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„Moje życie było zwyczajne, nie in
ne niż życie tysięcy Kaszubów w la
tach 1930—1970. To, że z wiejskiego 
pacholęcia z zapadłej wsi kaszub
skiej wyrosłem na wiejskiego nau
czyciela, że zdobj'lem pewien szacu
nek mimo „plam” z okresu okupacji, 
zawdzięczam po części mojej praco
witości, po części zbiegowi dziejo
wych przeobrażeń, jakie w tym cza
sie nastąpiły. (...) Moje życie — 
zresztą jak życie całego mego poko
lenia — nie było łatwe, nie było 
usłane różami. Moje życiowe drogi — 
przede wszystkim te z okresu woj
ny — były bardzo pogmatwane. Po 
wojnie zaś ciągłe łączenie pracy za
wodowej i społecznej z własnym 
doskonaleniem zawodowym i niedo- 
maganiami życia codziennego wy
magało wiele hartu i samozaparcia. 
Wiem, co to niedostatek, głód, lęk, 
wojna, upośledzenie społeczne, wro
dzona nieśmiałość, trudności w na
wiąż} waniu kontaktów z innymi 
ludźmi, choroba i różne życiowe za
wody i niepowodzenia. Wiem też, co 
znaczy utrata wolności, tęsknota za 
krajem, zgroza niewoli, trud powo
jennej odbudowy, walka z samym 
sobą, z przesądami, starymi nawy
kami i poglądami, z ludzką nieświa
domością, obojętnością, zachłannoś
cią i zawiścią. Rozpocząłem niełatwe 
życie w zupełnie innych warunkach 
społeczno-ustrojowych, a kończę w 
odmiennych, zasadniczo, różnych od 
tamtych z okresu przedwojennego”.

(z Poslovwa od autora)
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Zonie Marii, rodzeństwu, dzieciom, wnukom 
i byłym uczniom oraz wszystkim, którzy 
w mym życiu współdziałali

— pracę tę poświęcam
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Część I-Stegne i dróżki

Dzeje mojich stron

W niedziele przed południem najchętniej pasałem bydło w kulach 
pod Szuchmanką. Przychodził tam do mnie karczmarz Tónk Szy
mański, stary kawaler, człowiek niewielkiego wzrostu, mający spo
rego zeza. Ten niepozorny człeczyna był prawdziwą zbychowską 
encyklopedią. Lubił opowiadać o starych dziejach, a ja chętnie go 
słuchałem, bo historia ziemi rodzinnej wielce mnie interesowała. 
Nasz karczmarz dużo czytał. Miał sporo własnych książek polskich 
i niemieckich, abonował też kilka gazet i periodyków. Język nie
miecki znał ze szkoły z czasów pruskiego zaboru. Ze mną chętnie 
gawędził, bo słuchałem go z zainteresowaniem i zadawałem pyta
nia, na które z przyjemnością odpowiadał. Był trochę gadułą, ale 
mnie to nie przeszkadzało. Umiałem go naprowadzać na właściwe 
tematy.

— Naszö wies — zaczynał karczmarz — to storo wies, baro 
stóró wies. — I snuł swą opowieść, z której wynikało, że dawna 
nazwa wsi miała brzmienie inne niż dziś. W starych księgach 
i źródłach zapisano, że istniała już w pierwszych wiekach naszego 
tysiąclecia, a może i znacznie wcześniej, o czym świadczą ślady 
osadnicze po ludności wschodniopomorskiej, jak cmentarzysko po
łożone na południe od Zbychowskiego Stawu i popielnice znajdo
wane w różnych punktach wsi. Jedni przypuszczają, że wieś Zbi- 
chow nazwa wywodzi się od pieszczotliwie skróconego słowiań
skiego imienia Zbych (Zbigniew) — leżała na Kępie Oksywskiej.
Inni natomiast twierdzą, że od niepamiętnych czasów zajmowała_
podobnie jak dziś — skraj polany wśród lasów zamieszkałych 
przez lesóckich Kaszubów. Karczmarz uważał, że zaszła pomyłka 
w umiejscowieniu wsi Zbichow na Kępie Oksywskiej, albo — co 
jest jednak mniej prawdopodobne — rzeczywiście istniała tam
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druga miejscowość o tej samej nazwie i na skutek jakiegoś kata
klizmu zniknęła.

Kiedyś mój rozmówca przyniósł podniszczoną starą księgę w ję
zyku niemieckim, w' której odnalazł fragment odnoszący się do 
naszej wsi z początków XIII wieku. Wówczas wieś o nazwie zapi
sanej Zbicowo, podobnie jak inna wieś kaszubska Luzino, została 
nadana przez Zwinisławę, żonę księcia gdańsko-pomorskiego 
Mszczuja I, siostrom zakonnym norbertankom z klasztoru w Żuko
wie. Już w 1243 roku norbertanki otrzymały od biskupa prawo 
ściągania dziesięcin z posiadanych wisi; w cztery lata później Świę
topełk, a następnie kolejni władcy Pomorza potwierdzili przynależ
ność Zbicowa, czyli jak dziś mówimy — Zbychowa, do klasztoru 
w Żukowie.

Wieś Zbychowo swe powinności wobec klasztoru żukowskiego 
realizowała główmie w węglu drzewnym i smole. Węgiel dostar
czano hutom i kuźniom klasztornym, a smołę odbierał zarządca 
żukowskich dóbr klasztornych. W tej sytuacji ranga zbychowskich 
smolarzy była uzasadniona. Liczyli się z nimi właściciele wsi.

Wieś dostarczała też żukowskim zakonnicom spore ilości miodu 
i wosku na świece. Właściciele wsi, kaszubscy szlachcice wywo
dzący się z dawnych rycerzy, zwani pospolicie pankami, utrzymy
wali kilku bartników', zaopatrując ich w liny konopne i drewniane 
naczynia, bo gliniane, choć tańsze, łatwo się tłukły. Wybudowano 
dla bartników', podobnie jak dla smolarzy, osobną checz, podzielo
ną na kilka izb-mieszkań. Przydzielono im kawrałek ziemi zwany 
pszczelarzowym lub smolarzowym ogródkiem, na którym uprawiali 
żyto, groch lub zremniaki.

Pod koniec XIII wieku nasza w’ieś administracyjnie podlegała 
nowo utw'orzonej kasztelanii puckiej, a od końca 1308 roku przeszła 
wraz z całym Pomorzem wre władanie Krzyżaków. Weszła wówczas 
w skład puckiego okręgu rybackiego. Z tego okresu pozostało nie
wiele źródeł.

Karczmarz Szymański twierdził, że w XV wieku Zbychowo prze
stało być własnością klasztoru żukowskiego. Źródła podają, że 
w tym wieku wieś rządziła się prawem polskim. Należała wów
czas, podobnie jak teraz, do parafii redzkiej, a ta podlegała deka
natowi puckiemu. Bliższe związanie Zbychowa z Redą, zw’aną po
przednio Gręzoweir. (zapisy: Granissow, Granslow z 1398 roku), 
wpłynęło korzystnie na rozwój gospodarczy wsi. W drugiej połowie 
lutego 1454 roku kończy się po 145 latach okupacja krzyżacka, 
a Zbychowo wraz z całym starostwem puckim przechodź1 wre wia- 
danie polskie. W roku 1470 Kazimierz Jagiellończyk nadał staro
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stwo puckie wojewodzie pomorskiemu Ottonowi Mach wiców i, który 
zadbał o dalszy postęp ekonomiczny przydzielonej mu ziemi.

Karczmarz uważał, że rok 1526 to pierwsza w pełni udokumen
towana data dotycząca Zbychowa. W dniu 23 czerwca tego roku 
król Zygmunt Stary na wniosek wojew'ody gdańskiego Grzegorza 
Konopaty odnowił dokument nadania Zbychowa i Ustarbowa wła
ścicielom tych wsi, Marcinowi i Sewerynowi Piętom (w źródle: 
Piantom).

Pewnego razu, kiedy krowy spokojnie pasły się na saradelo- 
wisku, usiedliśmy w leszczynowym zagajniku przy drodze pro
wadzącej do Reszek i wówczas dowiedziałem się, że moja wieś 
rodzinna, dziś opuszczona i zaniedbana, w dawnych latach odgry
wała znaczną rolę ekonomiczną w starostwie puckim. W drugiej 
połowie XVI wieku w naszej szlacheckiej wsi pracował jedyny 
w starostwie młyn prochowy. Uwarunkowane to było zapewne 
położeniem Zbychowa z dala od wszelkich szlaków komunikacyj
nych. W wypadku najazdu obcych wojsk wieś ukryta wśród ka
szubskich kniej była wręcz nieosiągalna dla wrogów, a produkcja 
prochu mogła być bez przeszkód kontynuowana. Młyn, zdaniem 
karczmarza, znajdował się nad Zbychowską Strugą, obok dawnej 
karczmy, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się wiejska studnia. 
W Redzkim Rowie za Zbychówkiem stał tartak szlachecki, który 
z powodzeniem rywalizował z podobnym w Bolszewie i królewskim 
w Zagórzu. Potrzeby w zakresie mielenia zboża początkowo zaspo
kajały młyny należące do żukowskich zakonnic, później założony 
jeszcze przed 1340 rokiem młyn w Redzie, ostatnio sołecki młyn 
na sąsiedniej polanie Gniewowo. Zbychowo miało również swoją 
cegielnię położoną na pustkach w odległości ponad jednego kilo
metra od wsi w kierunku Nowego Dworu.

W połowie XVI wieku dobra Zbychowo i Ustarbowo nabyła 
rodzina Janowskich z Bolszewa, a w roku 1576 weszły one do po
siadłości Wejherów. Z protokołu wizytacyjnego z 1600 roku wy
nika, że część majętności, w tym również Zbychowo, Wejherowie 
odstąpili z powrotem byłemu właścicielowi, sędziemu Józefowi 
Janowskiemu. W 1640 roku właścicielami Zbychowa byli znowu 
bracia Ustarbowscy. Czy byli spokrewnieni ze swoimi imienniKa- 
mi, właścicielami wsi sprzed ponad wieku — nie wiadomo. Nowi 
właściciele popadli w zatarg z podstarościm puckim Michałem 
Leskim, do którego należała między innymi położona na przeciw
nym krańcu polany, obok Bieszkowic, stara nadgraniczna osada 
Cierznia. Chcąc się zemścić na podstarościm, Ustarbowscy uzbroili 
gromadę ludzi ze Zbychowa w strzelby, widły i pałki i zorganizo
wali najazd na wspomnianą osadę. Spowodowali wielkie spusto-
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■szenie w samej Cierzni i u mieszkającego w lesie smolarza No-, 
wickiego, który pełnił zarazem funkcję gajowego. Zdemolowali też 
miejscową karczmę, a trunki zabrali. Smolarz odwołał się do woź
nego królewskiego, który w obecności dwóch szlachciców oszacował 
szkody i skierował skargę do sądu królewskiego. Sprawa przecią
gała się, komplikowała, aż wreszcie oparła o trybunał piotrkowski. 
Czy Ustarbowskich spotkała jakaś kara — dokumenty nie podają.

O innym podobnym zajściu dowiedziałem się częściowo od ojca, 
częściowo z innego źródła znacznie później. Otóż, jak wynika z za
pisów sądowych w księgach wieczystych, w 1687 roku właścicielem 
Zbychowa był asesor sądu puckiego, Jan Ustarbowski. Miał on 
zatargi z Marcinem Gowińskim z Gowina. Ten z kilkoma swoimi 
ludźmi napadł na Czarnej Górze pomiędzy Bojanem a Koleczko- 
wem na kuriera Krzysztofa Lewonowicza, wiozącego listy od syna 
Jana Ustarbowskiego, porucznika Jego Królewskiej Mości, Joachi
ma Ernesta Ustarbowskiego, walczącego wówczas na Ukrainie pod 
Kamieńcem. Kurier został dotkliwie pobity, a listy odebrane.

Po roku 1720 nasza wieś przeszła w posiadanie właścicieli dóbr 
wejherowskich, hrabiów Przebendowskich i administracyjnie od 
tego czasu należała do ich majątku Nanice-Śmiechowo pod Wejhe
rowem. Potwierdza to również dokument z 1776 roku, w którym 
już władze pruskie (po pierwszym rozbiorze) stwierdzają, że Zby- 
chowo jako dobra dzierżawne wraz z cegielnią wchodzi w skład 
śmiechowsko-nanickich posiadłości wojewody pomorskiego, sena
tora Rzeczypospolitej, Ignacego Przebendowskiego. Nazwa wsi 
w dokumencie niemieckim otrzymała brzmienie Sbichau. Kolejny
mi właścicielami dóbr zbychowskich łącznie z wejherowskimi byli: 
angielski kupiec z Gdańska Aleksander Gibsone, po nim hrabia 
Otton Henryk Keyserlingk i jego następcy.

Żaden z dokumentów dotyczących Zbychowa nie wspomina o soł
tysie, z czego należy wnioskować, że urząd ten przeszedł w daw
nych wiekach w ręce właścicieli i dzierżawców miejscowego 
dworku.

Zbychowo w XVIII wieku zamieszkiwali: gburzy posiadający 
swoją własną ziemię, zagrodnicy — częściej zwani ogrodnikami — 
którzy mieli zagrodę i ogródek, komornicy zwani tu szarwarków- 
cami, zajmujący folwarczne czworaki i pracujący na ziemi dwor
skiej, oraz ludzie luźni, nazwani przez Kaszubów pezdrókami. Pod
dani płacili na rzecz pana czynsz, odrabiali pańszczyznę, składali 
daninę w naturze.

Wydajność gleb zbychowskich była niska. Potwierdzają to dane 
z 1820 roku. Pszenica z jednego wysianego ziarna dawała przecięt
nie zbiór 5—6 ziaren, jęczmień 6—8, żyto 4—5, owies i groch
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przeciętnie 4 ziarna. A zbychowskie gleby nie należą, jak na wa
runki kaszubskie, do najgorszych. Przeważają tu gleby V klasy 
według obecnie obowiązującej klasyfikacji.

O walce prowadzonej przez ludność Zbychowa z naporem germa- 
nizacyjnym dowiedziałem się z ust karczmarza, sołtysa Jana Wara- 
sa, mojego dziadka, a najwięcej — z kroniki szkolnej. Skąpe są 
dotyczące tego zagadnienia wiadomości z pierwszych trzech ćwierć
wieczy wieku XIX. Pod koniec tego i na początku XX wieku 
nasilała się również na omawianym terenie akcja zmierzająca do 
zgermanizowania miejscowej ludności kaszubskiej. Usunięto język 
polski ze szkoły, a później także z kościoła. W Wejherowie w 1894 
roku zostało utworzone silne gniazdo Hakaty, czyli Związku Popie
rania Niemczyzny w Marchiach Wschodnich (Ostmarkenverein), 
popierane przez urzędników pruskich, kupców, duchowieństwo 
ewangelickie i niemiecki kler katolicki, a szczególnie gorąco przez 
grafów Keyserlingków, zaś w wioskach, w tym również w Zby
chowie, przede wszystkim przez niemieckich nauczycieli. W naszej 
wsi członkami tego związku byli dzierżawca majątku, niemiecki 
nauczyciel i leśniczy doglądający lasów grafa Keyserlingka.

Aby oprzeć się zakusom germanizacyjnym, mieszkańcy Zbychowa 
uczyli w domach swoje dzieci czytać i pisać po polsku. Odpowie
dzią na wzmożony wysiłek germanizacyjny zbychowskiej szkoły 
był strajk szkolny w latach 1906—1907 pod patronatem rady szkol
nej, której przewodniczył senior Walentyn Bork. Wysiłki i metody 
germanizacyjne pruskiego nauczycielstwa dobitnie ilustruje zapis 
w języku niemieckim, dokonany w kronice ręką miejscowego nau
czyciela: „Na konferencji nauczycielskiej w Sopocie w dniu 19 IX 
1906 roku nauczyciel z Ciechocina Grodzynski w swoim wystąpie
niu wyraził pogląd, że wychowanie niemieckie musi być ciągłe 
i stanowcze. Każda lekcja musi uświadomić dzieciom kaszubskim, 
że urodziły się jako niemieckie i takimi pragną pozostać. Dzieci 
kaszubskie muszą być Niemcami w mowie i czynach, nie mogą czuć 
się takimi z przymusu i tylko w latach szkolnych”. Kurator Witt, 
jak podaje kronika, apelował na tej konferencji, by nauczyciele 
wciągali młodzież do różnych organizacji i związków niemieckich, 
żeby mogła być poza szkołą w dalszym ciągu wychowywana w du
chu niemieckim.

Doniosłą rolę w walce z germanizacją odegrała prasa polska. 
W Zbychowie czytano powszechnie „Gazetę Gdańską”, „Gazetę 
Grudziądzką” i „Pielgrzyma”. Korzystano przy domowym naucza
niu języka ojczystego z wkładek elementarzowych wydawanych 
jako dodatki do niektórych gazet. Poza tym prawie w każdym 
domu znajdowała się książka polska, w szczególności kalendarze
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i modlitewniki. Wśród tych ostatnich bardzo popularne były tak 
zwane kalwaryjki wejherowskie. Dzięki prasie i książkom polskim 
mieszkańcy ZbychowTa umieli płynnie czytać i pisać po polsku, 
mimo że w szkole karano za używanie języka ojczystego. Żywym 
przykładem tego był mój rozmówca, karczmarz zbychowski, który 
władał biegle polskim językiem literackim w mowie i piśmie, choć 
uczęszczał tylko do szkoły niemieckiej.

Pozytywną rolę w zachowaniu polskości na północnych Kaszu
bach odegrała Kalwaria Wejherowska. Pielgrzymi wędrujący przez 
wsie i miasteczka na odpusty organizowane Kilka razy do roku 
śpiewali polskie pieśni religijno-patriotyczne. Podczas tych odpu
stowych wędrówek rozmawiano wyłącznie po kaszubsku. Przez 
Zbychowo przechodziła i zatrzymywała się na dłuższy odpoczynek 
w karczmie pielgrzymka z Wielkiego Kacka. Po uroczystościach 
religijnych na górkach oblegano ustawione na rynku wejherow- 
skim stragany i kupowrano między innymi polskie modlitewniki, 
śpiewniki i opisy drogi krzyżowej. Karczmy, zajazdy, piwiarnie, 
sklepy i ulice rozbrzmiewały w tych dniach mową kaszubską 
i polską. Tu widziało się prawdziwe oblicze krainy kaszubskiej.

W Zbychowie istniała Straż Pożarna (Feuerwehr) skupiająca 
prawie całą młodzież męską wsi. Na zbiórkach i zebraniach tej 
organizacji, po oficjalnych krótkich wstępach w języku niemiec
kim, rozmawiano w mowie swoich przodków. Strażacy organizo
wali festyny, przedstawienia polskie i pieczołowicie pielęgnowali 
tradycje i kaszubskie zwyczaje roku obrzędowego. Młodzieńcy 
zbychowscy, absolwenci miejscowej jednooddziałowej Volksschule 
(szkoły ludowej), zaciągani przymusowo do armii pruskiej, pisali 
listy do swoich rodzin i znajomych tylko po polsku. Niektórzy, 
adresując listy, nie używali niemieckiej postaci nazwy swojej 
wsi — Sbichau, lecz polskiej — Zbychowo. Podobnie było z ludźmi, 
którzy wyjeżdżali na rąkle (sezonowe prace przy burakach) na 
Żuławy lub na inne sezonowe prace zarobkowe na Pomorze Szcze
cińskie, do Meklemburgii czy przemysłowej Nadrenii i Westfalii. 
Ich listy były pisane w rodzimym języku.

Według spisu ludności z grudnia 1931 roku Zbychowo, wcho
dzące w skład gminy Wejherowo-Zamek, zamieszkiwały 42 rodziny 
liczące ogółem 240 osób. Z tych 42 rodzin 28 posiadało gospodar
stwa rolne o powierzchni powyżej 4 ha. Wśród nich cztery gospo
darstwa, licząc w tym również folwark, miały obszar większy niż 
20 ha. Słabe wyniki gospodarcze niektórych gospodarstw rolnych 
zmuszały ich właścicieli do szukania dodatkowych zajęć. Część 
dorabiała zaprzęgami konnymi przy zrywce i zwózce drewna 
z okolicznych lasów, przy transporcie żwiru i kamieni do powsta-
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jącej Gdyni. Inni pracowali przy wyrębie drewna, ciosaniu pod
kładów kolejowych, wiązaniu faszyny, tłuczeniu kamieni. Prawie 
wszystkie bezrolne rodziny utrzymywały się z półlegalnego handlu 
ulicznego w Wolnym Mieście Gdańsku. Z tego dodatkowego źródła 
dochodu korzystało także 11 rodzin małorolnych gburów.

O dziejach Zbychowa wiele również dowiedziałem się od kierow
nika szkoły, Tomasza Wiechowskiego. Nasz nauczyciel był wiel
kim entuzjastą historii. Wysoko też cenił uczniów, którzy mieli 
podobne zainteresowania. Twierdził — i dziś wiem, że miał pełną 
rację — iż tradycja historyczna powinna stale towarzyszyć naro
dowi, bo bez niej straciłby świadomość swej wartości i swego trwa
nia.

Miedzami i lasami

Hej, tu u nas na Kaszebach, 
malowóać zemie, 
wodę, łase, smudżi, górę, 
dzyumy czas w nich drzemie.

(Franciszek Sędzicki)

Nie lubiłem drogi. Za mało z niej widziałem, a napotkane furmanki 
i przechodnie krępowali mnie, przeszkadzali. Aby uniknąć tych 
nagłych spotkań z ludźmi, lubiłem chodzić ścieżkami, miedzami, 
dróżkami, a gdzie się dało — na przełaj przez las, pole lub łąkę. 
Tam, z daleka od ciekawskich, mogłem swobodniej obcować z przy
rodą, a przyroda w moich stronach była piękna. I dziś jeszcze jest 
wspaniała. Nie wierzycie? To sprawdźcie.

Większość ścieżek i dróżek w moich stronach prowadziła przez 
las, lubiłem więc rozmawiać z drzewami: prawiłem sędziwym bu
kom i dębom o moich pragnieniach przeobrażenia świata, uszczę
śliwienia mojej ziemi, odmienienia losu poniewieranych wieśnia
ków; sosnom żaliłem się na mój los tułaczy, na bezradność w wiel
kim, powiatowym świecie, na wiejską nieśmiałość. Natomiast 
świerki zawsze przypominały mi Gwiazdkę, to radosne święto 
dzieci i dlatego zapatrzywszy się w choinki nawet latem nuciłem



kolędy. Na polach zwykle śpiewałem. Skłaniała mnie do tego wolna, 
szeroka przestrzeń. Oczarowany urokami mej ziemi, zaczynałem 
piosenkę:

Hej, tu u nas na Kaszebach, 
w czar bogate żernie, 
bawią oko widokami, 
le i smutk w nich dx'zemie.

Spotkani znienacka ludzie, których w podnieceniu w porę nie 
zauważyłem, patrzyli na mnie jak na obłąkańca; niekiedy znacząco 
postukiwali się w czoło i coś do siebie szeptali. Wtedy rumieniłem 
się, ale wnet moją rozmowę z przyrodą rozpoczynałem od nowa.

Jeziora wzbudzały we mnie melancholię, zadumę, smętek:
A w ti mątwie pod tą falą 
smętk i żałość spi...

A może to moje chodzenie ścieżkami, na skróty, stało się po pro
stu nawykiem z wczesnych lat dziecinnych? Z domu na pole, na 
łąkę, do pasania gęsi na ugorze, a później bydła na wzgórzach 
porośniętych żarnowcem, zwanych u nas jerkami, szło się miedzą. 
Do lasu po jagody i grzyby, a na przednówku — jak zawitół 
głodny zymk — po młode liście buczyny dla świń szło się też 
ścieżkami. Nawet w gościnę do mojego dziadka na Piński biegałem 
sam lub z matką łąkami — Stregami — jak mawiała mama. Te 
wyprawy do dziadka długo pozostały mi w pamięci i dziś jeszcze 
przejść się ze Zbychowa na Piński i dalej przez Piecewą do Cierz- 
ni — jest moją największą przyjemnością.

Przez ogród, obok pieca chlebowego, gdzie stały trzy włoskie 
orzechy, szło się na miedzę, oddzielającą przyzagrodowe posiadłości 
dwóch zbychowokich Borków. Za wsią było wzniesienie, z którego 
widziało się panoramę jerków. Późną wiosną, gdy zakwitły, przy
pominały morskie fale z żółtą pianą na grzywach.

Był to piękny widok, ale w moich wspomnieniach pozostał przy
ćmiony goryczą wywodzącą się z okresu, kiedy pasałem bydełko 
na jerkowich wertepach. Była to męczarnia dla małego chłopca — 
a bydło pasałem już od sześciu lat — samotnie ganiać za stadkiem 
krów, które — jakby kpiąc sobie z niepozornego pastucha — to 
próbowały skosztować trawy na łąkach ciągnących się z jednej 
strony pasa zboczy porośniętych żarnowcem, to starały się dostać 
na położony naprzeciw łąk płaskowyż, gdzie były uprawy połowę. 
Przed obiadem pięć godzin ustawicznego pilnowania, po obiedzie 
tyleż samo. Skąpa trawa dziko rosnąca pomiędzy żarnowcami nie 
zaspokajała potrzeb odżywczych gromadki bydła i kilku owiec,
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które w tej sytuacji próbowały na siłę wymknąć się spod kontroli 
pastuszka. Zmęczenie i samotność najbardziej odczuwało się w nie
dziele, kiedy inne dzieci, również i moje młodsze rodzeństwo, swo
bodnie hasały po błoniach lub pluskały się w stawie czy w Wy- 
spowskirr. Jeziorze. Jedyną pociechą w tym monotonnym zajęciu 
były piosenki. Jedna z nich specjalnie mnie się uczepiła:

Zdrzemnął Jasz, krowę pasł, 
bedło uszło w zboże.
Przeszedł pón, czija wzął, 
po żebrach go łożi.

Ale wróćmy do rozpoczętej wyprawy na Piński. Z wzniesienia 
trzeba było zejść stromym zboczem na dno doliny, której środkiem 
płynęła maluteńka struga. Podczas suszy woda w niej zupełnie 
wysychała, a po burzy wzbierała gwałtownie i wówczas można 
było łapać rękoma lub koszem płotki i karasie, przenoszone prądem 
wody z Elwartowego Stawu do jeziorka położonego pomiędzy Zby- 
chowem a Zbychówkiem. Doliną szło się w kierunku południowo- 
-zachodnim. W miarę oddalania się od Zbychowa dolina zwężała 
się, jej zbocza stawały się niższe, a strużka coraz skąpiej niosła 
pachnącą ziołami wodę. Zmieniało się otoczenie doliny. Żarnowiec 
na zboczach ustępował miejsca smukłym jałowcom, pojedynczym 
płaczącym brzozom, kępom jeżyn i całym płachtom bujnych pa
proci. Zbocza od czasu do czasu obsiadały niewielkie chojny i dą
browy, jesienią pełne grzybów i czarnych jagód.

Na zboczu od strony Nowin, tuż za Elwartowym Stawem, leżał 
diabelski kamień, na który za każdym razem musiałem się wdra
pać. — Czemu w tim kamieniu są dzure? — pytałem każdorazowo» 
towarzyszącą mi osobę. Dowiadywałem się, że to purtk chciał ten 
głaz wyrwać z ziemi i zanieść na Pucką Górę, by zapchać nim 
ukryte wejście do groty tak, aby śpiący w niej żołnierze polscy 
nawet w wielkiej potrzebie nie mogli się z niej wydostać. Purtk 
był na usługach Bismarcka i dlatego był nieprzyjazny dla Kaszu
bów. Spłoszył go jednak Stołem zamieszkały na Gojkowej Blizie,. 
rzucając w niego jeden z mnóstwa kamieni leżących do dnia dzi
siejszego na jej szczycie. Purtk uciekł, ale ślady po jego pazurach 
na kamieniu zostały.

Raz powiedziała mi mama, że to tylko legenda, a naprawdę 
otwory w głazie zostawili źli ludzie, którzy chcieli ten piękny ka
mień rozłupać dynamitem i w tym celu porobili w nim dziury. 
Ale kamień okazał się silniejszy od złych ludzi i dynamitu.

Za drogą biegnącą z Nowego Dworu do Reszek dolina Zbychow- 
skiej Strugi rozpływała się w terenie powytopiskowym. Rozpo-
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V

czynały się mokradła porośnięte skarłowaciałymi sosnami i brzo
zami, oskubanymi jałowcami i bujnym sitowiem, z którego robiłem 
sobie wojownicze czapy. W głębi terenu rozciągały się torfowiska, 
a pośrodku nich zarastające jeziorko. Za tymi torfowiskami, zwa
nymi też Pińskimi Błotami, mieszkali mój dziadek i wujostwo 
z kuzynką Stefą.

Nie lubiłem chodzić do kościoła i to wcale nie dlatego, że było 
daleko, ponad pięć kwadransów drogi, ale dlatego, że do Redy 
szło się w niedzielę zatłoczoną ludźmi drogą. Jedynie przed Redą 
zbaczało się ścieżką w zagajnik, by uskutecznić potrzeby fizjolo
giczne i włożyć buty, bo do kościoła wschodzić boso nie wypadało. 
Lubiłem natomiast wędrować lasem do szkoły, ale nie do zbychow- 
skiej, bo do tej miałem blisko, niespełna pół kilometra drogi. Przez 
prawie rok uczęszczałem do szkoły powszechnej w Zagórzu, by 
ukończyć tam klasę szóstą, po czym dostałem się do wejherow- 
skiego gimnazjum, które miałem skończyć jako stypendysta gminy. 
Mój nauczyciel, Tomasz Wiechowski, zgłosił mnie do konkursu na 
najlepszego ucznia z wiosek wchodzących w skład ówrczesnej gminy 
Wejherowo-Wieś. Ponieważ konkurs wygrałem, a wr mojej wiosce 
rodzinnej były tylko cztery klasy, znalazłem się w Zagorzu, by 
tam — opuszczając klasę piątą — skończyć szóstą i znaleźć się na 
ławie gimnazjalnej.

Tylko przez kilka pierwszych dni chodziłem do tej nowej szkoły 
drogą górną przez Aurean albo przez Kamienistą i Szmeltę. Póź
niej szukałem już ścieżek, dróżek i skrótów. Niekiedy te „skróty” 
były dłuższe, ale za to przyjemniejsze, a gdy się co pewien czas 
je zmieniało, były wciąż ciekawe, odkrywcze. Ponad pięć kilome
trów szło się przez las, ponad kilometr miedzami przez pola. Szcze
gólnie rano — a wychodziłem przed wpół do siódmej — szło się 
przyjemnie. Pola pachniały sianem i zbożem, bo w moich stronach 
rodzinnych smużki łąk przeplatały się z szachownicą pól.

A las? Las śpiewał swą odwieczną melodię zachwytu i rozrzew
nienia. Inne melodie płynęły z podszycia, a inne ze sklepienia 
leśnego. Poezja i pieśni same cisnęły się na usta. Często nuciłem 
zasłyszane od matki:

W lese dębina, pod mą korzenie, 
dze świecy słuńce, tam są i cenie...

Albo:
Szemią wrzose, krze i łase 
swoją pieśń odwieczną.
W wolnych chwilach lud so nócy 
frańtówkę stateczną.
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Nie tylko śpiewałem podczas drogi. Uczyłem się wierszy, pieśni, 
katechizmu, konstytucji. Tę ostatnią znałem jako jedyny w klasie 
z pamięci. Musiałem też dobrze recytować urywki z „Pana Tade
usza”, skoro rozgłośnia pomorska radia nagrała je i emitowała 
w moim wykonaniu w programie ogólnopolskim. Las pomagał 
mi — i chyba echo również — w opanowaniu sztuki recytowania.

Piękną, a zarazem groźną, ale odległą melodię, przypominającą 
szum fal morskich, grał w konarach smukłych i wysokich drzew 
wiatr, morski wiatr. Wtedy czułem się jak w wielkiej świątyni, 
wśród tysiąca kolumn, jakby na oliwskim koncercie organowym. 
Siadałem na pniu i słuchałem tych melodii żywiołów. Raz były 
smętne i przypominały mi biedę, którą nie sposób było wygonić 
z checzi W czas żniwny, kiedy jeszcze tegoroczny zbiór nie był 
dostępny do konsumpcji, matka często mawiała:
. — Wez kosziczk i biej do lasu, może tam grzebów dostóniesz. 
Jo ni móm nic do bulewków na połnie.

A ja lubiłem zbierać owoce leśne, szczególnie grzyby, bo szuka 
się ich po całym lesie. Gdy grzybów było mało i trzeba było 
przemierzać wiele mil, przywoływałem je przymilnie i to poma
gało. Gdy znalazłem jednego prawdziwka, prosiłem go, głaskałem 
i huśtałem na ręce, aby zechciał wskazać swego brata.

Innym znów razem słyszałem w szumie wichrów skomlenie, jęki, 
kwilenie niemowląt, zawodzenie przeciągłe wilków i ludzi. W ta
kiej chwili zjawiało mi się w lesistej świątyni moje zmarłe rodzeń
stwo: Wanda, która umarła na zapalenie płuc, Jadzia, którą zadu
sił koklusz, oraz brat Robert, którego zmogły suchoty. Rozmawia
łem z nimi. Dopytywałem się o ich los w niewidzialnym świecie 
i opowiadałem o swoich dróżkach, troskach i radościach. Uczestni
czyłem w wiecznej konfrontacji żywych i umarłych.

Nieraz jakby dzwony, wiele dzwonów i grzmoty odległe, i fanfar 
odgłosy, i rytm kroków tysięcy żołnierzy zlewały się w jeden 
potężny, zmieniający się, nasilający, to znów cichnący wrzask 
wichrów i śpiew drzew. Wtedy czułem się jak na koniu z baśni, 
na żaglowcu wśród bałwanów, na czele skrzydlatych husarzy 
i przekrzykiwałem żywioły, wydawałem rozkazy, dziecięcą ręką 
wskazywałem czarną ścianę lasu, zachęcałem, aby ją przebić, obalić 
i wyjść na świetlaną, szczęśliwą, wolną przestrzeń mych wyma
rzonych krain...

Tak to polne ścieżki i leśne dróżki, i wielka fantazja towarzy
szyły moim dziecinnym dniom. Uczyły mnie miłości do przyrody 
i rodzinnych, swojskich stron.
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Baju, baju, baju.,

Zimowe wieczory bywały bajeczne. Szczególnie wtedy, gdy chwycił 
ostry mróz, a za oknami rozszalała się zadymka. Taka mroźno- 
-śnieżna zima była w 1933 czy 1934 roku — dokładnie nie pamię
tam. Ojciec zabezpieczał inwentarz w szopie, a mama w kuchni 
szykowała kolację. O zmroku przyniosła do izby w starym rondlu 
rozżarzone drzewne węgle, bo piec kaflowy, który ogrzewał dwie 
izby, nie dawał tyle ciepła, żeby wszyscy w pokoju mogli czuć się 
swojsko. Żarzący się węgiel kazała posypać solą, co miało być sku
teczne na ból głowy.

Usiedliśmy wokół rondla na podłodze i patrząc w żar dzieliliśmy 
się wrażeniami minionego dnia. Najbardziej zaimponowały nam 
bardzo wysokie zaspy, w niektórych miejscach prawie tak wysokie 
jak chaty we wsi. Droga biegnąca środkiem Zbychowa była zasy
pana na amen. Zupełnie znikła w pagórkach śnieżnych smiotów 
razem z płotami stojącymi na przydrożnych murkach. Do szkoły 
przyszli tylko starsi uczniowie z samej wioski. Ci z pustek i z są
siednich Reszek przez wiele dni nie pokażą się w szkole.

Lampy w izbie nie zapalono, bo szkoda było nafty. Zresztą nie 
było jeszcze zupełnie ciemno. Pomimo to nastrój był bajeczny. Dwie 
łuny, czerwone jak zorza polarna, zawładnęły sufitem. Na jego 
nierównościach — bo w naszej izbie były belki, a pomiędzy nimi 
nakładane deski — migocące odblaski rozżarzonych węgli tańczyły 
różnobarwnym korowodem, a skrawek łuny zachodzącego słońca 
wdarłszy się nieśmiało przez okno innvm odcieniem barw malował 
na wyścigi z mrokiem niewielką część sufitu w głębi pokoju. Po
zostawiając sufit mrokowi, powoli schodził na ścianę nad chłopię
cym łóżkiem i pieścił na niej obrazy oraz zeschłe listki ziela za
tkniętego za ich ramkami. Łuna, pocięta nieregularną siatką pląta
niny wiśniowych gałązek, przez które przedzierały się ostatnie 
blaski zachodzącego słońca, powoli, majestatycznie, prawie niepo
strzeżenie opuszczała nasz pokój i... nagle zgasła. To ojciec, wraca- 
jąc do checzi po skończonych obrządkach, zamknął drewnianą 
okiennicę, aby w chałupie było cieplej. Mrok gwałtownie wtargnął 
do izby. Najpierw owładnął zakamarkami: wlazł pod łóżka, wpeł
znął pod stół stojący pod oknem, kucnął przy szafie, wtulił się 
w zegar wiszący, a najgęściej zawisł w obu rogach izby, z których 
wygonione zostały ojcowską dłonią żegnające się ze światem ostat
nie tego dnia promyki zziębniętego słonka.
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Z węgli wydobywał się usypiający swąd, ale nikt nie miał 
zamiaru spać. Jedynie najmłodszy braciszek, zmęczony monotonnym 
bujaniem kołyski i porcją czadu, zasnął ku naszej uciesze. Wtedy 
przestałem bujać kołyskę. Cisza zapanowała w izbie. Tylko wiatr 
gwizdał w wiązaniach strzechy, głucho huczał w kominie, potrzą
sał okiennicami, dzwonił załataną szybą. Od czasu do czasu zawył 
silniej, sypnął tumanem śniegu w zamalowane szronem okna. 
Wtedy — aby odpędzić strach — siostry poprosiły:

— Ojcech, powiade powióstczi. Nólepi o lesu i wilku, albo
0 sedme kozlątkach.

Tym ojcechem byłem ja, bo jako najstarszy w gronie rodzeń
stwa miałem — zapewne niekiedy nadużywane w odniesieniu do 
młodszych braci i sióstr — przywileje ojcowskie.

Ale właściwie nie było to tak. Czyniono mnie odpowiedzialnym 
za ład i porządek, za spokój w* izbie, za to, żeby siostrzyczki nie 
chuchały szpetnych dziur w okiennym szronie, a braciszkowie nie 
ślizgali się w wełnianych skarpetkach po drewnianej podłodze. 
A gdy chciałem się z ojcowskich zadań wywiązać, nie mogło obejść 
się bez krzykliwych perswazji i przywołujących do porządku sztur- 
chańców. Wówczas sypały się skargi i zażalenia:

— Ojcech nas szarpie, on na nas wrzeszczi, on nas bije!
Pomimo tych drobnych rewolucji domowych miałem autorytet

1 chyba dlatego, że umiałem prawić bajki. Gdy nadchodziła pora 
bajkowa, wszystkie waśnie i pretensje ginęły, a rodziły się rzewne 
prośby:

— Ojcech, gade długą powióstkę, te wiesz, długą i jesz dłegszą.
Byli ogromnie zadowoleni, kiedy tę samą bajkę za każdym razem

opowiadałem inaczej. Miałem bujną fantazję i dlatego sensownie 
i bezsensownie wątki tych bajek poszerzałem, przekształcałem, 
a to — o dziwo — i mnie, i im sprawiało satysfakcję. Nieraz matka, 
a później żona, kiedy prawiłem bajki swoim dzieciom, strofowały 
mnie: Nie bajaj im tyle, za wiele zmyślasz. Ale wówczas moi 
słuchacze jednego i drugiego pokolenia gremialnie stawali w mo
jej obronie i dosadnie udowadniali, że dobrze opowiadam im bajki.

I tak w mroczny czas, w niedzielne popołudnia o zimowej porze, 
płynęły w mojej rodzinnej chatce bajki i baśnie, legendy i poda
nia, różne opowiastki, jedna za drugą:

— Bies beł złi na gbura...
— W morzu mieszka piękno ribka...
— Pleskot so wiedno chwólił i chwólił...
— Beł sobie Werwidąb, mocny jak Stolema...
— Zeszło so trzech mocarzi: wiater, grzmot i odżień. Zawiato- 

wele sę, chto je mocniejszi...
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Owego śnieżnego wieczoru nasze opowiadania przerwała matka 
jednym: — Wieczerza! — Wszyscy zerwali się z miejsc, pognali po 
łyżki i obstąpili ławę, na której znalazła się duża patelnia pełna 
przygrzanych bulew. Starsi poklękali przy ławie, młodsi przy niej 
stali i tak rozpoczął się wieczorny posiłek. Razem z patelnią na 
gwoździu w ścianie znalazła się lampa, zwykła naftowa ósemka. 
Na stoliczku znalazł się kufel maślanki. Moim zadaniem było nalać 
każdemu blaszak białego, przyjemnie pachnącego płynu.

Skończyły się bajki i skończyła się zgoda. Jedno drugiemu starało 
się podstępnie podkradać lepszy kąsek, a niekiedy docnodziło do 
wojny na łyżki o marną szperkę, o kawałek słoniny. Owego wie
czoru też popłynęły skargi:

— Mema, ojcech nóm wejódó skwarczi; on je nóchcewszi! Ojcech 
mnie wlół nómni kwaśnego mleka!

Po kolacji ojciec zajął ławę. Położył się na niej, susząc przy 
piecu zmoczone nogawki i pończochy. Matka postawiła nam miskę 
z wodą do mycia. Gdy młodsi się myli, mnie przypadło w udziale 
ustawić przy piecu wszystkie rodzinne korki — a było tych drew
niaków siedem par — oraz poukładać pończochy na piecu, aby do 
jutra wyschły. Dla mnie została już tylko brudna woda, ale jej się 
nie zmieniało, bo woda była skarbem, szczególnie wówczas, gdy 
zaspy tarasowały drogę we wsi. Po wodę pitną szło się teraz drogą 
okrężną, ogrodami i przez pola, do studni Radtkego, położonej 
w dole opodal Zbychowskiej Strugi. Wodę do mycia i dla inwenta
rza woziło się na szlópach — takich niskich płozach drewnia
nych — w beczce aż ze stawu.

Dwie siostry ulokowały się w drabiniastym łóżeczku naprzeciw 
pieca, a płeć chłopięca w normalnym łóżku naprzeciwko łoża 
rodziców. Ja kładłem się od deski, młodszy brat od ściany, a naj
młodszy w nogach. Miałem w tym swój interes. Chciałem zobaczyć, 
co się będzie działo w izbie przez cały długi wieczór zimowy. 
A działy się rzeczy bardzo ciekawe — szczególnie dla mnie — 
i nie sposób w taki czas zasypiać. Dzisiejszy wieczór miał również 
przynieść nową porcję wrażeń.

Zaledwie rodzice zdążyli zjeść kolację, a już dało się słyszeć 
szuranie nóg po kamieniu przed progiem i dodatkown ostukiwanie 
skorzni na ceglanej posadzce w sieni, zwanej na Kaszubach domem. 
Charakterystyczne pukanie pozwoliło bezbłędnie orzec, że wieczor
nym gościem jest Szmudów Jan, starszy kawaler, mocno zabobon
ny i przesądny. Po ojcowskim — Proszę! — wszedł do izby dość 
elegancko ubrany, powolny w ruchach mężczyzna. Po kaszub
skim — Niech będze! — nie omieszkał dodać powtarzane prawie 
za każdym przybyciem: — Częsti gosc coróz barżi smierdzy. — Zda
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wałem sobie sprawę, że to powiedzenie miało być czymś w rodzaju 
usprawiedliwienia częstych wizyt i pewną formą grzecznościową. 
Ale rodzice uradowani, że nie grozi im samotne spędzenie długiego 
wieczoru, zaprosili go na ławę pod ciepły piec. Mama przyniosła 
szufelkę nowego żaru, nad którym przybysz z zadowoleniem grzał 
zziębnięte ręce. Zgarniając z kołnierza resztki wbitego w jego 
fałdy śniegu, powiedział z niepokojem:

— Mie sę śniło, jakbe me piekle chleb, a bróceszczi bełe pękłe. 
Co z tego będze? To doch nie je nic dobrego?

— Już się zaczęło — pomyślałem. — Będą rozmawiać o marze
niach sennych, wyjaśniać ich sens. W te wszystkie przepowiednie 
nie bardzo wierzyłem, ale chętnie ich słuchałem. Zazwyczaj, gdy 
przychodził Szmudów Jan, od tego się zaczynało. Mama, pamiętam, 
wielokrotnie już mu tłumaczyła, że pęknięty chleb wróży chorobę 
lub śmierć, ale on wciąż na nowo się pytał i upewniał. I co dziwne, 
wcale nie widziałem, żeby przejmował się złą wróżbą. Jak już się 
rzekło, prawie zawsze rozmowę z rodzicami rozpoczynał od złych 
snów o pękniętym Chlebie, o wypadaniu zębów, o nie zasłanym 
łóżku, o gasnących płomieniach, o krecie toczącym pod domem i do
dawał: — Żeby mnie się choć raz śniło o pogrzebie, o białym 
dymie, ale nigdy. ■— I konkludował: — Jó sę pewnie nie ożenię.

Jak wyczuwałem, ożenek był jego podstawkowym zmartwieniem. 
Również dziś po tych sennych zgadywankach rozpoczął opowieść 
o Marszałowej Trudzie. Chyba ją śledził i podpatrywał, bo wie
dział o każdym jej kroku: co robiła, z kim rozmawiała, w co się 
ubierała. Była od niego znacznie młodsza i widocznie nim się nie 
interesowała, a on ją ubóstwiał, uwielbiał, a na dodatek nie wie
rzył chyba w to, że kiedyś stanie z nią na ślubnym kobiercu.

Teraz rodzice, szczególnie matka, powinni mu podsuwać różne 
wypróbowane sposoby zawładnięcia sercem tej dziewczyny, zdo
bycia jej przychylności. Ale dziś się obyło bez tych życzliwych 
rad. Zjawił się bowiem nowy gość, który już w sieni dał się poznać 
przez swoje powiedzenie:

— Hej, spita wa, nieproszony gosc jidze! A węgliszczi są?
Długo się w sieni otrzepywał, zdjął też z nóg skorznie i na

żokach wskoczył do izby. Jakby na powitanie, a może Szmudo- 
wemu Janowi na przekorę, zwracając się do niego znacząco jed
nym tchem wyrecytował:

— Aleksander szedł na węder, kupił bóte za trze kóte, kupił 
media za trze szedła, szedł bez las, w buka trząsł, przeszedł dodom, 
dostół szpódą.

Gdy skończył, zaśmiał się dość przeraźliwie, ale się w mig zorien-
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tował, że śpią tu dzieci, więę przycichł nagle, kładąc znacząco 
palec na ustach.

Był to mężczyzna niskiego wzrostu, ze znaczną łysiną i o stale 
uśmiechniętej twarzy. Ruchy miał żywe, a gdy rozmawiał, gesty
kulował figlarnie rękoma, jak żongler w objazdowym cyrku, w ta
kim, który od czasu do czasu zjawiał się w karczmie Tónka.

Przyniósł ze sobą pełną izbę śmiechu i radosny nastrój. Szmudów 
Jan jednak spochmurniał, skwaśniał najwyraźniej, bo wiedział, że 
Piprów Gustk wyśmieje, wykpi jego senne mamidła, a jego obawy 
małżeńskie skwituje:

— Jak sę ożenisz, będzesz tańsz.. — Albo: — Żeńba nie zając, 
nie uceknie.

O mało nie krzyknąłem z radości, widząc Piprowego Gustka, ale 
pohamowałem się w porę. Byłbym na pewno skarcony za to, że 
nie spałem, a podsłuchiwałem starszych. CJdając, że się we śnie 
przewracam, przysunąłem się bliżej deski, żeby lepiej obserwować 
twarz i gesty nowego przybysza. Zmrok panujący przy łóżkach 
ułatwiał me zamiary. Jedynie źdźbła słomy wystające bokiem spod 
kołdry zasłaniały mi cokolwiek widok na podpieckowe grono ludzi.

Mama skończyła cerowanie pończoch i przeczuwając zapewne, że 
dzisiejszy wieczór przeciągnie się długo w noc, przyniosła sobie 
z sąsiedniej pańskiej izby, to jest największego pokoju używanego 
tylko od święta, kołowrotek, zwany ze względu na swoją kon
strukcję kozą, w odróżnieniu od innego modelu nazwanego pies
kiem. Moja matka umiała bardzo cienko prząść. Zresztą nie tylko 
przędła wspaniale wełnę, ale szyła na starym „Singerze”. Była 
specjalistką w szyciu chłopskich spodni z manczesteru, który nie 
był wygodny ani w szyciu, ani w noszeniu, ale był trwały, a to 
się liczyło.

— Dzura prze dzurze, a jednak sę nie rwie — co to je?
Z tą zagadką zwrócił się Piprów Gustk do Szmudowego Jana. 

Ten myślał, myślał, w głowę się drapał, ale bez rezultatu. I teraz 
stało się to, czego się spodziewałem. Piprów Gustk zaczął pokpiwać 
z rówieśnika, żartobliwie mu przytykał, że zanim się ożeni, musi 
nauczyć się odgadywać zagadki.

Jednak szybko zmienił nastrój w chałupie. Zaczął opowiadać 
o tym, co dzieje się w Gdańsku. Zbychowskie przekupki, do których 
lego siostra również należała, od dawna już narzekały, że handel 
tradycyjnym zimą towarem, a więc łuczywem, jodłowymi gałązka
mi, wyrobam, z korzeni, chruścianymi miotłami, rozwiniętymi 
gałązkami brzozy — utrudniany bywał przez bojówki hitlerowskie. 
„Żółciakom” ze swastyką na rękawie — a przybywało ich w Wol
nym Mieście z roku na rok coraz więcej — nie podobało się wi-
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docznit, że przekupki z Polski uprawiały handel przed halą, na 
aigowiskach i ulicach Gdańska, Wrzeszcza, Oliwy czy Sopotu. 
Obrzucali je obelgami, przeganiali z +argowisk, a nawet niszczyli 
tcwar. Jedynie na handel masłem, jajkami, serem, w ogóle żywno
ścią, patrzyli łaskawszym okiem.

— Pewnie ni mają co żreć, ti gduńsczi hitlerzejce — zauważył 
Szmudów Jan i dodał, że te przekupki, które stale jeżdżą do Gdań
ska, zbierają zamówienia i roznoszą towar do domów, aby nie 
narażać się bojówkarzom i motlauszpukierom.

Piprów Gust, zauważywszy, że wszyscy z zainteresowaniem słu
chają Jana, bardziej się ożywił i oznajmił z nie ukrywaną za
wiścią, że hitlerowcy gdańscy najgorzej traktują polskich pocztow
ców, kolejarzy, celników, a więc tych wszystkich, którzy noszą 
polskie mundury. Nie ma dnia, żeby kogoś nie pobili. Opowiadał to 
Langów Bernard, syn kolejarza z Gdańska, który będąc harcerzem 
musiał stamtąd uciekać. Teraz jest tu we wsi u swojej ciotki 
Mudlafki, a ta go nie chce więcej tam posłać, bo obawia się, że 
hitlerfryce go tam zatłuką.

Ojciec wysłuchał obu, zamyślił się i z wyczuwalną w głosie 
złością powiedział:

— Za wiele sę jima pozwóló. Nasze władze cackają sę z nima 
i nic nie robią, żebe jich ukrócec.

Goście przytaknęli głowami. Ojciec na potwierdzenie swych słów 
opowiedział, jak to ubiegłej jesieni, przewożąc rybakom czółno 
z jeziora Wyspowo do jeziora Zawiat w Bieszkowicach, zauważył 
na szosie za Nowym Dworem samochód z niepolską rejestracją, 
z którego robiono zdjęcia terenu. Specjalnie tych obcych — a zda
niem ojca byli to hitlerowcy — interesowała Pucka Góra.

Przypomniałem sobie, że zbierając grzyby nad drogą prowadzącą 
do Zagórza zauważyłem w krzakach motocykl z przyczepą, a opo
dal na niedawno wybudowanej blizie — takiej drewnianej wieży 
na wzgórzu — dwóch mężczyzn z rozłożonym papierem, który 
przypominał mapę. Oglądając za pomocą lornetki okolicę, coś na 
tym papierze kreślili. Czyżby to też byli Niemcy?

Rozważając te sprawy nie mogłem pojąć, dlaczego nasze wojsko, 
to dzielne wojsko, które jesienią ubiegłego roku widziałem na poli
gonie śmiechowskim podczas uroczystości przekazania wejherow- 
skiemu baonowi strzelców morskich ufundowanych przez społeczeń
stwo powiatu morskiego karab nów maszynowych, albo ta policja, 
która zjechała, kiedy tato ściął przydrożną brzózkę przy naszym 
polu — dlaczego oni nie łapią tych bezczelnych hitlerowców, włó
czących się po naszej ziemi, choć ojciec jeden i drugi fakt zgłosił 
gdzie tizeba.



Kiedy tak marzyłem, jak to ja, gdy dorosnę i będę żołnierzem, 
wyłapię wszystkich szpiegów i dywersantów niemieckich, rozmowa 
dorosłych zeszła na inne tory. Ojciec opowiadał przybyłym o naj
nowszych wydarzeniach w kraju i na świecie. Na te sprawy nie 
zwracałem specjalnej uwagi, bo tak jak tato znałem, je z „Dzien
nika Bałtyckiego”, który czytałem od deski do deski. Tylko komen
tarze ojca, które nie zawsze były zgodne z tym, co podawano w ga
zecie, interesowały mnie trochę. Żeby to tak mieć radio, choćby 
takie, jakie mają szkolny i porucznik na folwarku, to by się miało 
wieści z Polski i ze świata — i to znacznie prędzej niż z gazet. 
Teraz zechciało mi się być w przyszłości mądrym technikiem bu
dującym wspaniale aparaty radiowe dla wszystkich, również dla 
Mięśniaków z mojej wsi rodzinnej. Aparaty będą duże, właściwie 
mógłby być tylko jeden aparat we wsi, a głośniki we wszystkich 
domach, jak to jest w szkole. Nauczyciel ma radio u siebie w mie
szkaniu, a w klasie gra głośnik.

Kiedy opuściły mnie dziecięce marzenia, rozmowy pod piecem 
przeniosły się na dziedzinę znachorstwa. Radzono, jaki jest lepszy 
sposób na sów, czyli obrzęk wymienia u krowy. Mama uważała, że 
należy wymię natrzeć mlekiem tej samej krowy, a następnie ma
sować. Ojciec uważał, że od mleka lepsze jest psie sadło, a Piprów 
Gustk radził natrzeć opuchlinę futrem kreta złapanego o zachodzie 
słońca. Szmudów Jan jednak obstawał przy swoim:

— Opuchlena wimienia zdżinie, jak wimię sę trze raze pocórnie 
na krziż miechem od rżany mączi przewróconym na rębe, a prze 
tim muszi rzec koniecznie: Panie Boże dopomoże!

Były jeszcze inne propozycje, ale tych nie zapamiętałem. Sta
wałem się coraz bardziej senny i coraz mniej treści z prowadzo
nych rozmów docierało do mnie. Ostatnia myśl, jaka już w niepeł
nej świadomości zaprzątnęła moją głowę, to chęć pozbycia się 
senności. Chciałem doczekać, kiedy to goście poproszą moją mamę, 
aby opowiedziała jedną z legend ostatnio przeczytanych w starych 
kalendarzach lub w wypożyczanych przeze mnie w szkolnej biblio
tece specjalnie dla niej książkach. Legendy jednak nie doczekałem 
się.

Zasnąłem.
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Jastra na Kaszebach

Zbychowskie checze pełne były zieleni, choć na zewnątrz królowała 
jeszcze zima. Wprawdzie za dnia wiosenne już słońce w miejscach 
zacisznych rozprawiało się bezpardonowo nawet z tą zlodowa- 
ciało-śnieżną szatą, wciąż jeszcze otulającą kaszubskie wzgórza, 
a nawet ze sporymi zaspami nawianymi w czasie zimowych zady
mek w wiejskie opłotki, zamieniając śnieg i lód w kałuże wody, 
ale w cieniu i na wolnej przestrzeni wciąż marzło, a w nocy, po
cząwszy od zmroku aż do świtu, ziemia była w jarzmie przedłuża
jącej się zimy. Miejsca za dnia odtajałe pod wpływem tchnienia 
połnocno-wschodnich wiatrów w nocy zamieniały się w twardą 
grudę lub dość gruby lód. Ciasne kuchnie, a także ogrzewane po
koje w wiejskich chatach zamieszkałych przez handlarzy zasta
wione były mnóstwem balii, dzieży, denic (glinianych mis), kubłów 
i wiader wypełnionych gałązkami brzóz i wierzb. Pod koniec wiel
kiego postu handlarze dwa—trzy razy w tygodniu wywozili swój 
zielonopuszysty towar do nadmorskich miast, zwanych dziś potocz
nie Trójmiastem. Również w zamożniejszych domach gburków 
i gburów kaszubskich rozwijały się przed Jastrami pąki na wsta
wionych do wody gałązkach. Tylko gałązek jałowca nikt nie wsta
wiał do wody. Zrywano je wprost z krzaków w rękawicach, naj
częściej w Wielki Czwartek.

W niedzielę poprzedzającą Jastra, zwaną Niedzielą Palmową lub 
Kwietną, każda szanująca się gospodyni zabierała do kościoła 
wiązankę wierzbowych gałązek z rozwiniętymi kotkami, nazywa
nych na Kaszubach palmami. Poświęcone wodą z parafialnej 
chrzcielnicy, zatykała po powrocie z namaszczeniem za święty obraz 
w pańskiej izbie. Bazie z tej wiązanki, dodane w Wielki Piątek do 
karmy zwierząt, chronić je miały przed pomorem i wszelkimi 
innymi chorobami przez cały rok. A gdy któreś zwierzątko pomimc 
to zachorowało, szczególnie na urok — a zdarzało się to często — 
rozcierano kilka bazi i podawano choremu bydlęciu dla przywró
cenia zdrowia. Niekiedy proszek z roztartych palmowych bazi po
dawano ludziom dotkniętym niemocą lub innym choróbskiem.

Jastra owego roku — a był to czas niespokojny — wypadły tuż 
po pierwszej wiosennej pełni księżyca, bodajże w przedostatni 
dzień marca. Cały powiat morski objęły w tym roku wiece prote
stacyjne przeciwko panoszącej się brunatnej zarazie nie tylko 
w Wolnym Mieście Gdańsku, ale wszędzie na Pomorzu, nazwanym
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przez hitlerowców urągliwie — korytarzem. Jesienią ubiegłego 
roku wyświęcono na śmiechowskim poligonie cały rząd karabinów 
maszynowych, które Kaszubi zafundowali swemu Baonowi Mor
skiemu dla obrony zagrożonej niepodległości. Ale mnie i moich 
kumpli, podrostków ze Zbychowa, owa wielka polityka w perspe
ktywie wielkanocnych świąt niewiele interesowała. Bliższe nam 
były wydarzenia, jakie w tym okresie niósł kaszubski rok obrzę
dowy.

