie tam... W środę wyniki – ona do poprawki na czwartek rano. Z biologii właśnie. Wszystko w galopie. W piątek z rana w ekspres i
na ostatni dzień mistrzostw Polski. Wraca z brązem po wiadomość, że ją obcięli.
*
Stoi więc teraz na przystanku numer dwa dworca autobusowego w Kartuzach w oczekiwaniu na nadejście o godzinie dziewiątej dwadzieścia pięć wozu, który powiezie ją na kolejny
trening do Gdańska. Dziś na tapecie ogólna wytrzymałość biegowa, drugi zakres. Na tętno
biegu wysokie siedemdziesiąt pięć procent.
Ten rytm ulega zmianie w zależności od dnia i samopoczucia. Trener wymierza, nadzoruje, wytycza, określa każdy szczegół. Znalazła się w trybach treningu.
Stawką na jutro są owe rytualne dwadzieścia cztery sekundy, brakujące jej do osiągnięcia
progu dwudziestu czterech minut w chodzie na pięć kilometrów. Jeśli uda jej się przekroczyć
ten próg, to zdobędzie klasę mistrzowską, zostanie przyjęta na uczelnię bez egzaminu i będzie
mieć prawo do indywidualnego toku studiów.
Zatem stawka na życie. Tej, co zawzięła się by urosnąć ponad te swoje sto pięćdziesiąt
dziewięć centymetrów. Skończyły się żarty, zaczęły schody, prowadzące do piekła lub niebios. Bez ominięcia czyśćca, w którym znajduje się teraz właśnie. Nie maże się, nie mizdrzy i
gęby nie robi, tylko zęby zaciska, bo ma przeciwko komu i dla kogo. Dla siebie, trenera i
mamy, strwożonej nieco jej zacięciem się w sobie i w sporcie.
Więc czemu chodzisz, dziewczyno?
– Bo akurat to robię najlepiej. Choć powiadają, że mam problemy z rękami. Z nieużywaniem ich do pracy przy chodzie. Że balastuję, powiadają, i że tył mi za bardzo zostaje. Kroczę
z nadmiernym wygięciem.
Siła, wytrzymałość. Tych pojęć dotąd wcale nie znała. Trener kadry, to aż za głowę się
złapał, gdy mu powiedziała, że dotąd wcale nie ćwiczyła siły.
Nadrabia więc. Ładuje ten swój chodziarski akumulator. I chce równać do Szwedek, Rosjanek i... Wyszyńskiej.
„Kaczuchy”, „ciaptaki”, „ciapciusie”, mówią o takich jak ona złośliwi koledzy, sami nie
lepsze kaczory.
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Święta wojna
– Panie, od kiedy kaszubski wzór tak wygląda! – denerwuje się mieszkaniec Kartuz. – Ja
rozumiem, że w Kościerzynie nie ma artystów, ale jak już ogłaszają taki konkurs, to żeby
chociaż wiedzieli, o co im chodzi... – Bo tak, czy to ma być tradycyjny wzór kaszubski czy
nowoczesny – nie wiadomo.
– I żeby, panie, przy ocenie garnków – wtóruje mu inny – nie gapili się wszyscy na Waldorffa, tak jak przy muzyce. Bo od czego tam był w końcu profesor plastyki? Ja się pytam, od
czego?
Zawrzało. Długo gromadzona energia znalazła wreszcie ujście. Całe miasto po niedzieli 25
maja 1969 roku zanurzyło się w gigantycznym, nie znanym mu dotychczas kacu. Kac ogarnął
wszystkie stany Kartuz. Wydajność pracy spadła horrendalnie. Jak na Śląsku po przegranym
meczu piłkarskim. A przecież dotąd bywało tutaj tak spokojnie...
W bedekerze zanotowano: „Muzeum Kaszubskie, wyrób ceramiki Necla i Kazimierczaka,
atrakcyjne szlaki, stary klasztor, kilka jezior”. To już prawie wszystko. Wszystko do zaoferowania, na sprzedaż. Okazja nadarzyła się już wkrótce. Przygotowania do Telewizyjnego Turnieju Miast Kartuzy-Kościerzyna trwały z górą trzy miesiące. Oba grody zdążyły się jednak
powaśnić grubo wcześniej, zanim telewizyjne robury pojawiły się na ich ulicach.
– Odnowimy domy w rynku – mówili w Kościerzynie.
– Zrobimy to samo – odpowiedzieli na to zgodnym chórem w Kartuzach.
Sytuacja długo była remisowa. Obie strony żwawo zabrały się do roboty. Znów, jak wiele
razy przedtem, zadecydowała Warszawa.
– Trzeba pokazać ludziom Kaszuby. Folklor! O folklor tu chodzi.
To głos bossa. Samego Mariana Marzyńskiego. Ponieważ Kościerzyna wydała całą forsę
na restaurację rynku, Kartuzy zrobią resztę. Milion nagrody za zwycięstwo z naddatkiem wyrówna wszystkie straty. (Szybko miało się okazać, że i trzy miliony by nie starczyły.) Po kilkakrotnej zmianie miejsca ustalono nieodwołalnie, że na Złotej Górze pod Kartuzami telewizyjne kadry będą się komponowały najbardziej okazale. W tym momencie przewodniczący z
Kartuz zrozumiał ostatecznie, że on i jego zasoby finansowe (takie sobie przecie) posłużą
telewizji do zorganizowania całej fety.
Z konferencji na kilka dni przed teleturniejem:
– Masła, powiadam, nie będę kręcił nogami – zaprotestował szef powiatu. – U nas stary
kaszubski zwyczaj każe ręcznie. Ci z Kościerzyny, jak chcą – mogą nożnie, a nawet w pralkach. Jeżeli im, oczywista, brak kontaktu w plenerze nie przeszkodzi...
Zbyt wiele naraz miało od tej telewizyjnej audycji zależeć. Płock z Włocławkiem zmagał
się o to, czyja ósemka wioślarzy lepsza, czyja orkiestra bardziej symfoniczna. Sieradz z Łowiczem – czy folklor czy nowe zwycięży. Tutaj zaś obie strony postawiły na to samo. I chcąc
nie chcąc, stało się to, co w takich warunkach stać się musiało. Boss wyczuł to od razu i na tę
kartę, nie bacząc na nic – postawił. Jego (bossa) sprawa. Widz z centralnej Polski ma prawo
do rozrywki. Naszym zadaniem jest mu jej dostarczyć. I tak krok po kroku teleturniej wydawało się jak inne stał się SPRAWĄ ARCYWAŻNĄ. Boss odkrył swe karty.
– Proszę Polski, tu chodzi o trwający od wieków spór. O to, czy Kościerzyna czy Kartuzy
są stolicą Kaszub. Ten teleturniej to wykaże.
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Machina ruszyła. Nadszedł czas. Czas walki. Po obu stronach zebrał się trust mózgów.
Szybko przestano liczyć się z budżetem. Nie pora na żadne skrupuły. Zwycięzcy nikt nie będzie rozliczał z pieniędzy, tylko zwyciężonego. Każdy zaś czuł się potencjalnym zwycięzcą.
Za wszelką cenę musimy więc wygrać. Właśnie my, nie oni.
I wtedy nagle, jakby coś się w nich przełamało. Z konferencji w kartuskim magistracie:
– A nie mówiłem! Trzeba było przełożyć albo się wycofać zawczasu. Za rok to byśmy im
pokazali!
Oba powiaty graniczą ze sobą. Niby więc sąsiedzi, a od lat się wyczuwało, że w stosunkach „pomiędzy” coś jest nie tak. I nawet nie tak łatwo owo „coś” można by nazwać po imieniu. Może ten klimat pewnej oschłości w stosunkach szedł od ratusza (jakaś drobna nierówność w partycypacji finansowej według wojewódzkich ustaleń), może od samych ludzi, może
wręcz datuje się od momentu, gdy kościerska Kaszubia stanęła w piłkarskie szranki z Aklasową Cartusią. Może... Dość, że kompleks Kościerzyny ciążył Kartuzom – a sądzić wypada, że i odwrotnie też być mogło – od dość już dawna. Zawsze jednak tę zadrę potrafiono jakoś ukryć. Dopiero telewizja, ten czarci wynalazek, miała doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. I kiedy już miało stać się faktem owo bezpośrednie spotkanie, obie strony ogarnęła
nagle paraliżująca trema. Trema podyktowana respektem dla przeciwnika. Tak, tak, dla przeciwnika, bo już nie sąsiada...
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Wszystko za wszystko...
Stan pojedynku wynosił 1:0 dla Kościerzyny, kiedy wysokie jury przystąpiło do oceny ludowych kapel.
Jerzy Waldorff:
– Ex professo wystąpię tym razem. Kapela z Kościerzyny wydała mi się bliższa ludowości,
instrumentarium jej bogatsze. Rozkazuję wam – te słowa skierował do pozostałych członków
jury – głosować za Kościerzyną!
Tego „rozkazuję” Kartuzy Waldorffowi już nigdy nie darują. Pomimo całej sympatii dla
kunsztu spożywania węgorza (tylko z kieliszkiem wódki). Pomimo wyrażonej uprzednio w
radio miłości do ziemi kaszubskiej: „A teraz na mym mknącym fiaciku przerzucam się z kapitalistycznego Zachodu (powrócił był właśnie z zagranicznych wojaży) na cudowną Szwajcarię (kaszubską), aby zasiąść w prapolskim meblu gdańskim i oceniać przebieg «Turnieju
Miast»”. Święte słowa.
Dla jednych jest to sprawa niestrawności, dla innych – nieledwie życia i śmierci. Poza
wszystkim, ile karier, ile małych indywidualnych awansów może od tego zależeć. Ileż ludzkich, pojedynczych pragnień, zawartych w kilku sędziowskich orzeczeniach...
– Ja wiem, panie – z nie skrywanym żalem perorował kartuski tubylec – że jeden musi
przegrać, a drugi wygrać. Ale dlaczego – jak nasz zawodnik chciał wytłumaczyć – to mu nie
pozwolili? Gdzie byli rzecznicy? Wyglądało na to, że Waldorff był jedynym rzecznikiem.
Franciszek Beeger był natomiast sędzią kontrolnym – wydelegowanym przez Kartuzy –
dla oceny przebiegu konkursu rybackiego. – Zawodnicy Kościerzyny – mówi teraz z pasją w
głosie – łowili ryby nad jeziorem już z samego rana. Początkowo miano łowić tylko z łódek.
Kiedy łódek dla wszystkich zabrakło, pozostali mieli łowić z brzegu. Byłem za tym, żeby tych
ryb nie włączać do punktacji, bo mogły być szwindle. Jak się okazało już w trakcie konkursu
– szwindle były. Ryby złowione wcześniej pozostały, rzecz jasna, w tych samych mieszkach,
do których teraz wrzucano ryby konkursowe. Kwestionowałem te ryby u sędziego międzynarodowego Komorowskiego. Początkowo się bronił. Nie chciał dolewać oliwy do ognia. Dopiero jak odkryłem u jednego z zawodników Kościerzyny szczupaka za cholewą – ustąpił...
Atmosfera zrobiła się od razu dość paskudna. Na dodatek dwóch kibiców drużyny kościerskiej połamało wędkę reprezentantowi Kartuz. W tej dość dwuznacznej sytuacji znów głos
zabrał Jerzy Waldorff. Orzeka – za resztę jury – konkurencję za niebyłą. Sędzia międzynarodowy Komorowski – delegowany jedynie do oceny tej konkurencji – ma minę dość niewyraźną. Pewno pamiętał jeszcze niedawny werdykt, kiedy to na jednym z boisk piłkarskich