Po Wielkim Czwartku, kiedy jadło się suchy chleb, nastał Wielki 
Piątek, dzień zwany u nas biczownikiem. Żeby wstać wcześnie 
i poczynić należyte przygotowania do nadchodzących świąt, gospo- 
djni — również i moja mama — wypędzała z werów śpiochów 
gałązką jałowca. Co zaradniejsi wkładali na tę noc spadnę buksę, 
ale jałowiec nawet przez spodnie dotkliwie kłuje ciało. W dniu 
tym od wczesnego ranka przygotowywano stosy sieczki dla koni 
i bydła. Tę dla krów mieszano z posiekaną brukwią i doprawiano 
pociętym sianem. Gotowano zapas bulewków dla świń, usuwano 
gnój z szopy, rąbano drewka na trzy dni świąteczne. Na trzy dni, 
bo w naszych stronach również wtorek był babskim świętem, a to 
dlatego, że dzewczęta i białki miały prawo dyngować chłopców 
i chłopów właśnie w nieformalne trzecie święto.

— Tejle z werów — rzekła mama i wygoniła nas z łóżek. — To 
je czas na rezurekcję. ■— Ledwo świtało, a krwawe blaski porannej 
zorzy, zapowiadające niezbyt pogodne Jastra, sączyły się niewiel
kim okienkiem do małej izby, gdy wszyscy byli już na nogach. Nasza 
wychowanka Greta, której matka zmarła przed wieloma laty, przy
niosła już ze zdroju do porannej toalety jastrową wodę, która 
dziewczętom zapewniała piękną cerę i urodę przez cały rok. — 
Cze te sę, Gretko, nie obezdrza i do kogusz słówka nie rzekła, bo 
wszetko be przepadło — wypytywała mama. Greta była dziewczę
ciem roztropnym i wiedziała, że w poniedziałek świąteczny ma na 
wreje przyjść jej kawaler, Czapów Franc. Była zatem ostrożna.

Jajecznica z gęsią oboną była już gotowa. — Tejle zjedzta — 
zachęcała mama — bo do koscółka je daleko. — Rzeczywiście było 
daleko. Kościół parafialny był w oddalonej o milę Redzie. Pięć 
kwadransów drogi. A droga z rana była śliska. Mróz podczas 
nocy wciąż trwał. Zabraliśmy zielone wiązanki brzóz — iw drogę. 
Mama została w chałupie, by przygotować świąteczny obiad. Po
ranne obrządki w zagrodzie zrobiła dzewka Greta. Popołudnie 
spędziliśmy w rodzinnym gronie spokojnie i bardzo dostojnie.

W drugi dzień Wielkanocy ranny brzask nie zdołał jeszcze wygo
nić z izby ostatnich cieni nocy, a ja już nie spałem. Chciałem 
koniecznie wstać razem z ojcem, by nie dać się zaskoczyć przez
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kolegów z degusę. Śmialiby się ze mnie, że dostałem po górach 
(nogach). Ledwie zdołałem się ubrać, a już butnowe drzwi zaskrzy
piały, do pokoju wtargnęli Butk, Gust, Józk i wiecznie umorusana 
Irka. Ona pierwsza zaczęła swym przeraźliwie cienkim głosem:

Dyngus, dyngus, śpiochom w werze, 
niech na nogach bdą pęcherze.
Gilgum nogę, gilgum paję, 
nie chcę chleba, leno jaje!

Chłopcy tymczasem zabrali się do dyngowania sióstr w ich dra
biniastym łóżku. Zrobił się pisk nielada. Młodsi bracia też pod
nieśli lament. Świąteczny dyngus nie był tak bolesny, jak piątkowy 
biczownik, bo w Jastra używano tylko brzozowych rózg z rozwi
niętymi pąkami. Dyngowano ostrożnie, żeby stracić jak najmniej 
zielonych, delikatnych listków. Mama obdarowała dyngujących jaj
kami malowanymi na kilka kolorów w wywarze różnych liści lub 
ziół. Były to jastrowe jaja i musiały być zjedzone w okresie świą
tecznym. Dyngownicy otrzymali też po kawałku ciasta, z czego 
byli bardziej zadowoleni niż z malowanek.

Podczas śniadania dziadek opowiedział nam, że w dawnych 
czasach po dyngusie chodzili lapse w wieku nawet dwudziestu 
i więcej lat i zebrane jajka — wówczas w większości nie malo
wane — wymieniali w karczmie na sznaps. Ten zły zwyczaj minął, 
a do jego zaniechania przyczyniły się białki, które wpadły na 
pomysł, żeby na dyngus wszystkie jajka malować. Tych nikt nie 
kupiłby, bo wiadomo było, że to jastrowe jaja.

W drugie święto Jaster dyngowano nie tylko z rana. Ludzie 
odwiedzali swych sąsiadów — a był to dzień przeznaczony na 
wizyty — iw odwiedziny zabierali zielone rózgi. W zasadzie 
w dniu tym dyngować mogli tylko chłopcy i mężczyźni. Powszech
nie wierzono, że ta dziewczyna lub kobieta, która była wielokrot
nie chłostana jastrowymi rózgami, miała lepsze szczęście w miłości, 
w pomnażaniu majątku, a i zdrowie jej lepiej sprzyjało i poważa
nie we wsi miała. Dlatego to wszystkie panny i mężatki, choć 
wzbraniały się i kryły przed dyngusem, robiły to jednak w taki 
sposób, żeby nie uniknąć dyngowania. Zdarzało się, że chłopcy 
polewali dziewczęta wodą, ale czynili to zazwyczaj napływowi. Na 
Kaszubach „mokry” dyngus był nieznany.

Małe dzieci czekały na zejca. Już w niedzielę świąteczną wysta
wiały w zaciszne miejsca: w szurku, drewutni lub w krzakach 
koszyczek wysłany sianem, do którego zając miał znieść wielka
nocne jajka i małe zajączki. Jak tylko mama z Grćtą wróciły 
z rannego nabożeństwa, maluchy otrzymały zezwolenie na odszu
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kanie koszyczków. Co to była za radość! W koszyczkach na sianie 
oprócz malowanek były kolorowe jajeczka-cukierki, baranek z lu
kru i czekoladowe zajączki. Tylko ja nic nie dostałem, bo byłem 
za stary na te przyjemności.

W godzinach popołudniowych przybyli, zgodnie z zapowiedzią 
i starym zwyczajem jastrowym, rajca Tona Labudą i kawaler 
Grete — Czapów Franc. Kawaler przyniósł zielone rózgi, wydyn- 
gował najpierw moją mamę, a następnie chciał wysmagać swoją 
brutkę. Ale ta znikła. Kazano kawalerowi jej szukać. Mama celowo 
otworzyła mu skrzynię, w której znajdowała się wyprawa Grety, 
oraz szafę i mimochodem wspomniała, że bielizna pościelowa z le
wej strony należy do szukanej dziewczyny. Zaszli do pokoju, w któ
rym stało łóżko narzeczonej pełne pękatych poduszek. W końcu 
kawaler znalazł swoje dzewczę w komórce. Zarumieniona, prze
sadnie zawstydzona, ze spuszczoną głową przyszła za Franckiem do 
gościnnej izby.

— Mariczene buksę, te ję, Francku, wejle weszukół! Wa sę 
pewno do sę mota? — rzekł rajca, a oni zerkali nieśmiało, ale 
zalotnie na siebie. Mama poprosiła kawalera do stołu, a Greta usia
dła na brzeżku ławki pod piecem. Ojciec przyniósł butelczynę 
kornusu, kieliszki i na rozwiązanie języków nalał zachwalanej 
gorzałki najpierw na jedną, zaraz potem na drugą nogę. Języki 
rzeczywiście się rozwiązały i rozpoczęły się męskie gadki o pogo
dzie, ustępującej zimie, nadchodzącej wiośnie, bieżącej polityce, 
ciężkich czasach... Tymczasem mama z Gretą postawiły świąteczny 
obiad na stole w sąsiednim pokoju. Greta, dziś po raz pierwszy 
pełniąc rolę gospodyni, zaprosiła do siołu rozgadanych mężczyzn. 
Mama podkreślała, że obiad zgotowała Greta. Nam, dzieciom, po
dano obiad w kuchni.

Ujawnienie celu wizyty, choć wszystkim był wiadomy, odsuwano 
na później. Po obiedzie ojciec i rajca przenieśli swe wspomnienia 
do dalekiej Francji, gdzie obaj uczestniczyli w pierwszej wojnie 
światowej. Wojenne przygody spod Reims, Verdun czy Metzu prze
rwała mama sprowadzając rozmowę na aktualne wiejsko-rodzinne 
sprawy. Przyniosła świąteczne placki, a Greta zaparzyła w kamion
kowym garnku prawdziwą kawę. Przy jej piciu rajca po kilku 
wstępnych ludowych melodiach zanucił tę właściwą, skierowaną do 
mojej mamy:

Wejce, pani matko, 
tu je chłop stateczny.
Zrobi wszetko chwacko 
i mdze dló was grzeczny.
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Tu je ten kawaler, 
chce wóm bec senówcem.
Przejmijce go z chęcą, 
nie gońce jałowcem.

I tak rozpoczęły się wreje. Rodzice, choć z pewnym żalem, wy
razili zgodę na małżeństwo Grete z Francem. Uzgodniono termin 
zrękowin i zaproszono na tę uroczystość rodziców kawalera. Wstęp
nie ojciec określił sposób, czyli posag Grety. Gdy rajca i moi 
rodzice rozstrząsali sprawy materialne, młodzi usiedli razem na 
ławie pod piecem i szeptali o swoich sprawach. Późnym wieczorem 
po obfitej kolacji goście, serdecznie żegnani, odeszli. Na odchod
nym kawaler wręczył dzieciom sporą tutę bomków (torebkę cukier
ków), a mnie na dodatek przyjacielsko wytargał za uszy. — Zaro
bił jem skorznie — przy pożegnaniu pochwalił się rajca Labuda.

Jastra, na które czekało się tyle czasu, minęły szybko. Kończyły 
przedłużającą się zimę, a rozpoczynały wiosnę, okres wytężonej 
pracy i... niedostatków. Pocieszano się przyszłymi zbiorami.

— Niech le minie głodny zymk, a bądze lepi — podsycała na
dzieję moja mama.

A zwrejarzone w Jastra wesele wyprawiono Grecie późną jesie- 
nią.

Odpust na górkach

Tak właściwie to za moich dziecinnych lat żyło się od odpustu do 
odpustu. Wiosną na Wniebowstąpienie i na Świętą Trójcę pielgrzy
mowali ludziska z naszych stron na górki wejherowskie, latem, 
na Marię-Magdalenę, poniektórzy — w zależności gdzie kto miał 
krewnych — wędrowali do Chwaszczyna, inni na Szkaplerzną do 
Kieina, jeszcze inni na Barbarę do Szemuda. Nie trudno było 
odbyć też pielgrzymkę do Żarnowca lub nawet do Swarzewa. 
Parafialny odpust przypadał jesienią, na Różańcową, wówczas gdy 
wzgórza kaszubskie zapłonęły ognistym fioletem wrzosów. Najle
piej zapamiętałem jedną wiosenną pielgrzymkę do Wejherowa.
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Miałem wówczas — jeśli dobrze pamiętam — niespełna siedem 
lat. Od września stać się miałem uczniem klasy pierwszej jedno- 
oddziałowej szkółki w Zbychowie. Uzbierałem sporo groszy pod
czas kolędowania z szopką w czasie adwentu, a także za wyhodo
wane w kuflu w małej izbie jastrowe rózgi, które Prandzeno sprze
dała mi w Gdańsku. Z tym dorobkiem mogłem udać się na górki. 
Pieniądze tam były potrzebne, jak wszędzie w życiu, a dla mnie 
wydawanie pieniędzy było wówczas wielce radosną czynnością. 
Wprawdzie nie przez cały czas je miałem, bo kilkakrotnie poży
czałem mamie moje oszczędności na bieżące zakupy, ale gdy po
brała większe pieniądze za szycie, zawsze mi dług oddawała, a raz 
nawet dołożyła pięćdziesiąt groszy, co zwiększyło mój majątek. 
Trochę pieniędzy dostałem też od wujka Walerego, który szył 
garnitury zamożniejszym gdynianom i wszystko to ulokowTałem 
w specjalnym woreczku, który uszyła mi mama. Później, na wiosnę, 
część pieniędzy dołożyłem tacie na zakup nowych butów, bo stare 
już się rozlazły, były za ciasne i nie zdołałbym w nich obejść 
z ojcem wszystkich kapliczek kalwaryjskich. Gdy babcia dowie
działa się, że wybieram się na górki, wcisnęła mi kilka groszy, ale 
nakazała, bym koniecznie kupił sobie różaniec: — Taczi knóp jak 
te, muszi ju na różeńcu mówić pócórk — przekonywała mnie. Była 
moją matką chrzestną i miała specjalny obowiązek w stosunku do 
mnie.

Na górki miałem pójść w nagrodę za to, że nauczyłem się po
prawnie podpisywać, i za to, że pilnowałem na ogrodach małych 
gąsiątek, a w co drugą niedzielę przed obiadem pasłem krowy 
w jeikach. W dni powszednie i w co drugą niedzielę pasł bydło 
Kruzów Władi, który opowiadał mi ciekawe bajki i on to właśnie — 
powiem to w sekrecie — nauczył mnie literek, k+śre składały się 
na mój podpis. Rodzice byli dumni, że bez nauki niby to bez 
niczyjej pomocy nauczyłem się podpisywać. Robiłem to dość często 
na życzenie starszych i zawsze nasi krewni lub sąsiedzi dziwili się 
i mówili: — Z niego to bądze abo ksądz, abo szkolny. — Księdzem 
nie zostałem, ale cudze dzieci przypadło mi w udziale uczyć już 
ponad trzydzieści pięć lat.

— Tej le bądzeta mówiła za nas wszetczech pócórk — pożegnała 
nas z ojcem mama i ruszyliśmy w sobotę w godzinach przedpołud
niowych do odległego o prawie dwie mile miasta. (U nas na Wej
herowo mówiło się po prostu — miasto). Była to jedna z pierw
szych moich wielkich wypraw i dlatego przeżywałem ją bardzo 
radośnie, a zarazem bardzo nerwowo. Przynaglałem du pośpiechu 
i pierwszy wryrwałem się w kierunku Wyspowa. Związane sznuro
wadłami buty przerzuciłem przez ramię, skarpetki włożyłem do
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kieszeni i boso, podskakując z radości, mknąłem piaszczystą drogą 
na wielką wyprawę. Gdy znalazłem się naprzeciw kamiennej dwor
skiej szopy i zobaczyłem dwa wielkie psy porucznika Młodano- 
wicza, stanąłem jak wryty w ziemię, poczekałem na ojca, chwyci
łem go za rękę i kawałek szliśmy razem. Ale na wzniesieniu za 
wsią, gdzie wiekowe brzozy obsiadły drogę, wyrwałem się znów do 
przodu. Chciałem pierwszy zobaczyć Wyspowskie Jezioro. Zanim 
dotarłem do drugiego wzniesienia, z którego widać już było taflą 
wielkiej wody, musiałem z ojcem pokonać znaczny kawał drogi 
pożłobionej przez wody z ostatniej ulewy, które wyrwały głębokie 
rowy odsłaniając potężne głazy tkwiące wszędzie w piaszczystej 
ziemi kaszubskiej.

Stanąłem na szczycie Piószczesti Górę i w dole, w rozległej 
niecce, rozlało swe posrebrzone wody jezioro Wyspowo. Jerkowim 
zboczem, kipiącym młodym złocistożółtym kwieciem nakrapianym 
smukłymi jałowcami, zeszliśmy nad sam brzeg jeziora. Ojciec szedł 
przybrzeżną ścieżką, a ja, podkasawszy nogawki trzyćwierciowych 
spodni, dziurawiłem spokojne lustro wody bosymi stopami.

Wybraliśmy drogę przez Młynki. Wiła się ona i przeplatała 
z Wyspowską Strugą w leśnej dolinie urozmaiconej niewielkimi 
polanami, na których nad szumiącą wodą panowały złociste ka
czeńce, a na obrzeżach białe zawilce. Niebieskie przylaszczki już 
przekwitły. Miejscami szło się jak w wielkim tunelu wśród smu
kłych pni spiętych nad głowami w jeden kobierzec zieleni. Ta dro
ga napawała mnie dziwnym lękiem. Może bałem się ciszy, jaka 
tu panowała, może mroku przyczajonego w świerkowej gęstwinie, 
może szemrzącego swą bulgocącą mową strumyka, a mcże po 
prostu prawie nie znałem tej drogi i to odbierało mi śmiałość. 
Najpierw zrównałem się z ojcem, a w miejscach zaciemnionych 
chwytałem go za rękę ściskając ją mocno.

W cudownej dolinie, w miejscu gdzie Wyspowską Struga łączy 
się z Białą, u podnóża Zamkowej Góry wyszliśmy na szosę. Zanim 
to nastąpiło, włożyłem nowe trzewiki, żeby na żwirowatej szosie 
nie kaleczyć stóp. A i miasto było niedaleko. Tymczasem nadeszła 
od strony Szemuda jakaś pielgrzymka, do której dołączyliśmy. 
Niesione przez pątników obrazy zasłonięte były prochowcami, a cho
rągwie zwinięte w rulony. Zaprzęgnięta w rącze konie karoca 
wiozła dwóch księży i jakiegoś jegomościa, zapewne dziedzica, 
który miał pański wąsik i dziwne okulary. Za pieszym tłumem 
jechały udekorowane młodymi brzózkami drabiniaste wozy, na 
których siedziało mnóstwo ludzi, przeważnie w podeszłym wieku. 
Na jednym z wozów ulokowała się orkiestra.

— Te babe wiedno meszlą, że nie przińdą na czas na górczi
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i temu pchają sę rowem — zauważył z pewną irytacją w głosie 
mój ojciec. Za krzyżem, chorągwiami i obrazami, które niesiono 
na czele pielgrzymki, szli śpiewacy, a za nimi pozostali pątnicy 
i jechały wozy. Ale część kobiet i kilku podrostków, szczególnie 
tych z różańcami w rękach, rzeczywiście wyprzedzało śpiewaków 
i na równi z krzyżem tłukło się poboczami i przydrożnymi rowami, 
zataczając się, a nawet padając od czasu do czasu. Choć szło się 
im trudniej, choć porządkowi w białych komżach hamowali swoimi 
berłami ten owczy pęd do przodu, pchali się na upartego do czoła 
kolumny. Kobiety przedzierały się jedna przez drugą, kłóciły, darły 
się beczącym głosem śpiewając według własnego rytmu nabożne 
pieśni. Również modlitwy odmawiane na przemian ze śpiewem kle
pały na swój sposób. — Na głepotę i upartosc ni ma rade — za
uważył ojciec.

Minęliśmy cegielnię z bardzo wysokim kominem i pomostem 
przerzuconym przez szosę, którym z przyległego wzgórza dowo
żono glinę. Las skończył się i weszliśmy w rozszerzającą się dolinę 
zamkniętą grafowskim parkiem, za którym — wiedziałem to — 
było już miasto. Przed parkiem pielgrzymka zatrzymała się, od
słaniano obrazy, rozwijano chorągwie, a księża w białych kitlach 
i w czapkach z śmiesznymi pomponami znaleźli się na czele śpie
waków. Trwało to długo i ojciec, zniecierpliwiony czekaniem, skrę
cił drogą w prawo, tą drogą, którą nieraz jeździliśmy do młyna. 
Przeszliśmy Cedron, nad którym stała otwarta kaplica, minęliśmy 
ogród grafowski i obok młyna wyszliśmy na ulicę Klasztorną, na 
końcu której znajdowała się karczma. Tam ojciec spotkał jakiegoś 
„wujka”, z którym wypili jedno i drugie piwo, po kieliszku kornu- 
su, a ja zjadłem dużą sznekę za pięć groszy i popiłem lemoniadą. 
Tata i „wujek” rozgadali się na dobre, a ja niecierpliwiłem się, bo 
chciałem jak najprędzej zobaczyć budę, różnorodne stragany usta
wione na wejherowskim rynku.

O drugiej po obiedzie wyruszyła z klasztoru pielgrzymka na 
drogę krzyżową. Dołączyliśmy do tysięcznego tłumu i po przejściu 
ulic Ojców Reformatów i Wniebowstąpienia stanęliśmy na lesi
stym zboczu wzgórza, zwanego Górą Wniebowstąpienia, na którym 
znajdowało się kilka kapliczek. Tu, przed najwyżej położoną stacją, 
jeden z prowadzących pielgrzymkę zakonników wygłosił przemowę. 
Ojciec z przejęciem słuchał kaznodziei, a ja, osaczony tłumem, za
grzebany w plątaninie nóg osób dorosłych, nudziłem się i dla 
rozrywki liczyłem nad sobą konary wiekowych buków i dębów. 
Dusiłem się i łaknąłem wolnej przestrzeni, aby głęboko odetchnąć 
nieskażonym powietrzem.

Tata znalazł drugiego kolegę i we trójkę uradzili, że nie pójdą
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w tłumie, lecz wyprzedzą pielgrzymkę, aby sobie swobodnie po
rozmawiać i zawczasu znaleźć dogodne miejsce przed stacją, gdzie 
wygłoszone zostanie kolejne kazanie. Mama zawsze powtarzała, że 
ojciec idzie na odpust tylko dla kazań, aby się solidnie wypłakać, 
a o modlitwie nie myśli. Nie wiem, czy rzeczywiście tak było, bo 
ojciec zabrał ze sobą starą kalwaryjkę i przy każdej stacji, którą 
po drodze napotykaliśmy, coś tam w niej wertował i pilnie czytał, 
gdy tymczasem jego dwaj koledzy nabożnie klękali przed malo
widłem lub rzeźbą, w które kalwaria była bardzo bogata, i modlili 
się pokornie. Mnie ciągłe odmawianie tej samej modlitwy znudziło 
się i nie wiedziałem co robić: stać przy ojcu czy klęczeć razem 
z „wujkami”. Miałem wiele pytań, ale gdy ojciec czytał, nie wypa
dało mu przerywać, a gdy skończył, prowadził ważne rozmowy ze 
swoimi kolegami, których na górkach przybywało. Mówili o pogo
dzie, koniach, zasiewach, sprawach wyczytanych w gazetach, o są
siadach, sołtysie i wójcie, o Mościckim i Piłsudskim, o rosnącej 
Gdyni, drożyźnie, biedzie i wielu innych sprawach.

Na trasie było wiele stoisk z wodą cytrynową, sokiem pomarań
czowym, lemoniadą, cukierkami, ciastkami, świętymi obrazami, me
dalikami, różańcami, a także zabawkami, kozikami i mnóstwem 
innego towaru. Ojciec zabronił mi cokolwiek kupować, a sam za
fundował mi drewniane okrągłe pudełeczko miętowych pastylek. 
Kiedy przekupnie zachwalali swój towar, żebracy, których przy 
drogach i ścieżkach było bez liku, głośno klepali pacierz albo za
wodząco, niekiedy z przeraźliwym szlochem, reklamowali swoje 
kalectwo, a każdy z nich wyciągał rękę po jałmużnę. Ojciec wrę
czył im kilka pięciogroszówek, ki1ka dał mnie; w mig rozdzieliłem 
je żebrakom i było mi ciężko, że nie starczyło dla wszystkich.

Kiedy znaleźliśmy się w lesie za szosą, którą przybyliśmy do 
Wejherowa, poczułem piekący ból pięty, a w drugiej nodze uwie
rał mi duży palec. Żałowałem, że nie zabrałem starych butów, 
które, choć w rozsypce i ciasne, ale nogom tak nie dokuczały. Po 
pewnym czasie, kiedy wyraźnie już kulałem, poskarżyłem się ojcu 
na niewdzięczne buty, a skutek był taki, że kazał mi je zdjąć 
i dalej chodzić boso. Zrobiłem to z przyjemnością i już więcej nie 
wlokłem się z tyłu za tatą i „wujkami”. Szklanka wody cytrynowej 
i amerykanka ożywiły mnie zupełnie. Nawet przyjemnie było cho
dzić po lesistych górkach, przypatrywać się ludziom, towarom na 
straganach i biadającym żebrakom, do których się szybko przy
zwyczaiłem. Od czasu do czasu przewijała się obok nas bezszelest
nie postać w brązowej szacie z kapturem na głowie i wiklinową 
kobiałką w ręce mówiąc: — Co łaska, na utrzymanie kalwarii, za 
odpust studniowy w czyśćcu gorejącym. — Mój tata chyba z tysiąc
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dni odpustowych zarobił, bo dość często sięgał do portmonetki 
i kładł bilon do kipki.

Najgorzej było przy kolejnej kaplicy. Ojciec szukał dogodnego 
miejsca obok punktu, z którego miał przemawiać ksiądz. Ludzie 
otaczali nas coraz gęstszym tłumem, znowu tonąłem w tej ciżbie 
i czekałem cierpliwie, aż się to wszystko skończy. Najciężej było 
wówczas, gdy nadeszła właściwa pielgrzymka z krzyżem i dwiema 
czarnymi chorągwiami. Dziwnie ci ludzie śpiewali, niepotrzebnie 
się śpieszyli. Gdy jedni jeszcze nie skończyli swego fragmentu 
pieśni, drudzy już rozpoczynali nowy, przez co pieśń zlewała się 
w jedną nie kończącą się całość. Gdy podeszli pod kapliczkę, zro
biło się tak ciasno, że wciskałem się pomiędzy nogi ojca, szukając 
tam ratunku. Zdarzyło się, że ta nawałnica spychała nas kilkanaście 
kroków w bok, gdy nie mieliśmy za sobą potężnego pnia jakiegoś 
drzewa.

Pamiętam też jedną stację na zboczu łagodnego wzniesienia, przez 
którą przechodziło się na wylot. W środku stała figura Pana Jezusa 
dźwigającego ciężki krzyż. Ludzie przechodzili tamtędy 1 całowali 
Chrystusa. Ojciec nakazał mi też Jezuskowi dać kuska, ale nie 
mogłem. Gdy zobaczyłem na twarzy Jezusa śliską ślinę i umazane 
wargi, wzięło mnie obrzydzenie. Nie, po prostu nie mogłem. Od
szedłem z odrazą. Na szczęście ojciec nie zauważył mc jego grzesz
nego uczynku. Podobnie było w piwnicy Piłata 1 kilku innych 
miejscach.

I ja miałem swoją drogę krzyżową: buty mnie uwierały, po bo
sych stopach deptali ludzie, wydawać własne pieniądze mi zabro
niono. Ojciec powiedział, że jeszcze zdążę. Tu, na górkach, wszystko 
jest droższe niż w straganach na rynku i gdybym sam kupował, 
to przekupnie mogliby mnie oszukać. Ściskałem więc swoje pie
niążki i łakomie spoglądałem na stoły i otwarte walizki handlarzy. 
Najwięcej ludzi gromadziło się wokół wrzeszczów, którzy w niebo- 
głosy zachwalali swój towar, demonstrując zarazem jego przydat
ność .

— Tatku, jak to je? Czemu na górkach je wiele taczich samych 
kaleków? — Dowiedziałem się, że są to rzeczywiście ci sami żebra
cy, którzy wybierają na trasie pielgrzymki takie miejsca, z których 
łatwo po przejściu głównej nawały pątników przenieść sie znowu 
na czoło pochodu. Dlatego widziałem tych samych żebraków kilka 
razy w różnych miejscach wejherowskiej kalwarii. Jak robili to 
kalecy bez nóg, pozostało długo tajemnicą. Dopiero później, gdy 
byłem już uczniem wejherowskiego gimnazjum, zaobserwowałem, 
że przenoszą ich rodziny lub sprawniejsi inni żebracy. Część z nich, 
po mozolnym dniu zarobkowania, sukcesy swojego odpustowego
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żniwa oblewała wieczorem w wejherowskich restauracjach, sta
wiając pątnikom piwo, a niekiedy coś mocniejszego.

Tak dobrnęliśmy do końca drogi krzyżowej. Byłem bardzo znu
żony, głodny i senny. Kolację zjedliśmy u stryjka Leona, tam też 
znaleźliśmy nocleg. Stryj pracował u adwokata Neumana. Miał 
drewnianą nogę, ale na górki na zarobek nie chodził. Dostawał 
rentę inwalidy wojennego. W mieszkaniu stryjostwa było niepo
równywalnie bogaciej niż u nas w domu. Moje kuzynki naznosiły 
mi wiele słodyczy, a nawet podarowały kilka ołowianych żołnie
rzyków.

Rynek wejherowski i niektóre przyległe ulice były zastawione 
straganami. W niedzielę z rana, nim wyruszyły kompanie na Górę 
Trzech Krzyży, weszliśmy z ojcem w hałaśliwe miasteczko kra
mów, kramików, straganów i stoisk odpustowych handlarzy. Było 
na co popatrzeć: wędliny, pieczywo, napoje, słodycze, zabawki, 
drobne narzędzia, drobiazgi domowego użytku, artykuły dekora
cyjne, dewocjonalia, pamiątki i mnóstwo innych przedmiotów. Co 
tu wybrać? Co kupić dla siebie, a co dla bram i sióstr? Ojciec 
chciał, żebym sobie zafundował prawdziwy piórnik z kompletem 
rysików, ołówkiem i gumką, ale ja wybrałem i po długich targach 
z ojcem kupiłem korkowiec, taki prawdziwy rewolwer, oraz paczkę 
korków strzelających. Dla młodszych dwóch braci kupiłem po śpie
wającym kogutku, dla dwóch sióstr po pierścionku, a za resztę 
słodyczy. O różańcu zupełnie zapomniałem.

Podążyliśmy przed kościółek na górkach. Tam wszystkie kompa
nie szły z miasta na główne nabożeństwo odpustowe i przed ko
ściółkiem, tą chyba największą kaplicą kalwaryjską, witały się 
swoim zwyczajem: wymachiwano chorągwiami i obrazami, a orkie
stry grały hymny powitalne. I tu na całej drodze panował harmider 
handlowy i zgiełk żebrzących biedaków. Orkiestry poszczególnych 
kompanii grały każda swoją melodię i na swój sposób.

Ojciec wybrał takie miejsce na górkach, które było blisko ambo
ny i z którego widać było witające się obrazy. Chciał koniecznie 
policzyć, ile tych obrazów uczestniczyło w odpuście. Mnie najbar
dziej podobały się srebrzysty obraz oliwski i wspaniała orkiestra 
tej kompanii. Specjalnie zafascynował mnie bęben oliwski. Były 
to niesione przez rosłego mężczyznę na plecach dwa kotły, w które 
w takt muzyki kilkunastoosobowej orkiestry walił dwiema pałkami 
idący za bębnami muzykant. Oliwski obraz, niesiony przez czwórkę 
czarno ubranych mężczyzn, kołysał się w powitalnym tańcu lekko 
i zgrabnie, choć wydawał się najcięższy ze wszystkich.

Po ceremonii powitania odbyło się nabożeństwo, a w odpowied
nim momencie mszy, odprawianej przez kilku księży z kanonikiem

3* 35



Roszczynialskim na czele, barczysty kaznodzieja w śnieżnobiałej 
komży wygłosił kazanie. Tego księdza dobrze zapamiętałem, a dla
czego — opowiem.

Podczas mszy świętej ludzie klęczeli, niektórzy siedzieli i było 
jakoś przestronnie. Widziałem wspaniały bukowy las porastający 
całe wzniesienie, miasto leżące u jego podnóża i księży zbierają
cych w tłumie pieniądze. Jednemu z nich zaniosłem otrzymany od 
ojca pieniążek, za co pogłaskał mnie po płowej grzywie. Ale gdy 
doszło do kazania, ludzie powstawali, by lepiej słyszeć słowo pań
skie. Ksiądz, który wyszedł na ambonę przyczepioną do jednego 
z drzew, rozpoczął kazanie cichym głosem, prawie szeptem. Wszy
scy chcieli usłyszeć i zrozumieć jego słowa i dlatego powstawali. 
Kiedy nasilał głos, a w pewnych momentach zaczynał głośno krzy
czeć, ludzie wpatrzeni w jego rozpromienione oblicze już nie sia
dali. Znalazłem się znowu w owej plątaninie nóg, dusząc się w spo
conym tłumie. Od czasu do czasu widziałem twarz ojca pełną 
zachwytu, rozpromienioną, z oczu kapały mu łzy. Ogarnęła mnie 
senność i zdawało mi się, że tonę w jakimś bagnie, później gramolę 
się po pas w wodzie w zaroślach Zbychowskiego Stawu. Czepiałem 
się gęstych krzewów i brnąłem z trudem do brzegu, który wciąż 
się oddalał wprawiając mnie w rozpacz. W pewnym momencie 
zacząłem tonąć i wydałem zapewne okrzyk rozpaczy. Wówczas za
interesowali się mną ludzie i ktoś mnie podniósł z ziemi. Ocknąłem 
się z majaków i z przerażeniem zacząłem szukać wzrokiem taty. Ale 
nigdzie go nie zobaczyłem i zebrało mi się na szlochanie, później 
zacząłem płakać. A taty wciąż nie było. Zgubiłem się i ogarnęła 
mnie rozpacz. Na pytania ludzi nie odpowiadałem. Po bezskutecz
nych poszukiwaniach ojca odbyła się wśród osób z mojego otocze
nia krótka narada, po której przekazano mnie księdzu zbierającemu 
datki. Ten chwycił mnie mocno za rękę i zapewnił, że tata się 
znajdzie. Po wielu perypetiach doprowadził mnie do owego drze
wa z kazalnicą i po kilku słowach wymienionych z kaznodzieją 
wsadził mnie na ambonę, zamykając oczywiście umieszczone z tyłu 
drzwiczki. Przestałem szlochać i kilka razy pogłaskany przez księ
dza uspokoiłem się zupełnie. Z ambony widziałem tylko korony 
drzew i w oddali wieżę kościółka. Powietrze tu było inne niż w tłu
mie. Oswoiłem się z nowym miejscem i nawet kilka razy wspiąłem 
się na krawędź ambony, tak że zobaczyłem ogromne morze głów. 
Ale głowy ojca nie zauważyłem i stało mi się znowu smutno. Roz
poczęły się końcowe modlitwy — za księży, misjonarzy, dusze 
w czyśćcu cierpiące, za ojczyznę. Ksiądz modlił się głośno i wy
raźnie, a modlitwa ludzi wydawała mi się w mojej studni-ambonie 
jakimś dziwnym pomrukiem, dudnieniem niewyraźnych słów, szu-
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mem odległego morza. W pewnym momencie ksiądz porwał mnie 
do góry, postawił na pulpicie ambony i mówił coś o zgubie, o ma
mie i tacie, a posadziwszy mnie z powrotem, zapytał, kto był ze 
mną na górkach. Gdy coś odburknąłem, oznajmił, że tata po mnie 
na pewno przyjdzie. I rzeczywiście po pewnym czasie drzwiczki 
ambony otworzyły się i zobaczyłem ojca. Tata kazał mi pocałować 
księdza w rękę, ten mnie pogłaskał, pogroził ojcu i odpust dla mnie 
się skończył.

W drodze powrotnej — a szliśmy teraz przez Gniewowo — czu
łem się jakoś niewyraźnie. Otaczający świat nie wydawał mi się tak 
atrakcyjny jak wczoraj. Miałem poczucie winy i martwiłem się, 
ze ojcu sprawiłem tyle kłopotu. Co powie mama, gdy dowie się 
o moiej przygodzie, co powiedzą moi rówieśnicy? Takie pytania 
rodziły się w mojej rozpalonej głowie.

Od wejherowskiego odpustu roku pańskiego 1929 przylgnęło do 
mnie dziwne, niby to niezłe przezwisko: ksiądz. Mnie jednak iry
towało. Długo ludzie pamiętali moją przygodę i wróżyli mi, że 
zostanę faktycznie księdzem.

Zbichowskó sobotka

Wiosna dość gwałtownie przemieniała się w lato. Łąki zapachniały 
sianem, kłosy żyta, do tej pory lekkie i tańczące na zielonych 
źdźbłach, teraz chyliły się coraz bardziej na jedną stronę pod cię
żarem pęczniejących ziarenek; łęty ziemniaczane najwcześniejszych 
odmian już się obejmowały przez bruzdy redlin. Rechoty żab 
w stawach i szuwarach ustały. Liście na drzewach ściemniały, 
a w okolicznych lasach nastały jagodowe żniwa.

— Witro wilio świętego Jana — przypominali jedni drugim, 
choć wszyscy o tej długo oczekiwanej uroczystości dobrze pamię
tali. Od tygodnia na każdej przerwie mówiono w gronie moich 
kolegów tylko o zbliżającej się sobótce. Na robotach sklejaliśmy 
lampiony, które znaleźć się miały na lince zawieszonej na żerdziach 
okalających sobótkowy płaskowyż. Na polecenie strażaków — bo
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oni byli właściwymi organizatorami zbychowskich sobótek —- ściąg
nęliśmy na Szuchmankę spory stos suchego jerku i gałęzi z krzów 
ze Stregów. Leksa z Toną przywieźli z Szymańskich Chojny trzy 
smukłe drągi, a Kowalskich Józk podrzucił beczułkę smoły. Knópi 
ze Zbychówka w Letwinowego konia bez niczyjej wiedzy i niczy
jego polecenia przywieźli prawie pełną skrzynię zerwanej z zawa
lonej budy przesmołowanej papy. Zapewniono więc opał na całą 
noc świętojańską.

Mnie, jako najstarszemu z rodzeństwa, polecono zabezpieczenie 
checzi przed czarami i złymi duchami. Przyniosłem z naszych 
krzów gałązki klonu i ozdobiłem nimi obrzeża drzwi i okien, aby 
złe moce nie miały w noc świętojańską dostępu do naszego domu. 
Gałązki klonu, podobnie jak zielone rózgi brzozy w dzień Zielo
nych Świątek, miały przynieść szczęście rodzinne, a dom przez 
rok następny chronić od ognia, pomoru i złych ludzi, tych — jak 
to moja babcia mawiała — plegawich Miemców i Krzeżóków. Po
dobnie uczynili wszyscy mieszkańcy Zbychowa, z wyjątkiem nau
czyciela i porucznika na resztówce, którzy w złe siły nie wierzyli. 
Tónk Szymański twierdził, że również nie wierzy w nadprzyro
dzoną moc klonu, ale starosłowiańskim zwyczajem drzwi karczemne 
klonowymi gałązkami przyozdobił. Zanim zaszło słońce, cała wieś 
przystroiła się w szeleszczące na gałązkach u okien i drzwi zielone, 
wielkie, błyszczące liście klonowe. Wyglądała odświętnie.

Bydło z pastwisk wracało dziś wcześniej niż zwykle. Przezorni 
pastuszkowie uwili swoim ulubieńcom, najlepszym krówkom i ko
zom — tak na wszelki wypadek — klonowe wieńce na rogi. Gburzy 
lub ich parobcy zjeżdżali z pól przed zachodem słońca. Koniom, 
nim weszły do stajni, poprawiono czerwone kokardki przy uzdach, 
by mogły skutecznie odpędzać złe moce i lepiej chronić poczciwe 
szkapy od uroków. Ponoć wilia świętego Jana była najbardziej 
podatna na te nieprzyjemne sprawy.

Po pogodnym i upalnym dniu nastał chłodny wieczór. Tajem
nicze i mgliste jęzory, jak zwiewne welony, zaczęły swe nieuchwyt
ne macki wysuwać znad stawu i łąk na pobliskie pastwiska po
rośnięte żarnowcami i wciskać się pomiędzy zabudowania Zbychowa 
i położonego po drugiej stronie stawu Zbychówka. Odgłosy ostat
nich obrządków w gburskich zagrodach stały się wyraźne, donośne, 
zauważalne. Tam skrzypnęły zamykane wierzeje stodoły, zachar
czał łańcuch na kołowrocie wiejskiej studni, zadudnił spóźniony 
wóz na kamienistej drodze, a wpędzana ze swym potomstwem do 
chlewika gęś donośnym gęganiem żegnała odchodzący dzień. Ko
miny zakwitły białym, torfiastym dymem unoszącym się wąskimi 
wstęgami wysoko ku górze, co przyjmowano powszechnie jako
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zapowiedź nie tylko jutrzejszego pogodnego dnia, ale w ogóle 
dobrego lata.

Mama na siłę zapędziła nas do skromnej, przednówkowej wie
czerzy. Nam nie jedzenie było w głowie, lecz sobótkowe atrakcje 
na naszej Szuchmance. Kiedy ozwały się bazuny, rzuciliśmy do 
talerzy łyżki i w te pędy na ogrody, skąd wyraźnie widać było 
sobótkowe wzniesienie. Tego wieczoru Ami i Tósz miały prawdziwą 
ucztę, bo wiele zacierki zostało. Usiedliśmy rządkiem przed piecem 
chlebowym, pod rozłożystym włoskim orzechem i słuchaliśmy ta
jemniczej melodii płynącej z trombit, którą zwoływano całą wieś 
na świętojański festyn. Najpierw dominowały tony niskie, bulgo
cące, trochę niepewne. Trębacze nie zgrali się jeszcze należycie, 
Instrumenty nie dobrały odpowiednich akordów. Była to próba 
kunsztownej i trudnej gry na bazunach. Nagle trębacze urwali. 
Nabrali tchu i znowu zagrali. Teraz podniosła melodia, wspaniały 
świętojański hejnał popłynął hen daleko w Stregi, Redzki Rów, na 
Kawie i przez zielone niwy aż nad Wyspowskie Jezioro. Pasterska 
melodia rwała za serce, wypędzała ludzi z checzi, wprowadzała 
we wsi podniosły, uroczysty nastrój. Zamykali ludzie swe domy 
i śpieszyli na starokaszubski obrzęd najkrótszej nocy. Poszliśmy 
też z rodzicami na zawołanie trombit.

Po drodze ojciec opowiedział nam, że w dawnych czasach na 
miejsce sobótki wyznaczano skrzyżowanie dwóch miedz. Miejsce 
to ustalał sołtys ze swoimi ławnikami. Wtykano w wybraną mie- 
izę małą brzozę, a palenisko znakowano dodatkowo polnymi ka
mieniami. Święty sobótkowy ogień nakazywał zgodę i dlatego^ 
wybierano miedzę oddzielającą pola zwaśnionych sąsiadów. Tak 
więc noc świętojańska była przóde nocą zgody i pojednania. 
A kto nie podporządkował się i nie usłuchał nakazu pogodzenia 
się, zostawał wyklęty przez społeczność wiejską i musiał osiedle 
opuszczać; gdy tego nie uczynił, po prostu wypędzano go ze wsi.

Strażacy pod kierownictwem Józefa Henniga ustawili na wy
sokich drągach beczułkę ze smołą, do której wetknęli coś w rodzaju 
knota ze starych szmat. Ale tej pochodni jeszcze nie podpalono. 
Zapalono natomiast opodal żerdzi zwykłe ognisko, wokół którego 
gromadzili się ludzie. Przybyła też kapela i podczas rozpalania 
sobótki zagrała starą pieśń, którą podchwycili zebrani:

Oj, Janie, Janie, dajże nóm tej rose,
be gbur nie znół biede i nie chodzył bosy...

W Zbychowie stos sobótkowy podpalano zwyczajnie zapałkami, 
choć w przeszłości używano w tym celu krzemiennego krzesiwa. 
Do rozpalania płomienia, a także w charakterze kadzidła, stosowa
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no wysuszone krzaki jałowca. Jego woń i trzaskający, niebieskawy 
ogień wprowadzały tajemniczy i błogi nastrój. Jak wspominał mój 
dziadek, jeszcze za jego dziecinnych lat skrobano bursztyn i uzy
skany proszek wsypywano od czasu do czasu do ognia — tak 
podtrzymywano kadzidlaną woń. Do dnia dzisiejszego na kolędę 
wykadza się bursztynem pańską izbę.

Młodzież skupiła się wokół głównego stosu sobótkowego i śpiewa
ła najpierw smętne, później coraz weselsze melodie. Starzy gburze 
i zacne gospodynie, chcąc sobie spokojnie powspominać i po są
siedzku pogadać, rozpalili w pobliżu sobótki małe ogniska, by od
pędzać chłód i wprowadzić odpowiedni nastrój. Zrazu rozmowy nie 
kleiły się. Niektórzy zapalali fajki, większość niuchała tabakę, za
chęcając się nawzajem starokaszubskim — chceme le so zażec! Po 
zażyciu kichali z pewną gracją. Piękna rogowo-mosiężna tabakiera 
sołtysa Jana Warasa wędrowała od gromadki do gromadki, powo
dując przemieszczające się w jerkach kichanie. Sołtysowi nie wy
padało trzymać się tylko jednej gromady, wędrował więc ze swoją 
tabaką wśród zebranych na Szuchmance zacnych mieszkańców wsi. 
Na rozgrzewkę chłopi łykali od czasu do czasu szluk kornusu 
i dzięki temu stawali się coraz bardziej gadatliwi.

Wieś jakby wymarła. Tonęła coraz bardziej w gęstniejącej mgle. 
Tylko w niektórych domach, gdzie pozostali staruszkowie, chorzy, 
matki z małymi dziećmi lub sobkowie, żarzyły się naftowym świa
tłem małe okienka ukryte pod strzechami niskich chat. Psy, zanie
pokojone niecodzienną scenerią, szczekały zawzięcie, ujadały na 
świętojański ogień. Niektóre wyły zwyczajem swych przodków 
z dawnych kniej kaszubskich. Sklepienie niebieskie zamigotało gra
dem różnorodnych gwiazd. Nadeszła pora zabawy.

Sobótkowe ognisko przygasło. Młodzieńcy rozpalali w jego żarze 
przygotowane zawczasu pochodnie i próbowali je wrzucić do 
umieszczonej na drągach beczki ze smołą. Komu uda się w ten 
sposób zapalić pochodnię, będzie miał prawo zatańczyć szepra 
z najładniejszą dziewczyną i dać początek ogólnej zabawie. Gdy 
chłopcy próbowali rozpalić smołę, dziewczęta śpiewały:

Rozpolóme ognisko,
Ju swięti wid je blisko.
Hejże, dzewczi webróne,
Wpół zelenią związóne,
Podajta że krzesywa,
Na te zbichowsczie niwę.

Z końcem piosenki na żerdziach zapłonął znicz. Dokonała tego 
pochodnia jednego z bazunistów, Ksawra z pustków, bardzo zwin
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nego młodzieńca, który niedawno skończył służbę wojskową w uła
nach. W blasku płonącej beczułki i zapalonych zniczy-lampionów 
chłopcy przystąpili do skoków przez sobótkowy płomień. Skakali 
z zapalonymi pochodniami. Komu pochodnia zgasła, spotykały go 
drwiny, naśmiewano się z niego, jak z każdego niedołęgi. Mniej 
zgrabni tracili sporo włosów z rozwichrzonych czupryn. Miotków 
Właai przypalił sobie nawet wąsy, a Kłosów Józk zgubił w żarze 
korkę. W tym czasie, gdy parobcy demonstrowali swą sprawność 
fizyczną, dziewczęta wróciły do pierwotnej melodii:

Oj, Janie, Janie, prze tim swiętim widzę,
niechże sę dac kuska mulkowi nie wstidzę.

Zanim przystąpiono do tańców, Ksawer-zwycięzca zapowiedział, 
ze o wpół do dwunastej — przed północą pójdzie z Lisą szukać 
kwiatu paproci. Odważnych zapraszał ze sobą. Wiadomo, kto znaj
dzie ten kwiat, znajdzie też szczęście na całe życie. Chętnych do 
szukania szczęścia znalazło się wielu.

Przed ogniskiem odszukał mnie mój młodszy brat Robert i po
wiedział, że rodzice zbierają się do domu. Z żalem opuściłem miej
sce wiejskiej zabawy. Zdążyliśmy do domu przed samą dwunastą. 
O północy od strony sobótki padły pierwsze strzały witające uro
czysty dzień świętego Jana. To sołtys i jego ławnicy oddali salwę 
honorową. Po niej padły pojedyńcze strzały, a we wsi ozwały się 
następne. To gospodarze, wróciwszy już do domów od sobótkowego 
ogniska, strzelali z fuzji, a chłopcy — z korkowców, w które za
opatrzyli się na wejherowskich odpustach.

Leżąc już w łóżku, obserwowałem na szybach migocące odblaski 
palącej się wciąż jeszcze sobótki. Zastanawiałem się, czy Ksawer 
lub kto inny znajdzie wymarzony kwiat paproci, który nie tylko 
jemu, ale i całej społeczności wiejskiej przynieść miał upragnione 
szczęście. Chciałbym i ja zaznać odrobiny tego szczęścia i wyrwać 
się w daleki świat, zobaczyć stare miasta, o których uczyliśmy się 
na lekcjach historii, piękne gory znane tylko z mapy szkolnej i ilu
stracji, dalekie lądy i morza. Chciałbym, żeby we wsi stanęły 
piękne domy, drogi były asfaltowe, woda bulgotała w kranach, 
a jasne jak słońce żarówki oświetlały nasze mieszkania. Chciałbym 
mieć wiele ciekawych książek, nauczyć się pisać piękne wiersze, 
chciałbym... I tak marząc zasnąłem. A kwiat paproci chyba ktoś 
z moich ziomków znalazł, bo te marzenia stały się dziś rzeczywi
stością.



Leśne żniwa

Moja rodzinna wieś egzystowała tuż pod bokiem pulsującej życiem 
Gdyni. Od polskiego „okna na świat” oddzielały wieś lesóckie bory 
i jeśli ktoś odważyłby się przejść na przełaj tę przestrzeń, miałby 
do przebycia zaledwie dwie mile. Ale droga byłaby naszpikowana 
mnóstwem przeplatających się nawzajem przeszkód w postaci leś
nych gąszczy, głębokich dolin i jarów z rwącymi potokami, stro
mych wzniesień, rozległych bagien i torfowisk, zarastających oczek, 
gęstych skupisk wrzosów, jeżyn, żarnowców, paproci i leszczyn, 
a także podmokłych skrawków śródleśnych łąk. Normalnie do Gdyni 
szło się drogą leśną sześć kilometrów do Zagórza, stąd pociągiem 
jechało się dwie stacje i już się było na gdyńskim dworcu kole
jowym.

Jednak z Gdynią nie łączyło mojej wsi prawie nic; była dla 
Zbychowa obca, tajemnicza, nieprzyjazna. Jedynie kamieniarze 
wyciosywali z polnych głazów kostkę na ulice i nabrzeża portowe
go miasta, drwale ścinali dębowe drzewa na słupy do umocnienia 
nabrzeży lub na podkłady kolejowe na bocznicach portowych. Raz 
do roku nasz szkolny Wiechowski woził uczniów klasy najstarszej, 
to znaczy czwartej, na wycieczkę do zmieniającego się z roku na 
rok miasta. Tylko dwie osoby zdobyły tam pracę.

Na targ z chłopskim towarem i po zakupy ludzie woleli jechać 
lub iść pieszo dwanaście kilometrów do Wejherowa. Mieszkańcy 
tam byli swojscy, gościńce przytulne, sklepy, choć w znacznej 
mierze żydowskie lub niemieckie, ale znane i wieśniaków zwyczaj
ne. A i w urzędzie można było sprawę załatwić, u znajomego fry
zjera ząb wyrwać, u kowala koma podkuć i rzeżnika zamówić do 
zagrody w celu kupna świniaka. W tamtych czasach rzeżnik nie 
kupował żywca na kilogramy, jeno na oko. Żeby kota nie kupić 
w worku, musiał sztukę zobaczyć, potargować się z gburem i usta
lić cenę.

We wsi mieszkali różni ludzie, ale przeważali rolnicy średniacy, 
tacy, którzy mieli te pół setki mórg lichej ziemi. Jedynie resztówka 
i Cegielnia miały ponad setkę mórg gruntów uprawnych. Było też 
ponad dziesięciu małych, kilkuhektarowych pezdróków, kilku ogrod
ników posiadających chałupę i kawał ogrodu na kartofle i znaczna 
liczba tak zwanych lózech, nie posiadających nic, oprócz dziesięciu 
palców do pracy na resztówce, u zamożnych gburów czy w lesie 
w charakterze drwali. Było wreszcie kilku kamieniarzy, wspomnia
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nych dwóch robotników portowych, kołodziej, karczmarz z kilko
ma morgami ziemi, leśnik, jedyny Niemiec we wsi, pilnujący gra- 
fowskich lasów, nauczyciel i spora grupa ludzi bez stałego zatrud
nienia.

Moi rodzice mieli piętnastohektarowe gburstwo z piaszczysto- 
-kamienistą ziemią, niespełna hektarem łąki w Stregach, jerko- 
wymi wzgórzami, skrawkiem lasu i lotnymi piaskami na Szuch- 
mance. Pracy na tych morgach było wiele, a chleba na przed
nówku mało. W niektóre lata nawet bulew na zymku brakowało. 
Mama dorabiała szyciem, a mimo to, gdy przyszedł — jak mawia
ła — głodny zymk, trzeba było szukać dodatkowego źródła zarob
ku i utrzymania.

— Lesóków muszi retac las — mawiali mieszkańcy Zbychowa. 
I ratował.

Z niecierpliwością oczekiwano szkolnych ferii. Wtedy starsza 
młodzież mogła chodzić na żniwo jagodowe. Zbierało się jagody 
w otaczających wieś lasach: na zelonych niwach, w Redzkim Rowie, 
za Kawiarni. Ale na całodzienne zbieranie szło się w lasy położone 
pomiędzy naszą polaną a Przetoczynem, pod Wygodę.

Jedna taka wyprawa szczególnie utkwiła mi w pamięci. Był to 
rok — o ile dobrze pamiętam — 1936; wówczas miałem trzynaście 
lat.

— Hej! Wstaji, czas na jagodę!
Choć w nagrzanym łóżku było tak przyjemnie, a oczy jakby 

zaklejone, trzeba było wstać. W pośpiechu zjadłem kawałek chleba 
ze smalcem i cukrem, popiłem zimną kawą z cykorii, do pasa 
uwiązałem blaszany garnek o pojemności około półtora litra, do 
kosza włożyłem butlę kawy i zawiniątko z chlebem. Kosz był 
nieco mniejszy od przeciętnych koszy do zbierania ziemniaków.

Usiadłem na murku przy drodze, by poczekać na całą grupę 
jagodziarzy, bo na dalsze wyprawy szło się gromadnie. Sam dobrze 
drogi nie znałem, a tym bardziej rozległych lasów pod Wygodą. 
Pies Ami spróbował wskoczyć do mnie na murek, a gdy to mu 
się nie udało, polizał moje stopy i położył się na murawie.

Czekając liczyłem najpierw kamienie w murze po przeciwnej 
stronie drogi, później kominy, z których wydobywał się dym, 
widomy znak rodzącego się dnia na kaszubskich wzgórzach. Ni 
stąd, ni z owąd przyszło mi do głowy pytanie: — Dlaczego ludzie 
budują wokół siebie tyle płotów? Jedni odgradzają się od innych 
płocikiem niskim, inni drewnianym, zamożniejsi siatką drucianą, 
jeszcze inni — parkanem wysokim lub z desek albo żywopłotem, 
żeby w ogóle odciąć się od świata. Dlaczego tak zamykają się, tak 
zasklepiają w swoich obejściach? Przecież człowiek stworzony jest
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do wolności, swobody i wcale nie chce być skrępowany. A jednak 
te płoty. Dlaczego?

Medytując tak po swojemu, nie zauważyłem, że przeszła obok 
mnie gromada ludzi z koszami, garnkami, tobołkami z jedzeniem, 
jeszcze zaspanych i milczących.

— Nie jidzesz te z nama? — zagadnął mój rówieśnik Józwa. — 
Te tak sedzysz i w górę zdrzisz, jakbss gwiózde rechowół w biółi 
dzeń.

Ocknąłem się z zadumy i podążyłem za gromadą. Stanowiły ją 
kobiety i dziewczęta, znane we wsi specjalistki od zbierania jagód, 
było też kilku młodzieńców, którzy skończyli sezonowe prace 
w lesie, a teraz znaleźli się bez żadnego zajęcia i wzięli się do zbie
rania jagód. Jednak najliczniej reprezentowane były w tej groma
dzie dzieci.

Żegnani przez ujadające psy i piejące koguty, opuściliśmy wieś. 
Dzień zapowiadał się słoneczny. Słońce, zasnute jeszcze unoszącymi 
się ze Stregów oparami, wyglądało jak duży, pyzaty, różowy lam
pion, zawieszony na promieniach przebijających się coraz bardziej 
natarczywie przez poranne mgły. Również kotlina Wyspowskiego 
Jeziora zasnuta była kłębami porannych oparów. Z przydrożnych 
brzoz-płaczek kapały krople dżdżu, wyżłabiając w przeschłym pia
chu małe pocieszne lejki. W górze, nad falującymi łanami zielonych 
jeszcze zbóż, wydzwaniał swe ranne powitanie budzącego się dnia 
polny śpiewak — szary, nieruchomy w błękicie, jakby zawieszony 
na pajęczej przędzy — skowronek.

Na czele barwniej grupy chłopskimi krokami szła Rzepowra Anna, 
starsza panna o krzykliwym głosie, wodząca rej w gromadzie. Słu
chali jej wszyscy, bo najlepiej wiedziała, gdzie obrodziły w tym 
roku brusznice. Za nią podążała Lisa z Rozwalony Bude, zgrabna 
i pracowita dziewczyna, ale sepleniąca wT takim stopniu, że zrozu
mieć ją było trudno. Rześkie podrostki, z rana wypoczęte, wycią
gały śmiesznie nogi, by nadążyć za swoimi wodzami. Mały Józk 
Warmowski, przygięty prawie do ziemi, odrzucał do tyłu rozhuśta
ne ręce, a nogami odmierzał długie kroki. Żeby jednak nadążyć 
za gromadą, musiał podbiegać. My z Józwą kroczyliśmy w męskiej 
gromadzie na tak zwanym szarym ogonie.

Marszałowej Trudzie zebrało się na śpiew. Najpierw nuciła sobie 
pod nosem, a później, gdy wyszliśmy na wydmowe wzgórza Ko
walskiego, pełną piersią dała upust tłumionej zrazu piosence:

Na kamiszku sedzała, 
kwiötczi so ukłódała, 
kwiötczi, kwiötczi ukłoda
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i so baro dzewowa.
La — la — la — la — la...

Zielone pola jakby łaknęły tej śpiewki i poniosły ją hen daleko 
pod bukowy las za zbychowską gajówką, po wyspowskie zagajniki 
i zarośla Nowin. Piosenka poderwała słońce, które otrząsnąwszy 
się z mglistych kłębów zakrólowało nad malowniczą ziemią kaszub
ską. Zbudzone owady pośpieszyły ucałować na dzień dobry pokro
pione rosą kwiaty, pachnące zioła i puste jeszcze kłosy żyta. Zro
dzone w toni Wyspowskiego Jeziora echo poniosło pieśń w pobli
skie chojny i nadworskie kępy buczyny. Tam młodzieńcza piosenka 
zachęciła leśnych śpiewaków do porannego koncertu na cześć wsta
jącego dnia, kolejnego dnia radości, miłości i pracy, ciężkiej pracy. 
Po miłej wędrówce naszą gromadkę czekała też niełatwa praca 
w odległym lesie.

Ze śpiewem doszliśmy do Nowego Dworu, ziemskiego folwarku 
wchodzącego w skład wejherowskich dóbr grafa Keysserlingka. 
Gdy zbliżaliśmy się do szosy łączącej Wejherowo z Karczemkami, 
wypatrywaliśmy na niej przejeżdżających samochodów. Zobaczyć 
auto to była dla chłopców wielka frajda. Zdarzało się, ze raz na 
kilka lat jakiś samochód zbłądził do naszej wsi, a tu pod Nowym 
Dworem nadarzała się okazja zobaczyć może kilka takich pojaz
dów. Ale gdzie tam — widocznie była za wczesna pora. Bogacze 
posiadający samochody jeszcze spali.

Bokiem dworku wyszliśmy na piaszczyste niwy położone u pod
nóża Puckiej Góry. Wzgórze to, górujące nad całą okolicą, kąpało 
się w słońcu, obnażając swoje dwa szczyty, porośnięte żarnowcem 
i suchymi wrzosami. Na jednym ze szczytów stała wysoka drewnia
na bliza, z której wr dni pogodne widać było morze, a przy pomocy 
lornetki Półwysep Helski i ponoć Puck. Ale ja tego starego portu 
Rzeczypospolitej nigdy nie mogłem wypatrzyć.

Po przejściu pokrytych kępami suchej trawy, dworskich pastwisk 
dla owiec doszliśmy do lasu. Za nami został tuman kurzu, 
wzniesiony dziesiątkami bosych stóp; wreszcie orzeźwiający zapach 
iglasrego królestwa czarnej jagody. Na razie jagody występowały 
w niewielkich skupiskach. Rwaliśmy się do ich zbierania, ale Rze- 
powa Anna maszerowała wciąż dalej leśną dróżką, nie spoglądając 
nawet na boki, a jej chód stawał się coraz szybszy, tak szybki, że 
już teraz wszyscy za nią podbiegali.

— Cz.ej dali w las, to ona robi sę chcewszó — pokpiwali starsi 
chłopcy.

— Te jagodę cygną ję jak magnes — dodawały żartobliwie 
dziewczęta. A ona wciąż szła.

W pewnym momencie skręciła z dróżki na zachód, pod niewielkie
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wzgórze. Teraz szło się jak po dywanie, miękkim jak ten u szkol
nego w dużym pokoju. Sosny i brzózki tak zrzedły, że słońce 
swobodnie mogło zaglądać do wnętrza lasu. Na odgłos naszych 
kroków ptaszki podniosły lament. Wśród puszystego mchu rosły 
kępy czerwonych borówek, o tej porze jeszcze zielonych. Czarnych 
jagód wciąż jednak było mało.

Weszliśmy na wzgórze i stanęliśmy jak urzeczeni, jak wryci 
w ziemię. Przynajmniej ja oniemiałem z wrażenia. Widziałem 
w zbychowskich lasach wiele jagód, ale tyle — nigdy. Po drugiej 
stronie wzniesienia, odchylonego ku słońcu, jak okiem sięgnąć 
jagodziny, jagodziny, jagodziny... A na krzaczkach niezliczona ilość 
pięknych, dorodnych, granatowofioletowych owoców. Aż jagodowe 
krzaczki uginały się pod ich ciężarem.

— Tu bądze żniwo! Legnąć i zgarenac. Rzepowa Anna mia nosa.
Takie i inne słowa zachwytu wyrywały się z ust dzieciaków, 

które dziś po raz pierwszy znalazły się w wygodzkich lasach. 
Z błyszczącymi oczyma przymierzaliśmy się do zbierania pachną
cych leśnych owoców, pełnych słońca i zdrowia.

Dwóch mężczyzn przywdziało długie skorznie i przeszło cały 
teren, na którym mieliśmy zbierać jagody. Chodziło o przepędzenie 
gadów, bo większość zbieraczy pozostała boso lub w drewnianych 
korkach. Rzepo wa Anna nowicjuszom kazała zawiesić węzełki na 
gałęziach wysoko nad ziemią, żeby mrówki i inne owady nie zro
biły sobie uczty z naszego skromnego na przednówku pożywienia, 
jakie przynieśliśmy do lasu. Tylko rodziny zawodowych handlarzy, 
którzy co najmniej dwa razy w tygodniu wyjeżdżali z leśnym 
towarem do Gdańska, miały kanapki z wędliną i szneki. Moja 
mama zawsze mawiała, że ci lózy lepiej jedzą od gburów. My, 
dzieci chłopskie, zazdrościliśmy im nie tylko lepszego jedzenia, 
ale także lepszej odzieży, pieniędzy i zabawek, których nigdy nie 
mieliśmy.

Rozpoczęło się jagodowe żniwo.
Najpierw zbierałem stojąc. Starałem się, jak zbieracze zawodowi, 

zrywać jagody obiema rękami. Ale lewa ręka nie bardzo chciała 
być mi posłuszna. Jagody wypadały na ziemię albo gniotły się 
w palcach; razem z jagodami zrywałem mnóstwo listków.

Po godzinie zbierałem już na klęczkach, a po dwóch — przysia- 
dywałem na pniakach i trawiastych kępach wystających z leśnego 
podszytu. Zgięta pozycja stawała się coraz bardziej uciążliwa. 
Wzmagał się ból w krzyżach i ogarniał całe ciało. Następowały 
krótkotrwałe zawroty głowy. Coraz dłużej napełniało się blaszak, 
a kosz wydawał się bez dna.

Nie mogłem doczekać się pory obiadowej, żeby trochę wyprosto
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wać niezwyczajne tej pracy zbolałe kości. Początkowo liczyłem 
garnki później garście, w końcu poszczególne jagody. W pewnym 
momencie wyrwało mi się: — Ale mordęga! — Józwa słysząc moje 
narzekanie skrzywił tylko boleśnie twarz i nieznacznie przytaknął. 
Jego też ta robota ścinała z nóg.

Kosze powoli zapełniały się dorodnymi jagodami. Słońce poma- 
lutkü — w moim przekonaniu stanowczo za wolno — wzbijało się 
wyżej i wyżej, aż wreszcie stanęło w zenicie. Piekło niemiłosiernie 
i wysuszało usta. Nawet ślina uciekała przed tym skwarem. Nie
którzy pojadali jagody, ale ja obawiałem się, że nie uzbieram peł
nego kosza i współtowarzysze jagodowego żniwa będą się ze mnie 
naśmiewać. Dlatego przed obiadem nie skosztowałem ani jednego 
owocu.

Nareszcie Rzepowa Anna odgwizdała przerwę obiadową. Rzuci
liśmy się do naszych zapasów i szybko zaspokoiliśmy głód i pra
gnienie. Starsi zbieracze po posiłku położyli się na mchu prostując 
zbolałe kości. My z Józwą i kilku innymi chłopcami zaraz po po
siłku, zapominając o zmęczeniu, postanowiliśmy zaspokoić cieka
wość, jaka szarpała nami od dłuższego czasu. W dole rósł gąszcz 
świerkowy, a za nim gdzieniegdzie prześwitywały wody jakiegoś 
jeziora. Woda w nim była ciemna, wręcz asfaltowa, o dziwnym 
połysku. Miotków Paweł pogłębił jeszcze naszą ciekawość wyjaśnie
niem, że to jezioro jest bez dna i z piekła przecieka doń smoła.

Po przejściu świerkowego gąszczu ujrzeliśmy rozległe torfowi
sko o dziwnej szacie roślinnej, nie spotykanej w znanych nam 
lasach Ku temu torfowisku opadała za świerkową ścianą dość 
stroma skarpa, na której usiedliśmy rzędem, przyglądając się dziw
nemu krajobrazowi. Wśród bujnych kęp mchu płonnika, turzyc 
i sitowia rosły brzozy i rosochate sosny, a podszycie stanowiły 
borówka bagienna, żurawina i krzewiny brusznicy o bardzo ma
łych owocach. Dalej ku wodzie brzozy zanikały, a sosny stawały 
się coraz bardziej karłowate. Tam w runie przeważały wrzosy 
i porosty, ustępujące stopniowo miejsca torfowcom, na których 
utrzymywały się tylko zupełnie skarłowaciałe sosenki. Dalej, już na 
wodach przybrzeżnych jeziora, pływały wysepki utworzone przez 
plątaninę torfowców i turzyc, a za nimi było już tylko ciemne 
lustro spokojnego jeziora.

Z zadumy i podziwu poderwał nas kolejny gwizd — sygnał do 
dalszej pracy. Zerwaliśmy się i pędem pognaliśmy na zbocze, do 
popołudniowego jagodobrania. Po godzinie byłem tak zmęczony, że 
zdawało mi się, iż do końca dnia nie wytrzymam. Szukałem — 
podobnie jak moi rówieśnicy — takich ustroni, gdzie można było 
zbierać jagody na siedząco, z wyprostowanym kręgosłupem. A jesz
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cze lepiej zbierało się je na jakimś kopcu — na stojąco, bez bole
snego zginania się.

Po dwóch godzinach chodziłem po lesie skrzywiony, robiąc za
pewne wrażenie garbatego. Każda zmiana pozycji, każde wyprosto
wanie się przynosiło porcję nowego bólu. Były momenty, że brała 
mnie chętka do ucieczki z tego piekła, ale ambicja i wstyd przed 
ludźmi trzymały jednak przy pracy. Choć w oczach robiło się 
ciemno, od czasu do czasu nachodziły zawroty głowy, trwałem, 
uparcie trwałem i udawałem, o ile to tylko było możliwe, że wcale 
nie jestem zmęczony. Zresztą kto na mnie zwracał uwagę? Każdy 
był zajęty sobą i swoją męczarnią. A kosz powoli, niepostrzeżenie 
zapełniał się powleczonymi niebieskawym pajęczynowym nalotem 
jagodami.

— Kuńc zbieranió! — zawołała nareszcie nasza przodownica. 
Był to najmilszy głos, jaki tego dnia słyszałem. Choć gęba krzy
wiła mi się ze zmęczenia, pojawił się na niej uśmiech radości 
z przetrwania.

Szybko zebrałem manatki, jagody w koszu przykryłem gałązkami 
paproci; zjadłem ostatnią kromkę chleba, przy której dusiłem się, 
bo kawę wypiłem już dawno. Kosz, choć nie był pełen po brzegi, 
miał swój ciężar, z czego w lesie nie zdawałem sobie sprawy. Wy
niosłem go na dróżkę, gdzie zbierali się wszyscy, szykując się do 
odmarszu. Słońce przeniosło się już nad przetoczyńskie lasy i tylko 
z ukosa doskwierało.

Początkowo kosz niosłem na ręce. Na nowodworskich niwach, 
w miejscu, gdzie droga wchodziła w niewielki wąwóz, miałem 
okazję wziąć go ze skarpy na plecy. Gorzej było później ze zdję
ciem ciężaru z ramion, a ręce po kilkuset metrach drogi mdlały 
ze zmęczenia. Zauważył moją bezradność Miotków Feliks i pomógł 
mi zdjąć kosz z obolałych pleców. Dalej taskałem go na rękach: 
to na jednej, to na drugiej — i tak na zmianę. Z trudem dotarłem 
do Nowego Dworu, a stąd do Zbychowa jeszcze trzy kilometry. 
Do Paczulowej Góry jakoś dowlokłem się za innymi. Rąk już pra
wie nie czułem. Na moje szczęście Rzepowa Anna zarządziła postój. 
Zwaliłem się na wznak w przydrożne wrzosy. Słońce, które ran
kiem było tak cudne, radosne, uśmiechnięte, teraz stało się mgli
ste — choć oparów nie było, czerwone — choć do zachodu jeszcze 
daleko, smutne — choć tryskało radością. Skowronki wydzwa
niały pochwałę letniego dnia, ale ja ich nie słyszałem. Ludzie 
obok rozmawiali, lecz mnie się wydawało, że to trzmiele brzę
czały. Jakże ten świat uzależniony jest od stanu fizyczno-psychicz
nego człowieka!

Prawie nieprzytomny dowlokłem się do chałupy. Resztkami sił
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wtaskałem kosz do izby, a gdy usiadłem na ławie przy chłodnym 
piecu, zdawało mi się, że już więcej nie wstanę.

— Ale co za jagodę! Co za peszne jagódczi. Dze te jich teli 
naszarpół? — Po tych pochwalnych słowach mamy jakby ożyłem. 
Wstałem z ławy i rozpocząłem opowieść o mojej jagodowej wy
prawie.

Ożniwine

Wszystko zaczęło się tego dnia prawie tak, jak w znanej bajce 
o Czerwonym Kapturku. Najpierw mama włożyła do koszyka 
sztek swojskiego chleba, trzy ugotowane na twardo jajeczka, sól 
w papierku i butelkę zabielonej mlekiem kawy z cykorii. — Za- 
nieski to tace na podpółnik — rzekca. — Tatk secze resztę żetka 
prze Zelony Drodze. Na półnie przińdzeta razem.

Po wyjściu z checzi oglądałem się za Amim, ale go nie było. 
Pomagał Pawełkowi — naszemu pasterzowi — paść bydło w jer- 
kach. Poszedłem więc sam miedzą przez Stregi, dalej koło krzów do 
pierwszego rowu. Tam Pawełk — dwunastoletni chłopak — pasł 
krowy i owce. Był ode mnie o pięć czy sześć lat starszy — dokład
nie nie pamiętam — ale tęsknił za matką mieszkającą na kolecz- 
kowskich pustkach. Był u nas od wiosny. Ojciec właściwie nie 
chciał go przyjąć ze względu na młody wiek, ale mama, litując się 
nad niedożywionym dzieckiem i ulegając prośbom jego matki, 
wpłynęła na ojca, żeby go przygarnął. Pawełk krowy pasł tylko 
po południu, bo przed obiadem bjł w szkole. W czasie wakacji 
całodzienne chodzenie za bydlętami było dla niego prawdziwą 
męczarnią. Dlatego często pasałem razem z nim. Teraz chciał mnie 
zatrzymać, ale miałem przecież inne, ważniejsze polecenie. Ami — 
mimo że go odpędzałem, a Pawełk przywoływał — poszedł ze mną.

Ojciec kosił żyto tuż pod lasem. Zostało mu już niewiele. Brze
giem lasu przydreptałem do niego. Przerwał pracę, wsunął ostrze 
kosy pod pokosk, żeby słońce nie zmiękczyło stali i nikt przypad
kowo się nie skaleczył. Usiedliśmy w cieniu pod granicznym kop-
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cem i ojciec zabrał się do posiłku. Ami baraszkował po zaroślach 
poszczekując od czasu do czasu. Przy leśniczówce zaskrzypiała 
metalowym jazgotem pompa. Komuś na ochłodę zechciało się za
pewne źródlanej wędy. Powietrze było parne i nieruchome. Słońce 
zbliżające się do zenitu piekło coraz mocniej. Prawdziwy żar szedł 
z nieba. Nam w cieniu było dobrze. Tata, zanim odszedł do prze
rwanej pracy, zachęcił mnie do szukania sierpniowych prawdziw
ków. Z wielką przyjemnością oddałem się temu zajęciu. Zbieranie 
grzybów sprawiało mi zawsze wielką przyjemność.

Grzybów nie znalazłem, ale za to opodal niewielkiego mrowiska, 
w cieniu za gąszczem leszczynowym, obwieszonym niedojrzałymi 
orzechami, znalazłem kilka poziomek. Zrezygnowany i zmęczony 
ciężkim powietrzem wróciłem pod kopiec. Położyłem się na nim 
i próbowałem liczyć ojcowe pokosy. Zastanawiałem się ile to źdźbeł 
ścina kosa za jednym zamachem, ile trzeba się namachać, żeby 
powstał snopek i z ilu snopków powstaje fura.

Gdziekolwiek spojrzałem, uwijali się ludzie. Przez miedzę, u Ko
walskich, kosiło trzech, dalej u Radtkego aż pięciu kosiarzy. 
Daleko za ukrytą w dolinie Zbychowskiej Strugi wsią, na płaskich 
zagonach w Kawlach, przeważali grabiarze, bo zza łanów i sztyg 
pokazywały się różnobarwne chustki kobiet. Miejscami ładowano 
na drabiniaste wozy wysuszony tegoroczny plon. Dziś wielu rol
ników woziło zboże. Widać to było po otwartych na oścież stodo
łach w górnej części Zbychowa. Po dzisiejszej spiekocie spodzie
wano się deszczu, który zapowiadały też pocące się w lesie i na 
kopcach kamienie.

Nasz ostatni łan żyta kurczył się, pokosy były coraz krótsze, aż 
wreszcie kosa ścięła ostatnie źdźbła. Ojciec rzucił kosę, wyprostowa 
się jak struna, uniósł wysoko ręce i zwalił się na wznak w samym 
rogu lasu, gdzie słońce jeszcze nie dotarło. Poleżał tak chwilę, na
stępnie wstał, zabezpieczył znów kosę i zaczął zbierać dorodne 
kłosy żyta. Mnie kazał przynieść z sąsiedniego pola trochę źdźbeł 
owsa, a z miedzy garść kwiatów’. — Zrobime krutkę — rzekł. — 
Stóri zwek tak kóże i mema sę uceszi. — Ojciec plótł krulkę, a ja 
znosiłem do niej co trzeba. Związany misternie złotymi źdźbłami 
owsa bukiet kłosów, ozdobiony polnymi kwiatami i leśną zielenią, 
miał u dołu dwa uszka plecione ze słomy, jakby dwa uchwyty 
dwTojaków. Byłem dumny, że wyszła nam tak ładna krutka i że 
ojciec pozwolił mi nieść ją do domu.

Zanim weszliśmy do checzi, mama wyszła z garnkiem wody. 
Polała nas i rzekła: — Żesta bękarta zesekła i krutkę przeniosła, 
muszę waji pokropić na ochłodę. — Wręczyłem jej krutkę, za co- 
dostałem kuska, a tata kieliszek kornusu. Obaj dostaliśmy na obiad
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plińce. Mama umocowała krutkę na gwoździu, na którym wisiał 
obraz Matki Boskiej Siewnej. Na Zelną zabierze krutkę do kościoła, 
ksiądz ją za ofiarę pokropi i będzie tak na obrazie wisieć aż do 
Sewny. W tym dniu wykruszy się ziarno z kłosów, by je następnie 
zmieszać z ziarnem przeznaczonym na siew. Ma ono zapewnić 
przyszłoroczny urodzaj.

Po obiedzie wszyscy wyszli do dalszych prac żniwnych. Trzeba 
było zgrabić skoszony przy Zelony Drodze łan żyta. Przyszły do 
pomocy Prandzenó i storo Kruzenó, a także dwie dziewczyny od 
Wroszów ze Störi Bude. Kobiety grabiły, my z Pawełkiem nosi
liśmy snopy, a tata trochę nam pomagał i stawiał rzędy. Nad 
Pucką Górą pojawiły się chmury. Powiało chłodem. Widocznie 
gdzieś bokiem przesunęła się burza. Praca szła teraz raźniej. Mama 
wróciła wcześniej do domu, bo należało przygotować na bękarta 
jakieś przyjęcie. Po trzech godzinach grabienie dobiegło końca. 
Ostatni w tym roku snop, zwany bękartem, a w innych stronach 
ostatkiem, związała Prandzenó. To coś nie pasowało. Bękarta po
winien związać nózgnilszi, a Prandzenó leniwa nie była. Ojciec, 
Pawcłk i ja poszliśmy do domu. Ojciec miał do uszykowania wóz 
do zwiezienia chrustu, a my z Pawełkiem musieliśmy wypędzić na 
pastwisko krowy.

Po godzinie zjawiły się kobiety niosąc krónę, którą tymczasem 
uwiły na polu. Do wianka, wielkości dużego bochna chleba, zrobio
nego z źdźbeł zbóż, kwiatów polnych i zieleni, przymocowano dwa 
pałąki krzyżujące się u góry i też opleciono je zbożem. W miejscu 
skrzyżowania się pałąków umocowano wspaniały pióropusz z kło
sów. Kobiety niosły krónę wysoko na grabiach i śpiewały:

Otemknij, gburze, swoje wierzeje,
Ju sę na polu żetko nie chwieje.
Otwórz nóm, gburze, szeroko wrota,
Niesem ce krónę z szczerego złota.

Plon nieseme, plon,
Naszimu panu w dóm.

Ojciec przywitał żniwiarki na progu, mama pokropiła krónę 
wodą, a kobiety zaprosiła do izby na spuchłe, które tymczasem 
zdążyła upiec. Stóró Kruzenó dostała za pomoc okrągły, duży bo
chen swojskiego chleba i zezwolenie na zbieranie z rżyska kłosów. 
Pozostałe kobiety odpracowywały wiosenną orkę na ich pólkach 
i zwózkę drewna z lasu naszą fui mańką. Za jeden dzień pracy 
końmi liczono — przynajmniej u nas — trzy dniówki piesze. Nie
którzy gburzy liczyli nawet cztery dniówki.

Pod wieczór ojciec przywiózł furę chrustu z naszych krzów nad
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Stregami. O zmroku wrzuciliśmy ten chrust do zagrody pod zboże, 
żeby snopy nie leżały bezpośrednio na ziemi. Najtrudniej było 
z ułożeniem pierwszej warstwy snopków. Pierwsze cztery ojciec 
ułożył na środku zógrode na krzyż, a następnie obstawiał je na
około dalszymi, zwracając uwagę, żeby były ułożone kłosami ku 
górze. Mówiono, że do dobrze ułożonej zagrody nie miała prawa 
wcisnąć się nawet mysz polna.

Zwózka trwała tylko tydzień. Pogoda dopisała i tegoroczne żniwa 
przebiegały rytmicznie. Najbardziej z tego zadowolona była mama, 
bo ze zboża zebranego w takich warunkach mąka powinna być 
pełnowartościowa, a chleb — nawet bez dodatków mąki pszennej 
i ryżu — doskonały. Dobre samopoczucie moich rodziców wskazy
wało na to, że zechcą uczestniczyć w dożynkowych uroczysto
ściach organizowanych corocznie na reszkowskim placu w lesie za 
zbychowską leśniczówką. Tymczasem trwała zwózka owsa, który 
wymagał znacznie dłuższego od żyta suszenia na polu. W piątek 
po podwieczorku ojciec pojechał po ostatnią furę zboża. Został — 
zgodnie ze zwyczajem panującym w Zbychowie — zlany wodą 
przy wjeździe do stodoły. Takie pokropienie kuczra i końcówki 
zboża zapobiegać miało niszczeniu zbioru w stodole.

Na wieczór zaproszono wszystkie osoby biorące udział w naszych 
tegorocznych żniwach i poczęstowano piwem: kobiety ciemnym, 
mężczyzn jasnym. I dzieciom dostało się po szklance brunego piwa. 
Zjawił się Plichtów Gust ze swoją harmoszką i w ogrodzie przy 
babce do klepania kos potańczono ze dwie godziny. Dawniej takie 
ożniwine dla całej wsi wyprawiał dwór i potańcówka trwała do 
północy, często do rana. Wspominał te czasy mój dziadek Walenty.

W najbliższą niedzielę — a było to w połowie sierpnia — ojciec 
wypędził wczesnym rankiem bydło na rżyska, bo Pawełk poszedł 
do kościoła. Później wyruszyłem na pole i pilnowałem stadka, 
a ojciec wrócił do domu zrobić obrządki, bo zaraz po obiedzie 
mieliśmy wybrać się na ożniwine na reszkowski plac. Po dziesiątej, 
gdy słońce mocniej przygrzało, krowy stały się niespokojne Napa
stowane przez gzyki, przerwały jedzenie, opędzały się łbami przed 
natrętami, ogony wznosiły w górę, goniły po polu. Pierwsza ucie
kła mi do domu Szemla, a po jakimś czasie całe stadko. Tylko 
owce skupiły się w cieniu i wcale nie miały zamiaru uciekać do 
szopy.

Zaraz po obiedzie mama ubrała mnie w granatowe, półkrótkie 
spodenki, białą koszulę, kazała włożyć białe skarpetki i czarne 
trzewiki. Sama ubrała się w długą, kwiecistą spódnicę, bluzkę 
z falbankami i duży kapelusz z wiązanką sztucznych kwiatów. Na 
szyi zawiesiła długi złoty łańcuszek z małym pozłacanym zegar
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kiem. Tata włożył białą koszulę z sztywnymi mankietami i jeszcze 
sztywniejszym wysokim kołnierzem z muszką, ciemne ubranie 
i sznurowane buty. Do kamizelki przypiął złoty łańcuszek z zegar
kiem, który wsunął do dolnej kieszonki weste. Mama przygłaskała 
moją długą i bardzo płową grzywę i w tak odświętnym stroju 
i nastroju poszliśmy na przełaj w kierunku Reszek.

Przeszliśmy Stregi, nasze jerki, Leśnego Rów i* weszliśmy na 
reszkowską drogę, przy której rosły na całej długości niw piękne, 
smukłe i bardzo wysokie buki. Kawałek za leśniczówką skręci
liśmy w las. Po jakimś czasie dotarliśmy do miejsca, gdzie rok
rocznie karczmarz Glóza z Reszek z sołtysem i ławnikami organi
zowali dożynkowy festyn. Na małej polanie był ubity plac do 
tańczenia. Otaczające go drzewa łączyła barwna słcmiano-kwie- 
cista girlanda. Za nim, na wzniesieniu, do którego wiodły schody, 
stał w ogrodzeniu z zielonych witek stół — miała za nim zasiąść 
orkiestra. W różnych miejscach blisko polany, oddzielonej od le
śnej głębi malutkim jeziorkiem, przygotowano stoły z ławkami 
na powbijanych w ziemię kołkach, przeznaczone dla zacnych gości, 
którzy w kromie mogli opłacić siedzące miejsca. Ław porobiono 
znacznie więcej i te samotnie stojące nie były płatne. Krom, czyli 
bufet, znajdował się w zacisznym miejscu, zaraz przy drodze pro
wadzącej na plac. Były tam beczki z jasnym i ciemnym piwem, 
skrzynki z lemoniadą, na sznurku wisiały miętowe laski, w karto
nach były miętowe pałeczki i rybki, różnorodne inne słodkie przy
smaki, na blachach nęciły gości szneki i amerykanki, a nad tym 
wszystkim kołysały się majestatycznie barwne lampiony, wśród nich 
króna karczmarza.

Usiedliśmy przy stole częściowo zajętym przez rodziny zbychow- 
skich gburów. Przyszedł już nasz leśniczy Sterna z żoną czy sio
strą. Mieszkał w leśniczówce i pilnował grafowskich lasów. Łama
ną polszczyznę mieszał z mową kaszubską i to wszystko gęsto 
i często przeplatał niemieckim. Sprawdził posterunki strażackie, 
a następnie przysiadł przy naszym stole. Las zapełniał się ludźmi. 
Z dala, od strony Reszek, dolatywały dźwięki marsza. To zbliżał 
się ożniwinowi orszak.

Pierwsza na plac wkroczyła znana w powiecie morskim i na 
pograniczu kartuskiego orkiestra braci Liedtków z Kołeczkowa 
w strażackich mundurach. Na klarnecie grał Boles, na trąbach 
Feliks, Tona, Władi, Wiktor, na tubie najroślejszy Fryd, a na 
bębnie Paweł. Za nimi szły dziewczęta w barwnych strojach przy
ozdobionych kolorowymi wstążkami, nicsąc krutki zamożniejszych 
rolników i żniwny wianek sołtysa. Dalej postępowali młodzieńcy 
taszcząc na marach słomianą kukłę. Jedni mówili na nią strech,
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inni bęks, a mieszkańcy Reszek sztróman. Za kukłą szli sołtys, zna
ni reszkuwscy gburzy z żonami i młodzież. Po bokach biegała 
rozwrzeszczana dziatwa. Stanęli na placu, wiónk i krutki zawiesili 
na girlandach, a strecha postawili na przygotowanym zawczasu ko
pcu na środku placu. Starzy rozeszli się do stołów, a młodzież 
zrobiła wokół kukły krąg. Ktoś zaśpiewał starą piosenkę:

Hejże, braca, stańme wszetce kołem, 
na czesc wiónka zaspiewajme społem.
Kto robote jimó sę ochotnie, 
temu nigde nie bądze markotnie.

Po niej poszły dalsze melodie — smętne i wesołe, powolne i szyb
sze, takie jak życie. Jak głosi stare kaszubskie powiedzenie: — 
Roz pod wozem, róz na wozu. — A gdy kapela usadowiła się na 
swoim miejscu, odpoczęła i przedmuchała trąby, rozpoczęła się 
muzyka, reszkowskie ożniwine. Moi rodzice i inni dorośli uczestnicy 
festynu popijali piwo, opowiadali sobie nowiny, tańczyli. Mężczyźni 
od czasu do czasu podchodzili do bufetu na coś mocniejszego. 
Nabrałem śmiałości i z innymi dzieciakami latałem po lesie. Pod
czas przerw w tańcach wyciągałem źdźbła słomy ze strecha i przy
nosiłem je rodzicom Niektórzy zabierali je do domu i przechowy
wali do jesieni, by wpleść do powrósła, którym zabezpieczano na 
zimę drzewka owocowe przed zającami. Ponoć źdźbła przynosiły 
urodzaj owoców.

Na dożynkach znalazł się znany w całej okolicy włóczęga Wa- 
sylk, który wędrował od wsi do wsi roznosząc nowinki i plotki, 
a gdzie się dało, gotował zupę z gwoździ. Częstowano go piwem. 
Gdy zakołowało mu w głowie, rozgadał się na dobre. Opowiadał, 
jak to dawniej, za szlacheckich czasów, reszkowianie obchodzili 
ożniwine. Znacznie większego niż dziś strecha przywożono na dra
biniastym wozie zaprzężonym w cztery szemle. Na wozie siedziały 
dziewczęta, a parobcy cwałowali na koniach. Na drugim wozie 
karczmarz wiózł zakupioną przez sołtysa dużą beczkę miodu — 
Tak beło przóde — twierdził Wasylk. Ale czy naprawdę? Jedni 
mu wierzyli, inni nie, jak to zwykle między ludźmi.

Wreszcie doczekaliśmy się — najmłodsi uczestnicy festynu — 
zachodu słońca. Nim skryło się za Pucką Górą, zapalono pochod
nie i lampiony nad krómem karczmarza i stołem orkiestry. Wszy
scy zebrali się na placu. Reszkowski sołtys wygłosił mowę. Po
wiedział o szczęśliwych żniwach, o zebranym plonie, o nadziei 
i o tym, że głodny zymk musi odejść. Czy chce, czy nie chce — 
powtórzył dobitnie — musi odejść. Wskazał przy tym na strecha 
i rzekł: — To je ten złi dżiód, głodny strech, niewdzęczny sztróman
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i me go spólime, żebe nama w icy nie dokuczył. — Wziął pochodnię 
od stojącego przy mm parobka, zamachał nią w powietrzu i ku 
uciesze zebranych przyłożył do słomy. — Niech puste odchodzy, 
a pełne przechodzy — powiedział uroczyście. Buchnął płomień, 
orkiestra zagrała hejnał, a wszyscy uczestnicy ożniwinów wznieśli 
radosny okrzyk. — Płomień to radość i wesele, a dim wróżi nie- 
szczesce — powiedziała mama wpatrzona w rwące w górę pod ko
rony drzew jaskrawe płaty ognia. A po jej kochanej twarzy, tak 
rzadko uśmiechniętej, przelatywały różowe cienie, migocące pie
szczoty ognia — symbolu ciepła i nadziei. Po licach mamy spłynęły 
dwie kryształowe łzy. Ścisnąłem jej rękę i wtuliłem się w fałdy 
spódnicy. Było mi dobrze.

Jednak słomiany ogień szybko przygasał. Przy dogorywającym 
strechu odtańczono trzy ostatnie tańce w rytmie prawie szalonym 
i uformował się orszak, ale już bez przednówkowego dziada. Jego 
miejsce na marach zajęła sołecka króna. Dożynkowy korowód udał 
się do sali karczmarza Glóze, gdzie zabawa trwała aż do rana. 
Ze względu na mnie rodzice nie poszli do Reszek. O zmroku byliś
my już w domu. Ten nie spotykany nigdzie w okolicy, a może 
jedyny na Kaszubach obrządek ludowy utkwił mocno w mojej 
pamięci. Szkoda, że dziś już poszedł w zapomnienie.

Wielgi grzmot

Zbudzono mnie wcześnie. Z wielkim ociąganiem, głośnym ziewa
niem, po stanowczym matczynym: — Wstawe, ale flot, bo krowę 
se nie narżą — wygramoliłem się z przytulnego łóżka i wreszcie 
ubrałem. Choć ranek był jeszcze wczesny, słońce stało już wysoko 
nad Reszkami. Piekło niebywale. Z pajdą chleba w jednej ręce, 
z kijem w drugiej pognałem stado przez wieś w nasze jerki. Krowy 
szły ociężale, łby miały opuszczone. W dolnej części wsi, zamiast 
skręcić w kierunku szkoły i obok zagrody sołtysa wyjść na nasze 
pastwisko, poszły nad staw, czego przedtem prawie nigdy nie 
czyniły. Weszły kilkanaście kroków w wodę, popiły coś niecoś
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i z trudem dały się skierować na właściwą drogę. Nawet p:es zle- 
niwiał podejrzanie i trudno mu było tę czy inną krowę pogonić. 
Jaskółki niskim, koszącym lotem z dziwnym jazgotem kołowały 
nad stawem i często, zbyt często, podlatywały pod ustrzech stra
żackiej remizy, by zatkać wciąż rozdziawione dzioby podrosłych 
już piskląt złapanymi w locie owadami.

Na trawie pastwiska i na pobliskich łąkach rosy nie było. Krowy, 
zamiast wziąć się do żarcia, łaziły z miejsca w miejsce, tłukły ro
gami po żebrach, machały zawzięcie ogonami. I rzeczywiście, jak 
na tę porę, gzeli było stanowczo za dużo. Starałem się przynaj
mniej stare bydlęta powstrzymać powolnym i łagodnym zawoła
niem: Hola, hola! Nie zroszona trawa jednak im nie smakowała. 
W końcu zatrzymały się w drugim rowie w naszych bukach, bo 
tam panował jeszcze przyjemny chłód.

Tymczasem na horyzoncie gromadziło się coraz więcej oparów, 
mglistych obłoczków. Ptaki zamilkły odkładając na później swój 
ranny koncert. Tylko muchy zatrzymując się w locie dziwnie, niby 
to żałośnie, niby skarżąco brzęczały. A niektóre ptaki kwiliły po 
zaroślach. Jeden z nich wołał płaczliwie: Do deszcz! Do deszcz! 
Delikatna mgiełka wzbijała się coraz wyżej, wydawało się, że 
osiągnęła słońce, które teraz, jak przez firankę, sączyło żar na 
spiekłą ziemię. Zdawać by się mogło, że przyroda odetchnie, że 
spiekota zmaleje, że nastąpi powszechne ożywienie. Niestety, tak 
się nie stało. Zrobiło się natomiast tak duszno, że z trudnością 
oddychali ludzie, zwierzęta i rośliny — cały boży świat. Szła burza.

Nad Gojkową Górą i dalej nad Sarnią Blizą niebo wyraźnie 
ściemniało. Liście drzew zamarły w bezruchu. Zmęczone spiekotą 
oklapły, zwiotczały, jakby życie z nich uszło. Bocian ospale czła
pał korytem strugi chcąc zapewne zdobyć dla wciąż głodnego po
tomstwa jedzenie na niepewny czas, jaki zapowiadała przyroda. 
Dymy z wiejskich kominów zsuwały się po strzechach chat ku 
dołowi i kryły w opłotkach. Wiejskie odgłosy grzęzły w ciężkim, 
parnym powietrzu. Burza zbliżała się nieuchronnie.

Owady-pasożyty nie dawały bydłu spokoju. Najdokuczliwsze 
były małe, niepozorne szare gzy, które atakowały szczególnie za
wzięcie naszą Buńtę. Krowina dość długo cierpiała. W końcu zde
nerwowała się, strzeliła ogonem w górę, wykonała kilka okrążeń 
po pastwisku * skryła się w gęstych zaroślach. Chęć opuszczenia 
jerków okazywały: najpierw pstrokata jałówka, później Szemla, 
a nawet dwa wyrośnięte cielaki. Udało mi się powstrzymać bydło 
na pastwisku do godziny dziesiątej. W tym czasie ciemne ociężałe 
chmurzyska zdołały opanować już prawie pół nieba. Zasłonięte 
welonem oparów i chmur słońce spoglądało na ziemię żałobnie, jak
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w otwartą mogiłę patrzy za zmarłym synem nieszczęsna matka. 
Od czasu do czasu zachmurzone pół nieba było rozrywane ognistym 
szwem błyskawicy. Pomruki piorunów słychać było coraz wyraź
niej. A cisza przed burzą wciąż czatowała.

Cały inwentarz żywy znalazł się pod dachem. Ojciec wyprzągł 
spocone konie, na których nie tyle od wysiłku, ile od męczącego 
powietrza pojawiła się biała piana. Kiedy majestat burzy w całej 
okazałości stanął u progu Zbychowa, to nawet Ami, który na co 
dzień nie uznawał budy, skrył się w jej wnętrzu. Grzmoty prze
walały się jeden za drugim, dudniło niebo od Puckiej Góry aż pc 
lasy łężyckie. Zdawało się, że zbliżająca się nawałnica chce otoczyć 
naszą wieś, a następnie ją zmiażdżyć wiatrem, rozmyć wodą, spalić 
piorunami. Lęk ogarnął ludzi. Pośpiesznie zabezpieczano budynki, 
usuwano z obejścia lekki sprzęt, podpierano płoty w niepewnych 
miejscach. Czekano z przestrachem na preludium, a jeszcze bar
dziej na finał koncertu żywiołów. W samo południe zgasł dzień. 
Stało się w chałupie tak ciemno, że mama na nasze prośby zapa
liła gromnicę, żeby rozproszyć cokolwiek ciemności i uchronić dom 
przed nieszczęściem.

Pierwszy uderzył wicher. Gwałtownie przeczesał łany zbóż, 
wdarł się w sady strącając na murawę tysiące niedojrzałych owo
ców. Młode drzewka w sadzie sąsiada pokłoniły się do ziemi. 
Jedno z nich, dorodna czereśnia, już więcej swojej korony z ziemi 
nie podniosło. Spojrzałem na pole i przypomniało mi się powie
dzenie: Jak purtk ni mó robote, to pióskiem kurzi. Nad Szuch- 
manką wietrzne śruby wzbiły wysoko piaskową spiralę. Powie
działem do brata: — Zdrze le, w naszech pióskach purtk ogonem 
krący. — Ale tumany piachu, ściółki starych liści spod agresto
wych krzaków, jakie wiatr wymiótł i porwał z naszego podwórka, 
przysłoniły już ten widok z odległej Szuchmanki. Po pierwszych 
kąśliwych, rozbitych i nierównomiernych porywach wiatr wparł się 
całą mocą w przycupnięte budynki. Zawył w kominach, zaskrzy
piał wiązaniami chat, gdzieniegdzie porwał wiecheć słomy ze starej 
strzechy, oderwał starą deskę ze stodoły, zadzwonił szybami.

U dziadków odezwał się mały, błyszczący dzwonek, poświęcony 
na wejherowskich kalwariach, którym starali się odpędzić pioruny 
od naszej chaty. Dziadek chodził po pokoju i wydzwaniał uświęco
ną melodię niby to cudownego dzwonka, a mama już od wielu 
minut mamrotała pod ceglanym piecem różańcowe zdrowaśki.

Po wietrznej nawałnicy lunął deszcz. Zrazu krople biczowały 
z rzadka rozgrzaną słońcem ziemię. Padając w piach otulały się 
ziemnym pyłem, rozbryzgiwały na kamieniach wywołując brudną 
mgiełkę tuż przy ziemi. Ulewa wzmagała się. Ustała kurzawa.
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Rzęsisty deszcz przeczesał rozwichrzone wichurą strzechy. Spły
wająca z dachów woda zakratowała pionowymi smugami wody 
okna. Kałuże rosły w oczach. Na nich tańczyły śmieszne bębenki, 
rosły i ginęły wodne pęcherzyki. Szum powietrza i wody zlał się 
w jedną harmonijną całość. Grzmoty jakby przycichły. Po chwili 
potop przydusił wiatr. Nastał czas ulewy. W pewnym momencie 
zadudniły szyby. To grad zaatakował ziemię wzbudzając w naszej 
checzi jeszcze większe przerażenie. Nikt już nie odważył się wy
glądać na dwór. Zresztą przez zalane wodą szyby i tak już nic 
widać nie było. — Żebe ten gród nie wetłukł żetka — westchnęła 
mama. — Wszetczien brzód spadnie — dodał zatroskany ojciec. 
Po chwili gradobicie ustało, potem znów się nasiliło i tak na prze
mian.

Izbę na ułamek sekundy zalało niebywale jaskrawe światło, a za
raz potem huknęło i z trzaskiem rwanego płótna piorun uderzył 
gdzieś w pobliżu. Znaczyło to, że chmura burzowa zawisła nad 
naszą wsią. Znowu mroki zostały na moment wyrzucone z pokoju, 

■a jednocześnie z błyskawicą powietrze rozdarł przerażający trzask 
i łomot tak silny, że ci, którzy do tej pory siedzieli na ławie lub 
krzesłach, zsunęli się i wszyscy znaleźli na kolanach. Teresa, która 
od pewnego czasu pochlipywała, z przerażenia przestała płakać. 
Najmłodszy Czesiek do tej pory w swej kołysce nie wykazywał 
strachu, a raczej był zadowolony, że tyle osób znalazło się w po
koju. To, co działo się na dworze, bawiło go, szczególnie dudnienie 
gradu po zapłakanych szybach. Teraz podniósł rączęta, a gdy mama 
go podniosła, obłapił ją za szyję i zaczął ryczeć. Ojciec zdjął 
z gwoździa różaniec i rozpoczął błagalną modlitwę trwogi. Skryłem 
twarz w rękach i odruchowo za innymi powtarzałem: „Zdrowaś 
Mario, łaski pełna...” Monotonia modlitwy, ciągłe kwilenie dzwonka 
przez ścianę, szum deszczu, pomruki burzy — wszystko to skło
niło mnie do oderwania się od otaczającej rzeczywistości.

Przeniosłem się w krainę marzeń. Zdawało mi się, że płynę po 
rozhukanym morzu na wspaniałym polskim okręcie w poszukiwa
niu nie odkrytego do tej pory lądu, który ma przynieść wszystkim 
Polakom olbrzymie bogactwa. Aby dotrzeć do tego bogatego lądu, 
trzeba będzie, podobnie jak w znanych mi baśniach, pokonać wiele 
przeciwności. Byłem gotów stawić im wszystkim czoła. Szybko 
jednak przeniosłem się w inną sferę fantazji. Otóż wydawało mi 
się, że sypię z moimi znajomymi i nieznajomymi mieszkańcami 
Kaszub gdzieś nad granicą wielkie szańce, mające nas zabezpie
czyć przed złem owych czasów, wyobrażałem sobie to zło w postaci 
straszliwego gada, który — podobnie jak smok wawelski — zionie 
ogniem i grozi nam zagładą. Paszcza owego potwora wyraźnie
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przypominała mi gębę oglądanego niedawno w „Dzienniku Bał
tyckim” Hitlera. Potem znowu zdawało mi się, że byłem lotnikiem 
w prawdziwym samolocie RWD i przebijałem się przez gęste chmu
ry do odległej mety. Całą duszą chciałem być pierwszy, a tym 
samym sławny jak Żwirko i Wigura. Marzyłem, że zdobytą nagro
dę przeznaczę na zakup karabinów maszynowych dla naszych dziel
nych żołnierzy. Część nagrody zatrzymam i kupię moim kolegom 
prawdziwe mundury strażackie. Marzyłem, a burza oddalała się 
od Zbychowa.

Było już po burzy i po różańcu, a ja wciąż klęczałem z ukrytą 
w dłoniach twarzą i snułem dźlecinne przygody mające swe źródło 
w tym, co mówiło się w szkole, czytało w gazetach, słyszało od 
dorosłych. — Ten usnął prze różeńcu — powiedziała Pela i szturch
nęła mnie tak mocno w bok, że oprzytomniałem i zerwałem się na 
równe nogi. Wybiegłem na dwór i mimo wciąż jeszcze padającego 
deszczu przemierzyłem wszystkie kałuże. Znajdujące się na środku 
podwórka wgłębienie, wyłożone polnymi kamieniami, pełne było 
wody. Obornik pływał tworząc mnóstwo wysp na tym sztucznym 
basenie. Drogą wiejską biegnącą pomiędzy murkami rwał bystry 
potok brudnej wody, której nie mieściły przydrożny rów i przepu
sty pod wjazdami do posesji. Leżący pomiędzy Zbychowem a Zby- 
chówkiem staw wystąpił z brzegów, a jego mętne wody zalały 
drogę łączącą oba osiedla. Również część boiska od strony Szy
mańskich uli stała pod wodą. Wszystkimi drogami lała się woda. 
Ludzie z łopatami, szuflami i innymi narzędziami starali się uchro
nić swoje podwórka i obejścia przed zalaniem. Na drodze łączącej 
Zbychowo z leśniczówką woda podmyła wysokie skarpy i poro
biła w nich głębokie wyrwy obnażając potężne głazy. Po tej burzy 
prawie wszystkie drogi dochodzące do Zbychowa stały się nie
przejezdne. Toteż sołtys Waras nie czekając na polecenie z gminy 
wysłał klekę wzywającą wszystkich mieszkańców do naprawy drug.

W Stregach była prawdziwa powódź. Wszędzie na łąkach poja
wiły się rozległe plete, w których pluskały porwane prądem wody 
z Elwartowego Stawu płocie i karasie. Wiele uciechy sprawiało nam 
poburzowe rybobranie. W czasie, gdy z piskiem i radosnymi okrzy
kami łapaliśmy w trawie ryby, mój ojciec i inni właściciele łąk 
i przyległych pól z przerażeniem oglądali szkody wyrządzone przez 
burzę. Zbocza doliny Zbychowskiej Strugi były pocięte głębokimi 
wyrwami, a całe połacie łąk zamuliły piachy naniesione przez 
wodę. Na naszej łące znalazły się powyrywane ze stromej plantacji 
całe krzaki z małymi bulewkami. — Tak to je na naszech Kasze- 
bach — z determinacją mówili gburzy. — Tu na naszech pióskach 
szkoda je wiedno podwójno.
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Największe wrażenie zrobił na mnie strzaskany gromem kilkuset
letni dąb, który rósł na miedzy oddzielającej posiadłość rolnika 
Radtke i działką Krzebiatowskiego. Piorun odłupał od potężnego 
drzewa boczny konar, zwalił go na ziemię, a drzazgi rozrzucił na 
odległość do około dwustu metrów, aż pod nasz piec chlebowy 
stojący przy orzechach. Tu naocznie można się było przekonać, 
jaką potężną moc ma iskra elektryczna ukryta w chmurze burzo
wej. Widziałem już wiele drzew okaleczonych uderzeniem pioruna, 
ale takiego spustoszenia ani przedtem, ani potem nie widziałem. 
Prawie cała wieś zeszła się pod dębem i podziwiała skutki ude
rzenia gromu w śródpolne drzewo. — Szczesce, że grzmot wprół 
w drzewo, a nie w chałpę — powiedziała Rzepinó i dziękczynnie 
spojrzała w niebo A burza żegnała się odległymi pomrukami, 
uchodząc w morze.

Na grzebe

— Lesóce żeją z grzebów, a Belóce z rebów — mówi stare przy
słowie i w tym było wiele prawdy, chociaż zbychowianom na rybach 
nie zbywało, a przecież ich wieś zajmuje centralne miejsce w Le- 
sókach. W dawnych czasach ryby kupowano u rybaków nad mo
rzem, później, gdy rozbudowano Gdynię, na rynku lub w hali 
rybnej. Zimą Belóce przyjeżdżali saniami do Zbychowa i sprzeda
wali prawie za bezcen złowione szprotki i śledziki bałtyckie — 
całe wiadro' za pięćdziesiąt groszy. Rybacy śródlądowi łowili ryby 
w okolicznych jeziorach, tak latem, jak i podczas zimy pod lodem, 
zbychowcy chłopcy zaś łapali karasie i płocie w wiejskim stawie, 
a po burzy — w Zbychowskiej Strudze.

W Zbychowie w sezonie grzyby stanowiły podstawowy dodatek 
do ziemniaków; niektórzy jedli je nawet do chleba. Przy większym 
urodzaju suszono grzyby w piecach chlebowych na specjalnych 
sitach i magazynowano susz grzybowy na całą zimę, niekiedy na 
kilka zim z rzędu. Grzyby stanowiły też ważną pozycję w handlu 
płodami leśnymi. Handlarki zbychowskie wywoziły w sezonie do
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Wolnego Miasta Gdańska całe kosze dorodnych borowików, zło
cistych kurek i soczystych rydzów. Gdańszczanie dobrze za ten 
towar płacili, znacznie lepiej niż na przykład w Gdyni lub Wejhe
rowie.

Jesień 1935 roku po dość mokrym lecie była niebywale piękna, 
a przede wszystkim ciepła. Prangowi knópi dość przypadkowo od
kryli na zrębach nowodworskich obfite miejsce grzybowe. Po prostu 
jeden z nich przechodząc obok zrębu skoczył w buczynowe krzaki 
z buksami. Kucnąwszy w zaroślach zaczął liczyć: najpierw normal
nie, później coraz głośniej, a gdy doszedł do „naście”, wykrzykiwał 
już na cały głos kolejne liczby. Zaintrygowany tym coraz gło
śniejszym liczeniem brata, młodszy z Prangów nie wytrzymał i też 
prysnął w zarośla. Po niedługim czasie także zaczął liczyć. Rezul
tatem tego podwójnego liczenia było ze trzydzieści prawdziwków.

Swoje odkrycie bracia trzymali w wielkiej tajemnicy, aby nie 
ściągnąć na to miejsce innych grzybiarzy, w grzybobraniu bowiem 
obowiązywała egoistyczna zasada tajemnicy. Nikt nie powinien 
zdradzać odkrytych miejsc grzybowych, bo ponoć ściągnięcie tam 
innych grzybiarzy powodować miało zastój w rozmnażaniu się tych 
dość tajemniczych płodów lasu. Od dobrotliwego grzybiarza od
chodziło też szczęście.

Grzybiarzy obowiązywały również inne, nigdzie nie pisane zasa
dy. Na przykład po znalezieniu jednego grzyba trzeba było konie
cznie odszukać jego brata. Nie wolno było zostawiać w lesie choćby 
najmniejszych grzybków. Każdy znaleziony grzyb musiał znaleźć się 
obowiązkowo w koszyku — koniecznie w koszyku, bo do innych 
naczyń nie wolno było zbierać grzybów. Kto zostawiał grzyby 
w lesie lub zbierał je nieprawidłowo, szkodził im i gubił swoje 
szczęście.

Mówiąc grzyby — mam na myśli prawdziwki, zwane też boro
wikami, bo potrusów Kaszubi nie uznawali i nie zbierali. Wyjąt
kowo w latach grzybiego nieurodzaju zbierano też kurki, kozie 
bródki, biele. Wiejskie handlarki zbierały wyłącznie „na eksport” 
maślaczki, koźlarze, rydze.

Pewnego wrześniowego dnia owej pięknej jesieni pochwaliłem 
się kolegom w szkole, że w niedzielę zebrałem w lasach pod Starą 
Piłą cały koszyk czarnogłowych prawdziwków. Chwaliłem się, bo 
w opinii moich rodziców byłem dobrym grzybiarzem i odnajdy
wałem więcej grzybów niż przeciętny zbieracz. Zauważyłem że 
moje przechwałki -wyraźnie złoszczą braci Prangów — starszego 
Grzegorza i młodszego Huberta, a wiedziałem, że oni obaj byli 
dobrymi, może lepszymi ode mnie specami od znajdowania grzy
bów. Kusiło mnie więc do prawienia fantastycznych opowieści
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0 szczęściu, jakie miałem ostatniej niedzieli: — Zdrzę za chójkę
1 stoją dwa kapeluszniczi, dali w krzu jesz dwa, w jagodowiczim 
wozeró porę z brunema łebkami. Godzena w lese i koszik napróny 
pod pałąk.

Hubert, zwany przez nas Butk, najpierw poczerwieniał, a na
stępnie zsiniał. Wyraźnie udawał, że nie słyszy, a raczej nie chce 
słyszeć mojej opowieści. Wreszcie nie wytrzymał: — To on uzbrół 
koszik. Co to je koszik? Jakbe uzbrół całi kosz, tooe sę miół czim 
poch walec.

I tak rozpoczął się spór, który z nas jest lepszym grzybiarzem. 
O mało nie dobraliśmy się do czupryn, bo obaj mieliśmy pokaźne 
grzywy na czołach. Dzwonek przerwał tę hecę. Na drugiej przerwie 
mój rówieśnik Butk, z którym razem chodziłem na naukę, odciąg
nął mnie na bok i powiedział: — Jak chcesz wiedzec, jak sę kosz 
w godzenie zbieró, to dzys po szkole pudzesz z nama. Ale nikomu 
ani słówka. Rozmiół te!

Miałem wprawdzie po obiedzie bronować z tatą żyto, ale gdy 
obiecałem, że przyniosę kosz grzybów, postanowiono, że mama 
pójdzie do bronowania, a ja z Prangowymi chłopcami na grzyby. 
Po podjęciu takiej decyzji obawiałem się trochę, czy aby Prandze 
mnie nie zawiodą, bo wówczas i ojciec by się gniewał i byłby 
wstyd przed mamą.

Po obiedzie okrężną drogą przez Stregi wyszedłem za wieś, gdzie 
przy dużym kamieniu mieliśmy się spotkać o pierwszej. Prandze 
już tam czekali. Każdy miał duży bulwowi kosz. Wziąłem trochę 
mniejszy, ten pleciony ze świerkowych korzonków. Zabrałem też 
pajdę chleba, tak na wszelki wypadek, gdyby trzeba było zbierać 
grzyby do późnych godzin popołudniowych, bo postanowiłem, że 
nie wrócę z lasu, zanim nie napełnię kosza grzybami. Koledzy nie 
mieli nic do jedzenia, tylko tutkę bomków, takich miętowych, 
które ich matka przywiozła w sobotę z Gdańska.

Pognaliśmy orzeźwieni miętą w słońce, które jeszcze było wy
soko i grzało lepiej niż wt żniwa. Z Sechy Górę, gdzie rozgrzany 
w słońcu piach parzył przyjemnie stopy, skręciliśmy pod Cegielnię. 
Po zejściu do Rzepów w dali ukazało się nam Wyspowskie Jezioro, 
pełne srebra. Mnie się wydawało, że jest mimo to w żałobie, bo 
srebrzysta biel otoczona była czarną wstęgą leśnych chojen. Do tej 
migotliwej wody podświadomie czułem uraz, bo byłem świadkiem 
utonięcia w niej Józkowskiego z Reszek, który kąpiąc w niedzielę 
konia nagle zsunął się z niego i utonął. Gdy go wyciągnęli siecią 
na brzeg, był siny i miał zaciśnięte pięści, nie wiadomo na kogo. 
Może na konia, który go zrzucił z grzbietu, może na Pana Boga, 
który pozwolił mu w tak młodym wieku zginąć, a może na nas,
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zbychowskich knópów? Widząc tragedię na jeziorze, gnaliśmy brze
giem i wołaliśmy pomocy, ale gdy ludzie przybyli na łodzi z nie
dalekiego Wyspowa, było już za późno.

Po piętnastu minutach marszu osiągnęliśmy brzeg wyspowskich 
zagajników. Tu zwykle spod świerkowych gąszczy Węsierskich 
Saloma i Kowalskich Marika wyłuskiwały całe koszyki spoconych 
krwią rydzów. Dziś dziewcząt tu nie było, bo albo pora na rydze 
jeszcze nie nadeszła, albo rok na nie był nieurodzajny. Zwolni
liśmy, odurzeni zapachem świerkowych igieł i leżącego na pokosach 
siana. Pośrodku łączki szemrał i bulgotał niewielki strumyk, który 
choć tak mały, pracowicie zamulał zachodni brzeg Wyspowskiego 
Jeziora. Nie wielkość, lecz ustawiczne, długotrwałe, choćby po
wolne działanie przynosi trwrałe rezultaty w przyrodzie i w życiu. 
Ta prawda wówczas jeszcze do mnie nie dotarła, mimo że pilnie 
obserwowałem przyrodę i zachodzące w niej zjawiska.

Po prawej ręce mieliśmy iglaste zagajniki, poprzecinane gdzie
niegdzie smużkami łąk i pastwisk, po lewej — pagórkowate pole 
z mnóstwem żytnich ściernisk, ozdobione schnącymi plantacjami 
ziemniaków’ i soczystą zielenią brukwi, przed nami — gorejącą 
wrzosowym fioletem Pucką Górę, za nami zaś — jezioro, a dalej 
na wschód — lesóckie lasy ciągnące się aż po Pradolinę Kaszub
ską.

Za przydrożną jarzębiną ubraną w kiście czerwonych korali 
skręciliśmy na północ, na wąską drożynę otuloną z dwóch stron 
gęstą ścianą zieleni Gałązki ciemniejsze, świerkowe, kłuły bole
śnie twarz, jaśniejsze, modrzewiowe — pieszczotliwie głaskały 
wilgotne czoło. Było gorąco i duszno. Parne powietrze stało w miej
scu. Ziemia dyszała wilgocią.

— Jo, tu mogą bec grzebe — fachowo oceniłem miejsce i już 
miałem przekroczyć zieloną ścianę zagajnika, by zabrać się do 
zbierania grzybów, ale w ostatniej chwili przytrzymał mnie Butk 
i znacząco pokręcił palcem po czole. O mało nie palnąłem go 
koszem w łeb, lecz Gregor wszedł pomiędzy nas, nastroszonych jak 
koguty przed walką, i spokojnie ocenił sytuację:

— Jak chcesz smórkoloczi zbierać, to biej. Me jidzeme na praw- 
dzywczi.

Takiej argumentacji trudno było się oprzeć. Zły sam na siebie 
pomaszerowałem za kumplami. Gdy minęliśmy świerkowy szón, 
oblały nas jasność i pustka zrębu. Rosły na nim kilkuletnie sosny, 
świerki, modrzewie, gdzieniegdzie brzozy, miejscami kilkunasto
centymetrowe dębczaki. Pustkę wypełniały jedynie niewielkie kępy 
buczynowych krzewów. Nawet semińców na tym zrębie nie pozo
stawiono. Gniazda bukowych podrostków na brzegu zrębu znajdo
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wały się w znacznej odległości od siebie. Dalej przybywało ich 
coraz więcej, a za szosą stanowiły już zwarty młodniak bukowy.

W te buczki skierowali się moi koledzy. — Czy zamierzają szu
kać tam cienia, czy też grzybów? — Zastanawiając się nad tą 
zagadką mimo woli podążyłem za nimi.

— A tero otemknij swoji brele — rzekł Butk — a dobrze zdrze 
w te bucczi.

— Kto naleze .pierwszego prawTdzywka, ten bądze miół szcze- 
sce — powiedział Gregor i szybko dodał: — Jo ju móm. — Gdy 
wyciągał z przybrzeżnego mchu średniej wielkości borowiki, spoj
rzałem do wnętrza kępy i obok zmurszałego pnia. Na liściastym 
podłożu zauważyłem najpierw dwra jasne kapelusze, a gdy stanąłem 
obok nich, wyrosła z ziemi cała grzybia rodzina.

— Jó móm też! — krzyknąłem i zabrałem się do ładowania zdo
byczy do kosza. Butk, zły, że nic mu w oczy nie wpadło, powę
drował do sąsiedniego skupiska buczynowych szligów.