Śląska czynnie znieważono sędziego. Tutaj ponadto znieważono jeszcze kilka innych osób.
Prokurator powiatowy z Kartuz Szulc, występujący w roli szeregowego rybaka był wzburzony do granic. Tym razem jednak zadecydowali inni. Podobnie zresztą jak w konkursie z garnkami.
– Wazon z wzorem kościerskim – daje upust swemu rozgoryczeniu sekretarz PMRN w
Kartuzach Irena Kostka – który tak się spodobał Andrzejowi Cybulskiemu, że samego profesora Adama Smolanę przegłosował, postawimy na najbardziej zaszczytnym miejscu w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Pod nim zaś umieścimy napis: „I nagroda w Telewizyjnym
Turnieju Miast Kartuzy-Kościerzyna”. Niechaj ludzie oglądają i łapią się za głowy, że tak
wygląda wzór kaszubski.
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Sprawę przesądził, a jakże, pan Waldorff...
– Sztuka jest sprawą wyłącznie osobistą – stwierdził. – Tak w sztuce, jak w literaturze, w
polityce jestem za oszczędnością środków wyrazu.
– Jednym tym zdaniem – oburzali się ci z Kartuz – załatwił ludowych artystów – Necla,
Adamczyka, Kazimierczaka i całą kaszubską tradycję ludowego wzornictwa. Tradycję wiekami narastającą.
Zgoła inaczej niż przy ocenie ludowych kapel (gdzie – przypomnę – głosował za tradycją
ludowości), tutaj zafascynowała krytyka... świeżość inwencji. Cicer cum caule (groch z kapustą), mocium panie – chciałoby się powiedzieć.
A więc kolejny punkt dla Kościerzyny. Oceny są wydawane szybko. Antenowego czasu
coraz mniej. Przed nami tyle jeszcze nie rozegranych konkurencji. Boss się niecierpliwi.
Ogłasza aktualny wynik: 4:1 dla Kościerzyny.
Po chwili jest już pięć do jednego.
– Sieci należało – tak jak się to robi po połowie – luźno zawieszać na słupkach. Pan widział, cały czas nasi prowadzili. Dopiero gdzieś w połowie trasy – mówi Wincenty Piasecki,
na co dzień szef powiatowej turystyki w Kartuzach, tutaj zaś szef organizacji – w pobliżu
kościerskich stanowisk nasi zawodnicy stanęli jak wryci. Bo biegnący za nimi przeciwnicy
nadepnęli im na sieć! W ten sposób zwycięstwo dosłownie wymknęło nam się z rąk...
Na wizji nieśmiałe próby interwencji. Na planie prawdziwa bitwa. Atmosfera staje się coraz gorętsza. Lada moment i stanie się coś bardzo nieprzyjemnego.
– Nadepnęli im na sieć akurat przy kościerskim domku. Gdyby nie zapomniano o rzecznikach, inaczej wyglądałby przebieg tej konkurencji. Sekretarz miejski z Kartuz nie ukrywa
swego rozgoryczenia: – Ja dzisiaj wprost pracować nie mogę. Suzin miał uwzględniać protesty, a jak przyszło co do czego, to o nich zapomniano. Czujemy się pokrzywdzeni...
– Ja już teraz doprawdy w nic nie wierzę – dorzuca kierowniczka wydziału ds. ewidencji
ludności w Kartuzach, Halina Górecka. – Mimo że urodziłam się w Kościerzynie widzę naszą
krzywdę.
A więc defetyzm? Cała nadzieja w tym, że chwilowy.
– Albo ten przewodniczący z Kościerzyny. Ciągle podawał daty „około”. W ten sposób
został wypaczony sens konkursu na najstarszy ród obu powiatów. – Herbarzem – orzeka Maria Kopicka, pracownik umysłowy kartuskiej Cepelii – to każdy może się posłużyć. Operować
zaś dokładnymi datami z wyszczególnieniem roku, miesiąca i dnia nie każdy. Walenty II Borzyszkowski – około 1637 roku, Walenty I około 1600. Tak nie można. W ten sposób doszlibyśmy do Piasta Kołodzieja około roku 900. Nasi zaś Borzestowscy to zgoła co innego.
Tak, tak należy respektować prawa historii. Ale nie tylko historii.
Edwin Stenka, nauczyciel z Przodkowa, pow. Kartuzy:
– Swoją oceną Waldorff skrzywdził dziewczęta z ogniska muzycznego. Tyle tygodni biedaczki ćwiczyły. Kiedy w zespole Kościerzyny wystąpił półzawodowy zespół „Honoratki” z
Gdańska (!) – takie tamtejsze „Filipinki” – Agnieszka Osiecka napisała im tekst, a zawodowy
solista z Trójmiasta go odśpiewał – cały ich wielotygodniowy trud poszedł na marne. Już nie
mam pretensji do telewizji, że nam dali załogę, która przegrała wyścig ósemek. „Gedania”
zawsze biła na głowę AZS. Tym razem, jak na złość, stało się inaczej. Fatum jakieś widać.
Ale o dziewczęta mam żal...
Zbyt wielki margines pozostawiono na subiektywne oceny. W niewielu konkurencjach decydował sam goły rezultat. Tabaki więcej utarła Kościerzyna, masła więcej ubiły Kartuzy.
Cienia wątpliwości. Powodów do waśni żadnych. Nie darmo waga jest symbolem sprawiedliwości.
– Kościerzyna już przed turniejem miała nieco większe szansę. Wyżej notowana w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki, lepiej dotowana w Wydziale Kultury WRN w Gdańsku. Nic więc dziwnego – powiada konsultant artystyczny Cepelii w Kartuzach, mgr Stefania
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Liszkowska – że kierownik WDK w Gdańsku Andrzej Cybulski przychylniej oceniał Kościerzynę.
A więc jak się okazuje, oceny branżowe miały zadecydować o tym, czyja kapela lepsza i
która rodzina silniejsza w przeciąganiu liny. Tę akurat szybko zdołała przeciągnąć na swoją
stronę ośmioosobowa drużyna, w skład której bez reszty weszli sami Pryczkowscy.
Irena Łomnicka, członek telewizyjnej ekipy obsługującej ten turniej:
– Nie można tych spraw, samego teleturnieju, traktować tak znów śmiertelnie serio. Waldorff i inni jurorzy także nadmiernie celebrowali oceny. Powinni pamiętać, jak tu na miejscu
wiele zależy od ich osądu.
– Wolimy honorową porażkę, niż TAKIE ich zwycięstwo – mówią dziś w Kartuzach.
Można jedynie mieć nadzieję, że rany wkrótce się zabliźnią.
„W mieście Kartuzy tragedia się stała...”
Nie zabliźniły się rany. Oto stało się, że Kartuzy wypowiedziały wojnę Kościerzynie. Topór wojenny został wykopany 25 maja...
Nazajutrz więc po teleturnieju mieszkańcy Kartuz spojrzeli na siedem gwiazd okalających
głowę gryfa w godle miasta i stwierdzili, że bardzo przybladły. Nikt nie miał już wątpliwości:
Kartuzy przestały być stolicą siedmiu kaszubskich powiatów. Na oczach całej Polski przegrały z odwiecznym pretendentem do tego miana – Kościerzyną.
Miasto okryło się żałobą. Z rynku zniknęły kolorowe plakaty o pięknie Kaszubskiego Pojezierza, z płotów zerwano afisze zapowiadające teleturniej. Pomorski Gryf znad magistratu
sfrunął do stolarni, gdzie sklejono mu rozbitą przez kościerzan głowę. Nad miastem znów
zagórował poklasztorny kościół kartuzów, którego dach przypomina swym kształtem wieko
ogromnej trumny...
Kac. Przemożny, paraliżujący wszystkich. Kac moralny. Zwyciężeni nie przyjęli zaproszenia do biesiadnego stołu zwycięzców.
Pierwsza otrząsnęła się młodzież. W poniedziałek po południu uczniowie szkół podstawowych obsiedli stoliki „Parkowej” i uknuli spisek. Nie mogąc oddać swemu miastu życia –
kościerzanie nie zdradzali ochoty do bójki – ofiarowali mu... całoroczny zapas makulatury.
W nocy z poniedziałku na wtorek stosy papierów zaległy wycackany rynek Kościerzyny.
Bojkot wszystkiego co kościerskie przybierał na sile. Zatrzymywano „pekaesy” jadące w
stronę miasta-zwycięzcy. Brakło benzyny na sprzedaż sąsiadom z południa. Wiatr zaś rozniósł papierzyska po ślicznie wygrabionych (na okazję turnieju) rabatkach i bramach dopiero
co odmalowanych kamienic. Wiał od kartuskiej strony...
A kiedy kościerscy dozorcy upychali do worków rozrzuconą makulaturę, mieszkańcy zdegradowanej stolicy Kaszub kontemplowali wielki afisz na rodzimym rynku...
„27 maja – głosił on – na rynku w Kartuzach odbędzie się wiec protestacyjny przeciwko
decyzjom jury. Instrumenty mile widziane”.
Takiego tłumu na rynku w Kartuzach nie widziano jeszcze z okazji żadnych uroczystych
świąt. Przybyli starsi i dzieci w wózkach, młódź kaszubska i ludzie dojrzali, „białek” też było
sporo. Padały okrzyki: „Niech żyje nasz przewodniczący!”, „Niech żyją nasi radni!”.
Tylko pogoda nie była łaskawa tego dnia dla demonstrantów. Lało jak z cebra, gdy pochód
kartuskich patriotów z tarczami na rękawach stanął przed mieszkaniem głowy powiatu. Na
miejscu okazało się, że przewodniczący jest jeszcze w pracy. Podeszli więc pod budynek powiatowej rady. Wywołano rajców na magistrackie schody. „Jestem z wami!” – zakrzyknął w
tłum ich przewodniczący, a echo hen daleko poniosło ten głos. Zdawało się wszystkim, że
odbił się od luster wszystkich sześciu kartuskich jezior.
Na transparentach widniały napisy: „Cna Kościerzyna bardzo pietra miała, że o własnych
siłach wystąpić nie śmiała”.
„Sto lat!” – zaintonowano z szeregów. To dla ojca miasta, co ich w biedzie nie opuścił. Jego zaś wspierali dzielnie w tych ciężkich dla miasta momentach prominenci z sąsiednich po-
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wiatów – Tczewa i Lęborka, a i telewidzowie z całej Polski. Na mieście tymczasem kto żyw
układał rymowanki. Wyszedł z nich obraz narosłych namiętności. „Waldorffie, Waldorffie,
nie przyjeżdżaj do Kartuz, bo utopimy cię w torfie” – głosiło jedno z bardziej łagodnych haseł, jako że inne zapowiadały bez ogródek: „Krytyk W., cud natury, zrzucimy go ze Złotej
Góry”. Elegijny zaś poemat uskładany z tej okazji zaczynał się słowami:
„Na Złotej Górze kole pomnika
spotkał się Suzin i jego klika.
Najpierw oblali, potem śpiewali
i Kościerzynie punkty dawali...”
Sam zaś mistrz ceremonii zapytany o poteleturniejowe impresje powiedział wprost:
– Już teraz wiem, najtrudniej przeprowadzić teleturnieje na Podhalu i na Kaszubach. Cóż
za krewcy ludzie...