W tej iednej, niewielkiej przecież kępie buczyny znaleźliśmy 
z Gregorem trzynaście prawdziwków. To może są na dziś wszyst
kie — pomyślałem — i automatycznie rozpocząłem rozglądać się 
za czternastym. Nie wierzyłem w feralną trzynastkę, ale zawsze 
wzbudzała jakieś obawy. Tymczasem Butk wyłuskał z następnych 
krzaków około dziesięciu borowików. Teraz już we trójkę zdobyli
śmy w dalszych zaroślach następne okazy grzybiej rodziny.

Zbieranie grzybów zawsze sprawiało mi radość, a tu, w odle
głych nowodworskich lasach, radość specjalną, tym większą, że 
okazy tu znajdowane były naprawdę wspaniałe: młode, zdrowe 
i urodziwe. Stosunkowo niewiele było małych łebków, gduńskich — 
jak mawiał Hubert — a te były szczególnie poszukiwane przez 
handlarzy. Ponieważ wiedziałem, że moje grzyby pójdą prawie 
w całości do pieca na susz, dokonałem z Prangami wymiany. 
Miałem w tym również swój interes. Wymiana szła łeb za łeb, 
a większymi grzybami kosz prędzej się zapełniał.

Nowodworskie grzyby były dziwne, inne niż zbychowskie. 
Jedynie nóżki miały podobne, tak samo grube i jędrne, tylko 
troszkę wyższe. Natomiast kapelusze były tu zupełnie inne. 
W porównaniu do pękatych trzonków były małe, wręcz niepo
zorne, a do tego płowe, niekiedy lekko popękane. Zdawać by 
się mogło, że są to grzyby stare, robaczywe, małowartościowe. 
Tymczasem było inaczej.

Minęła zaledwie godzina, a było już co dźwigać. Kosze za
pełniały się szybko. Właściwie, biorąc pod uwagę ciężar i dłu
gą drogę, należało zbierać się do domu. Ale grzyby, jak pie
kielne purtki, kuszą i ciągną człowieka w las. Wyszliśmy pod
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samą szosę, ale na oczy ludzkie nie pokazywaliśmy się. Dlaczego 
mielibyśmy zdradzić grzybonośny teren ciekawskim? A w lesie 
było pusto. Nikomu widocznie nie przyszło do głowy, że w ta
kich niepozornych krzaczkach może być tak wiele prawdziwków.

Minęło jeszcze pół godziny, a kosze były pełne, zaś słońce 
stało jeszcze wysoko. Trudno było oderwać się od przyjemnego 
zajęcia. Chcieliśmy z Hubertem napełnić grzybami nasze bluzy, 
ale Gregor zauważył logicznie: — Jak to będziecie nieść?

Usiedliśmy na pniu sędziwego, ściętego przed laty dębu. Z da
leka, od strony pustek nowodworskich, ujadały psy. Wysoko pod 
chmurami, drobnymi barankami, dokonywały ciekawych akrobacji 
dwa małe samoloty, zapewne z lotniska w Rumi. Przypomniałem 
sobie, że mój ojciec, politykiem zwany, obserwując skomplikowane 
ćwiczenia naszych lotników mawiał, że zapewne będzie wojna 
z Niemcami. Nauczyciel mówił nam w szkole, że nie ma się czego 
obawiać, bo Polska jest silna i nie boi się Hitlera. Pracując w le
sie przy wyrywaniu młodych sadzonek dębu, zbieraliśmy pienią
dze, za które Polska zakupi wielkie okręty. A może ta wojna bę
dzie dla nas dobra, bo zdobędziemy wielkie kolonie i będziemy 
jeszcze silniejsi?

Rozważania te przerwał Butk mówiąc: — Te zdrzisz na te 
fligre jak na święty obrcz, jesz ce ocze na wierzch welezą.

Kosze zostały starannie zakryte gałązkami paproci, tak że trudno 
było odgadnąć, co się w nich kryje. Na pytania ciekawskich w dro
dze powrotnej odpowiadaliśmy z uśmieszkiem, że niesiemy grzy
by, w co oczywiście nikt nie wierzył.

Do wieczora było jeszcze daleko, gdy zziajani, ale szczęśliwi 
dotarliśmy do naszych domów. Od tego dnia nasze wyprawy na 
nowodworskie zręby trwały aż do pierwszych nocnych przymroz
ków, a szczęście od Prangowich knópów nie odeszło.
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Wroszowa Anna sę żeni

W myśl kaszubskiego powiedzenia: — Wiesele róz, bieda do smier- 
ce — weseliska w Zbychowie bywały huczne, choć nie tak wy
stawne i długotrwałe, jak w niektórych innych regionach kraju. 
Wystawność uczt weselnych zależała w dużej mierze od zamoż
ności rodziców młodej pary, ale nie zawsze. Odbywały się wesela 
w myśl innego powiedzenia: — Usróm sę, nie póddóm sę. — 
Jednak nie ilość jadła i napitku, liczba i dobór zaproszonych 
gości, jak również ilość powozów wiozących orszak weselny do 
kościelnego ślubu decydowały o jakości wesela. Przykładem skrom
nego, ale w pełni udanego przyjęcia weselnego, o którym mówiło 
się lata, może być wesele Wroszowi Anne z Wiktorem Marszotą. 
Ani panna młoda, ani jej partner nie pochodzili z zamożnej rodzi
ny. Jedynaczka Anna była półsierotą, miała tylko zniedołężniałą 
i schorowaną matkę, a rodzice Wiktora, oprócz chaty i kawałka 
ogrodu, nie posiadali żadnej innej majętności. Ojciec Wiktora tłukł 
i obrabiał kamienie albo sezonowo zarabiał w lesie w charakterze 
drwala, jak to się u nas mówiło — klaftownika. W jednym i dru
gim zawodzie pełnego zatrudnienia nie było. Matka wynajmowała 
się do pracy u zamożnych gburów, zbierała i handlowała płodami 
leśnymi. Za pracę u rolników otrzymywała kawałek pola pod 
ziemniaki, worek owsa dla drobiu, bochenek swojskiego chleba, 
a za wykopki ziemniaków — worek marnych gruszek do suszenia.

Dwoje młodych miało się ku sobie od dzieciństwa. Ludzie po
wiadali, że już w szkole Wiktor nosił swojemu mulkowi darenczi 
w postaci słodyczy, kwiatków i wystruganych podczas pasania 
bydła różnych figurek. Te wczesne zaloty przekształciły się póź
niej we wreje, a szkolna koleżanka w brutkę, czyli narzeczoną. 
Przed dwoma laty, w drugi dzień Jastrów, Wiktor przyszedł z raj
cą do Wroszczi. Nie chodziło mu o ustalenie sposobu, czyli posagu, 
bo takiego nie mógł się spodziewać, ale o zachowanie starego 
zweku. Anna sama uzbierała wcale niezgorszą wyprawę. Pościel, 
nakrycia stołowe, ubiór uszyła sobie sama. Stare, ale utrzymane 
w należytym stanie meble miała otrzymać po matce, bo Wiktor 
miał po ślubie zamieszkać u Wroszów. Również zrękowine miały 
właściwą oprawę. W niedzielne popołudnie do checzi Wroszów 
przybyli z Wiktorem jego rodzice i dwie siostry w towarzystwie 
rajcy. Wiktor przyniósł wcześniej już zakupione pierścionki. Matka 
Anny postawiła na białym obrusie talerzyk ze święconą wodą,
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kropidło i biały talerz na pierścionki. Rajca wygłosił uroczystą 
mowę, po której pokropił wodą pierścionki, a matki dokonały 
uroczystych zaręczyn. Najpierw Wroszowa włożyła pierścionek na 
serdeczny palec lewej ręki Wiktora, następnie Marszotka zrobiła 
to samo Annie. Odśpiewano „Serdeczna Matko”, po czym młodzi 
wymienili skromne prezenty.

Wszyscy zasiedli do wieczerzy. Kobiety gawędząc popijały wino, 
mężczyźni wódkę. Ustalono datę ślubu po bulewkach, a później 
przesunięto termin wesela na przedostatnią sobotę listopada, tuż 
przed adwentem. Wprawdzie sobota, podobnie jak czwartek, nie 
była wedle starych wierzeń pomyślnym dniem na wesele, bo mał
żeństwa zawierane w tych dniach ponoć nie były zgodne. Ale lu
dzie już wówczas na te terminy nie zwracali specjalnej uwagi. Na 
ogół robiło się uroczystości weselne wtedy, kiedy obu stronom 
najlepiej pasowało. Jesień ią po zbiorach najłatwiej było ludziskom 
wyprawiać weseliska, bo w tym czasie komory były pełne, jakiś 
knur się znalazł, barana się zarżnęło, coś z drobiu oskubało. 
A w sobotę najwięcej było czasu i w niedzielę można wypocząć.

Na miesiąc przed weselem zaręczeni udali się do proboszcza na 
zapowiedzi i w najbliższą niedzielę spadłe pierszi roz z kózalnice. 
W tę niedzielę szli na ranne do kościoła, by na sumie nie być 
świadkami własnych zapowiedzi. Dwa tygodnie przed weselem 
zjawił się u nas drużba Wiktora we fraku i ozdobnym kapeluszu, 
z równie ozdobnym zaproszeniem na wesele. Pokłonił się nisko 
moim rodzicom i wyrecytował swoją róczbę:

W checzach przezacnech Marszotów 
Wiesele bądze w sobotę.
Przińdzta sę z nama weseleć,
Ostawta swoją robotę.
Bądzeme jedle, pile,
Na młodą porę zdrzele,
Z młodeme sę bawile,
Spiewale i sę śmiele.

— Na zachętę wezta le po szluku kornusu — rzekł po części 
oficjalnej drużba wyciągając równocześnie z kieszeni butelczynę. 
Za zaproszenie i poczęstunek otrzymał od ojca banknocik, od 
matki podziękowanie. Jak stwierdził wt róczbie, wesele miało od
być się w chałupie Marszotów, bo tam było więcej miejsca i w ogó
le lepsze warunki do przygotowania tak wielkiej imprezy, jaką 
było wesele. Matka Anny — aczkolwiek niechętnie — na takie 
rozwiązanie sprawy wyraziła zgodę. Nie chciała, aby wesele odby
wało się w karczmie. Drużba uzgodnił, że mój ojciec powiezie
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młodych na zdówanie do kościoła parafialnego i to będzie nasz 
darenk weselny. Karetę mieliśmy ładną, konie okrąglutkie, ozdob
ną uprząż, przysługa ta więc nie powinna sprawiać ojcu specjal
nych kłopotów.

W przeddzień wesela koledzy urządzili Wiktorowi wieczór ka
walerski w karczmie Tónka Szymańskiego. Po oblaniu kawalerki 
udali się pod dom panny młodej. Każdy z nich niósł kilka butelek, 
jakiś gliniany czy nawet blaszany garnek, doniczkę, uszkodzony 
talerz lub półmisek. Powszechnie wiadomo, że stłuczone naczynia 
przynoszą szczęście. Nie szczędzono też tego szczęścia powszechnie 
łubianej we wsi pannie młodej i młodej parze. Anna przezornie 
zastawiła drzwi swojej chateńki drewnianą ladą, by rzucane pod 
próg naczynia nie uszkodziły starych, niezbyt mocnych drzwi wej
ściowych. Wiktor z mieszanymi uczuciami obserwował z boku ten 
hałaśliwy obrządek. Cieszył się, że tak powszechne zainteresowa
nie wzbudził jego ślub z Anną, trochę martwił się, że tyle skorup 
trzeba będzie o świcie zebrać i sprzątnąć, zanim nastanie dzień ich 
wesela. Tłuczenie garnków przeciągało się do późnych godzin noc
nych. Nie wszyscy jednak życzyli Annie dobrze. Ktoś cisnął 
w drzwi śmierdzące zgniłe gęsie jajo. Powszechnie przypuszczano, 
że zrobił to Piprów Brunk, któremu Anna dała kosza, mimo że był 
kawalerem zamożnym i od lat się do niej zalecał. Jednak nikt tego 
nie widział i głośno o tym mówić nie wypadało.

Ranne przyjęcie przed wyjazdem do kościoła odbyło się w chacie 
Zofe Wroszowej, matki Anny. Chodziło o to, żeby Wiktor zabrał 
do ślubu swoją przyszłą żonę z jej pieleszy, od matki, żeby w jej 
domu otrzymał błogosławieństwo. Przed dom Wroszowej zajechała 
udekorowana zielenią, kwiatami i wstążkami bryczka mego ojca, 
którą przyjechał Wiktor w towarzystwie rodziców i drużby. I mnie 
wciśnięto pomiędzy drużbę i ojca. Siostry Wiktora już od kilku 
godzin pomagały swojej przyszłej bratowej w przygotowaniu przy
jęcia i uszykowaniu się do ślubu. Młodsza Jadwiga, znana we wsi 
z pięknych haftów, uplotła jej mirtowy wianek, a starsza Klara 
pilnowała kuchni i zadbała o stół. Przed chatą Wroszowej pięcio
osobowa orkiestra dęta przywitała pana młodego i jego zacnych 
rodziców marszem weselnym. Drużba zeskoczywszy z karete stanął 
przy kapeli i donośnym głosem zaśpiewał:

Od samego rena do twojego doma
gosce zjeżdżają...

Tymczasem wyszły na podwórko zajęte do tej pory ubieraniem 
panny młodej przedónki i po kilku zwrotkach drużby zakończyły 
ceremonię powitalną taką oto melodią ludową.
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A jak gosce zjechale,
Weńdz do checzi kózale 
I do stołu södzale.

Gości w progu przywitała serdecznie Wroszowa, zapraszając ich 
do zastawionej stołami izby. Tam rozmawiano na temat młodych, 
chwaląc na przemian w sposób skromny i taktowny zalety przy
szłej pary małżeńskiej. Wyrażano też żal z odejścia z domu tak 
jednej, jak i drugiej osoby. Wiktor przyniósł swojej oblubienicy 
naręcze kwiatów, tak zwaną krutkę, i gorący pocałunek. Przedónki 
nakazały mu zasznurować gorset panny młodej, co miało wpłynąć 
na jej pozycję w tworzącej się rodzinie. Miała stać się ową szyją, 
która będzie kierować głową rodziny według własnej woli. Anna 
przypięła Wiktorowi do klapy sukmany krutkę mirtową z białą 
wstążeczką na znak, że wierzy w jego niewinność. W komórce 
przedónki szykowały pannę młodą do ślubu. Odpowiedni nastrój 
wzbudzały rzewne piosenki. Oto jedna z nich:

Tam prze drodze rosce rutka,
Ju mnie nikt nie rzeknie brutka.
Tam prze drodze rosce bez,
Te, Wiktorze, Ankę wez.

Z kolei panna młoda zanuciła:
Ach, mój wiónuszku mertowi,
Nie spadnijże z moji głowę,
Bo jak te mie z głowę spadniesz,
To ju wicy tam nie sadniesz.

Gości zjeżdżało coraz więcej, ławy przy stołach zapełniały się. 
Każdą familię orkiestra witała dziarskim marszem, za co otrzy
mywała, zależnie od zamożności, odpowiedni datek. Podano posi
łek, w którym nie uczestniczyli państwo młodzi. Po wyjściu gości 
W sieni pojawili się młodzi, uklękli przed swoimi rodzicami pro
sząc o przebaczenie win młodości i o błogosławieństwo na nową 
drogę życia. Ktoś zaintonował „Kto sę w opiekę”, orkiestra melo
dię podchwyciła. Był to moment nad wyraz rzewny, toteż łez nie 
żałowano. Para młoda jako ostatnia wsiadła do bryczki i cały 
orszak z orkiestrą na czele ruszył w kierunku Redy. Jechano z po
wagą i należnym dostojeństwem. Spoglądano na niebo wyglądając 
pokropienia bożego. Tuż przed Redą trochę pokropiło, co wróżyło 
młodym szczęście i majętność.

Ślub kościelny odbył się bardzo uroczyście: paliły się wszystkie 
świece na ołtarzach, grały organy, a księdzu towarzyszyło aż czte
rech służków. Orszak weselny z orkiestrą na czele wprowadził
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młodą parę przed ołtarz. Anna postarała się o to, żeby jej dłoń 
podczas wiązania stułą znalazła się na dłoni Wiktora. Po odejściu 
księdza młoda para, a za nią świadkowie i goście odbyli trady
cyjne obchodzenie wółtórza, składając przy tym na potrzeby ko
ścioła odpowiednie datki na wystawionej w tym celu tacy. A gdy 
młodzi odchodzili od ołtarza, Wiktor został tak przez Annę pokie
rowany, że musiał ją obejść. Teraz to ona na pewno nosić będzie 
portki i kręcić głową Wiktora dowolnie. Po koncercie organowymi 
orkiestra zagrała marszową melodię „Po górach, dolinach” i w takt 
tej melodii młoda para wyprowadziła gości z kościoła.

Zanim orszak weselny ruszył w drogę powrotną, drużba wydo
był butelczynę gorzałki i na rozgrzewkę, a później na obie nogi, 
nalał mężczyznom. Również kobietom — tak to powiedział — 
nalał po jednym, żeby lepiej mogły krzykać i miały czyste 
gardła. Teraz nowożeńcy jechali przodem, a ja na ich wozie, 
z czego byłem ogromnie dumny. Wszystko obserwowałem i reje
strowałem w pamięci. Nastrój w orszaku się zmienił. Orkiestra 
rznęła wesołe kawałki, a ludzie się rozochocili: w niektórych kare
tach śpiewano, w innych prawiono słone kawały, a kobiety chi
chotały i od czasu do czasu pokrzyitiwały. Konie strzygły uszami, 
trzęsły niecierpliwie grzywami, w które były wplecione kolorowe 
wstążki, parskały i rwały do przodu. Udzielał się im nastrój panu- 
■ący wśród ludzi. W szónie za gniewowską drogą zatrzymano się 
na sikanie. Skorzystał z tego przystanku drużba i na życzenie 
pana młodego obleciał wszystkie pojazdy z butelczyną. Wiktor, 
jak przystało na młodego męża, nie pił. Mówił, że i tak jest pijany 
ze szczęścia, a Anna mu w głowie zamąciła. Kornus jest mu więc 
niepotrzebny.

Jeszcze przed stegną w gęstym szónie do przodu ruszył Piprów 
Feliks, strzelając zamaszyście z bata. Rozpoczęły się miónczi. 
Z kopyta ruszyły inne pojazdy, nie chcąc dać się wyprzedzić. 
Również ojciec cmoknął na konie, a one, jakby pojąwszy sytuację, 
cwałem pognały do przodu. Odcinek dość twardej i szerokiej dro
gi nadawał się na miónczi. Ambicją kuczrów i koni było wyprze
dzenie innego zaprzęgu, a szczególnie pojazdu pary młodej. Jednak 
ojciec panował nad sytuacją. Wyjechał na środek drogi i kontro
lował pościg. Nie mógł dopuścić, aby młoda para pozostała w tyle. 
Byłby to wielki wstyd dla ojca, a sromota dla Anny i Wiktora. 
Nasza Foska, choć liczyła już sporo lat, prześcignąć się nigdy nie 
dawała. Strzygła tylko uszami i nadsłuchiwała, z której strony 
zbliżała się konkurencyjna karoca. Wzmagała wówczas tempo i za
jeżdżała konkurentowi drogę. A nasz Brany jej wiernie towarzy
szył i poddawał się jej manewrom. — Szum westąpił na konie —
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rzekł drużba — a oni jesz głepieją. — Orszak weselny tymczasem 
minął grafowską greńcę i wjechał na piaszczysty, nierówny i wąski 
odcinek Redzkiego Rowu. Miónczi się skończyły i pisk w pojazdach 
ustał. Paradny był przejazd orszaku weselnego przez wieś.

Weselnicy zajechali przed dcm Marszotów. Przygotowano tu 
specjalną bramę powitalną, ozdobioną zielenią i kwiatami. Nad 
drzwiami oplecionymi świerkowym wiankiem wisiał na tabliczce 
napis: „Wiele szczescó młodi parze”. Na progu nowożeńców powi
tała kucharka chlebem i solą. W sieni para młoda przyjmowała 
życzenia i odbierała darenki od gości. Następnie posadzono młodą 
parę na pięknie udekorowanych mirtem i kwiatami krzesłach. Po 
jednej i drugiej strome nowożeńców posadzono rodziców, chrzest- 
nech i — w dalszej kolejności — zacne osoby. Móltech (posiłek) 
poprzedziła modlitwa. Na stole, oprócz swojskiego chleba, znalazły 
się swojska kiełbasa krwawa i wątrobianka, wędzona szynka, zelc 
(zimne nogi), jajecznica i wędliny kupne w niewielkiej ilości, ra
czej dla ozdoby. Popijano kawą zbożową z domieszką cykorii, za
bielaną śmietaną. Dla kobiet znalazło się wino, dla mężczyzn wód
ka. Zgodnie z tradycją starszym weselnikom pan młody rozdał 
cygara.

Po posiłku kapela przeszła do sąsiedniego pokoju, a za nią młodzi 
łaknący tańców. Rozpoczęła się potańcówka: najpierw poleczka 
w lewo, koseder i na uspokojenie walczyk. Starsza generacja przy 
cygarach, winku i gorzałce opowiadała sobie stare i nowe dzieje, 
szukano pokrewieństwa z żeniącą się parą, komentowano wyda
rzenia polityczne ostatnich tygodni. Mówiło się wciąż wiele 
o śmierci Piłsudskiego i o nowym wodzu — Rydzu Śmigłym. Ko
biety wolały rozmawiać o sąsiadkach, łaszkach i o swoich babskich 
kłopotach. Żeby oderwać starszych od stołu, orkiestra zagrała rej- 
lendra, później szewca i szepra. To ruszyło zacnych gości. Uważali, 
że tylko oni potrafią prawidłowo zatańczyć te stare ludowe kawał
ki. Poszedł w tany sołtys ze swoją Różą, Piichta z Pelaszą, Wick 
ze Stazją, ojciec z mamą, a również rodzice Wiktora. Drużba po
prosił starą Wroszową. Młodzi o zmroku poszli zaczerpnąć świeżego 
powietrza.

Podano obiad. Po kurzym rosole z pszennym kołaczem znalazło 
się na stole mięsiwo wieprzowe, wołowe, baranina i drób. Dla 
ranie najsmaczniejszy był kompot z mocno słodzonych suszonych 
śliwek. Były też kwaskowata dynia i plasterki ćwikły. W czasie 
obiadu wygłaszano przemówienia, wznoszono toasty, to za zdrowie 
nowożeńców, ich rodziców, to znów za dobre urodzaje, łagodną 
zimę i spokój na świecie. Groźba germańskiej agresji wciąż wisia
ła nad kresami zachodnimi.
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Zwolennicy tańców szybko wracali do drugiej izby. Gdy sprząt
nięto ze stołów, porobiły się grupki karciarzy. Grano w olszebasta, 
mauszla lub skata. Często przerywano grę słowami: Chceme le 
so zażec. W tym czasie — a był to wczesny wieczór — zeszła się 
pod okna prawie cała wieś. Patrzono na tańczących i słuchano mu
zyki. Od czasu do czasu pani młoda wynosiła dzieciom — i nie 
tylko im — po kawałku ciasta. Nie była chciwa — mówiono; Anna 
dobrze karmiła koty i psy. Pan młody zaprosił kumpli do sieni 
na jednego.

Wieczorem podano kucha z rodzynkami, purcle (pączki) i krąco- 
nego z prawdziwą kawą dla dorosłych, a zbożową dla dzieci. Po 
tym posiłku matki zabierały dzieci na spoczynek. Mnie też ten los 
spotkał, a tak chciałem zobaczyć strechów i oczepine. Te obrządki 
poznałem z opowiadania matki. Kilkanaście minut przed północą 
sadzano panią młodą na jej udekorowanym krześle na środku 
izby. Skupiały się wokół niej starsze białki. Pani młoda śpiewała: 
Kulnę jó mój wióneczk lewandowi. Dokładnie o północy białki 
uroczyście zdejmowały młodej pani wianek wraz z welonem z gło
wy i w ten sposób przyjmowały ją do swego grona mówiąc: — 
Bądzesz tero, Anka, z nama słoną sól kupią. — Następnie rzucały 
wianek i welon w stronę skupionych w jednym miejscu dziewcząt. 
Która welon złapała, pierwsza miała szansę wyjść za mąż w naj
bliższym czasie. Po oczepinach młoda para opuszczała na chwilę 
weselników, żeby wrócić już w zwykłym stroju świątecznym. Teraz 
odbył się brutczi tuńc. Drużba zapowiedział, że pani młoda je do 
nabecó. Kto chce z nią tańczyć, musi złożyć do kapelusza letkup. 
Rzucano do drużbowego nakrycia głowy srebrniaki i banknoty, 
w zależności od zamożności tancerzy. Tańce były krótkie, żeby 
zbytnio nie męczyć młodej małżonki i zebrać jak najwięcej letku- 
pu. Niekiedy na brutczi tuńc wchodzili młodzieńcy spod okien i ci
skali pieniądze do kapelusza.

Zazwyczaj po brutczim tuńcu zjawiali się stresze. Weszło do 
izby kilka komicznie przebranych postaci — bab i strechów, wy
głaszając młodej parze wesołe i frywolne strofy i piosenki. Przy
nosili też młodym darenki w postaci nagiej lalki, smoczków, ko
łyski lub pieluch. Młodzi i goście tańczyli z nimi, a następnie pro
szono ich na poczęstunek i przyjmowano do grona weselników. 
Tańce kończono nad ranem. Zamożnych weselników orkiestra od
prowadzała za odpowiednią opłatą do ich domów.
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Gwiżdże

Tego roku zima była i wczesna, i śnieżna. Na dodatek zaraz po 
Gwiózdce rozpętała się wichura. Północno-zachodni wiatr w mig 
uporał się z drogą rozdwajającą wieś symetiycznie i zasypał ją 
równo z płotami. Lukę pomiędzy zabudowaniami Melcera i Wę- 
sierskiego specjalnie sobie upodobał i nagarnął tam tyle śniegu, 
że sięgał po dach naszej checzi.

Sylwester 1936 roku szybko się zbliżał, a wiatr nie ustawał, 
tylko sypał śnieżne szańce wyżej i wyżej. Po wodę do wiejskiej 
studni lub Zbychowskiego S+awu gburzy objeżdżali wieś od strony 
południowo-wschodniej. Również po towar do kolonialki Klóki 
tamtędy wszyscy chodzili.

— Latoś gwiżdżi nie bądze — cieszyli się skąpi. — Oni w tim 
śniegu nie welezą — szukali potwierdzenia swych przypuszczeń. 
Gódki te martwiły najbardziej nas, wiejską dzieciarnię. Jak to, 
w tym roku sylwester ma być bez przebierańców? Postanowiliśmy 
zrobić wywiad. Zwróciliśmy się do najstarszego z naszego grona — 
Prangowego Gregora. On miał podpatrzyć, czy starsi lapse zabie
rają się do gwiżdżowego ekwipunku, który przechowywany był 
u jego rodziców na strychu.

Kiedy w środę wiatr ustał i spotkaliśmy się na lodzie, dowie
działem się, że gwiżdże będą kolędować. Gregor na ucho powie
dział mi, że Leksa i Wiktor zabrali już konia, rogi kozła i kozy, 
dziób bociana i inne rekwizyty sylwestrowych przebierańców do 
karczmy. — Ale bądze heca!

Radość zapanowała w gronie podrostków i rozpoczęto liczenie 
dni, a później godzin do sylwestrowego wieczoru. W piątek wiatr 
ustał zupełnie i nie było już obawy, że kozóce nie pójdą w tym 
roku. Ludzie zabrali się nawet do usuwania śniegu z wiejskiej 
drogi. Kopano głęboki rów w zaspach, a równe kostki śniegu wy
rzucano na dwie ręce do ogrodów po jednej i drugiej stronie drogi. 
Z pomocą przyszli nawet ludzie ze Zbychówka, bo ich wiatr 
oszczędził i tylko w dwTóeh wąwozach trzeba było przekopać smio- 
te. Na sylwestra nawet droga będzie wolna, co ułatwi gwiżdżom — 
kaszubskim przebierańcom — kolędowanie po wsi.

Sylwestrowy króciutki dzień był u nas — zresztą jak w każdej 
rodzinie — bardzo pracowity. Rodzice, dziadkowie i my dzieci, 
wolne w tym czasie od zajęć szkolnych, zabraliśmy się od samego 
rana do obrządków: my z ojcem nacięliśmy sieczki dla koni i by
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dła, dziadek rąbał drzewo, a Maryś nosił drewka do chałupy. 
Lenard zabrał się do siekania brukwi, mama z Teresą i Pelą ro
biły porządki w mieszkaniu. Jeszcze przed zmrokiem wszystko było 
gotowe. Nawet komin został oczyszczony. Mama zawsze powta
rzała: — Jak się wejdzie w nowy, taki będzie cały rok.

Zmierzch wziął we władanie najpierw wszelkie zakamarki w cha
łupie, później opanował pomieszczenia w budynkach, a na dworze 
wtulił się w zarośla, przysiadł w ogrodach, rozlazł się po podwó
rzach. Bał się natomiast wolnej śnieżnej przestrzeni. Już na nie
bie zdążyły wytrysnąć gwiazdy, a śniegowa biel wciąż mocowała 
się z szarzyzną wieczoru. Wyskoczyłem na zwiady. U Prangów do
wiedziałem się, że w karczmie Tónka Szymańskiego jeet ruch. 
Gwiżdże szykują się do drogi. Z tą informacją wróciłem do domu. 
Przy okienku w małej izbie zaciągnęliśmy z bratem coś w rodzaju 
warty. Chuchając w marznącą szybę staraliśmy się obserwować 
wiejską drogę. Już pyzaty księżyc zawisł nad Zbychowskim Sta
wem i posrebrzył śniegowe pagórki.

— Jidą — z wielkim podnieceniem wyrzucił z siebie Lenard — 
czeł jem, jak koza blecze, a gwiżdż gwizdół. — Siostry uderzyły 
w pisk i nas knopów obleciał strach. Skupiliśmy się wszyscy na 
ławie pod piecem. Ojciec poszedł otworzyć drzwi od drefte, które 
na ogół były zamknięte. Tylko na uroczystości rodzinne, kolędy 
i na gwiżdży je otwierano. Wracając przyniósł z kuchni latarnię, 
żeby w pańsczi jizbie było jaśniej. Mama zapaliła świeczki na 
choince, którą ze środka izby przestawiono w kąt, żeby nie prze
szkadzała gwiżdżom. Odgłosy wędrujących przebierańców były co
raz bliższe i wyraźniejsze. Podniecenie rosło. Strach z ciekawością 
przeplatały się nawzajem.

Po beknięciu kozła i przeraźliwym w ciszy izby odgłosie dzwon
ka drzwi się otworzyły i przy skocznej melodii wiejskiej orkiestry 
wszedł do pokoju Cygan, ukłonił się zamaszyście czapką do ziemi 
i zapytał, czy gospodarze życzą sobie obejrzeć sylwestrowe zwie
rzęta i porozmawiać z nimi? Po uzyskaniu zgody ojca zapytał 
jeszcze, jakie jest życzenie gospodarzy: czy zwierzęta mają wejść 
razem, czy pojedyńczo. Ojciec zgodził się na grupowe wrejście 
przebierańców.

Najpierw na czterech łapach wszedł niedźwiedź, cały opleciony 
misternie powrósłem ze słomy. Prowadził go na łańcuchu dziad, 
zwany na Kaszubach strechem, który popędzał swego wielkiego 
misia tobacznikiem, potężną pałką jałowcową używaną do mielenia 
w denicy tabaki. Uderzał tą maczugą po plecach niedźwiedzia, 
wywołując głuche dudnienie, ponieważ pod słomą znajdowała się 
deska. Niedźwiedź mruczał przejmująco, a łapą podskubywał nas
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na ławie. Maryś nie wytrzymał i czmychnął pod łóżko. A był to 
błąd. Nie wolno było bać się przebierańców, a ten kto to okazy
wał, zostawał ukarany. Niedźwiedź wyciągnął spod łóżka brata, 
a strech zdzielił go tobacznikiem. Było przy tym więcej wrzasku 
i śmiechu niż bólu. Tymczasem do izby wskoczyły koza i kozioł 
z potężnymi rogami. Kozioł zaatakował rożyskami ojca, a koza 
podskakiwała do nas na ławie. Siostry niemiłosiernie piszczały, 
a ja starałem się rozpoznać, kogo kryją te wstrętne maski. Nagle 
niedźwiedź dźwignął się z ziemi na tylne łapy, podszedł do mamy 
i poprosił ją do tańca. Kapela zaczęła grać powolną melodię, 
a strech w takt tej melodii wydzwaniał rytm na pokrywkach garn
ków. Majestatycznie kołysząc się, dzwoniąc zawieszonym łańcu
chem, pomrukując z zadowolenia, niedźwiedź podprowadził mamę 
pod choinkę i tam wyprawiał z nią różne figury. Kozioł próbował 
mu mamę odebrać, ale nic z tego nie wryszło, bo strech odpychał 
go swoim tobacznikiem.

Po zmianie melodii do izby wskoczyła następna trójka przebie
rańców: wysoka, chuda śmierć z drewnianą kosą, długonogi bocian 
z jeszcze dłuższą szyją, symbol początku i końca ludzkiego życia, 
i postrach dzieci, purtk czarny jak smoła, ze złotymi różkami, 
czerwTonym jęzorem oraz widłami w garści. Śmierć sunęła z kąta 
w kąt, obróciła się ku nam swoją trupią gębą, machnęła ostrze
gawczo kosą. Grobowa bladość wyskoczyła ze strachu na nasze 
policzki, ale nikt tym razem nie odważył się opuścić ławki. Bocian, 
klekocząc swym długim czerwonym dziobem, skontrolował, czy 
pościel na łóżkach jest czysta i czy bielizna w szafie należycie 
ułożona. Podszedł do mamy i pokiwał z zadowoleniem długą szyją. 
Mama była najwyraźniej z tego gestu zadowolona. Zwinny szatan 
z kłującym ogonem zaatakował mnie drewnianymi widłami. — Co 
ja narobiłem? Czym naraziłem się diabłu? — Błyskawiczny rachu
nek sumienia wykazał sporo grzeszków, ale żadnego tak wielkiego, 
żeby aż purtk... A pewnie chodziło mu o to, że po kryjomu próbo
wałem z kumplami palić papierosy z zeschłych liści. Ale już go 
przy mnie nie było. Podleciał do choinki, zerwał kilka jabłek 
i pierników — jemu to wolno kraść, bo tylko grzeszne życie pro
wadzi — i czmychnął do ciemnej sieni.

Rozległ się donośny gwizd i do izby wtargnął jeździec na bia
łym koniu. Ojciec spędził nas z ławy i wystawił ją na środek izby. 
Jeździec, zwany w naszej wsi &wiżdżem, wziął z rozmachem prze
szkodę, a gdy przeskoczył ławę z jednej i drugiej strony, podszedł 
do taty Cygan z mieszkiem, potrząsając nim zamaszyście i zna
cząco. Ojciec wyciągnął z namaszczeniem srebrnialca z westy 
i wrzucił go szerokim ruchem ręki do sakwy Cygana. Zadowolenie
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było obopólne. Tymczasem kominiarz sprawdził, czy piece są czyste, 
czy w kominie nie ma zbyt dużo sadzy, a że odkrajał kawałek 
wiszącej tam wędzonki, nikt o to nie miał pretensji. Życząc do 
siego roku gwiżdż z gwizdem, a Cygan z ukłonami opuścili naszą 
pańską jizbę, zostawiając trochę bałaganu i wiele wrażeń. Ojciec 
odprowadził sylwestrowych gości — zgodnie ze starym kaszubskim 
zwyczajem — do progu checzi.

Po odejściu gwiżdży zebraliśmy skrzętnie pozostawione przez 
nich w izbie, sieni i przed progiem źdźbła słomy. Ojciec wziął la
tarnię i poszedł do ogrodu powtykać te źdźbła do słomianych 
wiechci, którymi były zabezpieczone przed mrozami młode drzew
ka owocowe. Miało to według starych wierzeń spowodować uro
dzaj owoców w przyszłym roku.

Gwiżdże w sylwestra kolędowali tylko we wsi. Pustki i okolicz
ne wioski pozostawiono na Nowy Rok i dni następne. Stary 
bowiem zwyczaj nakazywał kolędować w sylwestra nie dłużej niż 
do północy, a nie dałoby rady w tym czasie obejść wieś i wybudo
wanie. A przecież w starym roku, tuż przed północą, kiedy się 
gniewać nikomu nie przystało, trzeba było przeprowadzić trady
cyjne psikusy. Nam — jak stwierdziliśmy to rano — uprowadzono 
z podwórza sanie na środek Zbychowskiego Stawu. Sąsiadowi, 
który nie wpuścił przebierańców do checzi, wyniesiono budę 
z psem i postawiono ją na dachu remizy strażackiej. Zdjęcie budy 
i psa z dachu sprawiło mu wiele kłopotu i naraziło go na pośmie
wisko ze strony wiejskiej społeczności.

Noworoczny kolędnice

W Zbychowie było kolędników wielu, prawie tyle co biedy nanie
sionej na Kaszuby przez nieprzychylne czasy. W adwencie chodzili 
z szopką. Do grona tych kolędników dopuszczano nawet dziesię
cioletnich chłopców, a tylko w sporadycznych wypadkach — i to 
w zespołach nie szanujących się — także dziewczęta. Każdy zespół 
kolędników robił sobie szopkę: jedni z tektury, inni z dykty lub
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desek, a była w użyciu w zespole Kruzów od początku lat trzydzie
stych jedna oryginalna szopka, wykonana z patyków imitujących 
belki, kryta słomianą strzechą, wypełniona rzeźbionymi w lipo
wym drewnie figurkami świętej rodziny, pastuszków, monarchów, 
aniołów i owieczek. Z szopką kolędowało się w Zbychowie przez 
cały adwent aż do sylwestra.

Mnie przyjęto do grona kolędników po raz pierwszy, gdy miałem 
jedenaście lat. Był to rok 1934, a właściwie już początek 1935. 
Trafiłem do kolędników noworocznych, zwanych herodami. Zespół 
ten wędrował w okresie od Nowego Roku do Trzech Króli i nie 
z szopką, lecz z burczybasem, w naszej wsi nazywanym brum to
pem. Była to mała beczułka z jednym dnem, do którego przycze
piano warkocz z włosia końskiego. Polewany wodą i pociągany 
to jedną, to drugą dłonią, wydawał charakterystyczny basowy 
dźwięk. Herodów było trzech: jeden przytrzymywał brumtop mo
żliwie przy drzwiach, bo to obniżało wydobywany z niego dźwięk 
i potęgowało jego brzmienie, drugi grał na burczybasie w takt 
śpiewanej kolędy, a trzeci polewał włosie wodą noszoną w wielkiej 
butli, bo tylko mokre włosy dobrze brumkałe.

Począwszy od Trzech Króli aż do zapustów, przez cały karnawał, 
kolędowali trzej królowie z gwiazdą. Tym kolędnikom wypadało 
śpiewać na głosy i dlatego do tego zespołu przyjmowano chętnie 
dziewczynę z wysokim głosem. Kreowano ją najczęściej na mo
narchę Murzyna, bo dziewczęcy głos i delikatna buzia odpowia
dały najlepiej tej egzotycznej postaci. Tak przynajmniej wiejskim 
„artystom” się wydawało. Gwiazdy bywały różne: tekturowe, 
drewniane, ale najładniejsze były duże, zbudowane z listewek, 
oklejone kolorową bibułką z frędzlami. Były jednak ryzykowne, 
bo od świeczki stojącej wewnątrz gwiazdy zapalić się mogła bibuła, 
a to już była tragedia. Niektóre zespoły zastępowały świeczkę małą 
żaróweczką z lampki kieszonkowej, co eliminowało niebezpieczeń
stwo spłonięcia gwiazdy.

Po sylwestrowych emocjach z gwiżdżami, po ściągnięciu rozpro
wadzonego przez roztrębaczy dobytku, po odbyciu noworocznej 
„pielgrzymki” do kościoła parafialnego w Redzie, po obrządkach 
w szopie i stodole, wymknąłem się owej zimy do Prangów, zabie
rając tylko za wiedzą mamy długą, płócienną koszulę, pas złotego 
koloru i tekturową koronę, którą sobie sam po kryjomu przygoto
wałem. Nie chciałem, aby mnie bracia i siostry poznali podczas 
występu. Nie utrzymaliby języka za zębami, a dążeniem wszyst
kich kolędników było, żeby nie zostać rozpoznanymi. Moja korona 
była srebrna, bowiem okleiłem ją pozłotkiem zbieranym przez 
cały rok.
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Zdążyłem w samą porę. Hubert wmontowywał do brumiopu no
wie — jak twierdził — lepsze dno. Było mu potrzebne nowe koń
skie włosie, które w skrytości podstrzygłem jeszcze jesienią naszej 
Fosce. Teraz miałem je w kieszeni. Gregor doklejał do swojej 
korony piękne rubiny wycięte z jaskrawoczerwonego papieru, 
który jego mama przywiozła z Gdańska, gdzie jeździła z towarem 
na sprzedaż.

Kiedy do checzi zajrzał zmrok, a siarczysty mróz zamalował mi
sternymi listkami szyby w małym pokoju w czworakach, gdzie 
mieszkała rodzina Prangów, zrobiliśmy próbę wykończonego brum- 
topu. Jako nowicjusz trzymałem nasz instrument przy drzwiach, 
w miejscu, gdzie były najgładsze, bo wtedy wydawał najlepszy 
dźwięk, a Gregor spróbował na nowym końskim ogonie zagrać 
brumtopową melodię. Byłem bardzo dumny, bo okazało się, że 
nasza Foska miała melodyjny włos, na którym grało się lekko 
i donośnie. Zresztą Gregor był specjalistą od brumtopowego grania.

Następnie przyszła kolej na charakteryzację. Zgodnie ze zby- 
chowskim zwyczajem brumtopowi królowie musieli być czarni, 
dlatego nie żałowaliśmy sadzy. Wysokie korony i długie królew
skie szaty (czytaj: koszule) wydłużały nas, więc robiliśmy wrażenie 
wysokich, szczupłych murzyńskich czarowników. Uzasadniony 
przeto był pisk małych dzieci i płochliwych dziewcząt. Można się 
było nas przerazić.

Gdy ściemniło się zupełnie, a ludzie zjedli świąteczną wieczerzę 
i zamożniejsi zapalili na choinkach świeczki, ruszyliśmy na kolędę 
po wsi. Od dawien dawna w Nowy Rok odwiedzało się zamożnych 
gospodarzy w samej wsi. Zbychówko, Cegielnię, Nowiny, pozosta
łych mieszkańców Zbychowa i wybudowania zostawiało się na 
dni następne. Brumtop był we wsi tylko jeden, nie było więc 
konkurencji i potrzeby, aby się śpieszyć.

Próba generalna odbyła się u Prangów, by mama Huberta 
i Gregora mogła skorygować ewentualne braki i potknięcia. Wy
padło dobrze, bo otrzymaliśmy aż pięćdziesiąt groszy. Mogliśmy 
ruszyć w obchód. Na początek wzięliśmy najtrudniejszą przeszko
dę — samo centrum wsi: karczmę, szkołę i sołtysa. Szczególnie 
ostrym sędzią był nasz nauczyciel Tomasz Wiechowski, który — 
jak często powtarzał — płacił nie za występ, lecz za wykonanie. 
Otrzymaliśmy złotówkę, co rzadko zdarzało się kolędnikom. Sołtys 
Jan Waras był również czuły na melodię, ale wrażliwszy na pre
zentację herodów. Tym razem uwag pod naszym adresem nie było 
zbyt wiele. Natomiast karczmarz Antoni Szymański szczególnie 
był wyczulony na przyśpiewki kaszubskie. Przedkładał je nad 
kolędy i dlatego u niego śpiewaliśmy wszystkie nam znane.
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Każdy występ rozpoczynaliśmy kolędą „Nowy rok bieży, w ja
sełkach leży...”. Później przyszła kolej na inne kolędy, a na zakoń
czenie — na przyśpiewkę, której refren — o ile dobrze pamię
tam — brzmiał tak:

A gospodórz przeniósł dare, 
dętkami zapłacył.
Za to w jego gospodarstwie 
wzątk mu so wzbogacy.

Chceme le so zażec

— Pójle na górę, halonie tobacznik, denicę i setko — powiedział 
do mnie któregoś wiosennego dnia mój dziadek Walenty. Chętnie 
skorzystałem z zaprosin, bc strych stanowił dla mnie zawsze atra
kcyjne miejsce. Jego środek zajmował duży, pękaty, wybielony 
komin, w którym od czasu do czasu wędziła się słonina. Właśnie 
ta słonina była odzwierciedleniem gburskiego dobrobytu. — Nama 
bieda nic nie zrobi, jak je fólc mięsa w kominie — mawiała moja 
mama. I rzeczywiście ubogi jadłospis w moim domu opierał się 
głównie na trzech produktach: chlebie, bulewkach i mięsie. Świeże 
mięso po świniobiciu wnet znikało. Jadło się wówczas wiele mię
siwa, przesadnie wiele, ale tak być musiało. Nasze matki i babcie 
nie mogły na dłuższą metę przechowywać mięsa i jego przetwo
rów, bo nie znały weków, nie było lodówek, chłodziarek, a nawet 
piwnic z prawdziwego zdarzenia. Taką domową chłodnię stanowiły 
jedynie kule na bulwę lub małe piwniczki pod drewnianą podłogą. 
Wartość świniaka oceniało się po grubości słoniny i zawartym we 
wnętrznościach i mięsie tłuszczu. To, co się nadawało, soliło się 
w loku, a później wędziło w kominie. Dopóki tam na hakach 
coś wisiało, moja mama i wszystkie gospodynie domowe miały 
ułatwione przygotowywanie posiłków. A więc komin był swoistą 
spiżarnią, miejscem przechowywania podstawowych zapasów. Ale 
nie tylko jego wnętrze kryło zapasy. Na zewnętrznej stronie były
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powbijane haki lub gwoździe, a na nich wisiały warkocze cebuli, 
wiązanki różnych ziół i przypraw, wianki suszonych owoców i grzy
bów.

Ale nie o kominie miałem mówić, lecz o tabace. Dziadek szukał 
wspomnianych przyborów do jej mielenia, a że na strychu było 
mroczno, zawadził o stojące tam matczyne kółko (kołowrotek) i je 
przewrócił. Położone na nim motowidło z resztką sprzędłej wełny 
potoczyło się w saradelowe plewy. Czyszczenie wełny z plew za
jęło mu trochę czasu, a ja tymczasem baraszkowałem w widniej- 
szej części strychu. Pod drewnianym szczytem, w którym było 
dość duże okno, stał stary szelbiąg, jak nazywano dawny kredens 
kaszubski, a w nim znajdowały się prawdziwe skarby: pękate że
lazko na węgiel drzewny z oderwaną drewnianą rączką, która 
była przymocowana do wystającego z pokrywy kominka w kształ
cie węża otwierającego paszczę, dwie stare latarnie, ale nie takie, 
z jakimi szło się wieczorem do chlewa, lecz takie, które wkładało 
się do uchwytów przymocowanych do przedniego siedzenia naszej 
karete, stare nożyce do strzyżenia owiec, miseczka bursztynu zna
lezionego w polu, stos starych kalendarzy j kalwaryjka, kilka 
dzwonków do sań, staroświeckie ramki i wiele innych ciekawych 
rupieci. Obok szelbiąga stały szlisbanka, zydel na trzech nogach, 
stara skrzenia ze starymi ruchnami, kolibka bez jednego bieguna, 
a dalej pod ustrzechą stał stary sztimer, czyli piecyk żelazny, roze- 
schła czierzenka i koreto do przygotowywania ciasta chlebowego.

Zwiedzanie iście muzealnych staroci ukrytych na strychu prze
rwał dziadek, wręczając mi sitko ze słowami: — Terózka móme 
wszetko, jidzema w dół do jizebczi. — Przed schodami dodał: — 
Uważe na trapach, żebes nie spódł i nie zrobił sobie aua. — Ópa 
(dziadek) zamknął za sobą klapę i znaleźliśmy się w domie, a na
stępnie w izbie dziadków, gdzie jeszcze z rana palono w sztimrze.

Dziadek najpierw oskubał tytoniowe liście pozostawiając rdzenie, 
które kazał mi położyć na gorącym jeszcze sztimrze, aby się do 
pewnego stopnia zwęgliły. Usiadł okrakiem na ławie, łydkami ści
snął denicę z liśćmi, podniósł podobny do zbójeckiej maczugi ciężki 
tobacznik i cieńszym końcem rozpoczął rozcieranie liści na proszek. 
Kazał mi przynieść mały grónk (garnek) wody, którą od czasu do 
czasu skrapiał mieloną tabakę. Nabierał wody do ust i — tak jak 
moja mama zwilżając bieliznę przed prasowaniem — pórzkoł 
do denice rozpyloną wodę. Kiedy liście zostały roztarte, wkruszył 
do nich lekko zwęglone rdzenie i mełł dalej. Jedną ręką przy
trzymywał denicę, drugą wodził tobacznikiem po jej chropowatym 
dnie i śpiewał:
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Kaszebsczi chłopi, jak sę spotkają, 
to so postoją i pogódają, 
tobaczkę prze tim so zażiwają: 
apczich, apczich, apczich!

Siedziałem grzecznie na drugim końcu ławy, słuchałem śpiewu 
dziadka i wodziłem oczyma za tańcującym tobacznikiem. A moje 
myśli też kołowały i nie mogły zatrzymać się dłużej na jednej 
sprawie. Usypiający nastrój kleił moje chłopięce powieki. Widząc 
to dziadek przerwał swój śpiew i przesadnie głośno zapytał: — 
A te wiesz, skąd sę wzęła tobaka na Kaszebacn? — To nagłe 
pytanie wyrwało mnie z letargu i odpowiedziałem pytaniem: — 
Co? — Ale w mig się zorientowałem, o co dziadkowi chodziło, 
i dodałem: — Nie, ópa, jó nie wiem. — Przegnałem sen, poprawi
łem się na ławie, otwTorzyłem usta i taką pozą zachęciłem dziadka 
do gadania.

— W Zbichowie, wiele, wiele lat temu, żił chętny do robote 
gbur ze swoją niegłupą białką — rozpoczął opowieść dziadek 
Walenty. Choć zaraz na w7stępie miałem już pytania, nie przeszka
dzałem dziadkowi, bo nauczono mnie, że ludziom starszym nie 
wolno w mowie przeszkadzać. Z dalszej opowieści dowiedziałem 
się, że ów robotny, uczciwy i spokojny zbychowski gbur był solą 
w oku diabła, który mieszkał pod wielkim głazem leżącym na 
zboczu doliny Zbychowskiej Strugi. Chytry i złośliwy purtk zaczął 
myśleć, jak zdcbyć duszę prawego gbura. Nie była to prosta spra
wa, bo ów chłop był twardy i za nos wodzić się nie dawTał. Po 
wielu bezskutecznych próbach skuszenia rzetelnego gbura diabeł 
wTpadł na chytry pomysł. Zaorał pazurami w Stregach kawał pola 
i zasadził na nim tabakę, roślinę tu nie znaną. Gdy wyrosły z zie
mi dziwne, długie, ciemnozielone liście, gbur zastanawiał się, co 
też to może być za zielsko. Moment ten wykorzystał purtk 
Lecypirz — bo tak się nazywał ów zbychowski diabeł — podszedł 
do gbura i chytrze go zagadał, że przecież jest mądrym i poważ
nym chłopem, to na pewno wie, jak się to zielsko nazywa. Z za
chowania się gbura wywnioskował, że ten nie bardzo jest zorien
towany, co to może być za roślina. — Nigdy nie zgadniesz — 
powiedział purtk — i przez całe życie, chociaż jesteś taki mądry, 
tego się nie dowiesz. — Gbur, uniesiony ambicją, powiedział, że 
na pewno się dowie, jak to diabelskie ziele się nazywa. Od słowa 
do słowa i doszło do wiatenku, czyli zakładu. Jeśli gbur zgadnie 
nazwę rośliny — jego będzie rola z zielskiem, jeśli nie zgadnie 
w przeciągu tygodnia — odda duszę diabłu. Gdy chłop ochłonął 
z uniesienia, zmarkotniał, bo nie wiedział, skąd zdobyć nazwę 
diabelskiego ziela. Zauważyła to jego żona, której chcąc nie chcąc
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musiał wyjawić przyczynę zmartwienia. Następnego dnia rankiem 
białka najpierw wlazła w smołę w beczce, a następnie wytarzała 
się w pierzu i tak zmieniona poszła na diabelski zagon. Kiedy 
purik ją zobaczył, tupnął lewą nogą z racicami i zaczął krzyczeć: — 
Wstrętna gapo, precz z mojej tabaki, nie dla ciebie ją sadziłem! — 
Białka z chęcią wyniosła się z tabaki i jej chłop zakład wygrał. 
Przy pomocy żony stał się właścicielem dióbelscziego zelska. — 
Terózkę rozmiejesz, jak tobaka na Kaszebe przeszła — zakończył 
swe opowiadanie dziadek. Zakończył też mielenie tabaki.

Dziadek wysypał zmieloną tabakę z denice do sitka, i zaczął ją 
przesiewać do rozłożonego na stole „Pielgrzyma”. Przyniosłem mu 
zza lustra zajęczą pótę (łapkę), którą oczyścił dno denice i sitko. 
Z gazety wsypał tabakę do butelki o ciemnym szkle, resztę do 
swego rożka. Dobrze zakorkowaną butelkę wstawił w ciemne miej
sce za skrzenią. Wyciągnął z kieszeni dużą czerwoną chustkę, 
smarknął porządnie, następnie wsypał sobie w dołek za kciukiem 
duży niuch tabaki z ozdobnego rożka. Mnie też posypał na wyciąg
niętą dłoń kilka ziarenek dopiero co zmielonej tabaki. Wyprosto
wał się na ławie, podniósł rękę z tabaką na wysokość twarzy i po
wiedział do mnie, jak do prawdziwego tobacznika: — Chceme le 
so zażec! — Wolno, prawie majestatycznie wciągnął niuch tabaki 
do nosa, potem otarł chustką dłoń i nos. a następnie zaśpiewał 
kolejną zwrotkę tabaczanej piosenki:

Jak Kaszebi kózanió słechają, 
to z tasze tobakę wecygają 
i ję z ksędzein razem zażiwają: 
apczich, apczich, apczich!

Dziadek nie kichnął ani razu, a ja rozkichałem się na dobre. 
Gdy skończyłem, zwróciłem się do dziadka z pytaniem: — Czemu 
ópa nie czichó? — W odpowiedzi wyręczyła go ómama (babcia): — 
Twój nos z głowę rósł, a jego ze sraczi do tobaczi. — Pewnie na 
przekór mojej babce ópa Walenty kichnął gromko i dodał kolejną 
strofę piosenki:

Białka szkaleje, róg chłopu chowie, 
ona je pewnie ze smętkiem w zmowie.
Niech ję za to purtk zarózkę porwie: 
apczich, apczich, apczich!



Część II — Lata szkolny

Naszo kronika

Świat pogrążony był w zadymce. Wiatr od Wyspowa sunął całe 
tumany śnieżnego pyłu przez zimową pustynię i zasypywał naszą 
wieś. Drewniane płoty malały, kurczyły się, aż znikły wreszcie 
zupełnie. Teraz przyszła kolej na wiejską drogę wgłębioną pomię
dzy kamienne obrzeża i na ogrody, podwórka — na całą wieś. 
Z tej strony wiatr zawsze namiatał w wiejskie opłotki i obejścia 
najwięcej śniegu. A był to śnieg dziwny — twardy i szary, zmie
szany z piaskiem wydartym z łysych wzniesień. Taki śnieg, jak 
zamurował wieś, leżał długo, bardzo długo i topniał powoli, jakby 
z namysłem, z oporem. Nie chciał poddać się nawet wiosennym 
promieniom słońca.

W taki czas najchętniej chodziłem do szkoły, nie bacząc na zaspy, 
brak drogi . lodowaty wiatr. W takie dni w szkole bywało inaczej, 
przyjemniej i przytulniej. Mało dzieci przychodziło na lekcje, bo 
tylko te z najbliższych chałup. Nie przychodziły dzieci ze Zby- 
chówka, z górnego Zbychowa, nie mówiąc już o pustkach czy 
Reszkach. Wiele długich ław szkolnych było pustych. Obecni sku
piali się koło dużego, białego pieca. Tak zarządził nauczyciel. Nie 
było też dzwonka, ani ustawiania się. Siedzieliśmy pod piecem 
nieraz bardzo długo, nie bacząc na normalne przerwy. I choć wiatr 
hulał za oknami, a śnieg smagał duże szyby od strony karczmy, 
nam było przyjemnie.

Nasz szkolny siadał w takie dni na ławce, kładł nogi na siedze
niu podciągając przedtem nogawki. Wówczas zawsze podziwiałem 
jego błyszczące, wypastowane trzewiki i gładkie, barwne skarpetki. 
Nikt z nas takich nie miał. Chodziliśmy w długich wełniakach, 
barwionych liśćmi włoskiego orzecha bardzo nierówno na brązo- 
wordzawy kolor. Uwierały nam w uda ciasne gumowe podwiązki. 
Takie musiały jednak być, bo inaczej pończochy spadłyby nam
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z nóg. Jednopalczaste rękawice z nówiązem (warstwa wełny w rę
kawicach) w środku suszyliśmy za piecem. Nogi były też mokre, 
ale tym się nikt nie przejmował. Tak musiało być. Nasze korki 
suszyły się przed drzwiami, podobnie jak wępse (marynarki) za
wieszone na hakach.

W takie zimowe dni nauczyciel przynosił od siebie, ze szklanej 
szafki stojącej w jego pokoju obok biurka, swoje piękne książki 
i czytał nam takie historie, jakich na lekcjach nigdy nie było. 
Czytał różne opowieści o dziejach Polski, o życiu luazi, którzy 
dawno umarli. Jakże lubiłem słuchać tych opowieści o naszych 
przodkach Słowianach, o królach piastowskich i ich wojnach, 
o dzieciach broniących Głogowa, o sławnych Jagiellonach, o ża
kach z krakowskiej szkoły, o giermkach i błaznach królewskich, 
o najdawniejszych pisarzach, o wielkim Koperniku i dzielnym 
Kościuszce. Były też książki o kosynierach, legionach, powstań- 
cach i o tym, jak gnębili nas Prusacy, zabraniając mówić po pol
sku, o zaślubinach Polski z morzem i te inne o dalekich wypra
wach, obcych kontynentach i morzach.

Pewnego dnia nasz szkolny przyniósł inną księgę, znacznie wię
kszą od tamtych. Była widocznie stara, bo okładki miała pod
niszczone i grzbiet przetarty. Ogarnęła nas wielka ciekawość.

— O czim bądze w ti ksędze? — szepnął mi do ucha Władi od 
sołtysa, który był jak i ja łapczywy na książki. — Pewnie o raju, 
abo o arce Noego, a móże o Mojżeszu i tech jinech Żedach — do
myślałem się, sądząc tak po wiekowym wyglądzie knegi. Nie byłem 
z takiego obrotu sprawy nazbyt zadowolony.

Nauczyciel położył zagadkowe tomisko na kolanach i powiedział, 
że dziś porozmawiamy o sprawach swojskich, nam bliskich, o na
szej wsi i szkole, o naszych ojcach i dziadkach. — Co to móże 
bec? — szepnął mi Władi i przysunął się bliżej. I Bruno, mój 
dobry sąsiad i krewniak, też z zainteresowaniem przechylił się 
przez ławkę. — To móże bec cziekawe — oświadczył nam na ucho.

Nasz szkolny otworzył tajemniczą księgę i okazało się, że nie 
jest to wcale drukowana książka, lecz duży i gruby zeszyt zapi
sany ręcznie atramentem. Było nas mało, więc nauczyciel pozwolił 
nam przysunąć się bardzo blisko. Przewracał kartki i zauważyłem, 
że co kilkanaście stron był inny kolor atramentu, inny charakter 
pisma. Na samym początku było jakieś pokraczne, nie nasze pismo. 
Nie dawTało mi ono spokoju, ale nie miałem odwagi tak na po
czątku lekcji zawracać głowy nauczycielowi moją ciekawością. Do
piero po latach, kiedy wypożyczyłem ten cenny dokument do na
pisania pierwszej książki, stwierdziłem, że było to pismo niemieckie, 
tak zwany gotyk.
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Z wypowiedzi wychowawcy dowiedzieliśmy się, że ten zeszyt- 
-olbrzym to kronika szkolna, w której nauczyciele zapisują naj
ważniejsze wydarzenia z życia szkoły, wsi i okolicy. Zawiera ona 
informacje o nauczycielach i uczniach, o wynikach nauczania, 
o uroczystościach szkolnych, o wycieczkach organizowanych przez 
szkołę, o gościach, którzy ją odwiedzali. Są też informacje o soł
tysach i innych zasłużonych ludziach, o działalności strażaków, 
rady szkolnej, o zespołach teatralnych i ich najlepszych aktorach. 
Są odnoiowane takie wydarzenia, jak parcelacja folwarku, kupno 
lub sprzedaż gospodarstwa rolnego, srogie zimy i upalne lata, 
gradobicia i pożary. Wychowawca wyjaśnił też ku mojemu zado
woleniu, że pierwszych kilkadziesiąt stron tej kroniki zapisali nau
czyciele niemieccy, którymi często bywali Polacy. Było to dla nas 
niezrozumiałe, bo jakże Polak może być zarazem Niemcem? Ale 
skoro nauczyciel mówił, widocznie tak było.

Jakby na potwierdzenie tej informacji, nauczyciel przedstawił 
nam sylwetkę kierownika szkoły, którego zapewne pamiętają 
nasi rodzice. W Zbychowie w latach 1904—1907 w naszej szkole 
uczył Ślązak — Abdon Stryczek. Były to lata, w których kaszub
ska młodzież buntowała się przeciwko pruskim władzom szkolnym, 
domagając się wprowadzenia do szkół języka polskiego. W wielu 
wioskach te strajki szkolne miały przebieg drastyczny: niemieccy 
nauczyciele katowali dzieci za polskie pozdrowienie, a władze pru
skie karały rodziców grzywnami i więzieniem. W Zbychowie —■ 
jak wynika to z kronikarskich zapisów — strajk miał przebieg 
łagodny i spokojny, bo pan Stryczek pozwalał dzieciom mówić po 
kaszubsku, sam rozmawiał z rodzicami po polsku i tak dogadał 
się z dziećmi i społecznością wiejską, że strajk nie miał właściwie 
racji bytu. Tylko do niemieckiego Landrata została przez zbychow- 
ską radę szkolną wysłana odpowiednia petycja, w której mieszkań
cy naszej wsi domagali się wprowadzenia do szkoły języka ojczy
stego.

Z kroniki dowiedzieliśmy się, że szkoła została wybudowana 
przed pół wiekiem. Przedtem lekcje odbywały się w gburskich 
izbach, w tych największych, zwanych pańskimi. Przez kilkanaście 
lat dzieci uczyły się w chacie Barzowskiego, tej, w której obecnie 
mieszka Paweł Pranga. Jeszcze dawniej, prawie sto lat temu, 
w ogóle nie było szkoły, ale był nauczyciel, taki domokrążca, 
który chodził od checzi do chcczi i uczył dzieci pisania i czytania. 
Gdzie uczył, tam otrzymywał jedzenie: u jednych jadł śniadanie, 
u następnych obiad, a jeszcze u innego rolnika spożywał wiecze
rzę. Na wynagrodzenie dla nauczyciela sołtys i ławnicy wyznacza
li poszczególnym gburom odpowiednią składkę, którą inkasowała
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wiejska komisja szkolna. Przy tej okazji dowiedziałem się, że mój 
pradziadek był przewodniczącym takiej właśnie komisji.

Kiedy powstał ceglany budynek szkolny, a w nim mieszkanie 
dla nauczyciela, przy szkole zaś wybudowano dom gospodarczy, 
warunki bytowe zbychowskich nauczycieli znacznie się poprawiły. 
Mogli teraz trzymać krowę, ponieważ jednak przy szkole nie było 
ziemi, dwór zobowiązany był przyjąć latem tę krowę na własne 
pastwiska, a na zimę dostarczyć nauczycielowi odpowiednią ilość 
siana i innych potrzebnych pasz. Później ten deputat zniesiono.

Liczba dzieci w wieku szkolnym w naszej wsi kształtowała się 
różnie. Kiedy w Zbychowie uczył pan Stryczek, do szkoły uczęsz
czało siedemdziesięciu uczniów z naszego sołectwa i trzydziestu 
z oddalonych o trzy kilometry Reszek. Tak jak obecnie, starsze 
dzieci uczyły się z rana, a młodsze po południu. W roku 1910 
wybudowano na skraju Reszek nowy budynek szkolny i wówczas 
polepszyły się warunki nauczania w naszej szkole.

Zaraz po pierwszej wojnie światowej, kiedy jeszcze Niemcy nie 
zostali przepędzeni z naszych ziem, a losy Kaszub ważyły się 
w Wersalu, do Zbychowa przyszedł polski nauczyciel pomocniczy 
Józef Nadolski, który — jak wiele razy wspominała moja mama — 
uczył dzieci patriotycznych pieśni o Polsce, o orle białym, o ziemi 
rodzinnej. W kronice szkolnej pan Nadolski odnotował kilka zda
rzeń związanych z powrotem ziemi kaszubskiej do Macierzy.

W dniu 10 lutego 1920 roku do Wejherowa na powitanie wojsk 
polskich generała Józefa Hallera wyjechało furmankami sporo 
mieszkańców naszej wsi i dzieci ze starszych klas zbychowskiej 
szkoły. Na pięknie przybranym zielenią iglastą i polskimi chorą
gwiami rynku wiwatowano po prawie stu pięćdziesięciu latach nie
woli na cześć wojska polskiego. Starsza młodzież konno wyjechała 
naprzeciw naszym żołnierzom do Śmiechowa. Uczniowie mieli 
biało-czerwone chorągiewki i tabliczki z białym orłem. Żołnie
rzom siedzącym na pięknych koniach rzucano gałązki jodły.

— Jó be chcół tam bec — szepnąłem do Brunona i wyobraża
łem sobie tę radosną chwilę. Podbiegłbym do ułanów i poprosił
bym, żeby wsadzili mnie na konia, a wtedy dumny paradowałbym 
po wejherowskim bruku. A może ci mili żołnierze z polskimi orzeł
kami na czapkach wzięliby mnie ze sobą, odziali w piękny mun
dur, dali małą szabelkę i...? Nauczyciel widząc nasze ożywienie, 
słysząc szepty, przerwał czytanie. Nastąpiła wymiana zdań. Wszy
scy zazdrościliśmy naszym poprzednikom tego, że mogli uczestni
czyć w historycznej manifestacji.

W kwietniu trzy lata później przyjechał do Wejherowa pan 
prezydent Stanisław Wojciechowski. I znowu uczniowie naszej
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szkoły witali dostojnego gościa przed wejherowskim ratuszem. 
Zaśpiewali panu prezydentowi kilka swoich piosenek, a uczeń 
czwartej klasy, którego nazwiska w kronice nie podano, recytował 
piękny wiersz o ojczyźnie, za co pan prezydent pogłaskał go po 
policzku, a wszystkich pochwalił za ładne piosenki. Pan wójt dał 
nauczycielowi dużą torbę cukierków do podziału wśród uczniów, 
tych naszych poprzedników.

— Ale miele szczesce — skwitował tę informację mały Franc.
Prosiliśmy naszego pana o dalsze fragmenty z kroniki, choć było

już południe. Nauczyciel uległ naszym prośbom i opowiedział, że 
zaraz po wojnie toczyła się na Warmii, Mazurach i na Śląsku walka
0 przyłączenie tych ziem do Polski. Wywiesił mapę i na niej poka
zał te rdzennie polskie ziemie. Na tych ziemiach zarządzono gło
sowanie, w którym mieszkańcy mieli się wypowiedzieć, czy chcą 
należeć do Polski, czy do Niemiec. Następnie odczytał z kroniki, 
że zbychowskie dzieci na poparcie tych plebiscytów przekazały 
720 marek, bo złotówek jeszcze nie było.

Opowiedział jeszcze o wielkim kryzysie, jaki nasz kraj przeży
wał na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. Odczytał z kro
niki, że bardzo mało dzieci w tych latach uczęszczało — szczegól
nie zimą — do szkoły, bo rodzice nie mieli po prostu za co kupić 
im obuwia i ciepłej odzieży. Zapisano w kronice również, że ze 
względu na brak pieniędzy ludzie nie przychodzili na przedsta
wienia organizowane w szkole przez amatorski zespół teatralny 
młodzieży pozaszkolnej.

Po tych informacjach nauczyciel zamknął kronikę, spojrzał na 
nas z półuśmieszkiem i powiedział: — Mam nadzieję i mocno w to 
wierzę, że wasze nazwiska też znajdą się w tej księdze. — I my
śmy tego chcieli, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba się czymś 
nadzwyczajnym wyróżnić.

W drodze do domu, brnąc po kolana w śniegu, zastanawiałem 
się, dlaczego te dzieci z kryzysu nie przychodziły do szkoły w kor
kach, tak jak my z Brunonem? Ale może ten śnieg kryzysowy był 
jeszcze większy niż tegoroczny?

— Dobrze dzys beło w szkole — w połowie drogi stwierdził 
z zadowoleniem Bruno.

— Taczich snieżnech dniów mógłobe bec jak nówicy — odrze
kłem z przekonaniem.

A w domu wieczorem, zanim zasnąłem, myślałem o tej kronice
1 o tych informacjach, jakie nam pan Wiechowski przeczytał. Za
stanawiałem się nad tym, dlaczego nie przeczytał nam tych nie
mieckich zapisów. Byłem bardzo ciekawy, co też tam ci szwabscy 
szkolny powypisywali.
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Święto Lasu

Wiosna tego roku była wyjątkowo wspaniała. Prawie bezśnieżna 
7.ima zakończyła się już w marcu. Pierwsze przebiśniegi pokazały 
swe bielutkie dzwoneczki bardzo wcześnie, wniosły w szare ogród
ki przedsmak zymku, tej kaszubskiej, zazwyczaj kapryśnej wiosny. 
Przedwiośnie było krótkie, prawie niezauważalne. Wprawdzie te 
zwiastuny radosnej pory roku — białe przebiśniegi — przykrył 
raz i drugi śnieżny całun, ale na krótko, bo podmuch zachodniego 
wiatru i radosne słońce nie pozwoliły mu zagnieździć się na dłu
żej. Tuż przed Wielkanocą w zacisznych i nasłonecznionych miej
scach: w zaroślach nad Stregami, w Chojnach i dąbrowach, w grafo- 
wskim lesie — zakwitły zawilce. Ich biel miejscami przypominaxa 
płaty śnieżne lub bieliznę wyłożoną na blece (łąka, na której su
szyło się bieliznę). Po Jastrach pokazały się modre przylaszczki 
i inne leśne kwiaty, a nad strumykami pierwsze kaczeńce.

Po feriach wiosennych, zaraz w pierwszym dniu zajęć szkolnych, 
nasz nauczyciel zaproponował nam zarobek.

— Zarobimy i dopomożemy leśnikom w zgromadzeniu nasion, 
z których wyrosną piękne drzewa — powiedział nasz szkolny.

— Ale bądze radocha — skwitował wypowiedź nauczyciela dzeki 
Gustk. On lubił takie zajęcia w plenerze. Zresztą, kto z nas nie 
lubił?

— Mema, witro jidzeme w las! — cieszyłem się po powrocie do 
domu. — Le co te nie przińdzesz cali omurosóny żewicą — ostrze
gała mama. — Tak móm za wiele do pranió, a żewica sę nie 
puszczo.

Rzeczywiście tego prania było dużo, a czasu mało. Rozumiałem 
to doskonale, ale czy o takich sprawach się pamięta i to wówczas, 
gdy miałem znaleźć się na wolnej przestrzeni w gronie kolegów? 
Oni broili, dlaczego więc ja miałbym być inny? Postanowiłem 
jednak uważać, bo żal mi było mojej matki, gdy tak stała godzi
nami nad wielką drewnianą baliką, a zóda i szare mydło zżerały 
jej białe, delikatne ręce.

Po obiedzie, gdy ojciec zabrał mnie do bronowania pola pod 
owies, stale myślałem o jutrzejszym dniu. Postanowiłem, że nazbie
ram tych baszków dużo, bardzo dużo — najwięcej ze wszystkich. 
Szyszki to przyjemna rzecz, bo mają brązowe i szare kolory w róż
nych odcieniach, a takie kolory lubiłem. Ich łuski tak misternie 
zakładają się jedna na drugą, lepiej niż dachówki na szkolnym
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dachu. Zbierałem je przy każdej okazji i gromadziłem: w domu 
w moim drewnianym pudle, na polu w schowku obok wielkiego 
kamienia, który Pranga próbował rozsadzić dynamitem, ale nfc 
z tego nie wyszło. W domu robiłem z nich różne ludki, opance
rzonych rycerzy, konie wierzchowa i pokraczne strószlci, zaś na 
polu, gdy krowy chodziły spokojnie, przyprawiałem im nogi 
i z świerkowych miałem krowy, takie meszki, a z sosnowych 
stado owiec. Grodziłem im kopie — takie ogrodzenie — by nie 
potrzebować ich paść jak to prawdziwe bydło. Gnębiła mnie jed
nak zagadka. Jak leśniczowie wyłuskują z tak szczelnie zamknię
tych łusek nasiona, których są przecież w jednej szyszce co naj
mniej setki? Ilu ludzi do tego potrzeba?

Ranek wstał piękny. Wcześnie wygramoliłem się z wyrka, na 
chybcika ochlapałem zimną wodą i wyszedłem na ogrody. Krzaki 
agrestu już się zieleniły, na wierzbach usadowiły się przyjemne, 
srebrzyste kotki, a z leszczyn zwisały małe, żółte girlandki kwie
cia. Słońce nie zdążyło otrząsnąć się z różowej mgiełki i dlatego 
panował rześki ziąb. Pomogłem tacie naciąć sieczki. Popędzałem 
konie nie żałując bicza, by jak najprędzej skończyć robotę. Ma
szerowałem za dyszlem maneża, ale myślami byłem już w szkole 
i w lesie. Zjadłem po siódmej tylko kawałeczek chleba, wziąłem 
do kieszeni drugie śniadanie, a w rękę woreczek, który już wczoraj 
przygotowałem na szyszki. Pognałem do szkoły.

Na boisku przed karczmą stało już kilku chłopców, a na szkol
nych ceglanych schodach siedziało na swych woreczkach parę 
dziewcząt. Wesoły nastrój i zapał panował w towarzystwie. Przy
bywali kolejni uczniowie i przed szkołą robiło się rojno i gwarno. 
Kilka minut przed ósmą wyszedł na schody nasz nauczyciel w swo
im roboczym ubraniu. Myśmy go w takim przebraniu więcej lubili, 
był nam jakby bliższy, odnosiliśmy się do niego bardziej bezpo
średnio. Jeszcze raz omówił cel naszej wyprawy i podał zalecenia 
porządkowe. Ustawiliśmy się dwójkami i obok Zbychowskiego Sta
wu, przez Zbychówko pomaszerowaliśmy na Kawie. Słońce patrzy
ło nam prosto w oczy i uśmiechało się przyjaźnie. Pola były 
jeszcze szare, gdzieniegdzie ruszone pługiem. Rolnicy — nasi ojco
wie — nie kwapili się do wiosennych prac polowych.

— Niech zemia sę nagrzeje! — mawiali. — W zemiznę ni ma 
co wrzecac zórna ani bulewków.

Witały nas skowronki wiosennym śpiewem. W górze nad pozo
stałą za nami wsią kołowały bociany. Brakowało jeszcze szpaków 
i jaskółek. Nie zwracaliśmy na zwiastuny wiosny specjalnej uwagi, 
bo śpieszyło nam się do szyszkowego żniwa. Drogę urozmaicaliśmy 
sobie pogwarkami, przechwałkami i pogwizdywaniem. A nasz Gustk
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■co chwila odrywał się od kolumny, wybiegał w pole i mimo upo
mina ń nauczyciela dokazywał jak zwykle.

Krajobraz się zmieniał. Nasza wieś znikła zupełnie w dolinie 
znacząc swą obecność jedynie smugami dymów. Za Tónkową chojną 
pola uprawne ustępowały miejsca ugorom, na których rosły ze
szłoroczne suche trawy zwane kozibródkami, a gdzieniegdzie sosny 
samosiejki. Z Letwinowi Górę nasza polana wydawała się inna niż 
La, jaką znaliśmy na co dzień. Stała się większa, ciekawsza, po
dobna do tych z obrazka. Zresztą wszystko na obrazku jest pię
kniejsze niż w rzeczywistości. Już dawno to odkryłem.

Nareszcie las. W nim było znacznie więcej wiosny niż na pola
nie. Małe brzózki miały duże, pękające pąki. Zawilce, przylaszczki, 
sasanki i sporo innych barwnych kwiatków wyglądało z zacieka
wieniem z zeszłorocznych suchych liści na świat boży. W tę leśną 
dostojną atmosferę wprowadziliśmy sporo zamieszania. Zbudzone — 
nie wiem czym — zające porzucały swoje nocne legowiska i umy
kały na pola. Może zbudziło je ranne słonce, bo spały zbyt długo, 
3. może — co jest więcej prawdopodobne — nasz gwar natrętny. 
Jedne ptaszki przerwały tylko na chwilę ranny koncert, inne odla
tywały dalej i tam podejmowały rozpoczęte trele. Nasłuchiwałem 
kukułki, ale żadna nie odezwała się. Widocznie za wczesna pora 
na jej kukanie.

Zaraz przy drodze prowadzącej do Gniewowa, po lewej stronie, 
był zrąb. Pracowici drwale poucinali na różne długości leżące na 
ziemi dłużyce, a drewno opałowe poustawiali w metre, nieraz 
po kilka obok siebie. Na zrębie pozostały tylko gałęzie. Z sosno
wych konarów i świerkowych długich wietwi mieliśmy zrywać 
szyszki: dziewczęta świerkowe, a chłopcy — sosnowe.

— To nie je sprawiedlewie — zaprotestował Kowalskich Józk. — 
One uzbierają chutczi swoje mieszczi — dodał Gregor. — Me 
chceme tele zarobić, co dzewczęta — kalkulował zawsze praktyczny 
Franek. Nauczyciel szybko zażegnał spór oświadczając, że zarobek 
będzie jeden i na wszystkich po równej części. To będą pieniądze 
społeczne, a o ich przeznaczeniu decydować będą wszyscy. Uspo
koiło się i rozpoczęła się praca.

Chyba za ostro wziąłem się do niej, bo po kilkudziesięciu minu
tach poczułem ni to senność, ni to zmęczenie. Spociłem się i stało 
mi się nieprzyjemnie mdło w żołądku. Ale i u innych zbieraczy 
można było zaobserwować bladość na twarzach. Nauczyciel szybko 
zorientował się w sytuacji i zarządził przerwę na posiłek. Podjad
łem, wypiłem pół butelki zabielanej mlekiem kawy i wszystko 
minęło. Inni też poczuli się lepiej.

Po trzech godzinach pracy miałem już pełen worek. Pomogłem
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tym, którzy mieli większe mieszki. Przed dwunastą przyjechała 
na zrąb furmanka leśniczego z Gniewowa. Wysypaliśmy osobno 
szyszki świerkowe, osobno sosnowe i głodni, zmęczeni, ale zado
woleni zebraliśmy się do powrotu. Droga powrotna była bardziej 
męcząca niż z rana, choć od Reszek powiał dość chłodny syberyj
ski wiatr.

Pod koniec kwietnia nauczyciel zakomunikował nam radosną 
nowinę. Otóż z tegorocznych szyszek i jesiennych zbiorów żołędzi, 
buczyny i młodych dębczaków, które w dużym lesie wyrosły 
wokół dużych dębów, uciułaliśmy przeszło pół setki złotówek. 
Część pieniędzy przeznaczyliśmy na zakup nowych książek do bi
blioteki szkolnej i na przybory introligatorskie, część na powo
dzian Górali, a resztę na wycieczkę, tym razem do Pucka. Była 
jeszcze propozycja kupna nowej piłki, ale tę — jak powiedział 
nam nauczyciel — mieliśmy otrzymać z nadleśnictwa za dobrą 
współpracę z leśnikami. Nie mieliśmy jej na razie, ale przyszło 
takie pismo, że ją otrzymamy.

Druga wiadomość była jeszcze radośniejsza. Zostaliśmy zapro
szeni na Święto Lasu w ostatnią sobotę kwietnia. Uroczystość 
miała odbyć się nad jeziorem Wyspowo z udziałem dzieci z Gnie
wowa, Wyspowa i naszej szkoły.

Owej soboty po lekcjach prawie osiemdziesięciu uczniów naszej 
szkoły zebrało się ponownie na boisku. Wielu — szczególnie z Re
szek — nie przyszło, bo rodzice nie pozwolili. W domu była robota 
i dzieci musiały pomagać rodzicom przebierać kartofle lub sadzić 
je w ogródkach, rozstrząsać obornik, rozrzucać kretowiny na łą
kach i pastwiskach, bronować. Teraz spieszono się z wiosennymi 
obrządkami pól, bo zymk w pełni wkraczał na zbychowskie i resz- 
kowskie pola. Jedna robota nachodziła na drugą i czas był pilny — 
jak mawiali gospodarze. Część rodziców uważała, że każda impreza 
poza normalnymi zajęciami szkolnymi jest po prostu stratą czasu.

Zwartym szykiem, z biało-czerwoną flagą na czele, z wiązankami 
kwiatów dla leśników, maszerowaliśmy w kierunku Wyspowa. 
Towarzyszyły nam radość i ciekawość, co też będzie to za święto? 
Może tam będą budy — takie odpustowe stragany — a może 
przywiozą lemoniadę, czy też będzie orkiestra? Te i inne pytania 
nurtowały nas wszystkich. Pierwszy raz zaproszono nas na taką 
uroczystość.

Było słonecznie, ale dość chłodno. Północny wiatr od morza nie 
był przyjemny. Szarpał nasze ciuchy, wdzierał się do skóry i sy
pał piaskiem w oczy.

— Biednemu wiater wiedno dmusze w ocze — mądrzył się Lizy.
Dlatego szliśmy prędko, by jak najprędzej minąć otwartą prze
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strzeń dzielącą Zbychowo od Wyspowa. Od połowy droga wgłę
biała się w niewielką dolinę i podmuch kąśliwej nordy miał coraz 
bardziej ograniczony dostęp do naszej kolumny. Wreszcie weszli
śmy do parowu okaleczonego głębokimi wyrwami, na dnie których 
leżały potężne głazy wypłukane przez wodę. Trzeba było je ostroż
nie omijać. Parów porośnięty był jerkami. W nim panowała zupeł
na cisza. Jeszcze kilkadziesiąt metrów marszu przez chojnę i uka
zała się pomarszczona tafla jeziora. Była pusta. Ptactwo wodne 
umykając przed podmuchem nordy prawdopodobnie skryło się po 
przeciwnej stronie jeziora w pobliżu zalesionego brzegu, gdzie 
przy tym kierunku wiatru panowała cisza.

Byliśmy pierwsi w wyznaczonym miejscu. Gajowy z Wyspowa 
i kilku robotników leśnych wkopywali na polanie, oddzielonej od 
jeziora rosochatymi sosenkami, kępami jałowców i wszędobylskim 
żarnowcem, wysoki drąg. Obok stał podobny, ale smukłejszy, na 
którym powiewała nasza flaga narodowa. Na środku polany usta
wiony był stos suchego chrustu.

— Bądze sobotka!— krzyczały radośnie maluchy. — Co za so
bótka? — pouczała je Wanda, zwana pospolicie Memą. — Na sobót
kę je za chutko! To bądze zweczajne ognisko.

Jednocześnie z młodzieżą szkolną z Gniewowa na plac przy
była furmanka zaprzężona w dwa szemle, nie takie zupełnie białe, 
a więcej pstrokate. Z półkoszków wysiedli pan nadleśniczy, dwaj 
leśniczowie i jakieś dwie panie. Nadleśniczy porozmawiał z nau
czycielami, a następnie ustawiono nas i uczniów z Gniewowa 
w dużym półkolu. Najpierw przemawiał leśniczy. Mówił długo
0 tym, jakie to bogactwo stanowi las: co otrzymujemy z drewna, 
co daje nam runo leśne, jakie walory przyrodnicze mają zalesione 
obszary Polski. Drugi leśniczy odczytał z grubego notesu, co która 
szkoła dostarczyła: ile szyszek, ile żołędzi, buczyny, jarzębiny... 
Okazało się, że zajęliśmy pierwsze miejsce w szyszkach sosnowych
1 żołędziach. Bardzo nas ta informacja ucieszyła. Z kolei zabrał głos 
pan nadleśniczy. Podziękował panom nauczycielom i nam uczniom 
za dobrą współpracę z leśniczymi, za wysiłek przy zbiórce nasion 
leśnych drzew L apelował o ochronę lasu i przyrody w ogóle. 
Jedna z pań podała panu nadleśniczemu dwie piękne żółte, błysz
czące piłki, akurat takie do dwóch ogni. Powiedział, że to zasłu
żona nagroda dla obu szkół. Życzył, aby sprawiły nam wiele 
uciechy. A nam się już oczy śmiały i mieliśmy wielką ochotę 
krzyknąć donośnie — hurra! Ale jakoś wstydziliśmy się. Nauczy
ciele wyznaczyli trzyosobowe delegacje, które piłki odebrały, dzię
kując nadleśniczemu za otrzymany dar.

Ale na tym nie koniec. Furman przyniósł z półkoszek dużą kipę
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i — jak się za chwilę okazało — były w niej szneki, takie praw
dziwe, po pięć groszy każda. Każdy uczeń otrzymał po jednej

Gdyśmy podjedli, pohasali z piłką, znowu nas zebrano na polanie 
wokół stosu chrustu. Pan nadleśniczy uroczyście po harcersku roz
palił ognisko. Buchły w górę płomienie. Szybko objęły cały zgro
madzony chrust. Przed ich żarem cofnęliśmy się nieco.

— Ale odżink! — cieszył się mały Leksa. Zresztą wTszyscy 
z uwielbieniem patrzyli na urywające się i skaczące jęzory ognia. 
Dlaczego ognisko, płomień, nawet ten drobny ze świecy, jakoś 
dziwnie przyciąga, wprowadza w zadumę, pozwala zapomnieć 
o wszystkim, uspokaja? Jakaś dziwna moc tkwi w tym żywiole. 
Każdy chyba lubi w bezruchu patrzeć w migotliwe, niespokojne, 
jakby żywe pióropusze płomieni. Tylko że ten płomień nie zawsze 
jest taki spokojny, ujarzmiony, zależny od woli człowieka. Przy
pomniałem sobie ów wielki pożar w świąteczny dzień, kiedy to 
płonęła stodoła Szymańskich. To był ogień zgrozy!

Ognisko przygasło. Część dzieci rozbiegła się po zaroślach, część 
rzucała kaczki po spokojnej przy brzegu toni jeziora, część została 
przy ognisku. Ktoś przyniósł kawałeczek bursztynu, znaleziony 
wśród kamyczków wypłukanych przez wodę. Pan Wiechowski 
wyjął na blasze kilka węglików z ogniska i scyzorykiem zeskrobał 
na nie bursztynowego pyłu. Zasyczało, a z węglików popłynął nie
bieskawy dymek i rozeszła się przyjemna woń kadzidła. Przy tej 
okazji opowiedział nam, jak powstało „kaszubskie złoto”, zwane 
przez przodków jantarem.

Na Półwyspie Helskim piękna boginka morska Jurata miała 
swój bursztynowy pałac. Zakochała się w biednym kaszubskim 
rybaku i wówczas rozgniewany bóg Perkun skierował na jej sie
dzibę gromy, które roztrzaskały piękny pałac. Na dodatek zalał 
go wodą i półwysep został odcięty od lądu. Jurata zginęła, a mor
skie fale dotąd wyrzucają na brzeg szczątki jej bursztynowej kom
naty. Jantar stał się bogactwem Kaszubów i ozdobą władców 
rzymskich, kupcy ze słonecznej Italii przyjeżdżali bowiem nad 
Bałtyk po jantar.

— Tak, to była legenda — powiedział pan nadleśniczy — ale 
prawda jest inna. Bursztyn ma związek z lasem, a więc również 
z dzisiejszym świętem. — I opowiedział nam, jak to przed milio
nami lat u wybrzeży jezior i Bałtyku rosły potężne lasy sosnowe. 
Kaleczone przez wichury i burze obficie wydzielały żywicę. Oba
lone drzewa zasypał piach, a po wielu latach, gdy klimat się 
zmienił, przykrył je lodowiec. Z żywicy powstała skamielina o bar
wach od kremowobiałej do czerwonobrunatnej o nazwie jantar 
albo bursztyn.
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Przystąpiono do najważniejszej atrakcji uroczystości. Do rucho
mej linki zamocowanej na wysokim drągu przyczepiono koszyk. 
Panie włożyły doń torbę cukierków, kiełbasę myśliwską i piękny 
scyzoryk. Koszyk wciągnięto na szczyt żerdzi. Ochotnicy próbowali 
wdrapać się po tak cenną zdobycz. Pierwszy oczywiście spróbował 
szczęścia Gustk. Koszyk opuszczono kilka metrów niżej. Szybko 
wdrapał się do tej wysokości, ale gdy spróbował wyciągnąć rękę 
po jego zawTartość, pociągnięto koszyk wyżej. Gustk wiele razy 
dochodził do koszyka, wyciągał rękę i... nic. Zrezygnowany i pie
kielnie zmęczony zjechał po śliskim drągu i zaklął złośliwie. Śmia
no się z niego długo. Poszli inni. Część rezygnowała już po kilku 
metrach, inni dochodzili do koszyka, ale zawartości nie zdołali 
wybrać. Kilku jednak miało szczęście. Jakiemuś dryblasowi z Gnie- 
wowa udało się wyjąć z koszyka wędlinę. Zadowolony zjechał na 
dół i z apetytem zjadł zdobyty przysmak. Stefanowi ze Zbychówka 
udało się wyrwać z koszyka torbę z cukierkami. Ale co z tego? — 
torba pękła, karmelki posypały się na gapiów, a Stefek z niewielką 
tylko resztą zatrzymaną w ręku zjechał na ziemię. Byli i inni szczę
ściarze, ale nikomu nie udało się wybrać całej zawartości koszyka. 
Braki zawsze uzupełniano tak, że zawartość koszyka była wciąż 
ta sama.

Prangów Hubert był chłopakiem niezbyt wysokim, ale krępym 
i zwinnym. Znany był z umiejętności wdrapywania się na najbar
dziej gładkie drzewa i z niejednego słupa na festynach szkolnych 
udało mu się ściągnąć zdobycz. Teraz stał spokojnie z boku i choć 
zachęcany przez nas, nie śpieszył się do tego drąga. Dokładnie 
obserwował, jak zachowują się inni. Gdy zabrakło już chętnych, 
z wolna podszedł do żerdzi, napluł jak drwal w garście, korki 
ustawił pod krzakiem i na bosaka zaczął wspinać się na drąg. 
Szybko doszedł do koszyka, ale nie sięgał doń, lecz spokojnie od
poczywał. Znowu wspiął się wyżej i znowu odpoczywał. Tak do
szedł na sam czubek żerdzi, spokojnie wyjął najpierw scyzoryk, 
później wędlinę, włożył do kieszeni, a torbę z cukierkami, która 
okazała się za obszerna, by ją gdziekolwiek włożyć, rzucił w tłum 
ku uciesze nas wszystkich.

— Ten to nie mocą, a chitroscą wzął — rzekł jeden z robotni
ków leśnych. Biliśmy Hubertowi brawa, a pan nadleśniczy uści
snął mu rękę.

Były jeszcze gonitwy w workach i przeciąganie liny. Zwyciężyła 
nasza szkoła i z tego byliśmy ogromnie zadowoleni. Piosenka — 
jak to zwykle przy ognisku bywa — zakończyła miłe spotkanie 
uczniów wiejskich szkół z leśnikami. Udało się nasze Święto Lasu.
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W ogródku

Byłem już drugi rok w klasie czwartej. Każdy rocznik miał nieco* 
inny program nauczania. Również prace dodatkowe — dziś powie
dzielibyśmy prace społecznie użyteczne — były zróżnicowane. Naj
młodszy rocznik tej najstarszej w naszej szkole klasy zajmował 
się wystrojem sali lekcyjnej, drugi miał pod opieką działkę szkol
ną, a ostatni troszczył się o księgozbiór naszej biblioteki, wyko
nując prace introligatorskie, bo książek było mało i o ich żywot 
należało zadbać. Całkiem samorzutnie, bez czyjegokolwiek nakazu 
wywiązała się rywalizacja. Każdy rocznik chciał wykazać się jak 
najlepszymi wynikami. Każda grupa miała swojego przywódcę- 
i on odpowiadał przed nauczycielem za działalność i wyniki ze
społu.

Takim przodownikiem „ogrodników” wybrano mnie, choć nie 
wiem dlaczego. Może dlatego, że miałem posłuch wśród rówieśni
ków i nigdy na nich nie skarżyłem, może dlatego, że pochodziłem 
z gburskiej rodziny, a moja mama miała przy checzi nad wiejską 
drogą dość spory i dobrze utrzymany ogródek. Mnie jednak ta 
funkcja i w ogóle zajęcia ogrodnicze nie odpowiadały. Wolałbym 
mieć do czynienia z książką, gazetą, ilustracją. Jednak każdy mu
siał przejść wszystkie szczeble praktycznej edukacji. Nasz nauczy
ciel, Tomasz Wiechowski, pochodzący z gospodarnej Wielkopolski,, 
dbał o to, żeby uczniowie wynieśli ze szkoły nie tylko rzetelną 
wiedzę, ale także praktyczne sprawności.

— To się wam w życiu przyda — powtarzał często, może zbyt 
często. Tak nam się przynajmniej wówczas, prawie przed pół wie
kiem, zdawało.

Gdy wiosna zawitała na zbycnowskie pola, wody roztopowe spły
nęły Zbychowską Strugą w Redzki Rów, glebę osuszył powiew 
południowego wiatru — zdjęliśmy naoliwione jesienią narzędzia 
z haków umocowanych wysoko w drewutni i wyszliśmy do przy
szkolnego ogródka. Rozwinąłem na drewnianym przykryciu ocem
browanej studni przygotowany już wcześniej przy pomocy nau
czyciela plan zagospodarowania naszej działki. Nie była ona duża,, 
bo miała zaledwie dwadzieścia pięć kroków szerokości i około- 
pięćdziesięciu krok o w długości. W ogóle przyszkolny ogródek był 
mały. Największą połać zajmowało poletko, na którym nasz szkol
ny sadził swoje bulewki. Wąski pas ziemi położony pod oknami 
klasy zajmowała plantacja porzeczek i malin; rosło tam też kilka



wiśni i jedna śliwka. Był to teren zacieniony i nie nadawał się 
na uprawę warzyw. Niewielki skrawek ziemi przed ceglanymi 
schodkami, prowadzącymi do służbowego mieszkania nauczyciela, 
był wykorzystany na prywatne zagonki pana Wiechowskiego.

Zgodnie z posiadanym szkicem przystąpiliśmy do nawożenia na
szej parceli. Obornik, którego niewielką pryzmę przerzucił przez 
płot jeden ze zbychowskich gburów, nosiliśmy na wyznaczone 
miejsce wiadrami. Na nawozie miały być posadzone różne odmiany 
ogórków, dynia, buraki i kilka główek kapusty. W rogu, w miejscu 
trochę ocienionym, mieliśmy wysiać nasiona drzew owocowych, 
które po wyrośnięciu do odpowiedniej wielkości miał zaszczepić 
nasz nauczyciel. Po kilku latach drzewka te trafić miały do za
gród gburskich, sadów bowiem we wsi było mało, a owoce jadło 
się tylko jesienią. Najtrwalsze odmiany jabłek przechowywano na 
strychach do Gwiazdki. Na ten okres przechowywano też — o ile 
dobrze dojrzały — niewielkie ilości włoskich orzechów. — Pszenica 
i orzeche dozdrzelałe blós w cepłe latka — mawiali starzy do
świadczeni rolnicy, a moja mama dodawała: — Zemizna i wiatre 
to je naszó plaga.

Najstaranniejsze musiało być skopanie ogródka, bo — jak wpa
jał nam nauczyciel — od dobrej orki głównie zależy przyszły zbiór. 
Zresztą znaliśmy stare przysłowie: Kto dobrze orze, zbieró wieldżi 
plon. Cały ogródek jesienią był skopany bardzo głęboko i na zimę 
pozostawiony w skibie. Z nadejściem wiosny powierzchnię działki 
wyrównaliśmy i teraz przystąpiliśmy do przykrycia obornika. Na
leżało kopać płytko, dokładnie, równo, przerzucając każdą łopatę 
z rozrzucanym nawozem tak, by wierzchnia cząse gleby znalazła 
się w dole, a dolna na górze. Pracować trzeba było powoli, ziemię 
przerzucać małymi skibami, a przy tym dokładnie wybierać z niej 
wszelkie korzonki chwastów. — W ogródku musi być tak, jak 
w doniczce — przekonywał nas wychowawca. Nam jednak śpie
szyło się i w mig chcieliśmy uporać się z robotą. — Macie dużo 
czasu, po co się śpieszyć? — wciąż tłumaczył nam nasz pan, a od 
czasu do czasu powtarzał: — Tak samo macie robić u was w do
mu. — I ja czułem się zobowiązany przypominać moim kole
gom: — Jak robie, to robie baro dobrze. — Prowadziłem szereg 
kopaczy i starałem się dawać im dobry przykład. Z kilkoma kole
gami — szczególnie z tymi: szast, prast! — miałem kłopoty. Zda
rzało się, że słowa musiałem zastąpić dosadniejszymi argumentami, 
ale prawie zawsze te argumenty odcierpiałem na własnej skórze. 
Byłem szczupłej budowy i niezbyt silny, rewanż więc bywał — 
oczywiście poza szkołą — niekiedy bardzo dla mnie przykry. Ale 
niesnaski — jak to zwykle u chłopców — trwały krótko i znowu

96



panowała idealna zgoda. Dziewczętom, które zagrabiały skopaną 
ziemię — rzecz oczywista — często dokuczaliśmy i te się na nas 
dłużej gniewały.

Czytelnicy mogą się zdziwić, że w obecności nauczyciela rozma
wialiśmy w naszej mowie kaszubskiej. Otóż w naszej szkole pano
wała pod tym względem pełna tolerancja. Nikt nam na przerwach 
i w kontaktach między sobą nie zabraniał posługiwać się mową 
rodzinną. Za taki stosunek do naszej gwary my i rodzice ceni
liśmy naszego pedagoga. Owszem, na lekcjach obowiązywał język 
literacki i to w czystym wydaniu. Nauczyciel na okresowych spo
tkaniach z rodzicami często apelował, by rozmawiali z nami mową 
książkową, ale to jakoś me wychodziło. Chcąc się popisać, zbyt 
często poprawialiśmy rodziców i wówczas podenerwowani wracali 
do naszej mowy, a szczególnie wtedy, gdy chcieli nas zwymyślać 
lub słownie skarcić. Gdy tak dziś wspominam tamte czasy, to 
dochodzę do wniosku, nie wiem, czy słusznego, że edukacja domo
wa i wychowanie polegały wówczas głównie na wymyślaniu, na 
nakazach i zakazach. Na inne metody wychowawcze rodzice mieli 
po prostu zbyt mało czasu. Poza tym nie znali chyba zbyt wielu 
sposobów prawdziwie wychowawczych, albo po prostu myśmy ich 
nie spostrzegali. Owszem, bywały swoiste lekcje wychowawcze 
w niedzielne popołudnia lub podczas parogodzinnych wyjazdów 
do odległych miast i wsi, podczas długich podróży pieszych i zbie
rania runa leśnego.

Ale wróćmy do szkolnego ogródka. Tam również dominowała 
nasza mowa, lecz nazwy roślin, ich części, nazwy narzędzi i ogrod
niczych czynności musieliśmy znać w języku ogólnopolskim. W roz
mowach z nauczycielem i takich, które można by nazwać „służbo
wymi”, salóta stawała się sałatą, gurka — ogórkiem, bania — dynią, 
bónk — fasolą, kwiótk — kwiatem, lest — liściem, grabelczi — 
grabiami, a zógónk po prostu zagonem lub grządką.

Po kilkunastu dniach, gdy ziemia zległa, a słońce przygrzało, 
rozpoczął się siew warzyw, bo wiadomo, że ziarno rzucoxie w mo
krą i zimną glebę kiełkuje długo i wówczas chwasty biorą górę 
nad roślinami pożytecznymi. Siew poszczególnych warzyw doko
nany był wspólnie. Chodziło o to, by każdy uczestnik zespołu 
poznał zasady, jakie obowiązują przy każdym gatunku uprawianych 
roślin. Po tej czynności drogą losowania każdemu przydzielono 
oddzielny zagonik z inną rośliną do dalszej pielęgnacji. Według 
wskazówek nauczyciela opiekowaliśmy się przydzielonymi grząd- 
kanl. Stosowaliśmy też własne pomysły. A pomysły bywały różne: 
mądre, zapożyczone od mam, bo one zajmowały się przydomo
wymi ogródkami, lub zaczerpnięte z książek i niezbyt rozsądne,
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które szkodziły roślinom. Pamiętam, jak Hubert zwany Sutkiem 
„przedobrzył” sprawę. Nalał pod cebulę tyle gnojówki, że spaliła 
mu ją prawdę do cna. Za zgodą nauczyciela pizekopał ponownie 
grządkę i posadził na niej rzodkiewkę. Tych broszur, o których 
wyżej wspomniałem, było mało, zaledwie dwńe w bibliotece szkol
nej i jakieś u sołtysa, ale dostępne tylko dorosłym. Niektóre świą
teczne dodatki do gazet miały kącik ogrodniczy, a w nim pra
ktyczne porady z dziedziny warzywnictwa. Pamiętam, że u nas 
w domu zachował się taki mały zbiór wddadek zatytułowanych 
„Kłosy”, ale z jakiej gazety one pochodziły, nie pamiętam.

Mnie z losowania przypadła pod opiekę grządka marchwi. Za- 
gonik położony był w najniższej, trochę podmokłej części działki, 
tuż przy siatce, za którą płynęła Zbychowska Struga. Zmartwiłem 
się tym, bo wiedziałem, że marchew lubi raczej suchszą glebę 
i pulchny grunt. Ale w tym roku panowmła susza i marchew rosła 
bardzo dobrze. Po pierwszej przerywce nabrała ciemnozielonego, 
zdrowego koloru i rosła — jak to mama określała — jak na mło- 
dzach. A to, że tak rosła, zawdzięczam właśnie mamie, bo prawie 
co roku otrzymywała od wujka Józefa ze Szmelty, który pracował 
w porcie, woreczek soli chilijskiej. Kupowali ją zza oceanu polscy 
zamożni obszarnicy. Przy rozładunku w porcie gdyńskim pękały 
niektóre worki; wujek zgarniał rozsypaną sól i przynosił do domu. 
Był to chyba jedyny nawóz, jaki docierał na naszą wieś.

Całą sprawę trzymałem w tajemnicy, nawet przed nauczycielem, 
bo miałem surowy zakaz mówienia o tym. Koledzy dziwili się 
i między sobą szeptali: — Jaką on mó marsziew? — Zastanawiali 
się, co też może być powodem takiego stanu rzeczy. — Ne jo, 
trzeba dozdrzec swoji sprawę — odpowiadałem, a tymczasem do 
wody, którą brałem ze strumyka, potajemnie dosypywałem kilka 
szczypt owej soli z dalekiej Ameryki. Nie zaniedbałem też sprawy 
w czasie ferii letnich.

Najwięcej radości sprawił nam finał letniego wysiłku: zbiory 
i w^ystawa, a przy tym ta moja niespodzianka z marchwią. Do 
zbioru zabraliśmy się z wńelką starannością, żeby przypadkiem 
nie uszkodzić najlepszych okazów. Te odkładano osobno z prze
znaczeniem na pokaz publiczny. Ogórki, dynie, kukurydza obrodzi
ły tego roku znakomicie. Z pewną obawą i podenerwowaniem pod
kopywałem widłami i rwałem ze spulchnionej ziemi trud całego 
lata. Marchewki okazały się dorodne, krasne, jak malowane. Jedna 
z nich, która rosła tuż przy siatce, już w czasie lata wyróżniała 
się wśród innych. Jej nać była wyższa od pozostałych, wręcz za 
wysoka. Uznałem, że jest to semińc, taka zwyrodniała marchew, 
która rosła nie w korzeń, lecz w łodygę. Ale gdy przed wyrwa

98



niem wziąłem domniemaną łodygę do ręki, stwierdziłem, że są 
to zwyczajne marchwiane liście. Usunąłem ostrożnie ziemię i moim 
oczom ukazał się niebywałych rozmiarów korzeń, z góry lekko 
zielonkawy, dalej czerwony, jak u zwyczajnej marchwi. Osłupiałem 
z wrażenia i pobiegłem do naszego pana. I on zdębiał, spoglądając 
to na marchew-giganta, to na mnie.

Rozpoczęło się prawdziwe karczowanie tak wspaniałego okazu. 
Wyrwałem sąsiadujące z nim rośliny, nauczyciel przyniósł szpa
del i ostrożnie odkopywał marchew ze wszystkich stron. Wyrzucił 
spory dołek ziemi, a końca wciąż nie było. Pana Wiechowskiego, 
mnie i wszystkich „ogrodników” teraz ogarnęło jeszcze większe 
podniecenie. Z ziemią wyrzucaną z otoczenia marchwi zmieszane 
było jakieś rdzawe próchno, na które w tej chwili nikt nie zwrócił 
uwagi. Odkopana z wielkim wysiłkiem i jeszcze większym tumul
tem roślina okazała się prawdziwym fenomenem swego gatunku. 
W górnej części średnica korzenia dochodziła do dwunastu centy
metrów, a długość przekraczała czterdzieści pięć centymetrów. 
Wieść o takim cudzie przyrody wykopanym na piaskach kaszub
skich obeszła w mig całą wieś. Postanowiliśmy jednak naszej du
my, marchwiowego kolosa, nikomu nie pokazywać do chwili 
otwarcia wystawy. Jedynie sołtys mieszkający w sąsiedztwie szkoły 
przypadkowo zauważył naszą wyjątkowo hałaśliwą krzątaninę 
w ogródku i podszedł do nas w chwili wyciągania marchwi z ziemi.

Wspólnie z nauczycielem zastanawiali się, jaka okoliczność wpły
nęła na wyrośnięcie na — zdawać by się mogło — niekorzystnym 
stanowisku tak potężnego korzenia. Ta zagadka nie dawała im 
spokoju i do niej wrócili na drugi dzień. Po lekcjach nauczyciel 
zatrzymał mnie, zaprowadził do ogrodu i rozpoczęła się prawdziwa 
spowiedź. Musiałem opowiedzieć dokładnie, jak przygotowałem 
glebę, jaka była głębokość kopania ziemi, czym nawoziłem, jak 
pielęgnowałem swoją działkę. Dopytywał się, czy nie kopałem 
w interesującym nas miejscu jakiegoś dodatkowego dołu, czy nie 
nawoziłem specjalnie tego miejsca. Musiałem w tej sytuacji przy
znać się do stosowania soli chilijskiej, ale to nie wyjaśniało za
gadki. Przybyły na miejsce wykopu sołtys zainteresował się innym 
odcieniem gleby pochodzącej z otworu, w którym rosła marchew. 
Zaczęto kopać jeszcze głębiej, aż natrafiono na jakiś twardy przed
miot. Po wydobyciu go z ziemi okazało się, że jest to resztka pra
wie spróchniałego drewnianego słupa, zapewne pozostałości po 
dawnym drewnianym ogrodzeniu szkolnej działki.

I teraz wszystko stało się jasne, Próchno po słupie stanowiło 
nie tylko korzystny nawóz dla rośliny, ale pozwoliło jej wrosnąć 
w ziemię znacznie głębiej niż pozostałym marchwiom.
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Dzięki mojemu okazowi nasz zespół zajął pierwsze miejsce w nie
pisanym współzawodnictwie, wystawa cieszyła się niebywałą fre
kwencją, a marchew-olbrzym wędrowała gdzieś po szerokim kraju 
sławiąc naszą szkołę i jej „ogrodników”. A ja byłem dumny, że 
to właśnie na mojej działce urosła.

Tak to zwykły przypadek może stać się powodem wielkiego roz
głosu i niezasłużonej sławy.

Moje brutki

To było coś wstydliwego. Każdy knóp, nawet mały chłopak, gnie
wał się niesamowicie, gdy przypisywano mu jakąś narzeczoną, 
czyli brutkę. Gdy koledzy, ba — bracia i siostry, ciotki i nawet 
rodzice chcieli mi dokuczyć, zirytować, wyszukiwali z otoczenia 
ową brutkę, początkowo pierwszą z brzegu, a później, jak pod
rosłem, to tę najszpetniejszą, żeby jeszcze bardziej mnie rozgnie
wać. Takich narzeczonych miałem wiele: w wiosce u sąsiadów, 
u znajomych w innych wsiach, a szczególnie dużo wśród kuzynek. 
Te półsostre przymawiały mi najczęściej ich mamy, a moje ciotki.

— Wejle, to je twoja brutka — żartowały. — Widzy ona sę 
tobie? — dodawały z półuśmieszkiein. Takich żartów nie lubiłem 
i zawsze stanowczo zaprzeczałem. — Jo ni móm żódny brutczi! — 
Przedtem, gdy byłem zupełnie mały, dodawałem: — Mema je 
moją brutką — wywołując tym powiedzeniem wielki śmiech. Póź- t 
niej zrozumiałem, że to coś nie tak i już więcej mamą się nie 
zasłaniałem, choć niezupełnie pojmowałem napastliwe ciotki. Mamę' 
przecież najwięcej kochałem, dlaczego nie mogłaby być moją na
rzeczoną?

Kiedy miałem już sześć lat, sam oglądałem się — zresztą jak 
wszyscy chłopcy z mojego otoczenia — za jakąś własną przez siebie 
wybraną brutką. Ten wybór robiło się dyskretnie, niezauważalnie, 
w tajemnicy przed kolegami i rodzeństwem. Nie podobały mi się 
dziewczęta młodsze ode mnie, bo to były chichotki, śmieszki i psot- 
ki. A ja przecież o brutkach myślałem poważnie. Tak przynajmniej
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sądziłem i tak chciałem. Marzyłem, że odnajdą gdzieś w bajeczny 
sposób miłą i poważną dziewczynę. Może znajdę ją u jakiejś złej 
wróżki, u niedobrej wiedźmy zaczarowaną w ptaszka, kotka, błysz
czący kamyk, gdzieś w głębi naszych pięknych lasów lub na wy
sokiej, niedostępnej górze, a może na wyspie położonej na jezio
rze? Dokonam wtedy wielkiego czynu i uwolnię ją, za co oczy
wiście będzie dla mnie najdroższa i tylko moja, moja na zawsze. 
Słuchałem różnych baśni, opowiadań i bajek, które czytała mi naj
częściej mama, a w nich różni rycerze i książęta, niekiedy biedni 
pastuszkowie, tak właśnie zdobywali swoje oblubienice.

W miarę jak dorastałem i coraz lepiej rozumiałem, że tak baje
czny sposób zdobycia ukochanej jest tylko marzeniem, zacząłem 
brutki szukać w swoim otoczeniu. Choć realniej patrzyłem na 
sprawę zdobycia ukochanej, nigdy nie przestałem marzyć. A nuż 
zdarzy się taka niebywała okazja, wtedy trzeba być przygotowa
nym. Próbowałem wyrabiać sobie tężyznę fizyczną przez ćwicze
nia gimnastyczne, jak to robili na lekcjach gimnastyki moi starsi 
koledzy, próbowałem wspinać się na strome rzme, takie skarpy, 
jakich w naszej okolicy i na naszym polu było dużo, lub włazić na 
drzewa, by łatwiej było mi wspiąć się na wysoką górę. Próbo
wałem też pływać po naszym stawie, by łatwiej dopłynąć w razie 
potrzeby na ową wyspę na jeziorze.

Chyba jedną z pierwszych po kryjomu akceptowanych narze
czonych była moja kuzynka z Głogówka. Miała piękne imię — 
Marysia, była jasnowłosa, zawsze uśmiechnięta, tylko nieczęsto 
ją widywałem. Gdy przyjechaliśmy w gościnę do jej rodziców, 
opiekowała się mną tak, jak to robi matka. Była o rok starsza 
ode mnie, ale zachowywała się jak dorosła. Pokazała mi swoje 
szmaciane lalki, powiedziała jak się nazywają, jakie ma z nimi 
zmartwienia. Na ogół lalek nie lubiłem, ale te stały mi się bliskie 
i do dziś pamiętam ich imiona. Mało tego, pokazała mi również 
swoje — wprawdzie skromne — ciuszki. Udawałem, że nimi się 
mocno interesuję i to sprawiało jej wyraźną radość. Jej zeszytami 
z pierwszej klasy naprawdę się zainteresowałem. Przeważnie dzie
wczęta nie lubią pokazywać swoich kajetów, ale ona była inna. 
Nie chwaliła się nimi, ani też nie wstydziła się nieporadnych 
miejscami rysunków. Postanowiłem pisać na tabliczce, którą tata 
już mi kupił na nowy rok szkolny, a w zeszytach w szczególno
ści — tak jak ona, nawet może jeszcze lepiej.

Później były już inne dziewczęta, ale zainteresowanie nimi trwa
ło jeszcze krócej. Były — tak to dziś oceniam — tylko dobrymi 
koleżankami. Jedne lubiłem bardziej, inne mniej, niekiedy inte
resowałem się kilkoma na raz.
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Kiedy chodziłem już kilka lat do szkoły, zwróciłem uwagę na 
Trudkę, zgrabną i zawsze czysto ubraną dziewczynkę mieszkającą 
w sąsiedztwie szkoły. O jej względy ubiegali się wszyscy chłopcy 
nie tylko z mojej klasy. Miała świadomość tego i chyba dlatego 
była bardzo dumna i zarozumiała. Swoją przychylność okazywała 
tylko niektórym, starszym i również busznym (dumnym) chłopcom. 
Chciałem, żeby i na mnie zwróciła uwagę i dlatego przynosiłem 
jej jabłka z naszego ogrodu. Brała je jak swoje, jakby jej się 
należały, ale swoje zaloty kierowała w inną stronę. Nawet z nie
którymi chłopcami dzieliła się otrzymanymi jabłkami. Złożyło się 
tak, że graliśmy razem w jasełkach szkolnych: ona była Marią 
Panną, a ja świętym Józefem. Cóż z tego, że stanowiliśmy parę 
sceniczną, skoro ona nie zwracała na mnie uwagi. Byłem chyba 
za nieśmiały i nie umiałem jej tak zagadywać, jak chłopcy z klasy 
czwartej. Chciałem jej zaimponować zdolnościami aktorskimi i re
cytatorskimi, ale robiłem to z taką przesadą, że nauczyciel musiał 
mnie często hamować i sprowadzać — jak to określał — na ziemię. 
Jej ocena moich zalotów zamykała się tylko w jednym zdaniu: — 
Te głupi, znowu sę drzesz jak wrona na płoce.

W końcu znienawidziłem ją, a to za to, że ze wszystkimi tajnymi 
sprawami latała do swojej mamy i radziła się, jak ma postąpić, 
przekazując każdą wypowiedź zasłyszaną od chłopców. Byłem zda
nia, że o tych sprawach nawet mamie nie należało się zwierzać. 
Zresztą moja mama miała na takie gadki tylko jedną odpowiedź: — 
Nie gade, wole, co sę dzeje w szkole. — Ja na przykład wstydził
bym się opowiadać matce lub siostrom o swoich sprawach intym
nych. Uważałem więc naszą szkolną primadonnę za latawicę i plo
tkarkę, choć tak szybko nie przestałem być o nią zazdrosny, tvm 
bardziej że koledzy chwalili się jej względami.

Była jeszcze inna powszechna brutka — Mona z Górę — ale 
była jeszcze starsza od Trude i o jej względy starałem się tylko 
prestiżowo. Chciałem po prostu dorównać kolegom.

W dziesiątym czy jedenastym roku życia moje zainteresowania 
dziecięco-matrymonialne poszły w innym kierunku. Zwróciłem 
uwagę na panienkę z dworu. Była niewiele starsza ode mnie, 
niby skromna, małomówna, ale elegancka. Gesty miała pańskie, 
bo też z pańskiej rodziny pochodziła. Na nas, wsiowych chłopców, 
nie zwracała uwagi i prawie nikt z moich kolegów się nią nie 
interesował. Owszem, do chłopców odnosiła się grzecznie i zupeł
nie przyzwoicie. Nie lubiła się z chłopcami szturchać, jak to robiły 
inne dziewczęta. Nie reagowała też na głupie żarty i widać było, 
że się za takich zębolów, którzy pletli trzy po trzy, najwyraźniej
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wstydziła. Ja też nie lubiłem sprośnych żartów i za to ją najbar
dziej ceniłem.

Zdawałem sobie sprawę z tego, że moje zaloty do niej nie miały 
szans. „Za wysokie progi na moje nogi”. Ale tym bardziej zależało 
mi na niej, na jej względach. I z nią grałem w jakiejś miniaturze 
scenicznej. Jej stosunek do mnie w tym przedstawieniu był inny 
niż tej poprzedniej. Odtwarzała rolę królewny, lecz nie zauwa
żyłem z tego tytułu z jej strony jakiejś dumy, wyniosłości, a jej 
gra była naturalna. Do współaktorów, w tym również do mnie, 
odnosiła się naturalnie i zależało jej na tym, aby cały zespół 
amatorski wypadł jak najlepiej.

Jej pozycja społeczna i ogłada jednak mnie onieśmielały. Zda
wałem sobie sprawę, że jej nie dorównam i że nie takie jak ja 
zwykłe wiejskie pacholę może zwrócić jej uwagę. Cierpiałem 
i uciekałem znowu do świata marzeń i ułudy, bo tylko jakiś cu
downy splot wydarzeń, mój niebywały wyczyn mogłyby zaskarbić 
jej względy. Rzeczywistość była jednak inna. Bosy podrostek 
w śmiesznych wiejskich porciętach, z grzywą podobną do wiechcia 
lnu i tą wrodzoną kaszubską nieśmiałością — nie miał żadnych 
szans. Na dodatek nie przywiązywałem — i wtedy, i później — 
wielkiej wagi do wyglądu zewmętrznego i z tego tytułu moja 
mama, a obecnie i żona mają ze mną ustawiczne kłopoty.