60

Konterfekt i wizytówka
Rachunek zysków i strat...
Zburzony dom Brzeskiego przy ulicy Parkowej. Nadwątlony lotniczym bombardowaniem
dworzec kolejowy. Nad wyraz osłabione gotyckie, łukowo-żebrowe sklepienie kartuskiego
poklasztornego kościoła. Z groźbą osunięcia się jego wieżyc. Wynik artyleryjskiego ostrzału
wycofujących się w pośpiechu wojsk niemieckich. Gdy Rosjanie ulokowali swe podwody na
podwórcu pomiędzy kościołem a refektarzem, zamiar tych, co opuszczali miasto, mógł być
tylko jeden. Jaka zaś mogła być intencja tych co tu się rozlokowali? Liczyli na przykościelną
osłonę?
Należało co prędzej przystąpić do wzmacniania konstrukcji dachowych (styl gotycki siodełkowaty). Za wszelką cenę zdobyć potrzebną ilość miedzianych płyt w miejsce poturbowanych przez armatnie pociski. I nie zaprzestać nabożeństw, aby w tej pozamaterialnej postaci
zademonstrować swą wierzeniową reinkarnację.
W spadku zaś po okupacji pozostało, położone na niegdysiejszych bagnach tzw. Nowe
Osiedle. Rząd kilkunastu krytych czerwoną dachówką, stosunkowo nowoczesnych, jak na
owe czasy – tak, tak – bloków, postawionych przez firmę „Tiefbau Unternehmung Heinrich
Speck”. (W terenie, gdzie na bagniskach zimową porą urządzało się ślizgawkę). Z przeznaczeniem na zamieszkanie w tym osiedlu niemieckich ofiar nalotów dywanowych na miasta
Nadrenii, Westfalii i Zagłębia Ruhry. Nie zdążyli się w nich zbytnio rozgościć. Ale niejeden
problem mieszkaniowy dzięki temu osiedlu dało się zaraz po wojnie rozwiązać.
Zwłaszcza, że to osiedle wspierało inne – przy ulicy Zamkowej, w kilka lat później przemianowanej na ulicę Armii Czerwonej. Składające się z pięciu jednakowo prezentujących się
budyneczków i jeszcze dwóch przy ulicy Sambora. Firma „Franke” miała przy ich stawianiu
swój pokaźny udział. Temat sam w sobie: „Ruch inwestycyjny okresu okupacji”...
Hekatomba wśród ludzi...
Z rachunku strat pośród nich uczynionego naprędce wynikało, że zginęli najlepsi. Nauczyciel Robert Gransicki. Za to co uczynił dla szkolnictwa na Kaszubach i Mazurach. Członkowie Związku Zachodniego: Leon Cichosz, Nikodem Klucza, Leon Litwin, Paweł Nacel. Z
chwilą wybuchu wojny, zdesperowani będą pośród nielicznych aktywnie walczących z wrogiem. Po wielu latach ich synowie – Juliusz Gransicki, też nauczyciel Henryk Nacel będą
pośród zaproszonych na odsłonięcie pomnika pamięci pomordowanych przez hitlerowców w
dniu 14 września 1939 roku na Wzgórzu Wolności w Kartuzach.
Innych niemało...
Urzędnik Erwin Januszewski zmarł 14 stycznia 1942 roku w Dachau.
Podzielił jego los półtora roku wcześniej kupiec Teofil Jakusz.
Sekretarz miejskiej rady Franciszek Pospieszyński oraz ks. Leon Połomski zginęli w Stutthofie.
Drogerzysta Jan Zaremba rozstrzelany jeszcze w listopadzie 1939 roku.
Rzeźnik Franciszek Kuczkowski rozstrzelany w Kaliskach. Urzędnik Hieronim Śliwiński –
w Borkowie.
Urzędnik Brunon Jeliński zmarł w Mauthausen-Gusen.
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Ginęli najlepsi z najlepszych. Ci co uosabiali polską władzę na tym terenie. Jak Feliks
Drążkowski, Antoni Walaszkowski, Józef Renachowski, Władysław Jakusz-Gostomski, czy
Antoni Reitter. Ginęli: kupiec i kolejarz Jan Zimmerman, drogerzysta Feliks Wieczorek,
dentysta Stefan Skoracki, drogomistrz – nadzorował polskie drogi – Jan Cyganek, całe mnóstwo urzędników i księży. Ginęli od razu – w Kaliskach, na Wzgórzu Wolności, w Piaśnicy,
bądź w koncentracyjnych obozach. Z wycieńczenia krótko po wojnie.
Za sprawą ludzi takich, jak landrat Herbert Busch i kłaniający się przed wojną wszystkim
w pas właściciel ogrodnictwa, potem szef kartuskiej NSDAP – Fritz Guthjar. I systemu, który
ludzi tego pokroju powołał do sprawowania władzy.
Aleksander Majkowski wojny nie doczekał; zmarł rok przed jej wybuchem. Jaki los spotkałby redaktora „Gryfa”, autora „Remusa”? Strach pomyśleć...
Krótkotrwały moment ciszy wypełnionej ruchami wojsk już poza miastem, dla działań
wojennych nie będącym nigdy celem samym w sobie, wskutek tego niemal w całości ocalałym. I 10 marca wyzwolenie spod okupacji.
Z dziennika Anny Dziewiątkowskiej:
„Krótko po powrocie do Kartuz poszłam do rosyjskiego komendanta miasta, który miał
swą siedzibę w domu przy ulicy 3 Maja, naprzeciwko parku miejskiego, z prośbą o znalezienie mi pracy. Powiedziałam mu, co robiłam przez czas okupacji i że ukrywałam się na wsi.
Byłam cała opuchnięta, więc gdy komendant na mnie spojrzał, zapytał tylko w jaki sposób ma
mi pomóc. Po cichu liczyłam na skierowanie do szpitala. On zaś sięgnął do szuflady, wyciągnął z niej plik kluczy i powiedział: „stwórz milicję”. Poszłam na Rynek i otworzyłam pomieszczenia niemieckiej policji, znajdujące się na rogu ulicy Kościuszki, w miejscu gdzie
dziś znajduje się kwiaciarnia. W ciągu zaledwie jednego dnia zgłosiły się do mnie 72 osoby z
prośbą o przyjęcie do oddziałów milicji obywatelskiej. Nie opodal założyłam kuchnię. Dysponowałam 15 łóżkami zbitymi z desek. Kładłam w nich ludzi po dwóch. Poniżej tego pomieszczenia znajdowała się kuchnia. Kartofle woziłam z rynku bydlęcego, gdzie znajdowały
się ich olbrzymie ilości, zakopcowane na zimę. Kości dostałam od Rosjan. Ubój zwierząt robili u Pawelczyka na 3 Maja, naprzeciwko budynku elektrowni. Komendant miasta mnie lubił. Gdy była akademia przy końcu kwietnia w kościele dawnym ewangelickim w rynku,
przysłał dwóch żołnierzy rosyjskich. Zasalutowali i powiedzieli, że zaprowadzą mnie do kościoła, do ławki w której mam usiąść. Po akademii znów do mnie podchodzą, salutują i powiadają, że mają rozkaz odprowadzić mnie na powrót do gmachu milicji. Takiego honoru nie
doznałam już nigdy później. Wypełniałam rozkazy komendanta. Jednego razu komendant
spytał mnie, czemu miasto nie jest udekorowane flagami. Miałam tego dopilnować. Chorągwie miały być biało-czerwone i czerwone. Pewną ich ilość miałam odłożyć dla udekorowania Gdańska. Co robić? Skreśliłam orędzie do właścicieli wszystkich domów. Kto domu nie
udekoruje, tego dom zostanie uznany za niemiecki i wysadzony w powietrze. Nie mogłam
inaczej. Nie minęły dwa dni i całe miasto było udekorowane.
Wkrótce Kartuzy otrzymały wodę. Dotychczas pobierały ją z elektrowni wodnej w Rutkach pod Żukowem. Jednak Niemcy opuszczając ten teren, zniszczyli jej urządzenia. Odbudowali je Rosjanie. Z tej radości, że mogę się napić wody do syta, wypiłam jej tyle, że z miejsca nabawiłam się tyfusu. Ten sam los spotkał całą moją rodzinę. Siostra Zofia wkrótce
zmarła, po niej druga, po roku ojciec. Ja zaś leżałam aż do 24 listopada. Wypadły mi włosy,
byłam ludzkim szkieletem. Gdy wróciłam do milicji, nikt mnie tam nie poznał. Przez całą
chorobę nie zajrzała do mnie ani jedna osoba. Z ulicy Sambora 18, gdzie mieszkałam, musiałam iść drogą okrężną, gdyż przy ul. Majkowskiego mieszkał marszałek Rokossowski i była
ona zablokowana przez Rosjan.
Rosjanie bardzo mnie lubili. Zapraszali na kawę. Na tym kończę moje opowiadanie. Anna
Dziewiątkowska”.
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I fotografia sprzed lat. Pośród innych, w większości bardzo młodych ludzi, znajduje się jedyna kobieta, autorka powyższych wspomnień.
Jest rok 1946. Kartuzy liczą 6000 mieszkańców, co oznacza że w porównaniu z rokiem
1939 przybyło ich trzystu. Zważywszy na ofiary drugiej wojny światowej przyrost jest jednak
wyraźny. Nie ma pośród mieszkańców Kartuz obywateli wyznania mojżeszowego. W pierwszych dniach września widziano niejednego z Żydów kartuskich w Gdańsku z gwiazdą Dawida na ramieniu. Zapewne podzielili los swych pobratymców. W Kartuzach czasem ożywają