Owładnęła mną znowm wielka nadzieja wńwczas, gdy nauczyciel 
wywindował mnie na „studenta”. Ale lata nauki w gimnazjum 
w Wejherowie oderwTały mnie od zbychow’skich spraw i marzeń. 
Rzadko widywałem moją wymarzoną brutkę, a ona wciąż odnosiła 
się do mnie grzecznie, lecz obojętnie. Nawet piękny granatowy 
mundurek gimnazjalny jej nie zaimponował.

Cała ta dziecinna przygoda skończyła się w czasie okupacji — 
a wtedy miałem już osiemnaście łat — gdy moja niedoszła narze
czona poddała się zalotom niemieckiego nauczyciela. Tego jej wy
baczyć nie mogłem: nadzieja prysła na zawsze jak bańka mydlana.



Bliza

Był koniec czerwca lub początek lipca 1933 roku. Siano ze Stregów 
zostało zwiezione, niedawno posadzona brukiew rosła wspaniale. 
Zboża, jak na kaszubskie warunki, zapowiadały się znakomicie. 
Moi rodzice, właściciele piętn?stohekiarowego gospodarstwa, z opty
mizmem patrzyli w7 przyszłość, mimo że przednówek był bardzo 
trudny. Z chlebem były kłopoty, bo zeszłoroczne wyrośnięte zboże 
dawało niedobrą mąkę, z której piekło się zakalec. Moja mama 
dodawała do rżanej trochę mąki pszennej, na koryto ciasta goto
wała kilogram ryżu, zmniejszała porcje ziemniaków i chleb jako 
tako wychodził. Posmarowany smalcem i posypany cukrem był 
wyśmienity. Masło szło przecież na targ. Ziemniaki wt dużych ilo
ściach wygniły i stanowiły przysmak dla inwentarza i ludzi. 
Wiosną dla świń zrywało się świeże bukowe liście, a na przed
nówku siekało się oset i inne chwasty.

— Przetrzimóme, przetrzimóme ten głodny zymk — pocieszała 
nas i sąsiadów moja mama.

A dzieciom było wesoło. Przecież były już wTakacje. Woda w Zby- 
chowskim Stawie i Wyspowskim Jeziorze stawała się coraz cie
plejsza. Czekaliśmy, aż będzie możliwa kąpiel. Tymczasem zbiera
liśmy jagody, łowiliśmy karasie w chaszczach na brzegu stawu, 
a starsi koledzy szkolni wspominali zorganizowaną przez naszego 
szkolnego na Święto Morza wycieczkę do Gdyni. Słuchałem ich 
opowieści o tym mieście, nazwanym przez płomyczkowego pisarza 
„oknem na świat”. Chciałem to — jak mi się wydawało — wielkie 
okno, przez które wypływały wielkie statki i okręty w daleki 
świat, koniecznie zobaczyć. Dlatego trułem wszystkim naokoło 
o Gdyni i jej wielkim oknie.

Ojciec, zapewne znużony moim ustawicznym ględzeniem o Gdy
ni, morzu, statkach i marynarzach, oświadczył w pewną sobotę, 
że jutro pójdziemy obejrzeć Gdynię i morze, a może uda się rów
nież zobaczyć Hel. Oświadczenie to było dla mnie tak niespodzie
wane i oszałamiające, że do późnego wieczora nie dawałem matce 
spokoju ustawicznymi pytaniami. — A kiedy pojedziemy, a czym 
pojedziemy, a czy zobaczymy prawdziwe statki, marynarzy i ryba
ków? — Dopiero gdy ojciec zagroził, że jeśli nie przestanę maru
dzić, to z jutrzejszej wyprawy nic nie będzie, uspokoiłem się. Ma
ma wpędziła mnie do łóżka, ale długo nie mogłem zasnąć. W nocy 
śniły mi się wielkie okienne ramy, przepływające przez nie do
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portu wielkie statki pełne groźnych piratów i wielkie fale, wielkie 
morze, i woda, woda, woda...

W niedzielę wczesnym rankiem zbudziłem się spocony i niespo
kojny. Nie byłem pewny, czy ojciec dotrzyma słowa. Naszą wy
prawę do morza najwyraźniej uwarunkował dobrą pogodą. Dlatego 
ubrałem się szybko i wybiegłem na dwór, aby sprawdzić, czy nie 
zaszły w sytuacji barycznej — jak uczenie mówili w szkolnym 
radiu panowie z Warszawy — jakieś poważniejsze zmiany. Była 
rosa i czuć było jeszcze nocny chłód, a dolinę Stregów zalegały 
mgły. Słońce prcbowało otrząsnąć się z nocnych oparów i rozpę
dzić zasłaniające je baranki. Koguty piały zawzięcie, zwołując 
rozłażące się za gąsienicami kokoszki. Od Zagórza słychać było 
wyraźne sapanie lokomotywy ciągnącej zapewne do portu jakieś 
wielkie ładunki. Nawet odgłos dzwonów z kościoła w Redzie do
latywał poprzez lesóckie lasy. Wszystko wskazywało na to, że po
goda będzie wyśmienita.

Bez przynaglania popędziłem bydło w jerki. Pozwoliłem krowom 
oskubać przydrożne rowy w Stregach, aby jak najprędzej wypeł
niły im się doły w kłębach, widoczny znak, że są porządnie naje
dzone. Z ranną rosą trawa zawsze im lepiej smakowała, a gzele 
o tej porze jeszcze nie przeszkadzały w jedzeniu. O dziesiątej 
krowy były syte. Ojciec zgromadził na popołudnie odpowńedni 
zapas trawy w oborze. Następnie wziął się do strugania ziemnia
ków, bo mama z siostrami była w kościele. Pilnowałem jagodowej 
zupy, żeby się nie przypaliła. Gdy mama wrróciła, obiad był już 
gotowy. Usmażyła tylko na patelni pokrojony w kostkę kawałek 
słoniny, polała tą okrasą kartofle i obiad znalazł się na stole.

Gdy słońce stanęło wysoko nad Bieszkowicami, wyruszyliśmy 
oglądać morze. Przez ogród, obok chlebowego pieca, wyszliśmy 
na miedzę, która zaprowadziła nas w Stregi. Drugim jerkowim 
dołem weszliśmy w nasze buki, a stamtąd przez łan kwitnącej 
saradeli, tej kaszubskiej koniczyny, doszliśmy do Zelony Drogi, 
a nią do lasu. Przez Glińcę, krętymi pasmami morenowych wznie
sień, maszerowaliśmy w kierunku Starej Piły. Krocząc za ojcem, 
zamaszyście stawdałem krótkie nogi i zastanawiałem się, dlaczego 
nie idziemy drogą do Zagórza, którędy wszyscy chodzili na dwo
rzec, by stamtąd pociągiem dostać się do Gdyni. Zastanawiałem 
się również nad tym, dlaczego ojciec pożyczył od porucznika Mło- 
danowicza z resztówki lornetkę wojskową. I tak szły uparcie za 
mną różne pytajniki i naiwne myśli. Czyżby statki były tak duże, 
tak wysokie, że trzeba na nie patrzeć przez szkła? A może przez 
lornetkę lepiej zobaczymy wielopiętrowe domy w Gdyni? Byłem 
wciąż przekonany, że idziemy nad morze do gdyńskiego portu.
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Pomny wczorajszej nagany, nie śmiałem jednak ojca prosić o wy
jaśnienie mych wątpliwości.

Po dłuższym marszu w milczeniu ojciec powiedział, że zboczymy 
coś niecoś z drogi, by zobaczyć Leśnych Braci i głazy, jakie Nor- 
dowie z drugiej strony Bałtyku ciskali nad rzekę Rumnę, by 
zburzyć tamę, którą pobudował w tym miejscu mądry Rzepa z po
bliskich Rzepisk i siłę wody wykorzystał do poruszania najstar
szej na Kaszubach piły. W mojej chłopięcej wyobraźni zjawili się 
dwaj Rzepowi bracia lub synowie, którzy siedząc nad Rumną, 
dziś noszącą nazwę Zagórzanki, a na mapach oznaczoną nazwą 
Zagórskiej Strugi, ciągnęli zamaszyście potężną piłę przemienia
jącą smukłe pnie w gładką tarcicę. Ciekaw tego niebywałego zja
wiska, spoglądałem z grzbietów wzniesień w przepastne doliny 
i nadsłuchiwałem jazgotu owej stworzonej w mojej wyobraźni po
tężnej piły. Jakież było moje zdziwienie, gdy ojciec powiedział, 
wskazując na zw’yczajny na pierwszy rzut oka pień, jakich tysiące 
znajdowało się wokoło:

— To są ii Braca Leśny, cbezdrze jich dobrze.
Zauważyłem, że wskazany przez ojca pień miał miejscami korę 

buka, a miejscami dębu i że liście ma i dębowe, i bukowe. Zrośnię
te dwra różne drzewa, nawzajem się przeplatające, tworzyły jeden 
pień i wspólną koronę. Zrozumiałem, dlaczego otrzymały taką 
nazwę. A opodal Braci Leśnych leżało mnóstwo głazów porośnię
tych jakimś dziwnym mchem, nie spotykanym w innych stronach 
Kaszub.

Stromym zejściem wśród smukłych kolumn bukowego drzewo
stanu przedostaliśmy się w dolinę Zagórzanki. Rósł tam wnękowy 
las. Środkiem doliny wiła się w7śród głazów i drzew’ niewielka 
rzeczka. Woda w niej była krystaliczna, a prąd miała wartki. Idąc 
w7załuż strumienia na odsłoniętej polanie, zauważyłem w wodzie 
wspaniałe okazy pstrągów, na które starsi chłopcy z mojej wsi 
polowali w niedzielne popołudnia widelcami. Teraz wygrzewały 
się w słońcu. W dolinie panowała wielka cisza, pełna pusz
czańskiej melodii. Cichy szum w koronach drzew’, szemranie stru
mienia, odgłosy ptaków zlewały się w jedną symfoniczną całość. 
Stadko saren, przybyłych w dolinę zapewne do wodopoju, z wiel
kim zdziwieniem patrzyło na nas jak na intruzów7, którzy w nie
dzielne popołudnie wtargnęli w ich królestwo i zakłócili spokój. 
Gdy nie dostrzegłem owych mocarnych drwali z Rzepisk, zapyta
łem ojca, gdzie oni są i gdzie jest ich piła?

— Co za klaftowników i piłę te szukósz? — zdziwił się ojciec. — 
Storo Piła to je gajówka, a przóde beł tu tartak i stąd ta nazwa.

Po przejściu drogi brukowanej kocimi łbami, prowadzącej z Za-
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górza do Kamienia, wspinaliśmy się głębokim parowem na łężycki 
płaskowyż. W lesie przed łężycką polaną, na górującym nad oko
licą wzniesieniu, wśród wysokich drzew zauważyłem z dala jakąś 
drewnianą konstrukcję. Potężne bele, smukłe pnie sosnowe, po
skręcane potężnymi śrubami, przecinały się nawzajem; wyrastając 
z ziemi tworzyły szkielet wznoszącej się w korony wysokich drzew 
i wyżej, znacznie wyżej ponad nie, drewnianej wieży. Staliśmy 
pod blizą.

0 ile dobrze pamiętam, bliza ta miała aż cztery piętra, na które 
prowadziła stromo ustawiona szeroka drabina. Pierwsze piętro 
z niewielką podłogą znajdowało się na wysokości wierzchołków 
drzew. Trzy następne — wysoko w przestworzach. Oglądając tego 
drewnianego kolosa, pomyślałem, że warto nań wejść i zobaczyć 
kawał świata. Przypomniałem sobie, że czubek tej wieży był wi
doczny ze zbychowskich wzniesień. Była to druga bliza w naszej 
okolicy. Pierwsza od kilku lat stała na Puckiej Górze. Niedawno 
rozpoczęto budowę trzeciej — w lesie nad drogą prowadzącą do 
Zagórza.

— Jesme na placu — rzekł ojciec i zaczął medytować, jak ja 
pokonam umieszczone co pół metra grube szczeble drabiny. Z wej
ściem na pierwsze piętro blizy nie miałem większych trudności, 
choć obłapianie grubych bierwion drabiny chłopięcymi dłońmi nie 
było sprawą zbyt łatwą.

Z pierwszego piętra blizy widać było z jednej strony faliste,
0 różnych odcieniach zieleni, kaszubskie lasy, a z drugiej za la
sami — łąki Praduliny Kaszubskiej, upstrzone kopicami schnącego 
torfu, a za nimi lesiste zbocza Kępy Oksywskiej i dalej jej płasko
wyż z rozrzuconymi wioskami i dworami. Ojciec nie pozwolił mi 
zbyt długo rozkoszować się wspaniałymi widokami i kazał włazić 
wyżej. Ubezpieczany przez tatę, z pewną obawą wdrapałem się na 
drugie piętro. Stąd właśnie — jak zapewniał mnie ojciec — mia
łem zobaczyć polskie morze i Gdynię.

1 rzeczywiście! Z drugiego piętra rozciągał się jeszcze wspanial
szy widok. Mocno pofałdowany, poprzecinany licznymi dolinami 
obszar leśny znacznie się powiększył. W kierunku zachodnim, wśród 
rozległych lasów, stanowiących przedłużenie dawnej Puszczy Darż- 
lubskiej, przeświecała nasza polana czterech wsi sołeckich z dosko
nale widoczną Pucką Górą. U jej podnóża wiła się wstęga szosy 
łączącej "Wejherowo z Karczemkami i dalej z Oliwą. Daleko na 
horyzoncie, w kierunku południowo-zachodnim, górowały wznie
sienia szymbarskie z najwyższym na Kaszubach szczytem — Wie
życą. Na wschodzie, pomiędzy płaskowyżem Kępy Oksywskiej
1 masywem Kamiennej Góry, w miejscu, gdzie Pradolina Kaszub-
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ska wychodziła nad Zatokę Gdańską, widać było gołym okiem 
miasto, prostokąty basenów portowych, gąszcze stalowych kon
strukcji dźwigów, sylwetki statków cumowanych przy nabrzeżach. 
To właśnie była Gdynia. Ten wysoki gmach w porcie — tłumaczył 

\ mi ojciec — to łuszczarnia ryżu. Pokazywał mi również chłodnię, 
dworzec morski, elewator, nową pocztę, wille na Kamiennej Górze, 
a po przeciwnej stronie, u podnóża Kępy Oksywskiej — bazę 
marynarki wojennej. Nie wszystkie wskazywane przez ojca gma
chy mogłem rozróżnić w zbitym zbiorowisku domów, magazynów 
i hal — nawet przy pomocy doskonałej lornetki pana porucznika, 
ale udawałem, że doskonale je rozróżniam. Dalej, za wyraźną linią 
falochronu, na redzie gdyńskiego portu widać było sylwetki stat
ków czekających na wejście do basenów. Za szmaragdowym pa
smem wód Zatoki Puckiej, zwanej przez Kaszubów Małym Morzem, 
w mgiełkach unoszących się na krańcach wielkiego widnokręgu, 
wyraźnie rysowała się kosa Półwyspu Helskiego, a na jej końcu 
widoczna była latarnia morska, zwana przez moich ziomków rów
nież blizą.

Byłem oszołomiony wspaniałym widokiem, jakiego jeszcze w ży
ciu nie miałem przed oczyma. Najwyższym punktem we wsi 
rodzinnej była potężna czereśnia, stojąca za szopą Melcrów, ale 
z jej wierzchołka świat, choć ładny, był niewielki, nie tak urze
kający, jak z drugiego piętra łężyckiej blizy. To, co bardzo dale
kie, zbliżała lornetka. Nawet pojedyńcze domy w osadzie rybackiej 
Helu można było przez szkła wyraźnie rozróżnić.

Gdy minął pierwszy zachwyt, jego miejsce zajęło lekkie roz
czarowanie. Gdynia z łężyckiej wieży nie była tą, jaką stworzyła 
chłopięca wyobraźnia. Miała być wielka — na miarę moich marzeń, 
miała być kolorowa — jak obrazki na płomyczkowych stronicach, 
miała być urzekająca — jak opowiadania mojego nauczyciela. 
A morze musiało być bez końca. To, że linia widnokręgu w zby- 
chowskich stronach kończyła się na lesie lub jakimś wzgórzu, było 
oczywiste, ale morze? Morze w moim pojęciu musiało być płaskie, 
bo inaczej zalałoby brzegi i cały nasz kraj. A statki? Te, o których 
śniłem ostatniej nocy, jakże były inne od tych, które widziałem 
z blizy. Może niedobrze się stało, że mój pierwszy kontakt z mo
rzem i Gdynią nie był bezpośredni, lecz z dystansu, z łężyckiej 
blizy.

Wyżej na blizę ojciec zabronił mi wchodzić, choć sam wszedł na 
najwyższe piętro. Tymczasem leżąc na drewnianej podłodze obser
wowałem wspinający się spod Redy na Kępę Pucką pociąg, wiozący 
zapewne wczasowiczów na plaże Hallerowa, Chałup, Kuźnicy czy 
Jastarni. Pociąg wlókł się powoli, to ginął za wzgórzem lub kop
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cem, za kępą drzew, w jakimś wąwozie, to znowu wyłaził na swój 
żelazny szlak, a lokomotywa buchała parą i dymem, które czepiały 
się wzniesień, jakby to miało pomóc wciągnąć żelaznego kolosa na 
płaskowyż kępy. Gdy ojciec zszedł do mnie, pociągu już nie było. 
Jedynie pióropusz dymu wskazywał na jego obecność gdzieś pod 
Smolnem czy Żelistrzewem, a może już przed samym Puckiem.

Do domu wróciliśmy, gdy słońce zawędrowało za Pucką Górę. 
Jego skośne promienie smagały liście drzew i dymy zwiastujące 
wieczerzę. Byłem głodny. Toteż kolacja, choć skromna, smakowała 
mi jak nigdy. Następnej nocy i przez wiele kolejnych śniłem o łę- 
życkiej blizie i o tym, co z niej zobaczyłem. Ale tęsknota za niezna- 
nem — pozostała.

Cedowne miasto

Przyjechał do nas wujek Władi, który w wojsku polskim we Fran
cji zdobył w jednostce artylerii specjalność pomocnika weteryna
rza. Przeszedł wojnę polsko-radziecką i wrócił jako fachowiec 
w swoje strony. Pracę znalazł w przekształcającej się z wsi w mia
sto Gdyni. Roboty dla weterynarza było tam w bród, bo w mieście 
wielkiej budowy było więcej koni niż samochodów.

Życie w Gdyni zaczęło tętnić nowym rytmem dyktowanym przez 
szybko rozwijający się port II Rzeczypospolitej. Inżynier Tadeusz 
Wenda, nawiązując do pomysłu architekta wojskowego Flamand- 
czyka Jana Pleitnera, żyjącego za panowania króla Władysława IV, 
zaprojektował właśnie w tym miejscu polskiego wybrzeża budowę 
nowoczesnego portu, a Sejm myśl tę w 1922 roku przekształcił 
w czyn, podejmując odpowiednią uchwałę.

O tych poważnych sprawach dowiadywałem się od ojca, który 
interesował się więcej niż przeciętny mieszkaniec wsi prasą i dla
tego nazwany został przez sąsiadów „politykiem”. To ojciec wy
czytał w gazetach, że głównym budowniczym Gdyni był inżynier 
Eugeniusz Kwiatkowski, któremu chodziło o znacznie więcej niż 
stworzenie z niewielkiej osady rybackiej miasta portowego. Szło
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mianowicie o trwałą obecność Polski na Bałtyku i na morzu 
w ogóle. Mieszkańcy Zbychowa słuchali tych nowinek prasowych, 
które mój tata przekazywał im w długie wieczory zimowe w izbie 
nagrzanej żarzącymi się węglami, często w karczmie Tónka Szy
mańskiego lub latem podczas przeszło godzinnej przechadzki do 
kościoła w Redzie.

— Z tego nic nie bądze — powątpiewali ludzie. — Rząd je za 
chcewi i szkoda panom bądze detków na tak wielgą rzecz.

Ale Gdynia wciąż rosła, a rosnąc wdzierała się w świadomość 
ludzi. Stała się ogólnonarodowym obiektem zainteresowania. Od 
naszej wyprawy z ojcem na łężycką blizę stała się centralnym 
obiektem mego pożadania. Chciałbym ją koniecznie zobaczyć z bli
ska.

Ale wracajmy do wujka Władego, który w rosnącej z dnia na 
dzień Gdyni stał się zamożnym człowiekiem i zamieszkał w jednej 
z will na Kamiennej Górze. Zaprosił nas — rodziców i mnie — 
do złożenia wizyty w nowym mieszkaniu. Wiadomość o tym wy
wołała u mnie stan wielkiego podniecenia. Zafascynowany tą ra
dosną nowiną chodziłem jak w letargu i nie mogłem się doczekać 
dnia, w którym po raz pierwszy miałem zetknąć się bezpośrednio 
z miastem moich marzeń.

W następną niedzielę, po zwykłych obrządkach w gospodarstwie, 
wyruszyliśmy pieszo do oddalonego o sześć kilometrów Zagórza. 
Wczesna jesień w tym roku królowała nad kaszubskimi pagórkami. 
Zawsze reagowałem na cudowne barwy jesieni, ale wówczas nie 
zwróciłem uwagi nawet na kapiące z późnej zieleni drzew złoto 
w różnych odcieniach. Cel, do którego zmierzałem, był widocznie 
ponętniejszy, zamiast więc zachwycać się pięknem wspaniałych 
krajobrazów7, liczyłem — o dziwo — kroki, by przemierzyć jak 
najszybciej godzinną drogę do stacji. Nawet nie interesowały mnie 
rodzinne tematy, jakimi rodzice skracali sobie podróż. Nareszcie 
ostatnie wzniesienie na krawędzi Wysoczyzny Kaszubskiej, zwane 
pospolicie Odpocznigórą, a stąd brukowaną drogą strome zejście 
przez Aurean, obok Markówcowej Góry, do samego dworca kole
jowego o złożonej nazwie Rumia-Zagórze.

Nie pierwszy raz jechałem pociągiem, a przeżywałem tę podróż 
do Gdyni tak, jakby to była moja dziewicza wyprawa żelaznym 
szlakiem. Pociąg mknął skrajem Pradoliny Kaszubskiej w nieznaną 
dal. Łąki, zarośla, szlabany, budki strażników PKP — wszystko 
to uciekało do tyłu, jakby spłoszone sykiem i groźnym wyglądem 
rozpędzonej lokomotywy. Płaszczyłem nos na szybie i liczyłem — 
sam nie wiem dlaczego — drogi przecinające tory kolejowe. Uśmie-
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chałom się do słońca, a ono do mnie. To świadomość, że cel jest 
coraz bliższy, wprowadzała ten słoneczny nastroi.

Minęliśmy dwie wiejskie z wyglądu dzielnice Gdyni: niewielką 
Cisowę i większą, ze stacją kolejową i gazownią — Chylonię. Za 
nimi, bliżej Gdyni, znajdowały się osławione dzielnice nędzy: 
przygarbione wśród mokradeł Drewniana Warszawa i Meksyk, a na 
pagórkach pod lasem przycupnięty Grabówek. I wreszcie przysta
nek docelowy — Gdynia. Ileż tam było torów, pociągów, dymią
cych lokomotyw, semaforów, napisów i... ludzi. Peron, na który 
zajechał pociąg z Rumi-Zagórza, był podobny do znanych mi pero
nów z innych miejscowości, natomiast dziwne wrażenie zrobiło na 
mnie zejście z peronu w podziemie, do tunelu. A już w ogóle nie 
mogłem pojąć, jak to bez wychodzenia z podziemia mogliśmy zna
leźć się w holu dworca, z którego bezpośrednio szło się do miasta.

W pomieszczeniach dworca kolejowego było tyle ludzi co w ko
ściele. Część się śpieszyła idąc, prawie biegnąc przed siebie, a ja 
gapiąc się na nich i na wszystko, co mnie otaczało, podchodziłem 
im — choć ojciec trzymał ranie za rękę — pod nogi. W pewnym 
momencie omal nie zostałem porwany przez ten śpieszący się tłum. 
Jednak nie wszyscy się śpieszyli. Na ławkach, pod ścianami, nawet 
na schodach, siedzieli ludzie, przeważnie nędznie ubrani, posępni, 
zamyśleni, a niektórzy nawet zatrwożeni. Siedzieli pośród tobo
łów żując niekiedy suchą bułkę, czasem prowadząc w niewielkich 
grupkach ciche rozmowy; czekali na coś. Ale na co? Zapytałem
0 to ojca. — To bezrobotni — objaśnił tata — kterny z całego 
kraju cygną do Gdyni za robotą, chlebem i dachem nad głową.

Od stacji kolejowej podążyliśmy ulicą Starowiejską w kierunku 
morza. Przyglądając się ciekawie miastu, chyba więcej dziwiłem 
się tym malutkim, zagubionym w ogródkach i pośród bloków 
domkom starej, rybackiej Gdyni niż tym nowym, kilkupiętrowym 
kamienicom, Nowe wkraczało, wdzierało się ze wszystkich stron 
do tej portowej osady, a stare nie zamierzało jej opuścić.

Wielkie wrażenie wywarł na mnie dąb stojący u wylotu ulicy 
Portowej na Plac Kaszubski. Ojciec celowo zaprowadził nas w to 
osobliwe miejsce; zresztą chciał kupić w portowej szynkowni „Pod 
Starym Dębem” jakiś napój wyskokowy na przyjęcie u wujka. 
Stał ów gdyński dąb w środku jezdni; konarami ogarniał jezdnię
1 chodniki i drwił sobie z kamiennego podłoża, które zapewne go 
krępowało, a zarazem skłaniało do wspomnień o dawnych, pusz
czańskich czasach, kiedy niczym nie krępowany wodził rej w ka
szubskiej kniei. Wtedy było mu dobrze, ale nie mógł się do tego — 
ze względu na swój wiek sędziwy i powagę — przyznać. Ojciec 
wspominał, że pod tym dębem — jak wieść gminna niesie — cd
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poczywał król Jan III Sobieski podczas wypraw do nadbałtyckich 
posiadłości, a także Napoleon, gdy pokonany uciekał z Rosji. Tu, 
w rybackiej wówczas szynkami, popijał z maszopami Tona Abra
ham, bił pięścią w stół na złość pruskim żandarmom i powtarzał 
twarde słowa: — Pomorza nóm ani bies nie odbierze!

Weszliśmy już na ulicę Świętojańską, a ja się wciąż oglądałem 
i nie wiem czemu zrobiło mi się żal tego samotnika z gdyńskiego 
bruku. A tu już nowa atrakcja — Skwer Kościuszki, a za nim 
masyw Kamiennej Góry. Wśród różnobarwnego skupiska ludzi 
uwijali się odziani na biało chłopcy z zawieszonymi przez ramiona 
skrzynkami i darli się jeden przez drugiego: lody, lody „Mewa”, 
lody „Miś”, a inni zachwalali równie wrzaskliwie lody „Pingwin”. 
Tak się na tych krzykaczy gapiłem, że ojciec kupił mi zimny 
przysmak o nazwie morskiego ptaka.

Pod Kamienną Górą było skupisko straganów. Chyba ze wzglę
du na niedzielę tylko część z nich była czynna. Weszliśmy w tę 
jarmarczną dzielnicę małych domków. Tam już zupełnie oniemia
łem, tyle tam było przedziwnych rzeczy, że nie wiedziałem, na 
które patrzeć, które podziwiać, a których pożądać. Tak, tylko po
żądać, bo o kupnie nie było mowy. Gapiłem się na smakołyki, 
egzotyczne owoce, pamiątki z muszelek, przybory wędkarskie, róż
nej wielkości statki-zabawki i uzbrojone okręty. Mamę zaintere
sowały ozdoby z bursztynu. Zatrzymaliśmy się przed strzelnicą. 
Ojca przyciągała broń, mamę kuszące nagrody, a mnie jedno i dru
gie. Czego też tam nie było? Prawdziwie jak na odpuście, tyle że 
obrazów świętych było niewiele.

Po emocjach u podnóża rozpoczęła się wspinaczka na Kamienną 
Górę. Ojciec poprowadził nas stromą ścieżką na górujące nad 
miastem wzniesienie, by pokazać panoramę Gdyni, Zatokę Gdańską 
i Małe Morze, oddzielone od Wielkiego Morza Mierzeją Helską. Ku 
niezadowoleniu rodziców co kilkadziesiąt kroków zatrzymywałem 
się i dziwiłem, jak to miasto w miarę wspinania się malało, a je
dnocześnie rozrastało się, hen po owe dzielnice ubogich baraczków. 
Wychodziło nędznymi dzielnicami bezrobotnych na stoki Wyso
czyzny Kaszubskiej, na zbocza Kępy Oksywskiej. Jednak najwięcej 
zainteresował mnie port: ukryte za falochronem baseny, nabrzeża 
pełne dźwigów, stojące przy nich statki, magazyny portowe, wśród 
których tańczyły obłoczki białego dymu pozostawionego samopas 
przez manewrujące po portowych torowiskach lokomotywy.

Nareszcie szczyt. Trzymając mamę za rękę, spod wysokiego 
krzyża spoglądałem na cedowne miasto, które miałem pod sobą 
i w oniemieniu syciłem narosły od wielu dni głód wrażeń. Z plaży 
wypływały w morze łodzie, a ze Skweru Kościuszki statki białej



floty ze spóźnionymi wczasowiczami i turystami. W porcie ryba
ckim kołysał się las masztów kutrowej flotylli. Holowniki przy
ssały się do jakiegoś kolosa i jak pracowite mrówki wpychały 
go w mrowisko portowych żurawi. To nie był ten sam widok, jaki 
przed kilkunastoma tygodniami oglądałem wspólnie z ojcem z łę- 
eyckiej blizy.

Mama początkowo z radosnym i pełnym zadowolenia obliczem 
spoglądała na miasto napawające dumą wszystkich Polaków, ale 
po pewnym czasie dziwnie spoważniała, posmutniała i ukradkiem 
otarła łzy, Wciąż jeszcze żywa była pamięć naszej rodzinnej trage
dii, jaka rozegrała się w tym mieście. Trzech braci mojej matki 
znalazło pracę w Gdyni. Oprócz wujka Władka, do którego wybra
liśmy się w dniu dzisiejszym, pracował tu w zawodzie krawieckim 
najmłodszy brat mamy, a także trzeci, którego najwięcej lubiliśmy, 
gdyński wesoły taksówkarz. Ale jego już nie było. Zginął parę 
lat wcześniej w okolicznościach, które do tej pory budzą w gronie 
rodzinnym — i nie tylko w nim — sprzeczne poglądy i oceny. 
Wujek Leonard spał po swojej zmianie w baraku. Jeden z kolegów 
kierowców remontował silnik samochodu. Ponieważ zapadł zmrok, 
zapalił nieoględnie zapałkę. Silnik stanął w płomieniach i nasy
cony smarami i paliwem kombinezon kierowcy — również. Cały 
w ogniu, kierowca wpadł do baraku, objął rękoma śpiącego wujka, 
żądając od niego ratunku. Uścisk był tak silny i desperacki, że 
wujek nie mógł sobie poradzić z oszołomionym kolegą. Krzyków — 
o dziwo — nikt nie słyszał i tak zginęli obaj, mając zaledwie po 
dwadzieścia kilka lat.

Myśl o tym wydarzeniu zmąciła nam wszystkim dobre samopo
czucie i aby oddalić przykre wspomnienia, szybko udaliśmy się 
do willi, w której mieszkali wujostwo. Przyjęto nas wspaniale. Po 
obiedzie rodzice i wujostwo w towarzystwie jakiegoś pana rozpo
częli ożywione rozmowy o tym, co słychać na wsi i w mieście, 
o nieudolnych rządach Piłsudskiego i w ogóle o tym, co się działo 
na szerokim świecie, co ostatnio donosiły „Dziennik Bałtycki”, 
„Gazeta Gdyńska”, czy „Głos Bałtycki”, a także o dawnych dzie
jach. W rozmowie padały nazwiska dla mnie wówczas nic nie 
znaczące, jak Tutkowski, Radtke, Skwiercz, Kur, Plichta, Konkol, 
Budzisz, Grzegowski i wielu innych zacnych gdynian. Ponieważ 
mnie i kuzyna rozmowy te specjalnie nie interesowały, wyszliśmy 
na dwór pohasać na świeżym powietrzu. Kuzyn zaprowadził mnie 
na miejsce, z którego roztaczał się wspaniały widok na bezkresne 
morze.

Obszerną polanę na wschodnim skraju Kamiennej Góry, w środ
ku której znajdowało się wzniesienie przypominające kurhan z cza
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sów najazdów’ ludów skandynawskich na nasz kraj, z trzech stron 
osłaniały wysokie drzewa liściaste. Może pamiętały one czasy rzą
dów krzyżackich czy panowania książąt pomorskich, których pro
chy kryją mury oliwskiej katedry. W kierunku morza polana koń
czyła się otwartą przestrzenią i urwistą przepaścią, na krawędzi 
której wisiały zaczepione resztkami korzeni ostatnie drzewa tej 
części polany. Na dnie kilkudziesięciometrowego urwiska, przed 
wypłukanym przez morze zwaliskiem głazów narzutowych — tych 
niezbyt przyjemnych rodzynków’ pomorskiej ziemi — stały po
mniejsze drzewa i krzewy, które spadając w przepastną otchłań 
szczęśliwie zdołały zatrzymać w swych korzeniach bryły gleby 
i dzięki niej mogły tam na dole kontynuować swój żywot. Skromną 
tyralierą próbowały chronić atakowaną przez morskie bałwany 
górę.

Stanąłem w bezpiecznej odległości od groźnej przepaści i za
chwycałem się przepięknym widokiem, jaki z tej strony Kamiennej 
Góry roztaczał się przede mną. Było prawie bezwietrznie. Tylko 
z lekka pomarszczone morze zdawrało się być zlepkiem wielobarw
nych, starannie dobranych przez naturę plam, których brzegi, mi
sternie zacienione, łączyły się w jedną harmonijnie scaloną taflę. 
Na niej wrześniowe słońce położyło srebrzystą smugę dzielącą 
oglądany przestwór wrodny na dwie części: jaśniejszą bliżej falo
chronu i portu i ciemniejszą, za tą migocącą smugą. Różnobarwną 
płaszczyznę oglądanego skraw’ka Zatoki Gdańskiej ozdabiały do 
mew podobne żaglówki, łodzie wiosłowe jakby niewielkie łupinki 
rzucone na wrodny przestwór i w głębi stojące na tle helskiej kosy 
zakotwiczone statki. Wody przybrzeżne niewielkiej gdyńskiej piaży 
usiane były podobnymi do makówek głowami zwolenników mor
skiej kąpieli. Gdzieś, hen daleko, prawie na linii styku morza 
z niebem, dymił niepozorny z tej odległości statek, zdążający za
pewne do Gdańska.

Gdy tak stałem nad urwistym i stale niszczonym przez kapryśne 
fale morskim brzegiem, nastąpiła we mnie jakaś przemiana. Po
wtarzane w szkole i podawane przez prasę kanony zostały nagle 
zachwiane. Naocznie stwierdziłem, że ludzie nie byli w stanie sta
wić czoła niszczycielskim działaniom żywiołu, uchronić góry od 
ataków zaborczego morza. Co będzie, jeśli ten nasz brzeg, owo 
okno na świat, zaatakują inne niszczycielskie siły, inna czająca się 
na zachodzie i na wschodzie groźna moc? Czy będziemy dość silni, 
aby ją odepchnąć? Czy będziemy silniejsi od tej góry stojącej na 
straży naszej Gdyni? Zrozumiałem obawy wypowiadane przez lu
dzi dorosłych. Przestałem ślepo wierzyć w naszą morsko-kolonial- 
ną siłę. Klifowa przepaść pozwoliła mi krytycznie ocenić naszą



urojoną mocarstwowość. Są w życiu takie dość nieoczekiwane 
sytuacje, które przychodzą wcześniej lub później, podważają do
tychczasowe przekonania i poglądy, każą się ocknąć, laką chwilą 
była dla mnie wyprawa do Gdyni.

Wanoga po Gdyni

Kto z nas nie lubi wanożyć, poznawać najbliższych i coraz dal
szych okolic? Już małe dziecko wyrywa się z łóżeczka, podnosi 
rączęta i woła: da — da, da — da! Jak jest szczęśliwe, gdy się je 
ubiera! A gdy znajdzie się na ręku, z radosnym piskiem wskazuje 
drzwi i rwie się poza poznany już krąg. Maluch puszczony samopas 
drepcze przed siebie z wyciągniętymi rączkami i zdobywczo wznie
sioną głową, nie bacząc na to, czy idzie stegną, dróżką, czy na 
przełaj przez zakazane obszary. Byle do przodu, wciąż dalej i da
lej. Późniejszym wyprawom zaczyna towarzyszyć lęk przed nie
znanym i od tej pory zaczyna się małe piekło życia: jedna siła 
pcha do przodu, inna powstrzymuje malutkiego wciąż człowieka. 
Na dodatek zaczynają się mnożyć zakazy, a co już godne potępie
nia — straszenie dziecka. Najczęściej zwycięża ta siła pierwsza 
i mimo strachu, guzów, zakazów i innych przeszkód, coś pcha 
naszego malca w nieznane. Pasja poznawania bierze górę.

Podobnie musiało być również ze mną, skoro do chwili obec
nej — a minęło już pół wieku — dobrze pamiętam dziecinne 
wyp.-awy: w Stregi po kwiaty, w las na jagody, na Piński do 
dziadka, do Wejherowa na kalwarie, na łężycką blizę i setki in
nych, których opisać nie sposób. Kiedy stałem się uczniem, wy
cieczki odgrywały w życiu szkolnym niepoślednią rolę. N^wet takie 
krótkie, godzinne — nad staw, do sadu, na łąkę — miały swój 
urok i były odkrywcze. Lepiej utrwaliły się w pamięci wanogi 
całodzienne, te na pocztę do Gniewowa, nad jezioro w Wyspowie, 
na Pucką Górę pod Nowym Dworem. Prawdziwą i niezapomnianą 
przygodą był przygotowywany przez cały rok wyjazd do Gdyni.

Kiedy w dwunastym roku życia byłem już uczniem klasy czwar
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tej, tej najwyższej w naszej szkole, przypadł mi zaszczyt uczestni
czenia w całodziennej wyprawie do naszego miasta portowego. 
Długo przygotowywałem się do oczekiwanej od lat wielkiej wanogi 
w gronie najlepszych przyjaciół. Nie wiem, czy zauważyliście, że 
najwięcej satysfakcji sprawia taka wycieczka, w której uczestniczą 
osoby nam bliskie, z którymi możemy podzielić się wrażeniami 
i wspólnie przeżywać wzruszenia wywołane oglądaniem otaczają
cego nas piękna. Na tę wycieczkę uzbierałem — jak na moje 
możliwości — sporo grosza, bo aż jedenaście złotych.

— Blós nie wede tech detków na bele co — upominała mnie 
mama. — Kup nama pócórczi, abo co jinego — prosiły siostry. 
Ale te przestrogi i prośby nie docierały do mnie. Nie zakupy mnie 
interesowały, lecz chęć zobaczenia portu od podeszwy, jak mawiał 
nasz nauczyciel. Na wiele dni przed ustalonym terminem wycieczki 
uszyłem sobie torbę podróżną przypominającą chlebak żołnierski. 
Gdy to dzieło moich rąk zobaczyła mama, skrytykowała niefachową 
robotę i na nowo obszyła maszyną wszystkie krawędzie, podkła
dając zgrabnie obrzeża materiału. Miałem wtenczas — tak mi się 
przynajmniej zdawało — najwspanialszą torbę turystyczną wśród 
wszystkich uczestników wycieczki. Zdobyłem gdzieś plan Gdyni, 
którym w trakcie wycieczki więcej posługiwał się nauczyciel niż 
ja, ale z takiego obrotu sprawy byłem dumny. Nie często się prze
cież zdarza, żeby szkolny korzystał z czegoś, co jest własnością 
ucznia.

Dworzec kolejowy w Gdyni nie zrobił na mnie wrażenia, bo 
poznałem go jesienią ubiegłego roku podczas rodzinnego wyjazdu 
do wujostwa na Kamiennej Górze. Ze stacji udaliśmy się do nowej 
hali targowej, by podziwiać ciekawą konstrukcję tej nowoczesnej 
budowli. Nauczyciel pokazywał nam wysoko nad głowami śmiało 
przerzucone metalowe przęsła, objaśniał zasady wiązań oszklonego 
dachu, ale nas więcej interesowały sprawy przyziemne — budki 
rozstawione wieloma rzędami w hali i kuszące cuda wystawione 
na sprzedaż. Ukradkiem wydobywaliśmy ukryte w specjalnie uszy
tych i zawieszonych na szyi woreczkach pieniądze, które trudno 
było stamtąd wydobyć, ale również trudno ukraść, i robiliśmy 
potajemnie pierwsze zakupy.

Po zwiedzeniu hali targowej pomaszerowaliśmy w kierunku 
portu. Na Placu Kaszubskim nauczyciel zaprowadził nas do dziw
nej podziemnej budowli, w której schodziło się, podobnie jak na 
dworcu kolejowym, wąskimi schodkami do tunelu i wstydliwych 
pomieszczeń. Jak się okazało, za usługi świadczone w podziemiu 
dozorca brał zapłatę tylko od dziewczyn. Dziwne zwyczaje — tak 
mi się przynajmniej zdawało — mają ludzie w tej Gdyni.
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— Te dzeuse są gwes lepsze od nas? — dziwił się na głos Wara- 
sów Władis. — One mają wikszi wstid od nas — podejrzliwie oce
nił sytuację Szemańskich Sztefan.

Obok starego dębu rosnącego na środku ulicy Portowej, znanego 
mi już gdyńskiego samotnika, doszliśmy następnie przerzuconym 
śmiało nad torami wiaduktem na nabrzeże, gdzie stał okazały bu
dynek przypominający halę. Był to Dworzec Morski. Po zwiedzeniu 
wnętrza nauczyciel wyprowadził nas na obszerny plac przed dwor
cem i długo rozwodził się nad tym, jak nasz transatlantyk „Puła
ski” utrzymuje łączność między krajem a Polonią amerykańską, 
jak rozsławia imię Polski w świecie. Później podeszliśmy do zacu
mowanego opodal statku bandery francuskiej, z którego potężny 
dźwig wyładowywał wielkie skrzynie i stawiał je na lorach stoją
cego na nabrzeżu pociągu. Na statku tym pierwszy raz w życiu 
ujrzałem Murzynów. W białych marynarskich bluzach wyglądali 
zupełnie inaczej niż na wcześniej oglądanych zdjęciach w „Pło
myczku”, robionych w ich rodzinnym buszu. Nie odróżniali się 
zbytnio od swych współtowarzyszy pracy, kędzierzawych maryna
rzy francuskich, pochodzących zapewne z południowej Francji.

Wracaliśmy ulicą Portową do centrum miasta. Nauczyciel opo
wiedział nam historię, w którą wówczas trudno było uwierzyć. 
Otóż przed kilku laty w miejscu, gdzie dziś znajdują się wysokie 
kamienice i przebiegają ulice, były łąki i mokradła. Podczas jednej 
z pierwszych wycieczek do Gdyni, organizowanych przez szkołę 
w Zbychowie, uczennica klasy czwartej, Salomea Węsierska, zapa
dła w tym miejscu w bagniste podłoże. Jakoś ją wyciągnięto, ale 
jeden but pozostał w torfiastej mazi. Próby wydobycia go stamtąd 
okazały się nieskuteczne. Nauczyciel był zmuszony kupić jej nowe 
tenisówki.

Później był Skwer Kościuszki z wrzaskliwymi lodziarzami i sto
jące przy nabrzeżu statki białej floty, a po drugiej stronie kilka 
żaglówek. Weszliśmy na Kamienną Górę. Mogłem zastąpić nauczy
ciela i objaśnić moim kumplom, co i gdzie się znajduje na dole, 
jak podzielony jest gdyński port, do czego służy falochron. Po 
zejściu z wzniesienia na plażę wyruszyliśmy dwiema łodziami 
w morze. Nie wszyscy popłynęli, bo jednych ogarnął lęk, inni 
obawiali się mdłości (czytaj: morskiej choroby), a jeszcze innym 
szkoda było wydać na tę przyjemność dziesięć groszy. Sporo zmie
ściło się nas na ławeczkach w drewnianej łódce. Co odważniejsi 
siadali na brzegach, a dziewczynki pchały się do środka. Po ze
pchnięciu łódki z piachu rosły mężczyzna obsługujący nasze czółno 
wziął się do wioseł i popłynęliśmy w morze. Akurat do portu 
wpływał jakiś większy statek. Rozchodzące się za nim fale roz
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huśtały naszą łódkę i dziewczęta zaczęły piszczeć. Sytuację wyko
rzystał nasz „kapitan” i zaraz za czerwonymi bojami zawrócił do 
brzegu. Koleżanki były z takiego obrotu sprawy zadowolone, a my 
zaczęliśmy szemrać. Najpierw markotny Kowalskich Sztefan za
uważył: — Taczi zdrowi laps, a tak nas oszekuje. — Bómleje na 
strądze, pipę póli i chce na dzecach zarobić — dyplomatycznie 
podkreślił Prangów Hubert zwany Butkiem. — Jo, ti wszetce, co 
leżą na piósku, mogle łowić rebe — odkrywczo dołączyłem się 
do protestu. I rzeczywiście widziało się — nie tylko na plaży — 
bezczynnie wałęsających się ludzi Gdy po przybiciu do bizegu 
drugiej łódki poskarżyliśmy się na nierobów naszemu szkolnemu, 
ten niespodzianie zaczął bronić tych bumelantów. DowiedzieL śmy 
się, że Gdynia pełna jest bezrobotnych, którzy przybyli tu z cały
mi rodzinami w poszukiwaniu pracy. Tylko część z nich znalazła 
stałe zajęcie, a reszta wałęsała się w poszukiwaniu jakiegokolwiek 
zarobku.

Po zejściu z plaży nauczyciel zezwolił nam na robienie zakupów 
w straganowym miasteczku. Namawiał nas, żeby zamiast zdradli
wych lodów i tandetnych pamiątek kupić owoce południowe. 
Szczególnie zachęcał do kupna bananów, ale te nam nie smako
wały. Sprawdzało się stare kaszubskie przysłowie: — Czego gbur 
nie znaje, tego nie je. — Kupiłem sobie kilka amerykanów, butelkę 
lemoniady, a na pamiątkę mały scyzoryk w kształcie rybki z na
pisem „Gdynia”.

Ze sporym ładunkiem wrażeń o zmroku wróciliśmy do Zbychcwa. 
Przez długi czas mieliśmy temat do przechwałek, dyskusji i spo
rów, co na tej wanodze było najciekawsze. Zdania — jak zawsze 
w takich okolicznościach — były podzielone. Przez długi czas lyso- 
wałem plan portu i miasta, w który wkładałem więcej fantazji 
niż realiów. Lubiłem to zajęcie, bo tylko w ten sposób mogłem 
urzeczywistniać swoje marzenia o wspaniałej Gdyni. Podmiejskie 
slumsy zastępowałem pięknymi dzielnicami, które budowali bez
robotni dla bezdomnych.
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Persizi tornister

Dziś każdy uczeń, ba, nawet przedszkolak — niezależnie od tego, 
czy ma parę kroków czy daleko do szkoły — posiada własny 
tornister lub teczkę na przybory szkolne. I nic w tym dziwnego. 
Tak być powinno. Zdarza się jednak, że dziecko, zanim pójdzie do 
szkoły, zdąży urządzić zakupiony przez hojnych rodziców tornister 
tak, że wstydzą się posłać swą pociechę z podniszczonym atrybu
tem pierwszoklasisty na rozpoczęcie szkolnej edukacji. Oczywiście 
w takiej sytuacji kupują nowy.

Stary wędruje do rupieciarni, a tych nam przybywa wciąż wię
cej i więcej. Zajmują piwnice, stryszki, szauerki, powstają w zaka
markach ogrodów, w podwórkach i w stu innych miejscach, w któ
rych powstać nie powinny. A spójrzcie, moi mili, na otaczające nas 
zarośla i lasy. Co krok wysypisko rzeczy zbędnych, nie zawsze 
zniszczonych, które urągają nie tylko zasadom oszczędnego życia, 
ale poczuciu porządku, higieny i ogólnej kultury.

Gdy patrzę na tę rozrzutność biadających na polską nędzę mło
dych rodziców, zaraz przypominają mi się lata trzydzieste, wcale 
nie tak odległe, lata mego radosnego dzieciństwa. A może myślicie, 
ze wam i waszym dzieciom zazdroszczę? — Mylicie się, kochani! 
Cieszę się z tego, że stać was na książki, zabawki, tornistry, far
tuszki i bluzki. Smuci mnie tylko niekiedy niefrasobliwość, z jaką 
obchodzicie się z własnymi przyborami, zabawkami i odzieniem. 
Wydaje mi się, że taka czy inna zabawka winna sprawiać maluchom 
radość. A niekiedy widzę, że tak nie jest. Po prostu niektóre dzieci 
nie są przygotowane do przyjmowania owych drobiazgów. Ważną 
funkcją wychowawczą jest wpajanie młodym obywatelom nawyku 
poszanowania i doceniania swojej własności. Ale tego trzeba dzie
cko nauczyć, z taką intencją decydować się na mniejszy lub wię
kszy wydatek.

Hola, hola! Zamieniłem się w kaznodzieję, a przecież miałem 
tylko opowiedzieć o moim pierwszym tornistrze. Skoro go mia
łem — powiecie — nie było aż tak źle. Wcale nie było źle, choć nę
dza była wielka, choć ja i moi koledzy żyliśmy w trudnych warun
kach. Ale nie odczuwaliśmy tego. Szło się do szkoły w wywrotnych 
korkach błotnistą i kamienistą drogą, a pod pachą dźwigało ta
bliczkę z przymocowanymi do niej gąbkami — jedną suchą, drugą 
mokrą, z elementarzem owiniętym w gazetę i piórnikiem. Ele
mentarz zastąpiła z czasem czytanka, przybyły podręczniki do ra
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chunków, przyrody z geografią, historii, katechizm, zeszyt do kali
grafii, zeszyty do innych przedmiotów, butelka atramentu i kredki,
0 ile rodzice zdobyli się na taki wydatek. Wszystko pod pachą! 
Spróbujcie, czy to takie proste i wygodne.

Z książkami i przyborami pod pachą chodziłem do pierwszej, 
drugiej i aż do czwartej klasy przez pełnych sześć lat. Chodziłbym
1 rok siódmy, gdyby nie to, że zmieniłem szkołę. I wtedy, jako 
stypendyście gminnemu, nie wypadało mi iść do szkoły oddalonej 
o ponad sześć kilometrów z książkami pod pachą. Rodzice zdecy
dowali, że muszę mieć tornister.

A stało się to dość nagle i nieoczekiwanie. Siódmy rok nauki 
rozpocząłem normalnie na trzecim roczniku w klasie czwartej w 
Zbychowie. W połowie września zapadła decyzja władz gminnych 
o przyznaniu mi stypendium w wysokości trzydziestu złotych mie
sięcznie. Aby dostać się do gimnazjum — takiego dzisiejszego 
„ogólniaka” — musiałem skończyć co najmniej szóstą klasę czkoły 
powszechnej, a taka była tylko w dużych podmiejskich osadach. 
Wybór padł na Zagórze.

Ojciec zapowiedział, że w najbliższą sobotę pojedziemy do mia
sta, to znaczy do Wejherowa. Sam zwolnił mnie z lekcji. Oczyści
liśmy wialnią kilka korców żyta, przygotowaliśmy wóz i rankiem 
mieliśmy wybrać się w podróż. Takiej krzątaniny wokół mojej 
osoby jeszcze nie było. Mama wyprała bieliznę, uporządkowała 
trochę za ciasne ubranie od przyjęcia, a tata zreperował podnisz
czone już buty. Mnie nakazano porządnie się wykąpać, a wiejski 
fryzjer maszynką przyciął mi włosy. Buty czyściłem długo, a że pa
sty nie było, nadałem im połysk za pomocą sadzy.

Podróż nie była zbyt przyjemna, bo siąpił dokuczliwy kapuśniak. 
Jechaliśmy przez Wyspowo i Młynki, bo ta droga prowadziła 
w większości przez las, który osłaniał przed wiatrem i łagodził 
deszcz. Byłem szczęśliwy, bo rzadko się zdarzało, by oboje rodziców 
razem ze mną wyjeżdżało do miasta. Podczas dwugodzinnej drogi 
ojciec i matka wciąż liczyli, kalkulowali i naradzali się, co kupić 
mi w pierwszej kolejności. Pieniędzy z gminy jeszcze nie mieli, 
więc obliczali, ile dostaną za zboże, ile za jajka i masło, i na co 
je wydadzą. Buty były konieczne, bo te, które miałem, były nie 
tylko podniszczone, ale za ciasne, a przecież codziennie miałem 
przemierzać pieszo ni mniej, ni więcej tylko trzynaście kilome
trów. Tornister trzeba też kupić, bo nie będę mógł tej ilości ksią
żek, jaka obowiązywała w miejskiej szkole, targać pod pachą. 
Podręczniki koniecznie trzeba kupić. Zdaniem mamy muszę dostać 
nową czapkę, trochę bielizny, skarpetki, a także parę chustek do 
nosa. Również wieczne pióro by się przydało, bo niewygodnie
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taskać atrament tyle kilometrów. Jedynie z ubrania można na ra
zie zrezygnować, bo jakoś w tym przyciasnym kilka tygodni wy
trzymam.

Ja myślałem najwięcej o tornistrze. Tylko kilkoro dzieci z pu
stek i niewiele z Reszek takie tornistry posiadało. Inne miały 
parciane torby, większość jednak nosiła swój szkolny dobytek pod 
pachą. Miałem więc dostać tornister, choć ostatecznie sprawa nie 
została jeszcze rozstrzygnięta: mama uważała, że tornister będzie 
dla mnie przydatniejszy, tata sądził, iż elegantsza jest teczka, nato
miast ja niezmiennie tęskniłem za tornistrem.

Pan Cyrklaf był w dobrym humorze i bez targowania się kupił 
od taty żyto. Mama znacznie dłużej stała ze swym towarem na 
rynku. Jej masło miało dobrą markę i wnet miejskie paniusie 
je rozebrały, ale do jedenastej nie sprzedała wszystkich jajek. Nie 
miało sensu dalsze wyczekiwanie na klientów i resztę — o ile 
dobrze pamiętam około dwóch mendli — odniosła na zajazd Fry
drychowi do przechowania. Jak się później okazało, przychylny dla 
rolników dozorca sprzedał mamine jajka po nieco obniżonej cenie, 
ale jednak sprzedał.

Tymczasem my z ojcem przemierzyliśmy handlową ulicę Sobie
skiego i zaszliśmy do sklepu z konfekcją skórzaną. Tam na wyso
kiej półce stały piękne, błyszczące, wymarzone, różnej wielkości 
tornistry. Mnie przypadł do gustu od pierwszej chwili ten średni 
z żółtej skóry, ze złotym, a raczej mosiężnym zamkiem i dwiema 
ciemniejszymi torbami przyszytymi do jego klapy. Sprzedawca, 
siwy pan, wyłożył ich cały rząd na ladzie. Sezon na takie arty
kuły minął, więc bardzo był zadowolony, że ktoś o taki towar 
pytał. Tornistry były duże i małe, ciemne i żółte, tańsze i droższe, 
a kupiec najbardziej zachwalał te brązowe, dość sztywne, ale ob
szerne.

— Ale drożezna — zauważył ojciec. Ten żółty był z tych naj
droższych i kosztował wiele pieniędzy — nie pamiętam już ile 
złotówek. Tata miał chętkę na te ciemne, chyba ze świńskiej 
skóry, bo dość tanie. Długo się namyślał, aż w końcu zdecydował, 
że przy zakupie powinna być mama.

Buty kupiliśmy dość szybko. Były czarne, sznurowane, takie 
robocze. Tata twierdził, że nadają się na słoty jesieni i na zimę, 
a latem będę mógł chodzić boso. To najwygodniejsze. Że były 
luźne — uważał to za zaletę. Będzie można włożyć wełniane poń
czochy swojskiej roboty i nawet dać wkładkę. Ponieważ kupiliśmy 
je od Żyda, dało się utargować złotówkę. Ten targ trwał dość dłu
go. Ojciec nawet raz wychodził ze sklepu, ale kupiec zawrócił go- 
i wtedy właśnie obniżył cenę o tę złotówkę.
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Bez problemów kupiliśmy podręczniki na klasę szóstą. Na nich 
były powypisywane ceny, tylko że dopłacało się do każdej dziesięć 
groszy za naklejony znaczek na budowę szkół na kresach wschod
nich. Czapkę dostałem taką studencką, z niebieską naszywką, jak 
•się później okazało — gimnazjalną, a kupiec dodał do niej srebrnego 
•orzełka, niby na pamiątkę. Ale tata twierdził, że cenę odpowiednio 
wkalkulował w koszt czapki. Wieczne pióro i butelkę niebieskiego 
atramentu też dostałem, gdyż — jak twierdził sprzedawca — tylko 
taki atrament nadawał się do wiecznych piór.

O umówionej godzinie spotkaliśmy się w goscyńcu z oczekującą 
nas mamą. Tymczasem zdążyła już kupić bieliznę, skarpetki i inne 
drobiazgi. Teraz skierowaliśmy się ponownie do sklepu z torni
strami. Narada i wahania trwały dość długo. Wreszcie dostałem 
ten upragniony żółty. Zawdzięczałem to mamie, która dołożyła doń 
.ze swoich uciułanych za szycie grosików.

— Niech knóp mó. A że mu sę tak poszczesceło, niech mó po
rządny tornister. Niech wezdrzi jak prówdzewi sztudenta.

Z jaką dumą poszedłem pierwszy raz do zagórskiej szkoły! Zda
wało mi się, że wszyscy patrzą na mój cudowny tornister, o który 
dbałem jak o największy skarb. Nosiłem go dwa lata, a gdy do
stałem w prezencie od wujka teczkę, taką używaną, ale dobrą, 
tornister przekazałem rodzeństwu. Dotrwał do wojny, a co się 
z nim później stało — już nie wiem. Prawdopodobnie został gdzieś 
"W lesie, jak wiele cennych rzeczy.

A szkoda go było.

I

Morsko weprawa

Jako stypendysta gimny Wejherowo-Wieś od września 1935 roku 
uczęszczałem do klasy VI Szkoły Powszechnej w Zagórzu. Tam 
wstąpiłem do harcerstwa. Naszym drużynowym a zarazem komen
dantem hufca Związku Harcerstwa Polskiego był harcmistrz Woj
ciech Sabat, kierownik szkoły. Hufiec ZHP Rumia-Zagórze, obej
mujący drużyny harcerskie z Zagórza, Rumi i Białej Rzeki,
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■współpracował z Morską Drużyną Harcerską z Gdyni. Pewnego 
razu drużyna ta zaprosiła harcerzy z naszego hufca, osiągających 
najlepsze wyniki w nauce, na całodzienną wycieczkę sprawnościo
wą na trasie: Gdynia — Hel — Rozewie — Puck — Zagórze. Nie 
wiedziałem z jakiej racji i ja — przecież nowy w tej szkole i po
czątkujący harcerz — znalazłem się wśród wybrańców. Może dla
tego, że mimo długiej drogi do szkoły nie spóźniłem się ani razu 
na lekcje i zawsze byłem obecny na zbiórkach harcerskich; może 
dlatego, że od samego początku zabrałem się — mimo przeskocze
nia klasy piątej — dziarsko do nauki, a może tylko dlatego, że 
pochodziłem z zapadłych lasów lesóckich i miałem poznać daleki 
świat...