się głosy – ostatnio pisarza Bolesława Faca – domagające się upamiętnienia Żydów tej ziemi.
Byli wszak integralną cząstką tego miasta, jego równoprawnymi obywatelami. Nieznaczną,
ale odciskającą swe piętno na życiu miasta, mniejszością wyznaniową. Przy czynieniu rachunku strat o Żydach kartuskich z pewnością zapomnieć nie wolno.
Jak i o przyzwoicie zachowujących się podczas okupacji Niemcach. Wyrzucić z naszej
pamięci tych nielicznych, którzy ręka w rękę z SS-manami pomagali w aresztowaniu kartuskich patriotów.
Nadchodzi pamiętny dla Kartuz 6 lipca 1947 roku...
Kaszuba z dziada-pradziada Gereon Grzenia-Romanowski, wówczas w randze pułkownika
Ludowego Wojska Polskiego i do niedawna zastępca komendanta miasta Szczecina, organizuje w Kartuzach przekazanie sztandaru 60 Kartuskiemu Pułkowi Piechoty. Doprowadza do
zaproszenia na tę patriotyczną uroczystość marszałka Michała „Rolli” Żymierskiego.
Dwie były tego dnia kulminacje. Pierwsza to uroczysta defilada...
Na długiej serii fotografii wykonanych przez kartuskiego fotografa Leona Perszona kroczą
oni, PPR-owcy z Mirachowa. Zdemobilizowani niedawni żołnierze najrozmaitszych formacji.
Pochylają sztandary – jak czyni to choćby Jan Brillowski w marynarskim stroju – więźniowie
obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Maszerują warsztaty główne PKP Trojan i ich Koło
TPZ. Rzeźnik Knut ze swym cechowym sztandarem. Członkowie Związku Walki Młodych.
Dzieciarnia w kaszubskich strojach. Oddziały PRW. Pomieczyno, Parchowo, Goręczyno ze
swymi PPR-owskimi sztandarami. Na twarzach ludzi napięcie posunięte do granic emocji. Na
kartuskim rynku panuje nastrój euforii...
I druga kulminacja – uroczysta msza święta. Z ołtarzem udrapowanym maszopską siecią,
przedstawiającym ogromną łódź. Mszy towarzyszy nastrój uniesienia i patriotycznego zbratania.
Zapewne brał w niej udział pierwszy powojenny burmistrz Kartuz – tak naprawdę przewodniczący Miejskiej Rady – Jakub Banaszak. Niewysoki, drobnej postury, przez cały okres
przedwojenny należał do najuboższych mieszkańców miasta. Klasyczny proletariusz. Całymi
latami bezrobotny. Jedynym jego zajęciem było wystawanie na targowiskach z rodzajem ni to
gry, ni to zabawy cukierkowo-karcianej, w której powtarzał wciąż: „para-nie para”. I stało się,
że obdarzono go w mieście przydomkiem „Para-nie para”. Zdążył zapozować do pamiątkowej
fotografii z zespołem regionalnym „Kaszuby”, po czym ustąpił miejsca innym, lepiej od niego wykszałconym.
Kartuzy w zwierciadle przemian ogarniających cały kraj.
19 marca 1945 r. powołano w mieście Komitet Powiatowy PPR z chorążym Skołożyńskim
jako jego pierwszym sekretarzem. 8 czerwca tegoż roku Kartuzy są widownią „Dnia Nadania
Ziemi”. Okoliczni małorolni chłopi i dawniejsza służba folwarczna otrzymali w tym dniu 401
aktów nadania ziemi. Otwarto również Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w obsadzie 6
nauczycieli i 250 uczniów. W liczbach tych kryje się też napływ wilniuków, którzy drogą
przez Gdańsk i Sopot przybywają do Kartuz i już niebawem znajdują wspólny język z tubylcami.
Wilniukom tym łatwiej, że stać ich na gesty tego rodzaju jak polonistkę Reginę Żukowską,
która jako pierwsza powita przybyłą z hitlerowskich więzień, z miejsc kaźni Marię Szymi-
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chowską. To integruje i pozyskuje sympatię miejscowych. Rozładowuje liczne początkowo
uprzedzenia do „bosych Antków zza Buga”.
Życie tego miasta, jego dzień jak co dzień...
Wyznaczane możliwościami znalezienia pracy na miejscu, bądź też dojazdami w te rejony,
gdzie jej nie brakuje. Gdy zagasła już pamięć o olejarni mego dziada Bernarda Trepczyka,
przy ulicy Jeziornej (wyciskanie oleju z rzepaku), która splajtowała, bądź też, jak każe przekaz rodzinny, w całości została ofiarowana Niepodległej podczas narodowej zbiórki w latach
dwudziestych. Gdy odeszła w ludzką niepamięć pierwsza ta kartuska fabryczka, o całym rozpasaniu inwestycyjnym stanowić musiały zakłady wznoszone jeszcze za niemieckich czasów.
Jak owe wodociągi, hen z roku 1903 czy rzeźnia z 1912 roku. Pewne, nieznaczne, zatrudnienie dawał jeszcze kiedyś dom starców „Victoria Luiza” z 52 podopiecznymi.
A zatem gdzie też znajdowali zatrudnienie mieszkańcy mego miasta? Przed wojną wielu
jeździło do stoczni „Schichaua” i „Danziger Werft”, korzystając z faktu, iż przepisy graniczne
Wolnego Miasta nie były w nadmiarze surowe. Innych niemało do budującej się z rozmachem
Gdyni. Elektrownia w Rutkach pod Żukowem na rzece Raduni przygarniała garstkę chętnych.
Z gruntu niewykwalifikowanych – kamieniołomy w Mojuszu. Podjeżdżali też do Żukowa,
gdzie działały wtedy dwa młyny, w tym jeden Boelkego, oraz dwa inne pracowały na Raduni.
Tartak i młyn funkcjonowały w Miechucinie. Wielu ludzi znajdowało zatrudnienie w charakterze robotników leśnych.
W samych zaś Kartuzach...
Kilkanaście sklepów branż rozmaitych. Restauracje i kawiarnie, hotele i pensjonaty, tartaki
familii Sokolowskich i Rengerów, młyn Żyda Sylmana, późniejszy Zientary. Dawna „Emalienfabrik”, w sąsiedztwie kartuskiego browaru przy Klasztornej. I już doprawdy niewiele
więcej. Bo poza tym było to miasto urzędników i mnóstwa kupców, straganiarzy i zacnych
mieszczan, którym historia, póki co, gwarantowała względnie spokojną stabilizację. Było też
bazą wypadową dla ludzi, którzy w przyszłości zyskają miano turystów.
Są więc lata czterdzieste. Uwagę inwestycyjną skupia na sobie odległy od Kartuz 32 kilometry Gdańsk. Już jednak niebawem przyjdzie czas i na to miasteczko, pozostające jakby w
jego, Gdańska, naturalnym zapleczu. Jeszcze podsypiają sobie Kartuzy co nieco, jeszcze pozostają w letargu. Tu i tam odzywają się głosy, iż może dobrze byłoby stan ten zachować po
wsze czasy, orzekając raz na zawsze, iż miastu temu nie pisany jest ruch budowlany i tego
rodzaju ambicje.
Impuls, jak dzieje się to zazwyczaj w podobnych przypadkach, przyszedł z zewnątrz. Jeszcze nie w początkach lat pięćdziesiątych, gdy obowiązywała krótka kołdra czy jak kto woli
koszula, zawsze jednak bliska ciału. Odbywało się ogólne sztukowanie. Jak w przypadku
owego baraku, postawionego z dnia na dzień z przeznaczeniem na szkołę podstawową. No bo
skoro miejsc dla uczniów w kartuskiej „Jedynce” zabrakło...
Liczył sobie jedenaście lat, gdy postanowił odwiedzić powstałą właśnie przy ulicy Jeziornej modelarnię. Mieszkał po sąsiedzku. „Jesteś za młody”, usłyszał w odpowiedzi na swą
prośbę o zapisanie go w poczet członków. Z gniewu chwycił za pióro. Skreślił parę słów
skargi na adres redakcji „Dziennika Bałtyckiego” w Gdańsku. Wydrukowali. Ośmielił się raz
jeszcze. Znów opublikowali. Z miejsca poczuł się dziennikarzem całą gębą. A że w podpisie
kolejnych informacji widniało jego nazwisko: Brunon Dompke – korespondent, coraz bardziej umacniał się w swej wierze w moc pióra.
Jest rok 1953. Kartuski kronikarz uczęszcza do Liceum Pedagogicznego w Lęborku. Do
gazety podsyła więc co i raz korespondencje to z Kartuz, to znów z Lęborka. Tych pierwszych jest jednak dużo więcej. W większości traktują o sporcie, któremu – piłka nożna! –
Dompke z pasją się poświęca, strzelając mnóstwo bramek dla miejscowej Cartusii.
Uskarża się na zły stan koszy do śmieci. Na bezpańskie drągi walające się tu i tam. Na niepiękne miejskie gabloty. Zastanawia się, czemu to „Brylowski nie podpisał ankiety współza-

64

wodnictwa”. Wychwytuje drobne oszustwa kierowcy PKS-u na trasie z Dzierżążna do Kartuz.
Ostrzem satyry zwalcza brak papieru pakunkowego w sklepie rybnym na rogu ulic Kościuszki i Stalina. Kontentuje się faktem, iż tartak w Miechucinie wziął sobie do serca prasową
krytykę o złym stanie jego zakładowej gablotki, jak i tym, iż Mojuszowskie Kamieniołomy
wykonały plan przed terminem. Dostrzega osiągnięcia i braki w pracy ZMP w pow. kartuskim. Relacjonuje przebieg realizacji w Kartuzach hasła „Cały naród buduje swoją stolicę”.
Co i raz ujawnia, ile też skoczył w dal zawodnik Fiszbach Tadeusz.
Mało mu tego. Sięga do spraw powiatu. „Dlaczego Przodkowe nie przoduje?”, zapytuje w
tytule kolejnego artykułu. Gdy zaś odzywają się głosy protestu na ten jego tekst, odpowiada
następnym: „ZMP-owcy w Przodkowie dobrze pracują”.
Jest coraz bardziej wszędobylski. Objawia zainteresowanie zarówno sprawami sportu, jak i
rezultatami pracy przodowników BPP(?). Wali obuchem: „Kartuski aparat skupu żywca musi
zmienić styl pracy”. Bywa sielski: „Leon Mateja otrzymał nowe gospodarstwo”. Uderza w
ton patetyczny: „Z honorem wykonali zobowiązania 1-majowe”. „Jacy działacze, takie i odstawy”, zauważa dociekliwie w tytule innej swej publikacji Brunon Dompke – korespondent.
Czas biegnie. Zaczyna już obowiązywać inna stylistyka. Zwłaszcza, że wokół tyle się
dzieje. Oto w sąsiedztwie nowo powstającego Domu Rzemiosła – przez dziesiątki lat pełnić
on będzie funkcje akademijne, balowe, estradowe, filharmonijne i wiele innych – odbywa się
wielka Wystawa Rolnicza. Jest rok 1956. Czas wielkich przemian społecznych i politycznych.
Kartuski kronikarz powiadamia: „Szykujcie nowe buty!” Z jakiegoż to powodu? Bo przybędzie miastu ulic w nowo budowanych osiedlach przy ulicy Chmieleńskiej i Sambora. Osiedli wprawdzie długo jeszcze nie było, liczył się jednakowoż sam apel.
Za to przybywa miastu „punktów usługowych”. Nasila się walka z chuligaństwem. Kolegium Orzekające ma pełne ręce roboty. Sypią się kary i areszty.
W kwietniu 1959 roku kartuskiej łaźni miejskiej przybywa punkt chemicznego prania,
czyszczenia i farbowania. „Co będzie z budową basenu pływackiego w Kartuzach?”, zapytuje
Dompke w tytule prasowym. Nie przeczuwa, że i za ćwierć wieku Kartuzy mieć go nie będą.
Co więcej: kartuskie jeziora w liczbie trzech zatrute zostaną do tego stopnia, iż nie będą
nadawały się do czegokolwiek. Cena trwającego wiele lat niedoinwestowania. Stan jezior
Klasztornego, Karczemnego, Grzybieńskiego jest opłakany. Ścieki komunalne walą wprost
do nich. Gdy zaś przy ulicy Floriana Ceynowy (dawniej Cmentarnej) powstaje nowy szpital
na terenie sąsiadującym z Jeziorem Klasztornym, miara nieszczęścia się dopełnia. Fetor kloaki miesza się z zapachem chloroformu.
Ruch się już jednak rozpoczął. Trudny jest do powstrzymania. „W Kartuzach powstaje
pracownia urbanistyczna”, informuje korespondent. Na jej czele staje inż. Gorlikowski. To w
rezultacie prac projektowych tego biura w kilka lat rozlokuje się na terenach przycmentarnych
cała dzielnica, która od nazwiska swego projektanta – inż. Kostucha – zyska sobie miano
„Kostuchowa”.
Trwa batalia o nową łaźnię i pralnię dla Kartuz. Powiedzie się. Obiekt stanie przy ulicy 1
Maja.
Oto nowa drogeria przy ulicy Parkowej przyobleka się w wystrój iście dowojenny. Przeto
duet Dompke-Perszon naprędce fakt ten piórem i na fotograficznej kliszy odnotuje.
Kartuskie masarnie dalej są niepoprawne.
Coś już jednak się stało. Gmach poczty zyskuje nową elewację. Miastu przybywa wciąż
nowych, estetycznie prezentujących się sklepów. Mieszkańcom Kartuz nie przeszkadza bynajmniej, iż dawny „Tylner”, „Lipiński”, „Mięsikowski”, to teraz PSS czy MHD. Dalej sygnują te sklepy po staremu, według nazwisk dawnych ich właścicieli.
Kinem „Kaszub” zarządza... śpiewak operetkowy, znakomity solista pan Wasiel. Wkrótce
powróci do swej poprzedniej profesji, zadziwiając kartuzian niepospolitym kunsztem śpiewaczym w „Księżniczce czardasza” Kálmana, w spektaklu gdyńskiego Teatru Muzycznego.
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Takimi ukrytymi talentami dysponuje to miasto, wydawałoby się ustronne, pozostające na
uboczu wielkich spraw, polityki czy też kultury. Wkrótce absolwentem klasy maturalnej miejscowego liceum ogólnokształcącego zostanie Tadeusz Fiszbach. Niegdyś, krótko po wojnie,
wraz z rodzicami przybył z kresów wschodnich wprost do Kartuz. Tu zagrzał miejsce, swojsko się poczuł. Po latach, już w roli polityka, nieraz będzie miasteczko odwiedzał, zawsze
mając dla niego serdeczne słowo. Czy to wygłoszone z okazji jubileuszu zespołu regionalnego „Kaszuby” czy też - lecia miejscowego gimnazjum i liceum.
A miejska rada... W ciągu jednego roku odbędzie ona, bagatela, 730 posiedzeń. Ileż z nich
było poświęconych stanowi kartuskich jezior. Pobór wody z Raduni to jest jakiś sposób, lecz
na jak długo? Okaże się, że na wiele lat.
Oto mieszkańcy Kartuz: Agnieszka i Jan Serkowscy obchodzą swe złote gody. Oboje wychowali dziewięcioro dzieci i doczekali się 21 wnucząt.
Nie opodal Wzgórza Wolności powstaje zasadnicza szkoła zawodowa. Jak gdyby sygnał
nowych, dużo bardziej konkretnych czasów. Działa już także Szkoła Podstawowa nr 3. Całkiem nowa, wcale nowoczesna. A przecież sala gimnastyczna w niej niepełnowymiarowa.
Nadal więc brakuje miastu choćby jednej, pomyślanej na potrzeby sportu wyczynowego sali.
Ma je Tczew – jak i basen pływacki – mają je w Wejherowie i w Kościerzynie. Gimnazjalni
siatkarze z ligi uczniowskiej galopują więc po Lęborkach, Kościerzynach, Tczewach, Starogardach, Pruszczach, bez żadnych szans na zaprezentowanie się kartuskiej publiczności.
Sprzyja to otrzaskaniu się na obcych śmieciach, nie służy jednak pozycji w ligowej uczniowskiej tabeli... Od wielkiego dzwonu, i owszem, nadarzy się sposobność występu na odnowionym miejskim stadionie, z którego – czy już na zawsze? – zniknęły korty tenisowe.
A kartuski „Las” – „Wypracowuje dewizy nawet nocą”. Niechaj mu będzie na zdrowie.
Swój jubileusz obchodzą kartuscy ceramicy – Marta i Władysław Meissnerowie. Ich nazwiska słynne były jeszcze przed wojną, teraz stają się oni obiektem zainteresowania etnografów.
Kartuski kronikarz dostrzega „Blaski i cienie w pracy Kaszubskiego Muzeum Regionalnego”.
Miejscowemu gimnazjum przybywa uczniów. Liczba ich skacze ze 150 do 500.
Uznanie muszą budzić zdjęcia sklepowych półek kompletnie zapełnionych różnorakim,
może nie zawsze najwyższej jakości, ale zawsze, towarem.
„Kartuzy – miasto czystości”, zauważa bez cienia zgryźliwości miejski kronikarz, uzupełniając swą informację stosowną fotografią. Rozmaicie, oj rozmaicie będzie z tą sprawą już w
niedalekiej przyszłości...
Kartuski fotograf Leon Perszon obchodzi – jest rok 1962 – jubileusz 47 lat pracy w zawodzie. Zliczyć można ile ich jest, gdy piszę te słowa w dwadzieścia kilka lat później.
Miejskie gimnazjum pęka w szwach. Przyjdzie dobudować mu skrzydło jedno i drugie.
Dopełnić je salą gimnastyczną wreszcie w sam raz. To w niej wykluje się talent wicemistrza
świata juniorów w zapasach Radosława Turkota. Bez tej sali zapewne nikt by dziś o nim nie
słyszał. Ileż to talentów na tę i podobną miarę utraciły Kartuzy w latach poprzednich?
„To nie cyrk, lecz perła”. Tak zatytułuje Dompke swą informację o przemianowaniu przyczepy na ruchomy warsztat naprawczy. Przyczepa należy do spółdzielni 1 Maja w Kartuzach i
objeżdża cały powiat z ofertą rozmaitych usług.
I nagle strzał: „Kartuzy walczą o tytuł mistrza gospodarności”. Stan jezior będzie niewątpliwie główną przeszkodą na drodze do jego uzyskania. Starczy, że wysoka komisja poczuje
ów szczególny fetorek dochodzący z przyjeziornych części miasta.
Wokół zaś przybywa domów, całych dzielnic, zakładów przemysłowych. Osiedle mieszkaniowe oddane do użytku w roku 1965 zyska miano XX-lecia PRL. Kolejne nosić będzie
nazwę Osiedla Zawadzkiego. Następne – Derdowskiego. Jeszcze inne – Wybickiego.
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Dzień, w którym w miejsce dotychczasowych zakładów pomocy naukowych powstanie z
gruntu nowa Wytwórnia Pomocy Naukowych, będzie wielce znaczący dla nowszych dziejów
miasta. Dookolne lasy i rezerwy (ukryte) rąk do pracy zdecydowały o takiej lokalizacji tych
niemałych, jak na Kartuzy, zakładów. O tyle jeszcze dla piszącego te słowa ważnych, że
znajdzie w nich przystań na pomaturalne dwa miesiące, wypełnione oczekiwaniem na rozpoczęcie studiów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcja technika
normowania płac była wcale, wcale, skoro stanowiła okazję do pogadania sobie po kaszubsku
z tokarzami, lakiernikami, frezerami i innymi fachowcami z branży drzewnej.
„Jak grzyby po deszczu”. Kartuski kronikarz mniej już jakby uwagi poświęca sprawom
inwestycyjnym, może po prawdzie dziennikarsko mniej efektownym. A przecież rodzi się w
mieście zakład wylęgu drobiu. Przy ul. Chmieleńskiej rozlokuje się „Eltor”, obsługujący rolnictwo. Przybywa miastu zakład produkcji leśnej „Las” oraz ośrodek transportu leśnego,
lecznica dla zwierząt i stacja Polmozbytu. W siłę rosną gospodarka komunalna i przedsiębiorstwo transportowe. Krzepnie też spółdzielnia metalowa, nosząca miano 1 Maja. I jeszcze zamrażalnia i przetwórnia, zakład obrotu artykułami przemysłowymi i spożywczymi, nowa siedziba kartuskiej Cepelii, gmach PZU oraz wytwórnia wód gazowanych i rozlewnia piwa.
I drugi moment kluczowy: „zdeglomerowanie” do Kartuz – za czasów premiera Jaroszewicza – gdańskich zakładów „Veritas”. Sporych, zatrudniających u siebie mnóstwo tubylców,
zwłaszcza kobiet.
Do tego nowe sklepy, kawiarnia przy ulicy Parkowej, nowy urząd miasta i nowy komitet
partii, supersam przy Dworcowej, estetyczny dworzec PKS-u, gdzie stale i po dziś dzień słychać rozmowy prowadzone po kaszubsku.
Tutaj w rozbudowie jest urząd pocztowy, tam zaś spółdzielnia metalowa. Wyrasta Technikum Mechaniczne, wznosząc na wyższe piętro kwalifikacji dotychczas istniejącą w mieście
zasadniczą szkołę zawodową.
Reforma administracyjna roku 1974 staje się dla miasta swoistym szokiem. Oto w wyniku