Wstałem o piątej. Ranek był pogodny, ale powietrze dość ostre, 
morskie, bo wiał północno-wschodni szkwał. Spędzał z nieba na 
południe resztki chmur, które wieczorem dnia poprzedniego królo
wały na niebie. Byłem zaniepokojony. Czy przy takim wietrze 
wypuszczą nas w morze? Jeszcze przed szóstą zarzuciłem na barki 
pożyczony plecak z wyznaczonym przez komendanta ekwipunkiem 
i z dużą dozą niepewności wyruszyłem do Zagórza. Z wmawianą 
nadzieją pożegnałem domownikuw i skrótami jak zwykle — przez 
ogród, przyzagrodowe Niwę, Stregi, Szuchmankę, dalej Ślepą Ste
gną, Ródkową Dróżką — dotarłem do lasu. Tam wiatru nie było, 
tyłku usypiający szum w konarach drzew przypominał przedwcze
śnie opuszczone łóżko. Nie rozmawiałem tym razem z leśnym skle
pieniem i jego mieszkańcami, nie śpiewałem nawet ulubionych 
piosenek. Nie miałem po prostu czasu. Miejscami grzązłem w pia
sku, potykałem się o koleiny i kamienie. Spieszyłem się, a wciąż 
wydawało mi się, że idę za wolno. Minąłem Kamienistą i wysze
dłem w pradolinę Zagórzanki. Jeszcze Szmelta i... szkoła. Byłem 
na miejscu jako jeden z pierwszych.

Harcmistrz Sabat z naszą szóstką udał się na dworzec kolejowy. 
Tam dołączyli druhowie z Rumi i Białej Rzeki. W piętnastkę 
ruszyliśmy do Gdyni. Wydawało mi się, że pociąg jechał zbyt 
wolno, że za długo stał w Chyloni, że w ogóle za długo byliśmy 
na lądzie. Rwałem się na morze. Na nasze szczęście wiatr zmienił 
kierunek na wschodni, później na południowo-wschodni i przygasł. 
Jesienne słońce złociło ląd, a srebrzyło szafirowe wody Bałtyku.

Na nabrzeżu za Skwerem Kościuszki zebrała się już spora grupka 
szczurów lądowych w zielonkawych mundurach harcerskich, roga
tywkach i różnobarwnych chustach, stanowiących oczywisty dowód, 
że reprezentują różne drużyny, szczepy i hufce. Na niewielkim 
statku przycumowanym do nabrzeża uwijali się nieliczni mary
narze i nasi gospodarze wyprawy, koledzy w granatowych mundu-
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rach wodniaków. Morze było wciąż wzburzone, choć wiatr — tak 
nam się w zaciszu Kamiennej Góry zdawało — ustał prawie zupeł
nie Ale wciąż jeszcze ważyły się losy naszej morskiej wyprawy. 
Ta niepewność była paskudną męczarnią.

Po wielu dyskusjach w gronie naszych przełożonych około go
dziny dziesiątej odbiliśmy od nabrzeża i statek spokojnie wypły
nął, omijając falochron, na redę gdyńskiego portu. Minęliśmy kilka 
zakotwiczonych na redzie statków handlowych różnych bander. Do 
jednego z nich — o ile dobrze pamięlam — bandery portugalskiej 
podpłynęła łódź motorowa i na jego pokład wszedł nasz kapitan, 
przyjmowany z honorami przez załogę statku. Był to zapewne pilot, 
wysłannik Kapitanatu Portu, który załatwiał formalności z wej
ściem tej jednostki do portu.

Na otwartej przestrzeni spokój się skończył. Wysoka fala roz
huśtała naszą łajbę. Na szczęście płynęliśmy na północ pod osłonę 
helskiej kosy. Tam fala nie była zbyt wysoka. Czoło żywiołowi 
stawiać musiał mocny dziób, spłukiwany od czasu do czasu słoną 
wodą dziewiątej fali. Na wszelki wypadek kazano nam założyć pasy 
ratunkowe i trzymać się bardziej środka i rufy statku. Nie odczu
waliśmy lęku, bo wśród nas byli dorośli i druhowie w granatowych 
mundurach, do których podświadomie mieliśmy pełne zaufanie. 
Słyszeliśmy ich wypowiedzi, które nie wydawały się przechwał
kami: „Nie w taką pogodę szło się w morze”.

Do tej pory miałem możność obserwowania Gdyni tylko z lądu: 
z łężyckiej blizy, z peronów gdyńskiej stacji kolejowej, z Kamien
nej Góry. W miarę oddalania się od brzegu port i miasto, obwie
dzione od strony morza betonowym falochronem, najpierw potęż
niały, a później malały, ścieśniały się, aż w końcu — w obramo
waniu wzniesień Kępy Oksywskiej i Kamiennej Góry, na tle lasów 
Wysoczyzny Kaszubskiej — sprawiały wrażenie cichej i spokojnej 
przestrzeni. Gdynia z tej perspektywy wydawała się urodziwsza 
i naprawdę morska.

Tymczasem nasz statek pruł pracowicie fale, które pod osłoną 
Mierzei Helskiej znacznie zmalały i już przestały zaglądać na po
kład. Lekki wietrzyk zza Kamiennej Góry głaskał je, łagodził 
grzywy plując im pianą w oczy. A one — nie widząc wyraźnie 
brzegu: żelbetonowej ściany falochronu, urwistego klifu Kamien
nej Góry, wyniosłych brzegów Oksywia — zaniechały swego na- 
poru na te przeszkody i łagodniały, coraz bardziej opadały, aż 
wreszcie zgubiły gniewne oblicze. Od samego początku towarzy
szyły nam wrzaskliwe stada mew, z których te sprytniejsze, chwy
ciwszy w locie rzucony im okruch bułki, siadały na osłoniętej od 
wiatru płaszczyźnie fali, drobiły zdobycz i zjadały odpędzając
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skrzekiem i skrzydłami natarczywe sąsiadki. Po sztormowej pogo
dzie były głodne i dlatego chyba towarzyszyły nam do końca 
podróży.

Ze względu na spóźnioną porę nie zawinęliśmy — choć takie 
było założenie — do przystani helskiej; opłynęliśmy cypel i zna
leźliśmy się na Wielkim Morzu. Tam rozpędzone aż spod Zatoki 
Botnickiej fale nie zdołały jeszcze złagodnieć i huśtawka rozpo
częła się od nowa. Statek, choć znalazł się w trudniejszej sytuacji, 
bo fale atakowały go od prawej burty, dziarsko szedł całą na
przód wzdłuż ponad trzydziestokilometrowej Mierzei Helskiej. Bia
ła wstęga plaż atakowana przez fale nie zachęcała do piaskowych 
rozkoszy. Dlatego była prawie pusta. Tylko gdzieniegdzie spacero
wały małe grupki wczasowiczów lub turystów, łakomych malowni
czej scenerii goniących się bałwanów morskich. Za plażą był zie
lony mur rosochatych sosen, które — choć wiatru prawie już nie 
było — odchylały rdzawe konary od morza w stronę lądu, jakby 
lękały się morskich fal. Las osłaniał rybackie osiedla kaszubskich 
rybaków ukryte za zwałami naniesionego przez bałwany morskie 
piasku. Od strony Wielkiego Morza półwysep robił wrażenie ob
szaru bezludnego.

Wielu z nas bladło coraz wyraźniej, mętniał wzrok, ogarniał nas 
wewnętrzny niepokój. Pierwsze ofiary morskiej choroby stały już 
przy burcie karmiąc ryby spożytym przed rejsem śniadaniem. 
Broniłem się przed chorobą niecierpliwym chodzeniem po pokładzie, 
głębokimi oddechami i jedzeniem miętowych cukierków. Na wy
sokości Kuźnicy i mnie przygnało do burty. Chorowałem krótko.

Wiatr ustał zupełnie. Hen, nad Puszczą Darżlubską, pojawiły 
się pojedyncze baranki, a słońce przygrzewało przyjemnie. Zapa
nowała złota polska jesień. Podkarmione mewy kurtuazyjnie to
warzyszyły nam nadal. Przed nami coraz wyraźniej wyłaniał się 
z mgiełki przylądek Rozewie, najdalej na północ wysunięty skra
wek Rzeczypospolitej. Jego wyniosły brzeg wieńczyła latarnia 
morska, zwana przez Kaszubów blizą. Z prawej burty daleko na 
horyzoncie pojawił się najpierw dym, a później z morskiej toni 
wyłonifa się sylwetka jakiegoś parowca. Pachniało morzem.

Na wysokości rozewskiego cypla nasz statek zmniejszył szybkość, 
zrobił duże zakole i zaczął zbliżać się do brzegu. W znacznej od
ległości od linii brzegowej rzucił kotwicę. Spuszczone zostały na 
wodę łodzie, które porządnie na niej podskakiwały, bo fala była 
wciąż wysoka, choć znacznie mniejsza niż na początku wyprawy. 
Odpłynęły pierwsze cztery grupy. Następnie przyszła kolej na 
moją ósemkę. Najpierw w łodzi ulokowano plecaki, a następnie 
schodziliśmy bardzo niezgrabnie po chwiejących się drabinach. Te
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marynarskie drabiny były dziwne: po prostu szczeble przyczepione 
do lin. Do łodzi wsiadło oprócz nas czterech wodniaków i mary
narz. Zabrali się do wioseł. Łódź początkowo nie bardzo była 
posłuszna wioślarzom: podskakiwała, kręciła się, aż wreszcie ru
szyła w kierunku brzegu. A brzeg był nieprzyjemny. Leżało tam 
mnóstwo różnej wielkości głazów. Część z nich w znacznej odle
głości od brzegu w miarę przepływu fal ukazywała się na po
wierzchni wody. Te trzeba było ominąć. Przeżyłem chwilę grozy. 
Kilkanaście metrów od brzegu łódź zaczepiła o podwodny kamień 
tak niespodziewanie, że o mało — siedząc na brzegu łódki — nie 
wpadłem do wody. Nie dało rady przybić do kamienistego brzegu 
i dlatego trzeba było z ciężkim plecakiem wskoczyć do morza 
i ostatnie metry przejść do lądu po kolana w wodzie.

Jakże szczęśliwy poczułem się na brzegu. Tak jak z rana rwałem 
się na morze, teraz chciałem być jak najprędzej na lądzie. Gdyby 
przypadło wracać na statek, nie wiem, czy byłbym w stanie taką 
decyzję podjąć. Pomyślałem wówczas, że wilkiem morskim chyba 
nie będę. Jak na pierwszą wyprawę na morze, przeżyć i wrażeń 
było za dużo. A na dodatek ta morska choroba. Przez jakiś czas 
na lądzie czułem się jak człowiek czymś zamroczony. Jakoś nie
pewnie stawiałem nogi.

Pięknym bukowym lasem porastającym stromy brzeg Przylądka 
Rozewskiego, wijącą się dróżką z odcinkami prowizorycznie zro
bionych schodów wyszliśmy na płaskowyż. Tam wokół latarni 
morskiej było sporo drzew, ozdobnych krzewów, żywopłotów — 
przypominało to park. Na słońcu i przy ognisku podsuszyliśmy 
dolne części garderoby, a następnie na szczyt latarni poprowadził 
nas znany na Kaszubach i w całej Polsce latarnik, pan Wzorek. 
Zwiedziliśmy kącik muzealny latarnictwa polskiego, pokój z licz
nymi pamiątkami po autorze „Wiatru od morza”, usłyszeliśmy hi
storię rozewskiej blizy — największej latarni nad Bałtykiem i kilka 
anegdot dotyczących dziejów Przylądka Rozewskiego. Na szczycie 
pan Wzorek objaśnił nam zadanie i zasady działania latarni mor
skiej, a na zakończenie zademonstrował siłę jej soczewek.

Ze szczytu blizy roztaczał się przepiękny widok. Od północnej 
strony rozciągał się bezmiar wód migających milionami srebrnych 
błysków, zapalanych na przemian przez promienie słońca. Z tej 
wysokości wyraźnie widziało się sięgające daleko w morze rumo
wisko potężnych głazów wydartych z brzegu, który przed tysiąc
leciami sięgał zapewne znacznie dalej w morską toń. Ziemię spłu
kały wody i poniosły ją hen daleko aż po Hel, tworząc wąziutki 
półwysep. A głazy pozostały dając świadectwo pracowitości mor
skich prądów i fal. Statek, którym przybyliśmy w to miejsce, od-

126



płynął daleko na wschód. W kierunku południowo-wschodnim bie
gła wśród wydm z jednej strony i wzniesień Kępy Swarzewskiej 
z drugiej, aż do nasady Półwyspu Helskiego, szeroka droga. W jej 
przedłużeniu widać było półwysep — pas zieleni wrzynający się 
w wody Zatoki Puckiej i otwartego morza — który gdzieś pod 
Jastarnią zlewał się z mglistą krawędzią wód wtapiających się 
w błękit nieba. W przeciwnym kierunku, za Kępą Ostrowską, 
Kamieńskimi Błotami, wlewała się płynąca z Jeziora Żarnowie
ckiego do Bałtyku graniczna rzeczka Piaśnica. Za nią, daleko na 
zachód, rozciągała się oderwana od macierzy ziemia Kaszubów 
i Słowińców, jęcząca w niewoli hitlerowskiej. W kierunku połud
niowym, za pofałdowaną Puszczą Darżlubską, w której pod Swie- 
cinem w 1462 roku podkomorzy sandomierski Piotr Dunin rozgro
mił wojska krzyżackie pod wodzą Fritza von Rawenecka, rozcią
gały się na dalekim horyzoncie lasy Kaszubów lesóckich. Tam 
ukrywała się moja wieś rodzinna Zbychowo.

Tak więc dzięki latarnikowi Wzorkowi poszerzyliśmy naszą wie
dzę geograficzno-historyczną o swojej ziemi rodzinnej.

Z Rozewia do Pucka przewiozły nas samochody Morskiego Dywi
zjonu Lotniczego. Niezapomniany widok roztaczał się z wzniesień 
Chłapowskich na Zatokę Pucką. Wielu rybaków pod osłoną Mierzei 
Helskiej łowiło po niedawnym sztormie ryby. Jakiś odważny że
glarz na swej motylej żaglówce zapragnął — biorąc kurs na Zato
kę Gdańską — pohasać po rozhuśtanym morzu. Spora grupa ryba
ków buszowała w przybrzeżnych sitowiach pomiędzy Swarzewem 
a Puckiem. Nad zatokę wzbił się wyglądający pokiacznie wodno- 
płatowiec i zabrał się do ćwiczeń akrobatycznych. Kaszubscy gbu- 
rzy całymi rodzinami klęcząc kopali swoje ziemniaczane zagony. 
Gdzieniegdzie koszono łąki. Jesień wkraczała na ziemię kaszubską.

W Pucku po posiłku przygotowanym przez żołnierzy — a była 
to tradycyjna grochówka — zwiedziliśmy miasto i port. Podziwia
liśmy zbudowane na wodzie hangary, w których stacjonowały 
wojskowe hydroplany. Ostatni etap wyprawy odbyliśmy pocią
giem. Z Wysoczyzny Puckiej zjechaliśmy na brzeg Pradoliny Ka
szubskiej i przez Redę dotarliśmy do Rumi-Zagórza, gdzie oficjal
nie kończył się ostatni etap naszej wycieczki. Wprost z dworca 
przez Aurean pomaszerowaliśmy do domu. Na wpół żywy, ale 
szczęśliwy, z mnóstwem wrażeń, z pogłębioną wiedzą o regionie, 
wróciłem o zachodzie słońca do domu.
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Powitanie naszech

Upalne lato 1936 roku. Zdałem pomyślnie egzamin do gimnazjum 
i w nagrodę za to wakacje miały należeć wyłącznie do mnie. — 
Odpoczniesz so, żebes dobrze wepódł w tim miesce — orzekł ojciec 
i nie stawiał żadnych wymagań w stosunku do mnie. W pracach 
polowych i żniwnych pomagałem tylko z własnej woli. Pierwsze 
wakacyjne dni poświęciłem tradycyjnie na zbieranie jagód. Z ro
dzeństwem chodziłem na nasze Niwę i tam zbieraliśmy dorodne 
granatowe brusznice. Chodziłem też na zbiórki harcerskie do Za
górza. Moja drużyna przygotowywała się na powitanie harcerzy 
ze Stanów Zjednoczonych, którzy mieli w lipcu odwiedzić nasz kraj. 
Wiele czytałem, a książki wypożyczał mi nasz szkolny pan Wie
chowski, także swoje prywatne.

Noc z 8 na 9 lipca spędziłem u ciotki Ete, która mieszkała 
w Szmelcie. Zbiórkę drużyny harcmistrz Sabat, kierownik zagór
skiej szkoły, zarządził bowiem na wpół do piątej rano, ze Zbycho- 
wa więc musiałbym wyruszyć co najmniej o godzinę wcześniej. 
W czystych, odprasowanych, rzekłbym galowych mundur kach, z du
żymi bukietami polnych kwiatów brać harcerska stanęła termino
wo do rannego apelu nad Zagórzanką, płynącą przez plac szkolny. 
Ze śpiewem pomaszerowaliśmy na stację kolejową Rumia-Zagórze. 
Ludzie przystawali po drodze, inni otwierali okna z ciekawości. 
Kto to tak wczesnym rankiem śpiewa? Z nie ukrywaną damą 
patrzyli na swoją drużynę w rogatywkach i zielonych chustach. 
Pochód otwierał proporzec drużyny i czterech werblistów wybija
jących takt śpiewanej melodii na ozdobnych bębenkach.

Od strony Redy nadszedł pociąg osobowy, którym jechało do 
portu sporo zaspanych robotników, a wśród nich mój wujek Józef, 
który pracował przy przeładunku węgla. Zajęliśmy jeden wagon. 
Pociąg z sykiem i pióropuszem dymu nad parowozem ruszył w kie
runku Gdyni. Łąki Pradoliny Kaszubskiej były jeszcze spowite 
mglistą pierzyną, pod którą spały kopice siana i stożki torfiastych 
cegieł. Wyspane słońce zerkało ciekawie zza lasów Wysoczyzny 
Kaszubskiej na dolinę, pieszcząc od czasu do czasu wymyte szyby 
wagonów pędzącego przez łąki pociągu. Zapowiadał się pogodny 
dzień i nasze oblicza były pogodne, roześmiane, pełne szczęścia. 
Mieliśmy zobaczyć rówieśników zza oceanu — i to był powód do 
radości. Dziwne — jak człowiek jest wesoły, to wszystko wokół jest
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radosne. Nawet te slumsy pomiędzy Chylonią a Gdynią wydawały 
się urocze.

Z gdyńskiego dworca kolejowego pomaszerowaliśmy dziarsko 
ulicą Starowiejską na Plac Kaszubski, a następnie Portową przed 
Dworzec Morski. Nie byliśmy jedyną drużyną maszerującą ulicami 
naszego „okna na świat”. Ulice Gdyni od wczesnych godzin ran
nych rozbrzmiewały pieśnią harcerską i muzyką. Daleko przed 
nami maszerowała w tym samym kierunku orkiestra Marynarki 
Wojennej. Za nami szli harcerze z Morskiej Drużyny w granato
wych mundurkach. I tu uśmiechali się do nas ludzie i kwiaty 
z balkonów. Na niektórych domach powiewały uroczyście flagi 
narodowe. Gdynia też żyła tym dniem.

W porcie na nabrzeżu przed Dworcem Morskim było już 
mnóstwo harcerzy, junaków Przysposobienia Wojskowego, mary
narzy i cywilów. Na obu szczytach przeszklonego Dworca Morskie
go powiewały flagi: nasza biało-czerwona i gwiaździsta amerykań
ska, a pośrodku gmachu lekko łopotał ną wietrze transparent 
z olbrzymim napisem „Witajcie!”. Na nabrzeżu naprzeciw gmachu 
dworca ustawiła się już orkiestra marynarzy, a po bokach oddziały 
harcerskich doboszy i trębaczy oraz las sztandarów. Zajęliśmy 
miejsce z tyłu, za pięknym sztandarem Ligi Morskiej i Kolonialnej 
i sztandarem Polskiego Związku Zachodniego.

Wejście do portu naszego transatlantyka, na którym mieli przy
być uczestnicy polonijnej wycieczki, harcerze Związku Narodo
wego Polski ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, opóź
niło się. Czas oczekiwania skracały nam orkiestra Marynarki Wo
jennej i wokalne popisy niektórych drużyn harcerskich.

Nareszcie jest!
Od strony falochronu zbliżał się powoli w asyście holowników 

nasz pasażer, motorowiec „Batory”. W pełnej gali majestatycznie 
podpływał do przystani. Na rufie powiewała dumnie nasza bandera. 
Polonijny zastęp harcerski z sztandarami na czele ustawił się 
dwójkami na górnym pokładzie motorowca. Takie same mundury, 
takie same uśmiechnięte twarze. Gdy statek cumował do nabrzeża, 
rozległy się z lądu powitalne okrzyki, na któr£ harcerze polonijni 
odpowiedzieli trzykrotnym ,-Czuj, czuj, czuwaj!”. Wywołało to 
spontaniczną radość tłumów witających na nabrzeżu i pasażerów 
na statku. Orkiestra Marynarki Wojennej odegrała hymny naro
dowe polski i amerykański. Okrzyki i harcerskie petardy dodały 
splendoru uroczystości. Na pokład „Batorego” weszli przedstawi
ciele rządu, Komisariatu Gdyni, harcerstwa i prasy, by powitać 
gości. Nastąpiły krótkie przemówienia. Harcerze Polonii amerykań
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skiej i towarzyszący, im cywilni uczestnicy wycieczki zeszli na 
ląd, witani na polskiej ziemi chlebem i solą.

Właściwe uroczystości powitalne odbyły się w holu Dworca 
Morskiego. Harcerze utworzyli duży czworobok, a za nimi zebrały 
się tłumy vpublicznoSci. Goście zajęli jedno skrzydło tego czworo
boku, a pozostałe trzy harcerze gdyńscy i przybyli przedstawiciele 
całego Pomorza i Wolnego Miasta Gdańska. Orkiestra po raz drugi 
odegrała hymny narodowe, a potem skandowaliśmy na cześć gości:
.Harcerze polscy z Ameryki niech żyją!”. Następnie na gości 
posypała się lawina kwiatów polnych uzbieranych na łąkach i po
lach ziemi kaszubskiej przez naszych wiejskich harcerzy. I ja ze 
wzruszeniem rzuciłem moje kwiaty pod nogi druhów zza oceanu. 
Takie powitanie mocno wzruszyło naszych gości. -W niejednych 
oczach pojawiły się łzy. Gdy ustały owacje i opadł deszcz kwiatów, 
nastąpiły znowu przemówienia. Z jednej strony padały serdeczne 
słowa powitania, z drugiej podziękowania.

Gdy minęło rozrzewnienie i umilkły wiwTaty powitalne, orkiestra 
zagrała marsza. W takt muzyki opuściliśmy Dworzec Morski. Go
ście udali się na statek naszej białej floty, by zwiedzić chlubę 
naszych czasów — port gdyński, a my pomaszerowaliśmy na dwo
rzec kolejowy. Po drodze przeszliśmy przez halę targową, by kupić 
coś do jedzenia i ewentualnie jakąś pamiątkę. Dojechaliśmy do 
Rumi-Zagórza, dalej pomaszerowałem pieszo do domu.

Pamięć tego wspaniałego powitania towarzyszyła mi przez całe 
życie i do dnia dzisiejszego — a minęło już od tego wydarzenia 
równo 45 lat — jest wciąż żywa.

l

Ślepo mera

Rojno i gwarno jak co dzień było na przyszkolnym podwórcu, zwa
nym też boiskiem, bo rzeczywiście ten dość spory plac, położony 
pomiędzy masywnym gmachem wejherowskiego gimnazjum a szkol
ną salą sportową, przypominającą swą pruską konstrukcją bardziej 
magazyn, śpichrz czy też szopę, służył młodzieży gimnazjalnej
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i licealnej jako miejsce spacerów podczas przerw, a także do upra
wiania w pogodne dni sportu. Tu grano w palanta, siatkówkę, 
niekiedy kopano piłkę, choć dyrektor Sta niewski i ksiądz prefekt 
Plewa zabraniali uprawiania tej ostatniej dyscypliny twierdząc, 
że piłka może wyrządzić krzywdę przechodniom z sąsiedniej ulicy, 
co zresztą sztubaków wcale nie przekonywało. Plac od strony ulicy 
oddzielony był potrójnym rzędem sporych drzew i dość wysokim 
parkanem. Dyrekcji chodziło — bo ksiądz Plewa zastępował dy
rektora — więcej o szyby w oknach, o wrzask towarzyszący nie

odłącznie piłkarzom i o podwórkową łacinę, którą najbieglej wła
dali najlepsi gracze a najgorsi uczniowie.

Zresztą do gry w futbol przeznaczony był piękny, jak na owe 
czasy, stadion miejski, położony wśród lasów na wzgórzach more
nowych. Młodzież wejherowskiego Gimnazjum imienia Króla Jana 
Sobieskiego mogła też korzystać z kortów tenisowych i basenu 
kąpielowego, zafundowanych miastu przez wielkiego przyjaciela 
młodzieży — burmistrza Bolduana.

Sala gimnastyczna — bo tak oficjalnie nazywano ceglano-drew-^ 
niany budynek — była rzadko dostępna dla nas, uczniów — jak 
sądziliśmy — gorszej kategorii. Jedynie na niektóre lekcje gimna
styki my, modraki — czyli gimnazjaliści z niebieskimi wypustkami 
na rękawach i czapkach — mieliśmy do niej wstęp. I "wówczas 
profesor nie pozwalał nam swawolić w miejscu naszego pożądania, 
gdzie podłoga była gładka, miejscami usłana materacami, na któ
rych chciało się fikać koziołki. A drabinki przy ścianach aż się 

, prosiły, żeby na nich z indiańskim wrzaskiem porozrabiać. Najbar
dziej kusiły nas zwisające z sufitu grube liny, po których tak wspa
niale, ze zwinnością kota, potrafił wspinać się Tona, ten z Belóków.

Profesor najczęściej zaganiał nas do konia, do którego czułem 
jmniej sympatii, choć naszą Foskę w domu bardzo lubiłem. Było 

j poczciwe konisko. Zawsze potrafiła wejść we właściwą redlinę 
i tak trafić z płużkiem, że nie trzeba było targać go i naćrzucać. 
Dlatego — mając zaledwie osiem lat — mogłem redlić ziemniaki. 
Nie ja musiałem kierować Foską, to ona mnie prowadziła. Wystar
czyło tylko wysoko nad głową utrzymać we względnej równowa
dze uchwyty radła.

Ale wracając do tego krnąbrnego dla mnie konia z gimnazjal
nej sali gimnastycznej, pragnę wam w tajemnicy wyznać, że nie 
lubiłem go i po cichu nazywałem ślepą merą, co po kaszubsku 
znaczy stary, ślepy koń. Mieliśmy z tym koniskiem do czynienia 
najczęściej wówczas, kiedy nadchodziła pora wystawiania ocen. 
A ocena z gimnastyki zależała właśnie od tej rozkraczonej na 
sztywnych nogach szkapy. Była ona dla mnie obca, niedostępna,
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jak gdyby napięta i naprężona do fiknięcia swoimi sztywnymi 
górami prosto w twarz. Dlatego zawsze przed przeskokiem zamy
kałem oczy, co się panu profesorowi ogromnie nie podobało. Nie
jednego szturchańca za to oberwałem, ale nie to było najgorsze. 
Bardziej bolało rzucone prosto w twarz zgryźliwe: Kaszubskie 
cielę! I choć skakałem na równi z innymi — no powiedzmy — 
z tymi przeciętnymi, nie miałem ani w pierwszej, ani w drugiej 
klasie wyższego stopnia z gimnastyki niż trójczyna: przed świade
ctwem wąsata, na świadectwie bez tej dodatkowej krechy, bo na 
państwowym dokumencie obowiązywały stopnie bezminusowe.

Nie mogłem się — mimo usilnych starań — do tego przyrządu 
przyzwyczaić. Z daleka napawał mnie strachem, a lęk przed nim 
usztywniał mięśnie. Nie miałem z nim do tej pory — to znaczy 
do chwili przyjścia do gimnazjum — nic wspólnego. W jednokla- 
sówce w mojej rodzinnej wsi istniał tylko problem piłki, jednej 
piłki dla prawie setki uczniów ze Zbychowa i Reszek. Również 
siedmioklasowa szkoła powszechna w Zagórzu, gdzie uczęszczałem 
do klasy szóstej, nie posiadała sali gimnastycznej, a więc i koń 
nie był potrzebny.

— Dój czerwińcom na tobakę, to ce wpuszęzą na salę i bądzesz 
mógł z syskiem sę mocowac tak długo, jaż te twoje brele ostóną 
otemkłe — radził mi po koleżeńsku Józk z Lezeńskich Wrzosów.

Licealiści, noszący czerwone naszywki i dlatego przezywani 
czerwińcami, rzeczywiście mogli wejść do sali o każdej porze. Ćwi
czyli kosza i wtedy nie wpuszczali nikogo, ale gdy rozstawili stół 
do tenisa, to modraków z łaski i za określone myto wpuszczali. 
Choć z mytem u mnie było krucho, usłuchałem rady Józka.

— Wskakuj i pod ścianę, a brawa bić tylko wtedy, gdy my 
będziemy wygrywać — poinformował mnie Zmiarti, który dziś 
miał dyżur przy bramie.

Zdębiałem, gdy znalazłem się w sali. Ogarnęła mnie rozpacz 
i... radość zarazem. Koń stał przy stole pingpongowym, a na nim 
siedział Trepa, ten z wąsikiem, który też po kaszubsku gadał, 
i wodził wzrokiem to w lewo, to w prawo, goniąc oczyma skaczącą 
piłeczkę. Co chwila zamaszyście machał lewą ręką, a prawą coś 
zapisywał na kartce.

Ślepo mera, to utrapione drewniane konisko, dla którego odwa
żyłem się wprosić na salę — była zajęta. Nie miałem odwagi po
prosić o udostępnienie mi konia; zresztą zrozumiałem, że gdyby 
nawet był wolny, to i tak bym z niego nie skorzystał. Jakże bym 
mógł na oczach moich starszych kolegów — i to dobrych sportow
ców, którzy w powiecię morskim i województwie pomorskim zbie
rali laury w niejednej dyscyplinie — pokazać moją nieporadność
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z prostym przyrządem, jakim był koń. Może gdybym był się przy
znał do mojego zmartwienia, znalazłbym zrozumienie i pomoc 
u starszych kolegów, ale moja wiejsko-kaszubska dusza nie po
zwalała mi na to. Byłem drewniany i uparty jak ten koń.

Więc cieszyłem się z tego, że ślepo m£ra była zajęta.

Wspominki z Wejrowa

— Nie gade, wole, co sę dzeje w szkole — powiedzenie to często 
przypominała mi mama w latach szkolnych. Jednakże opowiem 
Wam, szczególnie młodym czytelnikom pochodzącym ze wsi, a zdo
bywającym dziś wiedzę w szkołach miejskich, jak to w latach moje
go dzieciństwa, kilka lat przed wybuchem drugiej wojny świato
wej, traktowano wieśniacze dzieci w elitarnym Gimnazjum im. 
Króla Jana Sobieskiego w Wejherowie. Mało tam było gburskich 
dzieci, na palcach by je można zliczyć. Owszem, byli ziemiańscy 
synowie z dużych majątków, ale to zupełnie co innego. Sporo było 
dzieci urzędników państwowych, bo przysługiwała im zniżka opłat 
za naukę. Ich rodzice płacili pięćdziesiąt złotych miesięcznie za 
pobyt w gimnazjum, połowę tego, co pozostali uczniowie. Kon
wikt — coś w rodzaju dzisiejszego internatu — który prowadził 
ksiądz prefekt Plewa, kosztował prawie drugie tyle co szkoła. Na 
taki wydatek mogli pozwolić sobie jedynie ludzie zamożni.

Z klas gimnazjalnych pamiętam tylko trzech gburskich synów. 
Byli to, podobnie jak ja, stypendyści ówczesnych urzędów gmin
nych, których rodzice zobowiązali się, że ich synowie po uzyskaniu 
matury będą pracować w administracji terenowej. Moi rodzice nie 
umieścili mnie w konwikcie z tej prostej przyczyny, że musieliby 
dopłacać dwadzieścia złotych miesięcznie do kwoty, jaką na ten 
cel przeznaczył Urząd Gminy Wejherowo-Wieś. Emerytowany le
śniczy, właściciel kamienicy i sklepu kolonialnego, mieszkający 
w Wejherowie przy ulicy Ojców Reformatów, zgodził się utrzymy
wać mnie i zapewnić lokum za samo stypendium i pewne produkty 
żywnościowe dostarczane mu przez moich rodziców. Liczył też na
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to, że będę pomagał w nauce (przecież byłem prymusem) jego 
dwóm starszym ode mnie synom, również uczniom wejherowskie- 
go gimnazjum. Ale nie oni, lecz ja takiej pomocy potrzebowałem.

Chociaż w szkółce zbychowskiej, a później w szkole w Zagórzu, 
byłem najlepszym uczniem, to tu, w gimnazjum, odstawałem od 
moich kolegów wprawdzie nie wiedzą, lecz ogólnym wyrobieniem 
życiowym. Moja polszczyzna była skażona naleciałościami gwaro
wymi; zachowanie się, obycie i postępowanie zdradzały na każdym 
kroku wiejskie pochodzenie.' Nie umiałem zręcznie kopać piłki, bić 
daleko palantówki, kląć po sztubacku; nie znosiłem papierosów, 
unikałem obcowania z kolegami, nie lubiłem zbiorowisk i przez 
to nie byłem łubiany przez uczniowską społeczność. Aby czymś za
imponować kolegom, często kłamałem, wymyślałem dziwaczne czy
ny, niebywałe przeżycia, ale skutek był wręcz odwrotny. Moje 
kłamstwa wychodziły na jaw, a w zmyślone czyny po prostu nie 
wierzono. Przylgnął do mnie niepochlebny wówczas przydomek: 
Kaszub. Koledzy i niektórzy panowie profesorowie na każdym 
kroku starali się wykazywać moją niższość, chamskie pochodzenie, 
kaszubskie przywary, a to bolało i złościło zarazem.

W religii byłem prymusem. Była to zasługa mojego nauczyciela, 
pana Wiechowskiego, który na ten przedmiot w zbychowskiej 
szkole kładł wielki nacisk, wikarego z Redy, który przyjęcie do 
sakramentów świętych warunkował rzetelną wiedzą katechetyczną, 
a także mojej mamy, która marzyła o tym, że może zostanę księ
dzem. Ministranturę opanowałem dość szybko i nigdy nie ober
wałem od księdza prefekta przy ołtarzu, jak to zdarzało się wielu 
moim kolegom służącym do mszy świętej. Ksiądz prefekt, zwany 
przez nas Bokserem, miał taki zwyczaj, że zanim przystąpił do 
lekcji, musiał się na kimś wyładować, kogoś wyboksować, a robił 
to często brutalnie. Mnie się raz oberwało, a pamiętam to do dnia 
dzisiejszego. Obowiązkiem uczniów gimnazjalnych był udział w nie
dzielnej mszy świętej. Zbieraliśmy się na dziedzińcu szkolnym 
przed siódmą i zbiorowo maszerowaliśmy do kaplicy mieszczącej 
się przy konwikcie, zwanej przez okolicznych wieśniaków mółim 
koscółkiem. Dyżurujący profesor zapisywał obecność. Pewne) so
boty żona pana leśniczego wysłała mnie ze swoim synem do Zby- 
chowa po swojski świeży chleb, którego rodzice w tygodniu nie 
przywieźli. Po obiedzie rozszalała się burza i matka nie pozwoliła 
nam wracać tego samego dnia do Wejherowa. Dlatego nie byliśmy 
na zbiorowej mszy świętej. Zapytany przez prefekta o powód nie
obecności na niedzielnym nabożeństwie, nie chciałem powiedzieć 
prawdy, bo księdza zawsze strasznie irytowało, że ktoś bez uprzed
niego zwolnienia się opuścił niedzielną mszę. Nie zwolniłem się
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w sobotę, bo po prostu nie wiedziałem, że w niedzielę nie będę 
mógł uczestniczyć w nabożeństwie. Powiedziałem więc, że byłem 
chory. Ale kolega, który był z mną w Zbychowie, wypaplał wszyst
ko. I wówczas mi się oberwało tak, że z podbitym okiem chodziłem 
co najmniej siedem dni, a przez opuchnięte wargi i dziąsła nie 
mogłem jeść przez kilka dni nic twardego. Zupkowałem więc cały 
tydzień.

U polonisty, pana profesora Luterka, praktykowała młoda paniu
sia z zacnego rodu, która miała dziwaczne maniery i śpiewający 
akcent lwowski. Wymagała od nas tego samego akcentu. Nie mo
głem go pochwycić i dlatego byłem przez tę panią prześladowany. 
Szybko dowiedziała się, że jestem zwykłym wiejskim pacholęciem, 
a na dodatek stypendystą gminnym, który za darmo zamierza zdo
być wiedzę, przywilej bogatych. Jej zdaniem chłopskie dzieci nie 
powinny się uczyć. Po odbyciu praktyki pozostała na stałe w wej- 
herowskim gimnazjum i w drugiej klasie, której byłem uczniem, 
samodzielnie nauczała nas ojczystego (czytaj: lwowskiego) języka. 
Prawie na każdej lekcji starała się wykazać, że nic nie wiem, że 
jestem tępym, gburskim zakutym łbem i że z językiem polskim so
bie nie poradzę. Łapała mnie szczególnie na gramatyce, w której — 
prawdę rzekłszy — nie byłem zbyt mocny. Pierwsze wypracowa
nie, jakie kazała nam pisać na lekcji, nosiło tytuł: „Wiejskie uroki 
jesieni”. Ten temat bardzo mi odpowiadał. Opisałem więc moją 
wieś rodzinną z jej jeziorkiem pośrodku i strumieniem przez nie 
przepływającym, wodne ptactwo i bydlęta wracające z pastwisk. 
Dalej pisałem o urokliwej dolinie Zbychowskiej Strugi i barwach 
malowniczych lasków, przeplatywanych jeszcze piękniejszymi o tej 
porze polankami w Redzkim Rowie. Wspomniałem też o ożniwi- 
nach i przytoczyłem śpiewaną przy tej okazji ludową pieśń. Wy
pracowanie — sam to czułem — wyszło mi znakomicie. Toteż nie
cierpliwie czekałem na ocenę.

Pani profesor, dumna młoda pannica, przychodząca na lekcje 
prawie codziennie w innej dziwacznej sukni, omawianie wypra
cowania rozpoczęła od mojego zeszytu. Stwierdziła, że praca, choć 
dobrze napisana, ma za wiele naleciałości regionalnych, że piękno 
opisanej w niej przyrody splamiłem jakimiś wiejskimi obrzędami 
i wiejską, nie polską piosenką. A tak właściwie, to nie może uwie
rzyć, że ja samodzielnie napisałem wypracowanie i dlatego stopień 
dobry z plusem mi nie przysługuje. Zaklinałem się, że zupełnie 
samodzielnie napisałem wypracowanie, a w nim przedstawiłem 
moją wieś rodzinną, taką jaka -jest naprawdę. Nie zdołałem jednak 
przekonać mojej wykładowczyni. — Jeśli pani mi nie wierzy, to 
niech mi pani pozwoli napisać pod bezpośrednią kontrolą jeszcze
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raz tą pracę — powiedziałem z rozżaleniem i nawet złością. Pod 
naciskiem klasy zgodziła się na moją propozycję, ale zaznaczyła, że 
w dzienniczku znajdzie się stopień z drugiego wypracowania. Na 
kolejnej lekcji języka polskiego pisałem drugi raz wypracowanie. 
Klasa jeszcze nigdy nie zachowywała się tak spokojnie. Widocznie 
wszystkim zależało na tym, żeby mi się i tym razem powiodło. 
Jak wypadło wypracowanie nigdy się nie dowiedziałem, a w dzien
niku znalazł się stopień z pierwszego wypracowania.

W następnym wypracowaniu, pisanym za kilka tygodni, chcąc 
polonistce udowodnić, że mam trochę polotu, fragment napisałem 
wierszem. Rymy zapewne były nieskładne, ale był to wiersz, 
prawdziwy wiersz. I znowu spotkałem się z krytyką, że aby pisać 
utwory poetyckie, trzeba mieć wiedzę i talent, a ja nie mam ani 
jednego, ani drugiego. Przekora i chęć udowodnienia swego pchnę
ły mnie do napisania wiersza, któremu dałem tytuł „Ziemia ka
szubska”. Ukazał się drukiem w specjalnej wkładce na tle mapki 
Pomorza w naszym pisćmku uczniowskim „Świt”, redagowanym 
pod nadzorem profesora Adama Luterka. Wiersz podpisałem pseu
donimem „B. Kor” i nie wiem, czy pani profesor kiedykolwiek 
dowiedziała się, że właśnie ja byłem autorem tego utworu. Sam 
fakt' wydrukowania go świadczył chyba o tym, że miał jakąś 
wartość.

Do mojej klasy uczęszczał syn żydowskiego kupca domokrążcy, 
zwanego powszechnie w wioskach kaszubskich „Memko, kup bar- 
chón”. Mieszkaliśmy w tej samej kamienicy, na tym samym pię
trze. Wprawdzie nigdy nie byłem u niego w mieszkaniu, ale zna
liśmy się aobrze. Był jeszcze bardziej zamknięty w sobie niż ja 
i do żadnych kolektywów nie wchodził. W szkole był przeciętnym, 
ale bardzo pracowitym uczniem. Pewnego dnia przychodzę do kla
sy, a on wisi na vyieszaku do map. W naszej klasie był solidny 
wieszak wmontowany w filar w ścianie. Chłopak został zaczepiony 
uchwytem za kołnierz i nie mógł uwolnić się z tragicznej sytuacji. 
Nasz Mojsie — tak go powszechnie nazywaliśmy — był już siny, 
oczy wychodziły mu na wierzch, charczał. Rzuciłem torbę i bez 
namysłu uwolniłem ofiarę niebezpiecznej zabawy. Działo się to 
w czasach, gdy w Wejherowie wykorzystywano uczniów i ich orga
nizacje, szczególnie harcerstwo, do aktów swoistego terroru wobec 
obcokrajowców, przede wszystkim Żydów i Niemców. Na mieście 
wybijano kupcom żydowskim i niemieckim szyby w sklepach lub 
mieszkaniach. Kilku nierozsądnych uczniów naszej klasy, działa
jąc w myśl antyżydowskich i antyniemieckich haseł, powiesiło na
szego kolegę na nieszczęsnym wieszaku i wybiegło na dwór. Chyba 
nie zdawali sobie sprawy, że ta historia ’ mogła zakończyć się tra-
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giczi-ie. O zajściu dowiedział się dyrektor Staniewski, ale nasz Żyd 
nie ujawnił nazwisk swych prześladowców. Ta postawa wywołała 
prawdziwy szok, nie tylko u winowajców.

W mieście, w szkole, w stosunkach koleżeńskich prześladował 
mnie kompleks niższości. Nabiefałem nieufności wobec otoczenia, 
zamknąłem się w sobie, stawałem się coraz bardziej małomówny. 
Przypadek zrządził, że stałem się wielbicielem kina. Z synami 
właściciela kamienicy i ze mną utrzymywał dość bliskie stosunki 
koleżeńskie syn kasjerki z kina „Świt”. Od niego otrzymywaliśmy 
bezpłatne bilety na prawie wszystkie seanse w tym kinie. Pod 
wpływem filmów, w większości przeznaczonych dla dorosłych wi
dzów, wybujała moja i tak już chorobliwa wyobraźnia. Stałem się 
jeszcze większym marzycielem. Za szybko dojrzewałem pod każdym 
względem i przez to traciłem coraz bardziej kontakt z rówieśnika
mi. Nogami chodziłem po ziemi, a myślami szybowałem gdzieś 
w przestworzach. Uważano, szczególnie w mojej wsi rodzinnej, że 
stałem się dumny i zarozumiały, a tak wcale nie było. Musiałem 
z mymi ujemnymi cechami charakteru prowadzić w przyszłości 
walkę, a czy udało mi się je całkiem zwalczyć, sam nie wiem. 
Raczej sprawdzało się przysłowie: „Czym skorupka...”.

Mimo wszystko gimnazjalne lata, które przerwał polski Wrze
sień, wciąż mile wspominam. Trudno mi było wydeptać chłopięce 
ścieżki na kaszubskiej ziemi. Jednak dziś nie żałuję tych krętych 
ścieżek, którymi dane mi było wspinać się na drogę życia.

Pesznó uczba

— Nama nólepi jidą rachunczi — chwalili się chłopcy. — Dló naji 
je nolepszi polsczi — spierały się dziewczynki. Ale byli i tacy 
uczniowie, którzy mieli swoje wybrane i ulubione jeszcze inne 
przedmioty. Ja też do nich należałem i stąd częste przygadywania: 
„Ne jo, te wiedno mósz cosz ekstra!”. Tym moim „ekstra” była 
historia. Dyscyplinę tę polubiłem bardzo wcześnie, jeszcze zanim 
rozpocząłem naukę w szkole. Może na to złożyła się atmosfera lo-
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mu rodzinnego. Przebywali u nas w domu, szczególnie w okresie 
zimowym, różni wiejscy bajarze, gawędziarze i tak zwani politycy, 
którzy razem z ojcem omawiali aktualne wydarzenia w kraju i na 
szerokim świecie. Ojciec prenumerował kilka gazet i gdy któraś 
z nich nie dotarła w terminie, miał pretensje do listonosza Melcera 
z poczty w Gniewowie.

Nasi wieczorni goście lubowali się w omawianiu dziejów, tych 
dotyczących najbliższej okolicy i dalszych regionów. Często te wy- 
darzęnia odnosili — na tyle, na ile ich było stać — do naszych 
Ogólnych dziejów ojczystych. Wiele w tych opowiadaniach było 
wątków baśniowych, wiele własnej fantazji rozmówców. Ale przed
stawiane w ten właśnie sposób dzieje ziemi kaszubskiej i naszego 
kraju lepiej i pełniej docierały do mojej dziecięcej wyobraźni 
i zachęcały do poznawania prawdy o mojej małej i dużej ojczy
źnie. Najchętniej czytałem też opowiadania historyczne. Skromna 
biblioteczka domowa nie zawierała ich wiele, a i później w biblio
tece szkolnej dużo ich nie było.

Kiedy dorośli — a szczególnie Tónk z karczmy — zaczynali swe 
opowieści, zamieniałem się w słuch i nic z zewnątrz nie docierało 
do mnie. — On je głechi, on tero nic nie czeje — irytowała się 
nieraz moja mama. A ja naprawdę nic nie słyszałem poza tym, co 
mówili goście lub ojciec. Jakże to brzmiało frapująco i jakże mo
głem zwracać uwagę na coś mniej istotnego, kiedy rozpoczynano 
opowieści na przykład od takich słów: „Przóde, jak w Polsce rzą- 
dzył król Sobiesczi, tu na Kaszebach biwa jego białka Marysz- 
ka i...”.

Później te zainteresowania historią rozbudził jeszcze bardziej 
nasz zbychowski szkolny Tomasz Wiechowski. Jego lekcje historii 
były ciekawe, ba — pasjonujące. Wprawdzie jako poznaniak nie 
znał dokładnie dziejów ziemi kaszubskiej, jak na przykład nasz 
karczmarz, ale wiele faktów z historii Pomorza przyswoił sobie 
i do nich się odwoływał. W umiejscowieniu tych zdarzeń poma
gały nam wycieczki piesze i td koleją do Wejherowa, Pucka, a naj
częściej do Gdyni. Nauczyciel miał piękną kolekcję obrazów Jana 
Matejki i innych sławnych malarzy, a także sporo własnych ksią
żek poświęconych naszym dziejom, ale tych nam nie dawał do 
czytania; twierdził bowiem, że są za trudne dla nas, dzieciaków. 
W klasie wisiał duży * poczet królów polskich, a nad biurkiem 
nauczyciela w pokoju jeszcze ładniejszy, w pięknej rzeźbionej 
ramce. Były też w klasie różne wykresy historyczne, a wśród nich 
wykaz najważniejszych dat, który opanowałem bardzo szybko. 
Umiałem go po prostu na pamięć i na datach nauczyciel nigdy 
mnie nie przyłapał. Znałem wszystkie tak, jak „Ojcze nasz...
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W szkole w Zagórzu też miałem piątką z historii. Pamiętam taki 
epizodzik z jednej lekcji. Przy omawianiu powstania styczniowego 
nauczyciel zapytał, jak nazywamy taki rodzaj wojny, jaki prowa
dzili powstańcy. Jako jedyny w klasie odpowiedziałem: party
zantka. Określenie, szczególnie u nas na Pomorzu, prawie nieznane. 
Sam nie wiem, skąd je sobie przyswoiłem.

— Ten Lesók wie wszetko —'dziwili się koledzy. Na złość im 
odpowiedziałem: — Mnie uczą stórich dzejów buczi i dębe w lęse, 
a chojne podpowiódają to, czego jó nie wiem.

W okresie edukacji gimnazjalnej najbardziej polubiłem wykła
dowczynię historii. Doceniała ona ważny element wiedzy historycz
nej — jej regionalizację. Mówiąc o wydarzeniach ogólnych doty
czących historii Polski, czy nawet historii powszechnej, starała 
się powiązać je z wydarzeniami lokalnymi, związanymi z naszą 
ziemią nadmorską. Doceniała też rolę zabytków historycznych, po
mników przeszłości, obiektów architektonicznych w nauczaniu tego 
przedmiotu i w celu poznania ich organizowała wycieczki — takie 
historyczne wanogi.

Nastała złota polska jesień 1938 roku. Tęskniłem w murach 
starej uczelni imienia króla Sobieskiego za jej barwami i tym 
rześkim, balsamicznym powietrzem, jakie towarzyszyło moim dzie
cinnym dniom. Dlatego z wielką radością i nawet wdzięcznością 
przyjąłem wiadomość, jaką po lekcjach poświęconych wojnie trzy
nastoletniej zakomunikowała nam nasza pani profesor od historii. 
Zgodnie z jej zaleceniem zdobyłem rower oraz mapkę powiatu 
morskiego i w wyznaczonym dniu stanąłem z kolegami na dzie
dzińcu gimnazjalnym, położonym tuż obok muru okalającego wej- 
herowski zakład karny.

— Dokąd me pojedzeir.e? — pytałem sam siebie i kolegów. Przy
puszczenia były różne, ale konkretnie nikt nie wiedział. Jednak 
świadomość tego, że jedziemy gdzieś w teren i to nie blisko, przy
ćmiewała naszą ciekawość. Nie było ważne dokąd pojedziemy, ale 
sam fakt, że wybieramy się z panią profesor zwiedzać jakieś za
bytki historyczne, napawał nas wielką radością.

Pani profesor ubrana turystycznie i pan od gimnastyki zjawili 
się wkrótce na dziedzińcu. Pan wuefista, do którego nie czułem 
zbytniej sympatii z powodu owego konia — ślepi mere — teraz, 
z rowerem przy boku, wydawał mi się bardzo bliski. Połączono 
dwie lekcje historii, dwie lekcje gimnastyki i po godzinie geografii 
oraz prac ręcznych. Wyjazd planowano więc na cały dzień zajęć 
lekcyjnych.

— Jedzeme dalek w świat — cieszył się, podobnie jak ja, mój

139



f

kumpel z ławki. — To bądze długo wanoga — podzieliłam jego 
radość.

Pani profesor omówiła trasę i cel wycieczki. Jedziemy w Puszczę 
Darżlubską do Świecina, gdzie w dniu 17 września 1462 roku, 
a więc dokładnie przed 476 laty, w czasie wojny trzynastoletniej 
rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami polskimi a krzyżackimi. 
Mieliśmy też zwrócić baczną uwagę na lasy puszczańskie, na 
ukształtowanie terenu, przez jaki będziemy przejeżdżać, ponieważ 
pan od geografii będzie żądał sprawozdania z poczynionych obser
wacji. Pan weufista przypomniał podstawowe zasady, jakie obo
wiązują podczas wycieczki rowerowej.

Po minięciu przejazdu kolejowego wjechaliśmy na szosę kro
kowską, a po przekroczeniu rzeki Redy znaleźliśmy się w lesie. 
Przez pewien czas przez korony zielonych jeszcze wysokich drzew 
prześwitywał komin wejherowskiej cementowni, później ogarnął 
nas las w całej swej jesiennej krasie. Zieleń drzew liściastych już 
płowiała, a miejscami wkraczała w leśne skupiska dębów, buków 
i brzóz blada żółć, splamiona gdzieniegdzie brązem i rudą czerwie
nią. Całe kolonie grzybnej braci wygrzewały się w jesiennym 
słońcu. Nikt nie miał zamiaru grzybów zbierać, mało kto się nimi 
interesował. Las śpiewał swą odwieczną pieśń powagi i spokoju. 
Szumiały nad nami korony drzew, nastrajając do wędrówki w chlu
bną przeszłość. Ptaszęta podkładały pod tę melodię swoje trele, 
kwilenia i radosne świergoty, jakby dziwiąc się sznurowi jadących 
turystów. Las żegnał lato, ciepłą jesienną pogodę, a witał młodo
cianych wanożników z wejherowskiego gimnazjum. Lasy na po
czątku były mieszane, a w głębi puszczy coraz bardziej iglaste. 
Mijaliśmy piękne polany, niewielkie błotka i małe ciemne jezior
ka. Odpoczywaliśmy po drodze swawoląc, jak na chłopców" przy
stało.

Polana i pomniczek, a na nim napis informacyjny. Pani profe
sor nawiązała do poznanych już wydarzeń wojny trzynastoletniej 
i omówiła przebieg bitwy pod Swiecinem. Rycerze polscy i najem
ni, wspierani przez miejscową ludność, pod wodzą podkomorzego 
sandomierskiego Piotra Dunina rozbili tu przeważające liczebnie 
wojska krzyżackie. W bitwie tej poległo wielu Krzyżaków, a wśród 
nich ich dowódca Fritz von Raweneck, który pochowany został 
w kościele w Żarnowcu. Miejscowi gburzy pokazali nam ogromny 
kurhan podobny do małego wzgórza, gdzie pochowano pokonanych.

Datę bitwy pod Świecinem zapamiętałem na zawsze, choć z datą 
obowiązkową pokoju toruńskiego miałem zawsze pewne wahania, 
ale na podstawie daty świecińskiej szybko dochodziłem do toruń
skiej. Dzieliły ją zaledwie cztery lata.
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Pani profesor obiecała, że kiedyś w przyszłości pokaże nam cie
kawy zabytek, jakim jest klasztor pocysterski w Żarnowcu, a w nim 
grobowiec krzyżackiego wodza. Zawsze leż marzyła o tym, żeby 
pokazać nam miejsce glorii słowiańskiego oręża — pola grun
waldzkie, a także Frombork i Malbork, lecz w owych czasach było 
to niemożliwe, te bowiem historyczne miejsca leżały poza granica
mi państwa polskiego. Kiedy po wojnie zwiedzałem tamte strony, 
przypomniała mi się nasza gimnazjalna pani od historii.

Jedna z kolejnych lekcji poświęcona była tym królom polskim, 
którzy w pełni doceniali znaczenie morza i Pomorza dla Polski 
oraz powołaniu pierwszej w naszej historii admiralicji, urzędu 
i sądu morskiego, tak zwanej Komisji Morskiej. Na zakończenie 
lekcji pani profesor mocno zaakcentowała cenny wkład w umac
nianie obronności polskiego wybrzeża, wniesiony przez założyciela 
i twórcę Wejherowa, latyfundystę pomorskiego Wejhera. Jako 
pracę domową zleciła nam zebranie różnych materiałów związa
nych z działalnością Komisji Morskiej i historią powiatu morskiego.

Ponieważ następna lekcja historii przypadała w przyszłym ty
godniu, w niedzielę po obowiązkowej mszy udałem się do Zbycho- 
wa, do naszego karczmarza Tónka. Ten usłużny człowiek przewer- 
tował będącą w jego posiadaniu grubą książkę historyczną pisaną 
w języku niemieckim i opowiedział mi dzieje Wejherowa od Wej
herów do Keyserlingków. Przypomniał mi również, że Nowy Dwór, 
folwarki oraz lasy zbychowskie i bieszkowickie wchodziły w skład 
posiadłości wejherowskich. Wyczytał też w owej księdze, że bardzo 
aktywnie działali w Komisji Morskiej właściciele Kołeczkowa — 
Walentyn i Kasper Uberfeltowie. Nagrobna płyta tego ostatniego 
powinna znajdować się w kościele kielneńskim.

We wtorek przed kolejną lekcją historii, ostatnią w tym dniu, 
pani profesor poleciła nam ubrać się — bo była już późna jesień — 
i zabrać ze sobą notatniki. Na takie polecenie byliśmy zawsze 
gotowi.

— Jidzeme w świat, jidzeme w świat! — cieszyłem się razem 
z ziomkami, bo wśród większości sztubaków mowa kaszubska była 
niemile przyjmowana. Przemaszerowaliśmy ulicą Sobieskiego i za
trzymaliśmy się na rynku. Pani profesor zwróciła uwagę na za
bytkowy domek obok fary, o konstrukcji szkieletowej i z naroż
nym podcieniem. Był to kiedyś szpitalik-przytułek dla najuboż
szych i bezdomnych mieszkańców miasta.

— Ale jak nasza checz — zwierzyłem się Kossowi, również sty
pendyście gminnemu.

Następnie pani opowiedziała nam historię wejherowskiego ratu
sza, który powstał około 1650 roku i był kilkakrotnie przebudo
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wywany. Wewnątrz tego obiektu znajdują się cenne zabytki do
tyczące miasta, ale na ich obejrzenie trzeba mieć specjalne zezwo
lenie, a takiego na ten dzień nie otrzymaliśmy.

Stanęliśmy przed kościołem klasztornym. Tędy codziennie prze
chodziłem do szkoły, bo mieszkałem na drugim końcu ulicy Ojców 
Reformatów. Przed kościołem czekał już zakonnik w brązowym 
habicie. Zaprowadził nas do wnętrza niewielkiej, ale bogato zdo
bionej świątyni, w której panował półmrok i jakiś pajęczy zapach, 
podobnie jak u nas w domu na strychu. Zakonnik pokazał nam 
kronikę klasztorną pisaną ręcznie po łacinie i przeczytał z niej 
kilka fragmentów związanych z powstaniem i historią Wejherowa, 
świątyni klasztornej i kalwarii, zwanej też Wejherowską Jerozo
limą. Nazwa ta pochodzi stąd, że przy rozmieszczeniu poszczegól
nych kapliczek uwzględniono jerozolimskie odległości pomiędzy 
nimi. Na chórze zakonnik pokazał nam malowidło z podobiznami 
fundatora miasta Jakuba Wejhera i jego żony Anny Elżbiety na 
tle krajobrazu Wejherowa z budowlami świeckimi i sakralnymi. 
Planowane zejście do podziemi klasztornych nie doszło do skutku, 
ponieważ — jak oświadczył zakonnik — byłoby to niebezpieczne.