likwidacji powiatów z Kartuz ma się wyprowadzić raz na zawsze i z kretesem Sąd Powiatowy, Prokuratura Powiatowa, niektóre przedsiębiorstwa budowlane, czujące się całkiem już
swojsko. Po raz więc kolejny miasto ma zostać sprowadzone do roli podrzędnej w stosunku,
do ościennej Kościerzyny, miasta, jak chce tego administracyjna reforma, „rejonowego”
Zgroza i przygnębienie. Objawy zniechęcenia.
Z usunięcia się sądu naprędce korzysta kartuska energetyka, wprowadzając się do budynku
po nim. Przez tyle lat zazdrośnie spoglądali energetycy na znajdujący się naprzeciwko gmach
sądu aż wreszcie doczekali się wielkiej dla siebie chwili.
I minie długich osiem lat, aż w roku 1986 „Dziennik Bałtycki” oznajmi piórem swego od
32 lat kronikarza: „Sąd powraca do Kartuz”. I Prokuratura także. Nadto, cichcem, niektóre
zakłady budowlane. Niezbyt gościnnie i swojsko było im w Kościerzynie.
Pora więc stosowna dla utworzenia w mieście Towarzystwa Miłośników Kartuz. Takiego,
które nie tylko w szyldzie miałoby wypisane słowa o powstrzymaniu przemysłowej ingerencji
w życie miasta. Już bowiem uznano, iż jest ona nadmierna, co przecież musi odbić się niekorzystnie na środowisku naturalnym.
O tych i innych sprawach była okazja mówić i dyskutować z okazji hucznie obchodzonego
600-lecia Kartuz, oraz 60 rocznicy ich istnienia w roli miasta.
Nie zdążył zawiadowca stacji PKP Henryk Miotk wymalować z tej okazji herbu Kartuz na
jednej z pozostałych wolnych plansz na ścianie dworca. Ściągnął do siebie renomowanego
plastyka, który mu odpicował w kaszubskie wzory całe wnętrze. Słowa Derdowskiego kazał
zawiadowca umieścić od frontowej strony. Te głoszące, że nie ma Kaszeb bez Polonii a bez
Kaszeb Polsci. Na herb już nie starczyło impetu a może czasu? Odkąd jego i kolegów staraniem stanął na skwerku przed dworcem pomnik ofiar II wojny wśród braci kolejarskiej, miał
prawo uznać, że już niejedno gwoli upamiętnienia był uczynił. Swemu miastu po części spła-
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cił dług, w sposób aktywny uczestnicząc w owej zapełniającej kartuskie okna sklepowe wystawie fotogramów i dokumentów z dziejów miasta. Dr. Aleksandrowi Majkowskiemu – był
lekarzem kolejowym, a jakże – organizacją wystawy w dworcowej świetlicy, pełnej akcentów
literackich. I tylko ten herb... Dzieło nie spełnione. Choć już się mogło wydawać, iż z okazji
jubileuszu – podwójnego! – miasta uda się rzecz tę sfinalizować. W sposób świadomy pragnął
coś pozostawić do zrobienia młodszym od siebie, kolejnym generacjom? Kto go tam wie...
Jubileuszowe słowa, wygłaszane z wielu mównic naraz, o maleniu roli miasta musiały dotrzeć gdzie trzeba, skoro w rok, dwa później wypłoszone z Kartuz urzędy i instytucje, cichcem bo cichcem, ale zaczęły powracać.
– Mamy dziś najgorszą gastronomię w całym województwie! – zabrzmi donośnie głos jednego z miejskich włodarzy. – Nie mamy przyzwoitej bazy turystycznej, noclegowej, campingu. I to w sąsiedztwie zabytku klasy zerowej, z rojem stale, bez względu na pogodę i porę
roku, oblegających go turystów z całego świata. I cóż nam w tej sytuacji po Muzeum Kaszubskim z jego unikatowymi eksponatami, po Franciszku Brzezińskim, znakomitym gawędziarzu, po Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca „Kaszuby”.
Jeśli w tej płaczliwej formie, wykorzystując jubileuszowy dublet, wypowiada się miejski
sekretarz...
A zatem: powrót do roli bazy wypadowej w rejon jezior Raduńskich. Do statusu zaplecza
turystycznego dla Trójmiasta i reszty kraju. Tylko że wówczas potrzebne są usługi, hotele,
restauracje. Dopiero wtedy – po uprzednim uporządkowaniu spraw wodno-ściekowych – stać
by się mogły Kartuzy na powrót wizytówką Ziemi Kaszubskiej.
Towarzystwo Miłośników Kartuz miało być tej wizytówki oprawką. Zawiązała się grupa
inicjatywna. Rozesłała kilkadziesiąt zaproszeń do ludzi, którym sprawy miasta są bliskie. Na
spotkanie przybyło ich... dziewięcioro. Szef miejscowego oddziału Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego prawnik Roman Regliński, emerytka Anna Dziewiątkowska, kustosz Muzeum
Kaszubskiego Janusz Gierucki, zawiadowca stacji PKP Henryk Miotk, nauczyciel Leon Brylowski, kartuski gazetowy kronikarz Brunon Dompke, fotograf Jan Brillowski oraz Ryszard
Mielewczyk. Ten ostatni wykonał pamiątkową serię zdjęć ze spotkania założycielskiego. Stół
zastawiony mnóstwem nie otwartych butelek i szklanek, stertą materiałów informacyjnych. I
oni, dla których starczyła piąta część końca stołu. Miny inicjatorów nie zdradzają nadziei na
pomyślny rozwój ich planów.
I rzeczywiście. Decyzją naczelnika miasta – w podpisie widnieje nazwisko mgr. Gerarda
Leszkowskiego, kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego –
odmówiono zgody na powołanie do życia Towarzystwa Miłośników Kartuz, decyzję tę motywując tym, iż nie byłoby ono afiliowane przy Zrzeszeniu Kaszubko-Pomorskim, musiałoby
więc być jednostką samoistnie prawną.
Grupa członków-założycieli rozprysła się. Pomysły uporządkowania Gaju Świętopełka,
wzniesienia na powrót wieży widokowej na Górze Szpiczastej musiały zostać odłożone ad
acta, może nie zapomną o nich przyszłe pokolenia. Oni bowiem – średnia wieku założycieli
65 lat – już nie zdążą tego zrealizować. Obowiązek ten spadnie na barki młodszych i dużo
młodszych.
Choć przecież liczy się, że próbowali. Powołali się pod broń całkiem dobrowolnie i ochotniczo. A że przy tym dostali co nieco po rękach i po głowach?
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Epilog
Moje miasto... Przed z górą sześciuset laty zrodziło się pod wpływem owego szczególnego
impulsu, jakim stało się usytuowanie właśnie w tym miejscu klasztoru kartuzów. Z upływem
czasu sam klasztor, jego kolejni przełożeni i zakonnicy ulegli w znacznym stopniu germanizacji. Historia sprzyjała pogłębianiu się tego procesu. Reszty dopełniły zabory.
A przecież okoliczny żywioł kaszubski co i raz podchodził do Kartuz. Tak było zwłaszcza
przez cały wiek dziewiętnasty, gdy w znacznym stopniu zasilał on ów formujący się organizm
osady, miasteczka, na koniec miasta co się zowie. Właśnie wiek dziewiętnasty zaprowadził
pruskie formy organizacyjne, wniósł niemiecki język do szkół i urzędów, niemieckie szyldy
restauracji, hoteli, takież tytuły gazet. Kaszubszczyznę, wolno sądzić, słyszało się tutaj przede
wszystkim w dni targowe, przy szklance piwa oraz w domu. Zaborca wyczuwał obszary niechęci do swych rządów, do ich obrzędowości, pruskiej w swej istocie. Niechęci tych, o których pisał Günter Grass, że byli tu zawsze, Kaszubów. Okopywał się więc Prusak gotykiem
tablic nagrobnych, nazwami ulic, placów, nieodłączną gapą na każdym z urzędów, które do
życia powołał, przyrynkową kirchą. Na sam koniec swych rządów – szczyt uzurpacji – owym
parkowym „Kriegerdenkmalem” na pamiątkę bitwy pod Sedanem. Ku pokrzepieniu czyich
serc? Tubylczych, kaszubskich? Nie. Własnych, pruskich.
Aż przyszła do Kartuz Niepodległa. Podeszła „błękitnym wojskiem” gen. Józefa Hallera,
inkorporującym Pomorze Gdańskie – o paradoksie, bez Gdańska samego – do Polski. Przybyła urzędem polskiego starosty. Podmianą szyldów na swojsko brzmiące, a także języka
wykładowego w kartuskich szkołach. Budową pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w miejsce owego „wojaka” w pickelhaubie. To chyba właśnie wówczas odbył się ów
pierwszy poważny exodus z Kartuz ludności pochodzenia niemieckiego lub, po części zapewne także, tej zgermanizowanej, o często z polska brzmiących nazwiskach.
Polskie są więc teraz tytuły gazet. Jedna – „Zrzesz Kaszëbskô” – wręcz zyska kaszubskie
miano. Polskie i katolickie obchodzone są w mieście święta i uroczystości. Do miasta wprowadzają się polskie instytucje, urzędy, organizacje. I na polskie zostają przemalowane szyldy
uliczne. Miejsce „wojaka” zajmuje figura Matki Boskiej. Klasyczna ekspresja różnic pomiędzy prusko-niemieckim a polskim usposobieniem. Tak będzie przez 21 lat, zaledwie przez 21
lat...
Czasu było dość, ażeby wzbudzić chęć odwetu ze strony tych, którzy poczuli się odepchnięci. Na tej ziemi odwiecznie graniczno-pogranicznej kolejne zmiany gospodarzy następowały dość często, poza tym w sposób burzliwy i dramatyczny. Jeśli więc historia kołem się
toczy, to w Kartuzach była ona zawsze odrobinę bardziej „kolista”. Czas okupacji kirsze protestanckiej wyznawców wcale nie przysporzy, natomiast z kretesem wypędzi wyznawców
religii mojżeszowej, którzy w przeszłości tego miasta w znacznym stopniu stanowili o jego
dynamicznym rozwoju, o jego zewnętrznym wyrazie i kolorycie, o jego szczególnym esprit.
Wiosna roku 1945 przyniosła kolejną zmianę. U schyłku zimy wyszli z miasta panowie
życia i śmierci. Cmentarz zwany „niemieckim” (ten przy ulicy Cmentarnej) wkrótce zostanie
zaorany i przedzierzgnie się w park zieleni z figurą Aleksandra Majkowskiego w centralnej
części. Los jego podobny jest zatem do losu żydowskiego kirkutu pod mezowskim lasem.
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I choć po latach mija złość i zacietrzewienie, nie powinno to oznaczać wcale zapomnienia,
zaniku pamięci o dawnych sporach, podchodach, a bywało, niechęci wzajemnej mieszkańców
tego miasta. Skoro niemożliwością okazała się ich spokojna koegzystencja przez więcej niż
130 lat...
Nadeszła pora okrzepnięcia Kartuz i ich mieszkańców. Dowodem choćby odgrzebanie
odwiecznego sporu o miano kaszubskiej stolicy, dla którego ów teleturniej z końca lat sześćdziesiątych stał się wybornym pretekstem.
A poza tym sport w jego wyczynowym kształcie, powiązany z dziejami arcykaszubskiej
familii. To już lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Wybijanie się Kartuz na krajowość,
wreszcie na europejskość i światowość także i tym sposobem. A zatem chęć pokazania się
tego miasta w nieco innym jeszcze świetle, przez pryzmat sportu właśnie, tego pisanego z
dużych liter.
Takim objawiło mi się to „moje miasto” i takim je, opisałem.
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1. „J. Brillowski”. Tak nazywała się firma fotograficzna o największej w Kartuzach renomie. Przemierzało się odległość od furtki w ogrodzie i już był ten piętrowy dom, mieszczący
w swym wnętrzu co się zowie atelier oraz pracownię fotograficzną.

2. Założyciel rodu kartuskich fotografików w obiektywie aparatu z początku wieku. Sam
mistrz Józef Brillowski w roku 1901 jeszcze w nadreńskim Düsseldorfie.
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3. Wykonana samowyzwalaczem pamiątkowa fotografia. Prócz Józefa Brillowskiego z
małżonką, pozują do zdjęcia dwaj chłopcy. Ten mniejszy to Jan Brylowski, który po swym
ojcu odziedziczy fotograficzną smykałkę. Jest rok 1919...
(Fot. Józef Brillowski)
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4. Oto więc Plac św. Brunona w niecałej okazałości, bo bez owej figurki, którą przysłoniło
drzewo z lewej strony kadru. Prawą wypełniają bez reszty trzy kamienice – ta numer 3 ze
sklepem Berenta, później własnością Lipińskiego. Numer 2 - niegdyś ze sklepem Engela,
później z kinem, wreszcie z „Bazarem”, czyli kartuskim domem towarowym. I kamienica
numer 1 – ze sklepem piekarza Rabowa.
5. Na Placu św. Brunona w roku 1926 w dniu 3 maja odbywa się uroczysta defilada. Z
okien okolicznych domów swobodnie powiewają biało-czerwone flagi...
(Fot. Józef Brillowski)
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6. Gaj Świętopełka z Wyspą Łabędzią i miejskimi łazienkami. Jezioro Klasztorne już
wówczas wydaje się od swej brzegowej strony co nieco zarośnięte...
(Fot. Józef Brillowski)
7. W podpisie pod zdjęciem z pruskiego albumu widnieje słowo: „Kreishaus” – siedziba
władz powiatowych. I flaga na tym budynku pruska. Ulica, choć w tym fragmencie płaska,
nazywa się Bergstrasse. Szyld po lewej opatruje hotel wraz z restauracją. To właśnie miejsce,
należące wtedy do Plichty, odwiedzać będzie już za polskich czasów co dnia, stale o tej samej
godzinie, autor „Życia i przygód Remusa”. Wstępować będzie na rytualny „Jeden kieliszek”,
by – nie oglądając się na boki – powrócić zaraz do swych zajęć.
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8. Ulica Parkowa w kształcie sprzed z górą półwiecza. Taka, jaką z fotograficzną dokładnością ujrzał nieznany artysta malarz. Jeszcze z gankami, schodkami, odrzewioną. Kto wie,
czy nie najbardziej dostojną w swej mieszczańskości...
9. Ta sama ulica Parkowa nieco później. Już bez owych ganków, za to z lampą gazową pośrodku.
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10. Przy ulicy Chmieleńskiej, dawnej Goulonstrasse (Indycza), pod samym lasem, w znakomitym miejscu widokowym na panoramę Kartuz stała owa „ławka asesora”.
(Fot. Bronisław Ropel)

11. W domu przy Apothekerstrasse właściciel Leszkowski trzymał swe konie wraz z powozami. Prócz tego mieściła się w nim, co pokazuje fotografia z 6 czerwca 1914 roku, „Conditorei Café und Restaurant” Kurta Christeleita (tel. nr 41). Poza tym „Amts und Gemeinde
Vorstand Karthaus” z charakterystyczną gapą w szyldzie. Innymi słowy Urząd Gminy w
Kartuzach.
(Fot. Józef Brillowski)
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12 Jacyś umundurowani panowie pozują do pamiątkowej fotografii. Napis poniżej głosi ni
mniej ni więcej: „Policyjny Klub Sportowy «Bałtyk»”. Zdjęcie z 1932 roku.
(Fot. Józef Brillowski)
13. Biskup pelpiński Stanisław Okoniewski dał się sfotografować w otoczeniu księży dekanatu kartuskiego. Jest rok 1924.
(Fot. Józef Brillowski)
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14. Nadeszła chwila dla Kartuz historyczna. Sam gen. Józef Haller składa wizytę w kartuskim sierocińcu. Obok generała widnieją sylwetki ks. Jana Krysińskiego – kartuskiego proboszcza, siostry Teodory Kromolickiej – przełożonej miejscowych sióstr wincentek oraz żony
lekarza weterynarii pana Ruchowa. Zdjęcie wykonane zostało z „Kaszubskiego Dworu” Borzestowskiego.

15. Uczestnicy Zjazdu Powstańców i Wojaków w roku 1927. Z prawej widoczna dolna
część fasady kościoła ewangelickiego. Obok widnieje, nie istniejący po wojnie, dom zakrystiana Schlöttera.
(Fot. Józef Brillowski)
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16. Owi „powstańcy i wojacy”, co było wówczas lokalną tradycją, kazali się sfotografować
pod figurą Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej od roku widniejącą pośrodku miejskiego
parku.
(Fot. Józef Brillowski)

17. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie po latach stanie figura Matki Boskiej, jeszcze
za pruskich czasów wbijał się w parkową przestrzeń ów „Kriegerdenkmal”, przez mieszkańców Kartuz zwany „wojakiem”.

80

18. Rozpoczyna się fotoreportaż z uroczystości ponownego odsłonięcia „wojaka” w roku
1941. Na pierwszym z serii zdjęć hitlerowski funkcjonariusz głosi zapewne o odwiecznym
niemieckim prawie do Kaszub. Zewsząd otaczają go poczty sztandarowe, są SS-mani, policjanci i Fahny z hackenkreuzami. „Wojak” jeszcze przysłonięty powłóczystą draperią.
(Fot. Jan Brylowski)

19. W momencie odsłonięcia „wojaka” nagle zaświeciło słońce. Hitlerowiec na trybunie
oddaje cześć stojąc na baczność, twarzą zwrócony w stronę słońca. Twarze otaczających pomnik kombatantów I wojny mają wyraz niezdecydowania...
(Fot. Jan Brylowski)
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20. Oto pomnik w całej okazałości.
(Fot. Jan Brylowski)

21. A przecież na powrót stanął w dawnym miejscu pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej...
(Fot. Jan Brylowski)
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22. Wieżyczka, pozostałość po kapliczce św. Krzyża. Nie ma już dziś po niej nawet śladu.
(Fot. Jan Brylowski)

23. Charakterystyczny domek ze stożkowatą wieżyczką krył w swoim wnętrzu gabinet lekarski doktora Niklasa.
(Fot. Bronisław Ropel)
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24. Oto więc czas, gdy Danzigerstrasse przemianowana została na ulicę Gdańską...

25. Sporom, dyskusjom o herbie dla miasta towarzyszy wiernie „Gazeta Kartuska” Jana
Bielińskiego. Taka, próbując, nadążyć za tempem przemian tyle samo kaszubskich co i światowych, gazeta.
(Fot. Józef Brillowski)
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26. Ze szczątków rozbitych, rozłupanych przez zrzucenie z kościelnej wieży dzwonów
powstaną w kilka lat później nowe dzwony.
(Fot. Jan Brylowski)

27. W jednym ujęciu dwa nieszczęścia – to osobiste i ogólne...
(Fot. Jan Brylowski)
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28. Maria lubiła to miejsce, ten dom od werandowej strony prześwietlony słońcem...
(Fot. Jan Brylowski)

29. W roku 1933 do pamiątkowej fotografii wykonanej na tle wałów usypanych wokół
miejskiego stadionu ustawią się pracownicy państwowych urzędów miasta Kartuzy wespół z
co bardziej szacownymi obywatelami. Są tu więc: sekretarz wydziału powiatowego Renachowski, red. Józef Witosławski, budowlaniec Gołuński, burmistrz Walery Kubasik, lekarz
weterynarii Bernard Nowak, ks. Bork z Pomieczyna (w bestialski sposób zamordowany później przez hitlerowców), dr Stanisław Borowski, Emil Lniski, mec. Szlachcikowski, komendant policji Dudziński.
(Fot. Józef Brillowski)
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30. Na arcypamiątkowej fotografii Aleksander Majkowski przemierza (z nieodłączną gazetą w ręce) odległość od dworca kolejowego w Kartuzach, do centrum miasta. Towarzyszą
mu w tym spacerze żona – Aleksandra z Komorowskich Starzyńska, córka Damroka oraz syn
Mestwin, zaginiony w mrokach II wojny światowej.

31. Kazimierz Pryczkowski, pierwszy w dziejach miasta mistrz Polski w zapasach.
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32. Z ulicy Sambora do szkoły numer 1 było o rzut kamieniem.
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35. Już wkrótce wybuchnie prawdziwie święta wojna...
(Fot. Bronisław Ropel)
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36. Widok na ogólną scenerię pojedynku. Ze Złotej Góry na jez. Brodno Wielkie i okalające je zewsząd morenowe wzgórza.
(Fot. Bronisław Ropel)

37. Plac boju gotowy. Burmistrz Kartuz Ambroży Bucholc wciąż wesoły, nieświadomy
całkiem, co tu się już za chwilę wydarzy. Kamery wycelowane w owo zaimprowizowane telewizyjne miasteczko.
(Fot. Bronisław Ropel)
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38. Dziewczęta z ogniska muzycznego w Kartuzach. Cóż, nie dadzą rady gdańskim „Honoratkom”, udzielającym swych szkolnych głosów ekipie Kościerzyny...
(Fot. Bronisław Ropel)

39. Podczas powojennego przemarszu nie zabrakło dzieciarni w strojach kaszubskich.
(Fot. Leon Perszon)
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40. Trybuna honorowa w otoczeniu pocztów sztandarowych w tłumie mieszkańców Kartuz, na niej zaś sam Pan Marszałek Rola-Żymierski.
(Fot. Leon Perszon)

41. Także i kartuski fotograf Józef Brillowski znalazł się pod trybuną honorową.
(Fot. Leon Perszon)
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42. Anna Dziewiątkowska znajduje się w grupie pierwszych kartuskich milicjantów.
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