Ulicą Klasztorną przemaszerowaliśmy pod pałac Przebendow- 
skich, obecną rezydencję grafów Keyserlingków. Pałac i przyle
gający ęloń piękny, choć zaniedbany park były oddzielone od mia
sta murem i fosą wypełnioną wodą. Tam wstęp był wzbroniony.

— Za wesoczie progi na nasze nodżi — zażartował któryś z chłop
ców.

— To je blós dló panów — dopowiedział z pewnym żalem syn 
naszego woźnego.

W drodze powrotnej weszliśmy do gmachu Starostwa Morskiego, 
gdzie w reprezentacyjnej sali obejrzeliśmy herb miasta i kilka in
nych cennych malowideł związanych z historią Wejherowa.

Ta wędrówka po mieście nie tylko pogłębiła naszą wiedzę o gro
dzie Wejhera, ale pozwoliła skojarzyć wydarzenia o znaczeniu 
ogólnopolskim z lokalnymi, co ugruntowało nasz pogląd, iż ziemie 
nadmorskie mają swój wkład w ogólnonarodowy dorobek, wzbo
gacany wysiłkiem pokoleń, a będący sumą poczynań wszystkich 
Polaków.

Inna wiosenna wanoga zaprowadziła nas na Zamkową Górę, 
położoną po prawej stronie szosy wiodącej w kierunku Szemuda. 
Malowniczą doliną pełną kwiecia i soczystej trawy doszliśmy do 
cegielni, do której nad drogą przerzucono drewniany pomost. Po 
nim ręcznymi wagonikami dowożono ze zbocza glinę. Za cegielnią 
w gęstych zaroślach, u przeciwległego podnóża zalesionych wznie
sień, toczyła swe wody Biała, zwana też Cedronem. Doszliśmy
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do ostrego zakrętu drogi i rozpoczęła się wspinaczka na dość stro
me zbocze. Poszyt lasu ułatwiał nam wejście na wysoki, zalesiony 
szczyt obramowany zwałami ziemi. Szkoda tylko, że zieleń drzew 
zasłaniała widok na piękną okolicę.

Co za uroczy zakątek! W dole wśród mokradeł, za wijącą się 
wstęgą szosy, wśród gęstych krzewów miejscami prześwitywały 
posrebrzane słońcem wody potoku. Dalej dolina rozwidlała się, 
jeszcze dalej drugi raz. Pierwsza odnoga wiodła pod Gniewowo, 
druga pod Młynki i Wyspowo, a główna dolina ciągnęła się pod 
Białą i dalej w* lasy sopieszyńskie. Jeszcze dalej na południe ciąg
nęły się pofałdowane, rozłożyste lasy lesóckie, wśród których przę
dła swój spokojny żywot moja wieś rodzinna. Ponad te lasy po
wędrowała ma myśl i tęsknota za tym wszystkim, co zostawiłem 
tam, nad Zbychowską Strugą.

Z objaśnień pani profesor dowiedzieliśmy się, że na Zamkowej 
Górze we wczesnym średniowieczu stał słowiański gród, który 
strzegł drogi biegnącej z głębi kraju nad Bałtyk. W grodzie tym 
w wypadku zagrożenia wojennego chroniła się okoliczna ludność. 
Tu też prawdopodobnie zbierali się nasi przodkowie na obrządki 
pogańskie. Świadczyć o tym mogą oddalone o ponad dwieście me
trów od wału ochronnego grodziska cztery kurhany. Na Zamkowej 
Górze naocznie poznaliśmy zasady lokalizacji i budowy dawnych 
grodzisk obronnych.

Wąską, nie uczęszczaną dróżką doszliśmy do kompleksu leśnego 
zajętego przez kalwaryjskie kapliczki. Obejrzeliśmy kilka z nich 
podziwiając cuda barokowego kunsztu zdobniczego. Znałem te ka
pliczki z pątniczych wypraw, ale wówczas nie zwracałem uwagi 
na misterną robotę dawnych rzemieślników i mistrzów sztuki ka
mieniarskiej i tynkarskiej. Zresztą nie sztuka mnie wówczas inte
resowała — bo i na niej się nie znałem, i ona mnie nie urzekła — 
lecz przekupnie i ich stragany.

Takich lekcji terenowych było znacznie więcej i one sprawiły 
chyba to, że historię pokochałem jeszcze bardziej i zostałem jej 
wierny do dnia dzisiejszego. Będąc później nauczycielem starałem 
się naśladować panią profesor i jak najwięcej lekcji historycznych 
przeprowadzać właśnie w zabytkach z minionych epok.



Część III — Wojenne bezdroża

Początk wojnę

Z niespokojnego snu wyrwała mnie krótka, lecz gwałtowna seria 
głuchych wstrząsów. Były tak silne, że aż szyby zadzwoniły żało
śnie w okienkach mojej rodzinnej checzi. Sen miałem niespokojny, 
bo wczesnym rankiem wybierałem się z rodzicami do Wejherowa, 
aby w tamtejszym gimnazjum kontynuować rozpoczętą przed dwo
ma laty naukę. Poprzedniego wieczoru spakowałem swoje klamoty, 
pozbierałem rozrzucone w czasie wakacji książki, wykąpałem się 
w drewnianej balijęe. Do snu ułożyłem się około» północy, ale 
z podniecenia długo nie mogłem usnąć.

W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku wszyscy byli podnieceni 
i nie tylko osobistymi sprawami. Powszechnie mówiono o wojnie, 
choć wielu w możliwość jej wybuchu nie wierzyło. Również mój 
ojciec, a w ślad za nim i ja uważaliśmy, że Hitler nie ośmieli się 
zaatakować Polski, mającej przecież tak silnych sojuszników, jak 
Francja i Wielka Brytania. Jednak wszystko to, co działo się 
ostatnio w Wolnym Mieście Gdańsku, a również na zachodniej 
granicy z Trzecią Rzeszą, nie świadczyło o pokojowych zamiarach 
nazistów niemieckich. Stosunek gdańskich bojówkarzy spod znaku 
swastyki do tamtejszej Polonii, również do mieszkańców Kaszub, 
utrzymujących od dawna stosunki handlowe z Wolnym Miastem, 
był z dnia na dzień coraz bardziej negatywny, od pewnego czasu 
wrogi, ostatnio wręcz brutalny. Napadano nie tylko na polskich 
pocztowców, kolejarzy, celników, pilotów portowych, studentów 
politechniki gdańskiej, ale także na wszystkich Polaków, na przy
bywających tu kilka razy w tygodniu handlarzy z Kaszub, nawet 
na dzieci uczęszczające do polskich szkół, w szczególności na pol
skich harcerzy. Wieści o wzmagającym się terrorze przynosiły do 
Zbychowa przekupki handlujące leśnym towarem i harcerze spę
dzający wakacje u swych krewnych w naszej wsi, na przykład
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u Warmowskich i Węsierskich. O poczynaniach niemieckiej Grenz
wache na zachodniej granicy donosili zbychowscy drwale i wła
ściciele zaprzęgów konnych zatrudnieni przy budowie uiriocnień 
ziemnych w rejonie Strzebielina-Luzina. Niemieccy strażnicy syste
matycznie prowokowali naszych, przekraczając granicę, nawiązując 
łączność z agentami piątej kolumny, szpiegując i wykonując zdję
cia polskich umocnień. Władze polskie z dużą rezerwą patrzyły 
na poczynania hitlerowskich prowokatorów i to nas w Zbychowie 
niepokoiło i złościło.

W izbie panował mrok, którego przyczyną była nie tylko wcze
sna pora, ale również gęsta mgła. Latałem po izbie jak obłąkany, 
mamrocząc pod nosem: — Gdze są moje buksę? Jo nie zdążę na 
ósmą do Wejrowa. — Za żadne skarby nie mogłem znaleźć od
powiednich części garderoby, choć wczoraj wszystkie ciuchy uło
żyłem przezornie na zedlu, a wyprasowany, już trochę przyciasny 
mundur szkolny mama zawiesiła na szafie. Moje zaniepokojenie 
było tym większe, że w chałupie nie było rodziców, a młodsze 
rodzeństwo, zbudzone wstrząsami podobnie jak ja, też ganiało po 
izbie, wyrywając sobie nawzajem szmatki. Całe to zamieszanie 
przerwał ojciec. Stanął na progu izby jakoś zmieniony, bardzo 
podrażniony, a zarazem poważny. Po pewnym czasie, gdy w izbie 
uspokoiło się nieco, zwrócił się przede wszystkim do mnie i bez 
ogródek rzekł: — To je pewno wojna!

Jeszcze nie całkiem ubrany wyszedłem z ojcem przed dom. Do
wiedziałem się najpierw, że za Zbychowem, na Równech Kawlach, 
niemiecki samolot, przypuszczalnie uszkodzony przez naszą arty
lerię, zrzucił z niewielkiej wysokości ładunek bomb, które na szczę
ście nie eksplodowały. Gdy mgła opadła, gdzieś nad Gdynią i Kępą 
Oksywską widać było od czasu do czasu błyski rozrywających się 
pocisków artylerii przeciwlotniczej, które zamieniały się później 
w obłoczki dymu. Od strony Reszek dochodziło głucho i bardzo 
odległe dudnienie.

— To strzelanie wskazeje na Gduńsk. To ju nie są żódne ma- 
newre. To je gwes początk wojnę — jakby jeszcze z niedowierza
niem zawyrokował ojciec.

Do mnie groza sytuacji jakoś nie docierała. Wciąż myślałem 
o inauguracji nowego roku szkolnego, o tym, żeby w porę wyje
chać do Wejherowa, bo prefekt Plewa nie lubił, gdy ktokolwiek 
spóźniał się na mszę rozpoczynającą uroczystości otwarcia kolejnego 
roku nauki. Ojciec chciał się ostatecznie upewnić o sytuacji, jaką 
przyniósł dzień 1 Września 1939 roku. Dlatego kazał mi uruchomić 
mój detektor — aparat kryształkowy na słuchawki, który zbudo-
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wałem w pracowni gimnazjalnej pod koniec ubiegłego roku szkol
nego, z czego byłem ogromnie dumny.

— A me przed szóstą reknieme do miasta? — z niepokojem pod
sunąłem moje obawy. — Me do miasta? — zdziwił się ojciec. — 
Zarozka je szósto, ustaw le aparat, niech posłechóme dzennika.

Zrobiłem, co ojciec kazał i choć sam byłem ogromnie ciekawy, 
oddałem słuchawki. Twarz ojca początkowo była obojętna, choć 
malowało się na niej wielkie skupienie. W miarę upływu czasu 
ojcowskie oblicze zmieniało się. Widać było, że resztki nadziei, tej 
złudnej nadziei, uciekły. Po dziesięciu minutach, które wydawały 
mi się wiecznością, ojciec zupełnie sposępniał. Odłożył słuchawki, 
przetarł ręką zafrasowaną, jakby o dziesięć lat starszą twarz i po
wiedział: — Do miasta me nie pojedzenie!

Nałożyłem na uszy słuchawki detektorka. Warszawa nadawała 
jakieś dziwne, niezrozumiałe szyfry: „Uwaga, uwaga, nadchodzi 
(lub przeszedł)...” I tu podawano jakieś głoski, cyfry, symbole, 
kody — jednak nic o wojnie. Dopiero później dowiedziałem się, 
że właśnie te kodowane wstawki były ściśle związane z wojną. 
Dotyczyły ponoć przelotu hitlerowskich samolotów nad terytorium 
Polski. Ale autorytatywne stwierdzenie ojca, że wojna się zaczęła, 
wystarczyło mi, żeby w nią uwierzyć.

— Wojna, wojna — powtarzałem bezwiednie, nie zdając sobie 
dokładnie sprawy ze znaczenia wypowiadanych słów, choć tyle się
0 tej wojnie w naszym domu mówiło. Bo ojciec uważany był przez 
mieszkańców Zbychowa za wyrocznię polityczną i w naszej lepian
ce od wczesnej wiosny często zbierali się ludzie, by wspólnym wiej
skim osądem i polityczną mądrością mego taty orzec, jakie następ
stwa mogą przynieść: szalejący od pewnego czasu Gdańsk, butne 
żądania Hitlera i jego sługusów, prowokacje graniczne i poczyna- 
nia miejscowych Niemców.

— Co robić, aby groźbie wojny zapobiec? — zastanawiali się 
uczestnicy wspomnianych spotkań. Powszechnie wierzono w siłę 
militarną Polski. Siłę tę starano się pomnażać dobrowolnymi zbiór
kami pieniężnymi, przekazywaniem na cele dozbrojenia armii róż
nych kosztowności. Ojciec, a za jego przykładem sołtys Waras
1 kilku innych rolników już trzeci rok z rzędu po żniwach przeka
zywali na Fundusz Obrony Morskiej po kwintalu żyta. Ja rów
nież — jeszcze w szkole powszechnej, a teraz w gimnazjum — 
przekazywałem, podobnie jak moi rówieśnicy, drobne oszczędności 
na Fundusz Obrony Narodowej. Na własne oczy widziałem, jak na 
placu ćwiczeń wojskowych w Śmiechowie starosta i biskup 7 Pel
plina w imieniu naszym — to znaczy mieszkańców powiatu mor
skiego — przekazali Baonowi Morskiemu z Wejherowa bodajże pięć
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zielono pomalowanych karabinów maszynowych. Złośliwi twier
dzili, że były to stare cekaemy, tylko świeżo pomalowane, ale ja 
w to nie wierzyłem.

Teraz, gdy wojna zaczęła nabierać realnych kształtów, dobra 
pani ze szkolno-wojskowej wesołej piosenki „Wojenko, wojenko...” 
stawała się złą panią, bo już na samym wstępie pokrzyżowała 
moje plany i zwykły porządek rzeczy. Przecież dziś miał nastąpić 
mój wyjazd do Wejherowa, a tu ojciec zdecydował, że nic z tego 
nie będzie. Bomby, które przed piątą spadły opodal wsi, mogły 
przecież spaść na nasze domy i posiać śmierć. A strapienie ojca 
i lament matki..

Piersze chuchmenie smierce

To wcale nie takie proste zostać na wojnie bohaterem. A ja chcia
łem nim zostać! Jeśli już nie na wzór rycerzy z czasów piastow
skich, jagiellońskich czy skrzydlatej husarii króla Jana, to przy
najmniej na wzór owych podrostków broniących tak dzielnie Gło
gowa, wieśniaków wspierających Czarnieckiego podczas potopu, 
a może kosynierów naczelnika Kościuszki czy partyzantów z okre
su powstania styczniowego. Lubiłem historię i czytałem prawie wy
łącznie literaturę historyczną. Słuchałem jak zaklęty opowieści 
mojego ojca i naszych sąsiadów, kiedy wspominali w długie zimo
we wieczory swe przeżycia z pierwszej wojny światowej. A o śpią
cych rycerzach pod Pucką ćórą dowiedziałem się, mając zaledwie 
kilka lat, od mojej matki.

Kiedy dudnienie od strony Gdańska wzmagało się, a na gdyń
skim niebie coraz częściej wybuchały ciemne obłoczki podobne do 
atramentowych plam w zeszycie niezgrabnego ucznia — postano
wiłem pójść na wojnę. Z tym zamiarem początkowo kryłem się 
przed wszystkimi, bo wiedziałem, że mama będzie lamentować, 
a tata surowo mnie skarci i chyba błogosławieństwa na ścieżki 
wojenne nie da.

Odszukałem harcerski plecak, który przed rokiem sprawił mi na
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biwak wujek z Gdyni, i potajemnie ładowałem przedmioty, po
trzebne moim zdaniem na wojnie. Wpierw włożyłem scyzoryk 
zwany finką, który prawdziwemu żołnierzowi na prawdziwej woj
nie miał służyć do obrony i zwyczajnych czynności. Następnie od
nalazłem aluminiową menażkę, do tej pory służącą do zup obozo
wych, a teraz niezbędną żołnierzowi. Wpakowałem też starą latarkę 
z prawie wypaloną baterią „Centra”, która miała oświetlać mroki 
wojny, i notes z ołówkiem, potrzebny żołnierzowi do prowadzenia 
dziennika, niewielki kocyk i wiele innych drobiazgów. Plecak był 
czubaty, tak czubaty jak moja fantazyjna czupryna, pod którą 
kłębiły się pomysły bohaterskich czynów, jakich miałem doko
nywać na malowanej Stegnie wojennej.

Wojna była prawdziwa, ale czy ja byłem prawdziwym żołnie
rzem? Powątpiewałem w to sam, ale wierzyłem, że nim zostanę, 
mimo moich szesnastu lat i pięciu miesięcy. O tych miesiącach 
nie zapominałem nigdy. One miały stanowić p mojej dojrzałości 
Szesnaście lat to wprawdzie niewiele, ale przecież były i liczyły 
się te miesiące... Jakoś dziwnie te liczby mi się kojarzyły: 
16 + 5 = 21; całe dwadzieścia i jeden!

Pierwszego września po podwieczorku zdecydowałem się zako
munikować mamie, że wybieram się do Wejherowa... na wojnę. 
Tego ostatniego wyrazu nie dodałem, bo twarz matki już po pierw
szej informacji wyrażała takie zaskoczenie i zdziwienie, że zabrakło 
mi odwagi na szczere wyjawienie właściwego celu mojej wyprawy. 
Zacząłem kręcić i kłamać: że to niby koniecznie muszę zobaczyć, 
czy czasem nie odbywają się lekcje, a jeśli nie, to harcerze na 
pewno mają zbiórki; dyżury przy szkolnej radiostacji też są nie
wątpliwie aktualne. Gdy te argumenty nie przekonały mamy, szu
kałem innych: ze stancji muszę przynieść pozostawione tam ciuchy, 
oddać do biblioteki wypożyczone na wakacje książki, zwrócić kole
dze Schimmelpfennigowi pożyczone słuchawki i lampę wzmacnia
jącą do detektorka...

Gadałem tak długo, aż mama, choć z wielką obawą i troską, 
powiedziała wrreszcie: tak. Zaraz chciałem wziąć nogi za pas, ale 
tata, który dowiedział się o moim zamiarze, zdecydował, że jeśli 
pójdę do Wejherowa, to dopiero jutro z rana. Zależeć to miało — 
jak to ojciec fachowo określił — od sytuacji wojskowej i przebiegu 
linii frontu. — Pchac sę Miemcóm w pesk nie je wcale roztropno, 

/ a na Wejrowo oni pudą całą mocą — zakończył ojciec męczącą 
dyskusję.

Rankiem 2 września 1939 roku zbyt czule, a tym samym podej
rzanie pożegnałem się z matką i pięciorgiem młodszego rodzeństwa, 
„po męsku” z ojcem i na przełaj wyruszyłem na wojnę. Ścieżkami
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na przełaj, bo przecież musiałem zabrać z Melcrowej drewutni mój 
załadowany plecak, który po kryjomu poprzedniego wieczora tam 
przezornie ukryłem. Idąc tak przez Wyspowo, Młynki,, później 
wzgórzami przez polanę Siedmiu Dróg, nuciłem od niechcenia, 
zupełnie podświadomie żołnierskie piosenki: „O wojence, białej 
pani”, „O żołnierzu tułaczu”, „O wodzu Piłsudskim na białym ko
niu” i tę kaszubską „Jedze, jedze rińca zbrojny”, którą w dzieciń
stwie często śpiewał mi dziadek.

Pogoda była cudowna. Sobotnie słońce, otrząsnąwszy się z mgli
stych oparów poranka, w osłoniętej wzgórzami dolinie Wyspow- 
skiej Strugi piekło jak podczas żniwnego lata. Przyroda tętniła 
życiem. Całym swoim jestestwem dokumentowała odwieczne pra
wo życia. A tu wojna, zaprzeczenie tego prawa, pogwałcenie prawa 
przyrody, sensu istnienia. Ale dla mnie istniała tylko wojenna sie
lanka. Maszerowałem dziarsko i w półtorej godziny byłem już 
w mieście.

Najpierw wstąpiłem na ulicę Ojców Reformatów, gdzie na rogu, 
w kamienicy emerytowanego leśniczego pana Schimmelpfenniga, 
mieściła się moja stancja. Chciałem zasięgnąć języka. Dowiedzia
łem się, że Niemcy zajęli Strzebielino i aresztowali tam wszystkich 
naszych kolejarzy. Wieści te przeniósł pracownik stacji, któremu 
udało się wymknąć Niemcom i dotrzeć do Wejherowa. Zamieszkał 
tymczasem w kamienicy Schimmelpfenniga u swego kolegi, maszy
nisty Dampca. Syn właściciela kamienicy, Franek, powiedział mi, 
że w gimnazjum przyjmują ochotników do harcerskiej kompanii, 
której organizatorem jest ponoć nasz hufcowy, druh Paweł Szefka. 
A lekcji nie ma i nie będzie aż do października, kiedy to nasi 
wypędzą Niemców aż pod sam Berlin.

Nie zwlekając długo pomaszerowałem do królewskiego gimna
zjum przy królewskiej ulicy. Jakoś dziwnie inne wydawało mi się to 
miasto. Ulice bez zwykłego o tej porze tłoku, prawie zupełny brak 
młodzieży w uczniowskich mundurkach, część sklepów zamknięta. 
Przeważnie pozamykane były kramy, których właścicielami byli 
Niemcy lub Żydzi Ci pierwsi uciekli do Rzeszy lub Wolnego 
Miasta Gdańska, ci drudzy — przeważnie w głąb Polski. Papie
rowe paski na oknach wywierały przygnębiające wrażenie. Wśród 
nielicznych przechodniów przeważały kobiety, z których znaczna 
część miała biało-czerwone opaski lub opaski z czerwonym krzyżem. 
Pełniły widocznie jakieś odpowiedzialne funkcje w nowej wojen
nej sytuacji. Nie było gwaru, zwykłej krzątaniny — oznak nor
malnego życia. Jezdniami przemykały samochody, motocykle, ro
wery, ale przeważnie z żołnierską obsadą. Na dachach wysokich 
kamienic czuwały patrole Ligi Obrony Powietrznej i strażackie.
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Gdy znalazłem się na wysokości Zielonej Apteki, zawyła przera
źliwie ratuszowa syrena, a za nią inne, rozmieszczone w różnych 
punktach miasta. Jakiś dziwny dreszcz sparaliżował moje członki. 
Wrosłem w chodnik i miałem wrażenie, że miasto wnosi rozpaczli
wą skargę na los, jaki ludzie mu zgotowali. Nie bardzo świadom 
tego, jak się to stało, znalazłem się w piwnicy kilkupiętrowego 
domu. Tam poczułem się dziwnie samotny. Żołnierskie porywy 
opuściły mnie zupełnie. Uczucia strachu i niepewności jutra wy
parły chłopięcą butę, pewność siebie i płochą odwagę. Przypomniał 
mi się dom i równocześnie cel, dla którego wybrałem się do Wej
herowa. Po odwołaniu alarmu lotniczego, gdy znalazłem się znowu 
na ulicy, powróciłem do dawnego stanu psychicznego.

Szkoła od frontu była zamknięta. Od tyłu, na boisku i w po
mieszczeniach doń przylegających, kręcili się strzelcy Baonu Mor
skiego, których doskonale odróżniałem po mundurach, bo wielo
krotnie obserwowałem ich ćwiczeni?, na poligonie śmiechowskim. 
Udałem się do sutereny, w której mieszkał woźny, pan Naczk. Jego 
syn, kolega ze szkolnej ławki, poinformował mnie, że ojciec jest 
w dyżurce na parterze. Pan Naczk zrobił na mnie dziwne wraże
nie. Stanął przede mną jakiś wysoki, poważny, a zarazem uśmiech
nięty, mierząc mnie z dołu do góry i z góry na dół, aż zatrzyma] 

wzrok na moim plecaku. Powagi dodawał mu odświętny mundur 
i migocące na nim medale i krzyże, których na co dzień nie no
sił. — Cebie sę też pewnie wojnę zachcało?

Powiedziawszy to z pewną ironią w głosie, uśmiechnął się do 
mnie, czego przedtem nigdy u tego surowego człeka, pierwszego 
„zastępcy” dyrektora, nie widziałem. — Pój le ze mną do derekto- 
ra i tej uzdrzime, co z tego bądze — powiedział i żołnierskim 
krokiem pomaszerował w kierunku dyrektorskiego gabinetu. Od 
pana dyrektora Staniewskiego wyszło właśnie dwóch wojskowych, 
stukając dziarsko obcasami. Poczułem znowu atmosferę żołnier
skiego patosu i do reszty pozbyłem się przygnębiającego uczucia, 
jakim zaraziłem się przed chwilą w schronie. A kiedy pan woźny 
również stuknął obcasami, zasalutował i zameldował mnie dyre
ktorowi, zrobiło mi się * gorąco i z podnieceniem, bez normalnego 
przy takim spotkaniu jąkania się, wyłożyłem mojemu przełożone
mu i wychowawcy cel przybycia.

Sądziłem, że pan dyrektor rozpocznie ze mną rozmowę od — 
ile masz lat? — ale się pomyliłem. Dowiedziałem się najpierw, że 
owszem, pan porucznik Dujanowicz, znany przyjaciel harcerzy, 
zorganizował z licealistów, uczniów innych szkół średnich, junaków 
Przysposobienia Wojskowego i ze starszej młodzieży z okolicznych 
wsi ochotniczą kompanię, która wyszła już w pole na wyznaczone
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stanowiska. Ze względu na brak umundurowania i broni więcej 
ochotników nie przyjmuje się. Na zakończenie naszej rozmowy 
padło pytanie, jakby od niechcenia: — A ile ty właściwie masz 
lat? — Domyśliłem się, że mój młody wiek był jednak główną 
przyczyną, dla której pan dyrektor odesłał mnie do domu.

Rozgoryczony i zły na mój szczenięcy wiek, udałem się jeszcze 
do koszar, ale tam bezpardonowo, wręcz ordynarnie odpędzono 
mnie od bramy, nie pytając nawet o lata. — Idź do mamy, synku, 
i nie zawracaj mi głowy — powiedział podoficer, dowódca -warty. 
A żołnierze kpinkowali, wyzywając mnie od mamisynków i nie
mowląt

— Dobrze, że nie powiedziałem w Zbychowie nikomu o tym, iż 
wybrałem -się do wojska — pomyślałem prawie głośno. — Byłby 
wstyd przed rodziną, koleżkami i całą wsią. — Z tą pociechą wró
ciłem późnym wieczorem do domu. Żołnierze nie puścili mnie dro
gą na Młynki, ale kazali iść szosą do Nowego Dworu, a stamtąd 
do Zbychowa. Na nowodworskich niwach, u podnóża Puckiej Góry, 
z którą wiązałem wielkie nadzieje — czuwało tam przecież śpiące 
wojsko — zauważyłem, że żołnierze i cywile kopali okopy. Kilku 
chłopców było nawet' w harcerskich mundurach. I znowu wstą
piła we mnie nadzieja, że może tu przyjmą mnie do żołnierskiej 
roboty. I przyjęli.

Kiedy po spędzonej w rodzinnej chałupie nocy oznajmiłem ro
dzicom, że idę kopać ziemne umocnienia dla wojska, zdecydowa
nego sprzeciwu nie usłyszałem. Podoficer z kompanii saperskiej 
skierował mnie bez specjalnych ceremonii i personalnych infor
macji do pana Bartosiaka, który kierował cywilną grupą fortyfi
kacyjną. Jak się później dowiedziałem, pan Bartosiak pochodził 
z Gdyni i należał tam do partii socjalistów. Mówiło się na nich 
„czerwoni”, przezywano ich bezbożnikami lub bolszewikami — 
tyle wiedziałem — a ksiądz na nauce radził wystrzegać się tych 
antychrystów. Od razu jednak poluoiłem pana Bartosiaka: był 
bardzo wesoły, jakiś swojski, ludzki, a szczególnie troskliwy o naj
młodszych swoich podwładnych, do których i ja przecież należałem. 
Lubił śpiewać i kiedy wieczorem ułożyliśmy się na sianie w sto
dole miejscowego dzierżawcy majątku grafa Keyserlingka, prze- 
śpiewał z nami całą godzinę. Znał wiele piosenek harcerskich i woj
skowych.

Kto chciał, mógł na noc pójść do domu, choć żołnierze mieli 
do pana Bartosiaka o to pretensję, bo był rozkaz, że nikt z grupy 
cywilnej nie może się oddalić. Pan podoficer obawiał się, że część 
cywilów nie przyjdzie nazajutrz do pracy. — Próżne obawy — 
mówił pan Bartosiak — jedni zosfaną, Inni przyjdą, a ja wolę za-
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wsze tych, którzy przyjdą sami, bo lepiej pracują i na nich można 
polegać. Nie lubię ludzi poganiać — dodawał.

Kolejnego dnia zostałem z grupą harcerzy oddelegowany do 
Zbychowa pod rozkazy pana Albekera (chyba'dobrze zapamiętałem 
jego nazwisko). Po południu przerzucony zostałem pod Gniewowo. 
Tam. kopaliśmy okopy na skraju lasu, równolegle do drogi prowa
dzącej do Redy. Żołnierze na przedpolu przygotowywali stanowiska 
dla karabinów maszynowych. Wieczorny prowiant przyniosły nam 
dziewczęta. Moja siostra Teresa mnie odnalazła i przyniosła jadła 
na kilka dni. Wieczorem otrzymaliśmy prawdziwą żołnierską kawę 
z żołnierskiej kuchni.

Noc spędziliśmy w lesie. Była to zupełnie inna noc niż poprzed
nia. W lesie odczuwało się wyraźnie chłód, bo nie było siana ani 
gorących piosenek, ani czyjegoś serca. Komary dokuczały nam do 
późnych godzin nocnych. Słychać było z różnych stron kanoriadę, 
ten groźny pomruk wojny. Na południu i zachodzie pojawiły się 
złowieszcze łuny, oznaka zbliżającego się frontu. Groźne błyski 
obserwowaliśmy nad Półwyspem Helskim. Wojna stawała się coraz 
bliższa i coraz groźniejsza.

Pomimo ogromnego zmęczenia nie mogłem zasnąć. Dokuczały 
nie tylko chłód, komary, świetlno-akustyczna orgia wojny, ale 
również świadomość tego, że wcale nie jesteśmy — jak to się na 
każdym kroku mawiało — silni, zwarci i gotowi. Wszędzie obser- 
vTowało się wielką improwizację. Widziałem grupę marynarzy 
w białych, wykonanych z drelichu mundurach, uzbrojonych w je- 
dnostrzałowe karabiny o długich, podobnych do szpad bagnetach. 
Widziałem kawalerzystów, zwanych krakusami, uzbrojonych tak 
różnie, jakby nie należeli do jednego oddziału. Niektórzy mieli tylko 
lance, inni tylko szable lub karabiny, których część wywodziła 
się zapewne sprzed pierwszej wojny światowej. Dowiedziałem się, 
że wycofano nas spod Puckiej Góry jedynie dlatego, że odcinek od 
Sopieszyna po Kamień nie był w ogóle obsadzony przez wojsko 
i dlatego w każdej chwili mogli nas zaskoczyć Niemcy.

Rankiem 5 września, a był to wtorek, saper w stopniu kaprala 
wybrał spośród cywilów grupę harcerzy — w tym również i mnie — 
i zaprowadził ją na skraj lasu w Kawlach pod Zbychowem, akurat 
naprzeciw Szemańskich Chojnę, gdzie mieścił się sztab odcinka. 
Przed samochodem osobowym na zydelku siedział starszy, ponad 
pięćdziesiąt lat liczący kapitan i zapytał, czy nie chcemy przejść 
do innej służby. Mnie nawet przez głowę nie przeszło, żeby powie
dzieć — nie. A nuż potrzebują nas do prawdziwie żołnierskiego 
zajęcia? Podobnego zdania byli wszyscy.

W wieku szesnastu lat było nas dwóch: ja i uczeń gimnazjum
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kościerskiego, Zbyszek. Pozostali byli nieco starsi. Kiedy kapitan 
uzyskał naszą zgodę, widząc zdecydowaną postawę całej wybranej 
grupy, powiedział: — Od tej chwili podlegacie temu oto panu — 
wskazał stojącego obok samochodu wysokiego młodzieńca w jakimś 
dziwnym mundurze, ni to harcerskim, ni to Katolickiego Stowa
rzyszenia Młodzieży. — Słuchajcie go i bez zastrzeżeń wykonujcie 
jego rozkazy. ■— To już naprawdę będzie żołnierska robota. — 
pomyślałem i za przykładem innych wyprostowałem się jak struna. 
Nowy nasz przełożony kazał siebie nazywać Alkiem. Powiedział 
nam, że podlegamy Akcji Socjalistycznej i mamy poważne zadanie. 
Każdego po kolei wziął na spytki i jak przed księdzem musieliśmy 
wyspowiadać się z naszego, jakże jeszcze krótkiego życia. Wyga
dałem się, że w ubiegłym roku zostałem przeszkolony przez Polski 
Czerwony Krzyż na sanitariusza i taką funkcję pełniłem w zastę
pie harcerskim. Otrzymałem torbę sanitarną naładowaną materia
łami opatrunkowymi i lekarstwami pierwszej pomocy. Skierowano 
mnie na odcinek Zbychowo—Gniewowo i polecono udzielać pomocy 
potrzebującym. A sanitariusz był już potrzebny, bo artyleria nie
miecka coraz częściej ostrzeliwała skraj lasów, gdzie prowadzone 
były roboty fortyfikacyjne. Również przy robocie zdarzały się od 
czasu do czasu drobne skaleczenia.

Nie byłem z powierzonej mi funkcji zadowolony. Uważałem, że 
jest to babskie zajęcie. Inni chłopcy zostali gońcami-łącznikami. 
Na przedpolu powstającej linii obrony budowano w laskach, za
roślach, na wzniesieniach specjalne gniazda oporu. Przed tymi 
gniazdami pełnili straż nieliczni żołnierze i młodzieńcy z Akcji 
Socjalistycznej, uzbrojeni w stare karabiny, fuzje i inne strzelby, 
a także w kosy osadzone na sztorc na drzewcach. Do każdej z tych 
grup przydzielony był goniec w mundurze harcerskim, który w wy
padku pojawienia się hitlerowców miał za zadanie ostrzec żołnie
rzy i ludzi pracujących na skraju lasu. — To jest już prawdziwie 
żołnierska robota — marudziłem i włóczyłem się ze swoją torbą 
wzdłuż linii rowów strzeleckich; niekiedy odwiedzałem ludzi pra
cujących na przedpolu.

Wkrótce jednak zmieniłem zdanie. Było to szóstego lub siódme
go września — dobrze nie pamiętam — gdy Niemcy skierowali 
na skraj lasów za Kawiarni ogień swojej artylerii. Początkowo po
ciski padały na pola, później daleko w las, ale gdy nad Kawiarni 
pojawił się samolot niemiecki, wobec którego byliśmy bezsilni, 
granaty poczęły rozrywać się w bezpośrednim sąsiedztwie pracu
jących ludzi. Wybuchła panika, szczególnie wśród kobiet. Ludzie 
uciekali na oślep. Wreszcie żołnierzom i starszym mężczyznom, 
służącym niegdyś w wojsku kajzerowskim, udało się opanować
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sytuację, ale skutki popłochu były fatalne. Przywołano mnie do 
młodej kobiety, której zerwana pociskiem gałąź pokaleczyła szyję 
i barki. Po obwiązaniu ran — pomagały mi w tym dzielnie inne 
kobiety — ranną z drzazgami w plecach odwieziono do Gniewowa, 
gdzie był wojskowy punkt sanitarny. Na moich kolanach skonał 
żołnierz, który zapędzając do wykopanych rowów przestraszonych 
cywilów sam został ciężko ranny odłamkiem pocisku. Dla niego 
już nie było ratunku. Pochowany został na Litwinowej Górze.

Teraz wojna wdarła się już w nasze szeregi i wyszczerzyła swoje 
zęby, pokazując prawdziwe oblicze. Powiew śmierci przeszedł zby- 
chowskimi piaszczystymi wzgórzami, choć wróg był jeszcze niewi
doczny. Asystować agonii człowieka, mając tak mało lat, to nie 
jest proste. Patrzeć człowiekowi w zachodzące mgłą oczy, hamo
wać jego naturalne odruchy, którymi pragnie odpędzić śmierć, to 
straszne, przerażające i okrutne zarazem. Dlaczego ten młody czło
wiek, postawny żołnierz, zapewne ojciec rodziny, musiał odejść? 
Dlaczego musiałem na to patrzeć? Bo takie są barbarzyńskie prawa 
wojny — zrozumiałem lo, mając lat szesnaście i pięć miesięcy.

Bohaterem jednak nie zostałem.

Jidą Miemce
\

Świt 8 września 1939 roku zastał mnie w niewielkiej ziemiance 
na skraju Tónkowi Chojnę w Kawlach pod Zbychowem. Mimo zmę
czenia nawarstwionego z dni poprzednich spałem zaledwie trzy— 
—cztery godziny. Przeżycia wczorajszego dnia długo spędzały sen 
z powiek i uczyniły go bardzo niespokojnym. Zbudziły mnie wy
buchy granatów artylerii wroga, które padały z jazgotem na ni
wach pobliskiego lasu. Opuchnięta, rubinowa tarcza słońca wyło
niła się z lasów łężyckich i — mimo pogodnego nieba — zamglona, 
zawstydzona krwawym zajęciem ludzi, rozpoczęła wędrówkę po 
niebieskim firmamencie.

— Nekój pod las. Tam je jeden knóp skaleczony! — wygonił

\
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mire z ziemianki Prangów Hubert i pognał z powrotem, ale już 
ze mną.

Rzeczywiście, odłamki granatu niegroźnie okaleczyły jakiegoś 
podrostka z Wyspowa, a moim obowiązkiem, jako sanitariusza for
macji fortyfikacyjnych, było śpieszyć z pomocą rannym. Opatrzy- _ 
łem ofiarę artyleryjskiego ostrzału i dziewczynę, która skaleczyła 
sobie stopę własną łopatą podczas pracy w ciemnościach nocy. Na
stępnie obszedłem będącą w budowie linię okopów od Redzkiego 
Rowu aż po Litwinową Górę, zmieniłem rannym opatrunki, opa
trzyłem odciski, rozdałem trochę tabletek z kogutkiem i aspiryny.

Przedpołudnie minęło spokojnie. Nawet pociski artyleryjskie 
padały hen daleko, może na Zagórze lub Rumię, a może aż na 
Kępę Oksywską. Tylko samolot z czarnymi krzyżami krążył nad 
polaną sześciu wsi, od czasu do czasu obniżając lot. Saperzy 
twierdzili, że szpera coś w terenie, maca przeciwnika, a to nie 
wróży nic dobrego. Gdy pojawił się nad Kawiarni, ludzie prze
rwali pracę i kryli się — zgodnie z poleceniem żołnierzy — za 
pniami drzew, pod miedzami lub w kępach zarośli.

Uczestnicy pierwszej wojny światowej twierdzili, że front zbliża 
się. Od samego rana wzmagało się głuche dudnienie od strony 
Wejherowa. Gdzieś za lasem, na linii widnokręgu, pojawiły się kłę
by dymu. Wyraźniejsze stawały się odgłosy wojny od strony Ka
mienia i Kołeczkowa. Tylko na naszej polanie było spokojnie. 
Jednak pan kapitan popędzał ludzi do pracy twierdząc, że wkrótce 
okopy będą potrzebne wojsku.

— Tam za Wespowsczim Jezorem są Miemce! Jedny są na ko
niach, dredżi jidą piechti — zameldował kapitanowi zziajany go
niec w harcerskim mundurku, nie zdając sobie w podnieceniu spra
wy z tego, że kapitan go nie rozumie. Przetłumaczyłem dowódcy 
meldunek. Z wrażenia również i ja plątałem z polszczyzną wyrazy 
kaszubskie, ale kapitan pojął sens meldunku i dla sprawdzenia 
podanych faktów wysłał w kierunku Wyspowskiego Jeziora dwóch 
żołnierzy, za którymi i ja podążyłem. Początkowo odganiali mnie, 
ale widząc, że czaję się i podchodzę tak jak oni, milcząco zgodzili 
się z moją obecnością.

Strach i ciekawość zawładnęły moją duszą. Podniecony niespo
dzianą wiadomością, tłumiłem lęk, ale koniecznie chciałem zoba

czyć choćby z daleka, tych fryców, którzy tak znienacka zjawili 
się tu, w pobliżu mojej rodzinnej wsi. Obecność żołnierzy doda
wała mi odwagi. Po drodze spotkaliśmy kilku młodzieńców z Akcji 
Socjalistycznej, którzy również twierdzili, że po drugiej stronie 
leżącego w dolinie jeziora widzieli zielonkawe sylwetki Niemców.
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Przeszliśmy Kawie. Przed nami łagodne, opadające zbocze, po
cięte równymi zagonami pól, dalej zarośla, laski nadbrzeżne i bły
szcząca tafla Wyspowskiego Jeziora. Jeden z żołnierzy zostawiając 
nas — to znaczy swego kolegę i mnie — wysunął się na skraj 
jerkowego pastwiska i przy pomocy lornetki zaczął obserwować 
leżące po drugiej stronie jeziora osiedle drwali — Wyspowo. Nam 
w zaroślach nie potrzeba było szkieł. I tak wyraźnie widać było 
maszerujące grupy żołnierzy i zaprzęgi konne na drodze prowa
dzącej z Nowego Dworu do Wyspowa i dalej w kierunku Gniewo
wi. Nad brzegiem jeziora przemknęło kilku jeźdźców. Zielonkawe 
mundury, takie same hełmy, no i karabiny gotowe do strzału. Nie 
mogło być złudzenia. To byli Niemcy!

Ogarnął mnie ponownie strach i pierwszym odruchem była chęć 
ucieczki. Zerwałem się nawet na równe nogi, ale żołnierz przy
cisnął mnie do ziemi i obsztorcował za nieżołnierskie zachowanie. — 
Te ce jes hops — powiedział. — Tć chcesz sę jima pokazać. — A do 
siebie dodał: — Tak to je wlec ze sobą smórkolę.

Zawstydziłem się ogromnie i przyczaiłem jak zając pod miedzą. 
Żołnierz z jerków wrócił i oznajmił nam, że w Ródkowi Chojnie, 
na naszym brzegu jeziora, też są Niemcy. Po naradzie żołnierze 
postanowili odesłać mnie z meldunkiem do kapitana, a sami zba
dać, czy aby nieprzyjaciel nie zmierza od strony Nowego Dworu 
w kierunku Zbychowa.

Kiedy zameldowałem kapitanowi o zaobserwowanych ruchach 
jednostek wroga, rozkazał żołnierzom zebrać sprzęt saperski, ścią
gnąć wszystkie wysunięte posterunki i odmaszerować w kierunku 
Gniewowa. Cywilom polecił iść do domów. Alek z Akcji Socjali
stycznej zalecił swym podwładnym udać się do Gdyni na ulicę 
Morską i tam zameldować się w biurze Polskiej Partii Socjalistycz
nej. Sam wsiadł z kapitanem do samochodu osobowego i pojechali 
w kierunku Gniewowa.

W Kawlach zrobił się niezgorszy ruch. Setki ludzi z narzędziami 
biegało to w tę, to w tamtą stronę. Niektórzy, a szczególnie mie
szkańcy Nowego Dworu, Wyspowa i dalej na zachód położonych 
wiosek, nie wiedzieli co ze sobą zrobić. Powstał jeszcze większy 
zamęt, gdy artyleria niemiecka wznowiła ostrzał Kawlowech 
Niwów. Nie obeszło się bez ofiar. Dwie osoby zostały ranne. Gdy 
spełniłem swój służbowy obowiązek, okazało się, że żadnych Alko- 
wych ludzi nie było, a młodzieńcy, którzy pozostali, nie mieli ochó- 
ty wędrować do Gdyni.

— Co robie? Jic dodom, cze za wojskiem do Gniewowa, cze też, 
jak Alek nakózół, do Gdyni? — tak głośno rozmyślałem.

Przerażała mnie samotna wyprawa do Gdyni, miasta oddalonego
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od Zbychowa o około piętnaście kilometrów. Ale rozkaz był wy
raźny. Miałem żal do gońców, którzy zostawili mnie tu samego. 
W nadziei, że ich dogonię, pomaszerowałem w kierunku Redzkiego 
Rowu. Tam napotkani uciekinierzy z sąsiednich wiosek poinfor
mowali mnie, że w kierunku Redy rzeczywiście przeszła grupa 
młodych ludzi, przeważnie w harcerskich mundurach. Przypuszcza
jąc, że byli to właśnie Alkowi gońcy z Kawlów, podążyłem ich 
śladem.

Suche było lato 1939 roku. Zbychowska Struga w Redzkim Ro
wie świeciła pustym dnem. Poszycie leśne szeleściło pod nogami. 
Borowiki stojące tuż przy drodze kłaniały się zastraszonym, po
smutniałym, śpieszącym się przechodniom. Ale któż owego późnego 
lata 1939 roku zwracał na nie uwagę? Leśne ptaki, zwykle radosne 
i rozśpiewane w czas takiej pogody, tego roku tylko Kwiliły ża
łośnie. A może to tylko mnie się tak zdawało?

Do granicy lasów grafowskiego i państwowego nie dogoniłem 
mych towarzyszy. Dziwnie pusty wydawał mi się ten las, którym 
wędrowałem w nieznane. Tam pod Wyspowem Niemcy, a gdzie są 
obrońcy? Według moich pojęć — podrostka nie znającego się na 
prawach wojny — tu wszystkimi drogami winni śpieszyć nasi 
żołnierze, by wyrzucić wroga z lesóckich lasów. — A może jednak 
źle idę — zastanawiałem się — może powinienem biec pod Nowy 
Dwór, pod Pucką Górę i budzić tam śpiących w jej wnętrzu ryce
rzy, budzić ich, by ratowali zagrożoną ojczyznę? Ale zgodnie 
z legendą śpiące tam chorągwie rycerskie mógł zbudzić wódz 
śmiały i odważny, wódz, któremu na sercu leżało tylko dobro ludu 
kaszubskiego. A czy my takiego wodza mamy?

W zagajniku przed Łysą Górą napotkałem patrol niebywale zmę
czonych żołnierzy. Dowiedziałem się od nich, że grupa harcerzy 
została przez nich skierowana w kierunku Białej Rzeki. Nie zasta
nawiając się długo, skręciłem na wschód przez Aurean do Zagórza 
z nadzieją, że tam się spotkamy. Wspinając się na dość strome 
wzniesienie raptem poczułem głód. Ostatni kęs chleba zjadłem 
rano w Kawlach. Torba była pusta, choć niezupełnie, bo miałem 
w niej trochę bandaży, nieodzowne nożyczki, pincetę, trochę kropli 
i tabletek. Skusiły mnie czarne, błyszczące, wykąpane w słońcu 
jeżyny. Jedząc spokojnie leśne pyszności, nagle poderwany zostałem 
przeraźliwym szumem, łoskotem, wyciem. To hitlerowski samolot 
wyskoczył zza wzgórza i tuż nad wierzchołkami drzew przeleciał 
jak zły bies, smętk przeklęty, i z szatańskim rechotem w mig się 
oddalił. Niebo należy do nich — pomyślałem — i nie zrywając 
już dalej jeżyn powędrowałem w nieznane.

Na płaskowyżu odgłosy wojny stały się wyraźniejsze: w półkolu
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grzmoty armat, wysoko nad lasem z charakterystycznym szumem 
przelatywały pociski artyleryjskie, a pod Gniewowem trzeszczały 
karabiny maszynowe. Na skraju niewielkiej polany, przy której 
usadowiła się leśniczówka Zagórze, cywile kopali rcwy strzeleckie. 
Drogą w kierunku Zbychowa posuwała się grupa kolarzy, zapewne 
zwiad wysłany przez dowództwo polskie. Poinformowałem ich, że 
Niemcy są już na polanie sześciu wsi w rejonie Wyspowa.

W godzinach popołudniowych dotarłem do Zagórza. W piekarni 
kupiłem pół bochenka chleba, a w sklepie kolonialnym wędzone 
ryby. Aprowizację miałem na co najmniej dobę z głowy. W Zagórzu 
panował spory ruch. Czerwone autobusy gdyńskie wiozły w kie
runku Redy żołnierzy i marynarzy, w innych byli cywile z łopa
tami i kilofami. Od strony Szmelty nadjechał konny oddział ni to 
żołnierzy, ni to pewiaków. Wszędzie wielka improwizacja.

Nad Rumią unosiły się dymy wywołane ostrzałem artyleryjskim. 
Poczułem się zagubiony. Tęsknota za domem i rodziną, za Zbycho- 
wem, złapała mnie za serce. Sam wśród obcych, wyzuty ze swego 
gniazda, rzucony w teatr wojny, poczułem, że żałość, lęk, nie
pewność jutra chwytały mnie za gardło. Natura kazała mi wracać, 
ale obowiązek wzywał do kontynuowania wanogi.

Tę szarpaninę z samym sobą przerwało wydarzenie, które roz
strzygnęło moje dalsze losy. Do dworca kolejowego Rumia-Za- 
górze zbliżał się od strony Gdyni jakiś dziwny pojazd szynowy. 
Niby to pociąg, ale inny, potężny, ociężały i groźny zarazem. 
Lokomotywa w środku pociągu. Przed nią lory załadowane szyna
mi, podkładami, narzędziami, za nią wagony towarowe z blasza
nym dachem, najeżone lufami karabinów maszynowych. Na innjnr 
wagonie wystające lufy działek, a wszystko, łącznie z lokomotywą, 
obłożone blachami pomalowanymi w pasy żółte i zielone. Na opan
cerzeniu lokomotywy biały wyraźny napis: „Smok Kaszubski”. 
Obsadę tego wolno wlokącego się potwora stanowili ludzie w gra
natowych mundurach: marynarze i kolejarze.

— A jednak mamy potężny pociąg pancerny — pomyślałem — 
i nadzieja, duma, potrzeba czynu zmobilizowały mnie do dalszej 
wędrówki, do rychłego osiągnięcia wyznaczonego celu.

Podniesiony na duchu, pomaszerowałem przez Janowo, Cisowę, 
Chylonię na Grabówek, gdyńską dzielnicę biedoty, slumsów por
towego miasta. Baraczki tu były sklecone z byle czego, pełne brud
nych dzieciaków. Robiły przygnębiające wrażenie. Za Szkołą- Mor
ską, w której znajdował się szp;tal wojskowy, w blokach spółdziel
czych znalazłem biuro PPS. Zameldowałem się i zostałem przydzie
lony do gdyńskich oddziałów fortyfikacyjnych. Po kolacji, składa
jącej się z gęsto gotowanego ryżu suto okraszonego mięsem woło-
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wym, skierowałem się na spoczynek do piwnic sąsiednich bloków'. 
Zagubiony w wielkim mieście, pełnym uciekinierów z całych Ka
szub, trapiony wciąż tęsknotą, znużony do granic możliwości, szyb
ko zasnąłem.

Na Oksewski Kępie

— Pobudka, pobudka! — donośny głos wdarł się w zakamarki 
piwnic domów spółdzielczych PPS na Grabówku i postawił mnie 
oraz moich towarzyszy na równe nogi. Była godzina szósta. Wygra
moliłem się z niewygodnego wyrka, na placu pomiędzy blokami 
ochlapałem się pośpiesznie zimną wodą, pobrałem całodzienne wy
żywienie i kawę do przypadkowo znalezionej butelki. Kawa była 
żołnierska, słodzona, ale chleb zwykły, miejski, za którym na wsi 
przepadaliśmy.

O siódmej podjechały cztery czerwone autobusy, do których 
wsiadło po około czterdziestu osób zaopatrzonych w różne narzę
dzia Mnie, jako wieśniakowi, przypadł w udziale toporek, taki 
specjalny, strażacki. Moją torbę sanitarną z czerwonym krzyżem 
uzupełniono materiałami opatrunkowymi, dodano zielone krople 
i trochę tabletek z kogucikiem. Funkcję sanitariusza miałem pełnić 
nadal.

Pojechaliśmy ulicą Morską w kierunku Chyloni. Przed dworcem 
kolejowym autobusy skręciły w stronę Pogórza na Kępę Oksywską. 
Przed rzeźnią, na krańcu Pradoliny Kaszubskiej, mnóstwo ludzi 
kopało szeroki i głęboki rów przeciwczołgowy. Byli tam mężczyźni 
i kobiety w różnym wieku i różnych zawodów. Gdy rząd autobu
sów wspinał się serpentynami na zbocze Kępy Oksywskiej, zauwa
żyłem, że opodal rzeźni, za dużym ogrodzeniem znajdowało się 
kilkaset sztuk bydła. W różnych miejscach na zboczach Kępy ko
pano ziemne umocnienia.

Na dość ostrym zakręcie autobusy gwałtownie stanęły, ponieważ 
rozległ się potężny huk, po pewnym czasie drugi i trzeci... Wielu 
pasażerów odruchowo schyliło głowy. Powiało po nas urojonym
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wiatrem, a szyby zatrzęsły się histerycznie. To stojąca opodal 
szosy bateria dział przeciwlotniczych otworzyła ogień do nieprzy
jacielskich samolotów, które wysoko, pod zasłoną przejrzystej 
mgiełki, leciały w kierunku Helu. Ruszyliśmy z miejsca. Po prze
jechaniu kilkuset metrów znowu usłyszeliśmy przerażający jazgot, 
przypominający wycie potworów z filmów grozy. Rozszczekały się 
karabiny maszynowe — te z ziemi, celujące w nurkujące maszyny 
wroga, i te z samolotów, siejące śmierć wśród obrońców Wybrzeża. 
Samoloty przeleciały nad baterią, nad naszymi głowami i wzbiły 
się znowu wysoko w jesienne niebo. Kolejne pikowały już z prze
ciwnej strony. Dalsza jazda okazała się niebezpieczna. Autobusy j 
zjechały na pobocze, a nam kazano kryć się w przydrożnych ro
wach.

Wtuliłem się pod ogołocone korzenie rosochatej sosny, rosnącej 
na skarpie obok szosy. Mając pewne poczucie bezpieczeństwa, my
ślami przeniosłem się do Zbychowa — do domu. Co tam się może 
dziać? Niemcy zapewne zajęli już moją wieś rodzinną, bo przygoto
wywana linia obrony przebiegała za wsią, skrajem lasów. I jeśli 
nasi żołnierze ją obsadzili, to i tak Zbychowo znalazło się po stro
nie przeciwnika. Czy rodzice, rodzeństwo i dziadkowie są w domu, 
czy w ziemiance, którą ojciec zbudował w pierwszych dniach woj
ny? Jak hitlerowcy zachowują się w stosunku do moich najbliż
szych? Te i inne pytania nachodziły mnie tu, na skraju Kępy 
Oksywskiej.

Tymczasem nadjechały kolejne autobusy i również stanęły na 
poboczach, bo posypały się bomby na pobliski las. Pasażerowie 
tych autobusów, podobnie jak my, rozpierzchli się po okolicznych 
zagłębieniach. Dziwne, że ludzie tak szybko, bez specjalnego szko
lenia, pojęli doskonale taktykę krycia się przed nieprzyjacielskim 
lotnikiem. To instynkt samozachowawczy i strach zapędzały ich 
w nierówności gruntu. Ja również się bałem, szczególnie wyjących 
nurkowców.

Serią broni pokładowej został uszkodzony jeden z naszych auto
busów. Robotnik w kombinezonie zgłosił się z szarpaną raną na 
lewym przedramieniu. Obandażowałem, jak mogłem najlepiej, tę 
paskudnie krwawiącą ranę i poradziłem robotnikowi, aby udał się 
do lekarza w punkcie opatrunkowym, który z rana mijaliśmy 
w Chyloni. Opatrzyłem też starszego, dziwnie ubranego i pociesz
nie zachowującego się jegomościa. Kryjąc się sam zranił sobie 
kostkę o jakiś głaz czy kawałek złomu.

Po uporaniu się z rannymi w ostatnim momencie wskoczyłem 
do ruszającego już autobusu. I dopiero wewnątrz zorientowałem 
się, że znajdują się w nim sami kolejarze. Żartując z mojej torby
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sanitarnej i — jak mówili — z zielonych jeszcze uszu odstających 
od ogolonej głowy, nazywali mnie synalkiem. Rzeczywiście byłem 
wśród nich najmłodszy i naprawTdę mogłem być wielu z nich sy
nem. Dlarego nie obrażałem się, ale było mi w tym nowym gronie 
nieswojo. Od starszego kolejarza z małym, czarnym i pociesznym 
wąsikiem dowiedziałem się, że wńększość z nich to kolejarscy pe- 
wiacy, a pozostali to ochotnicy i że kopią umocnienia pod Babimi 
Dołami. Nowy znajomy posadził mnie przy sobie i pocieszał. 
Twierdził, że nic złego się nie stało, choć pomyliłem autobusy. 
Przecież to nie ma znaczenia, z'jaką grupą spełnia się obywatelski 
obowiązek. Swój pogląd motywował 1ym, że lepiej trzymać się 
umundurowanej grupy niż cywilnej pstrokacizny. Przyznałem mu 
rację. Dał mi nawet granatową kolejarską marynarkę ze złotymi 
guzikami. Była za duża, ale czułem się w niej jakby adoptowany 
przez nowy zespół. Rola synalka w nowej grupie, choć godziła 
w honor szesnasto- i półrocznego podrostka, zaczęła mi odpowiadać.

Nasz autobus wjechał w zalesiony parów i zatrzymał się za 
budynkami szpitala, opodal przystani z malutkim, prowizorycznie 
urządzonym molem. Na północnym skraju wąwozu, w bukowym 
lesie, pod nadzorem podoficera-sapera kolejarze przystąpili do ko
pania okopowa Podobnie jak w Kawlach, przecinałem toporkiem 
korzenie w miejscach, gdzie kopali moi nowi znajomi, i w7 ten 
sposób Ułatwiałem im pracę. Byliśmy sobie nawzajem potrzebni. 
Ta współzależność w działaniu szybko wtopiła mnie w nowy ko
lektyw i po kilku godzinach pracy czułem się jak w swoim gronie. 
Grupa, do której mnie przydzielono, kopała okopy i stanowiska dla 
ckm nad samą krawędzią urwiska spadającego ku Zatoce Puckiej. 
Z tego miejsca rzucały się w oczy — bo szpital stał w parowńe — 
duże, wyraziste, czerwone krzyże namalowane na dachu szpitala 
i lśniące w jesiennym słońcu, lekko pomarszczone wody zatoki, 
oddzielone od otwartego morza kosą Półwyspu Helskiego. Dach 
szpitala, mimo tak wyraźnego oznakowania, był poważnie uszko
dzony przez bomby, a może i pociski artyleryjskie. Od kolejarzy 
dowiedziałem się, że łączność między Kępą Oksywrską a redutą 
helską była utrzymywana nocą i podczas mglistych dni.

Owego dnia, a był to dziewiąty września, w godzinach popołud
niowych nad wTodami Zatoki Puckiej pojawiły się z rzadka wpierw 
rozrzucone mgliste welony, które wkrótce zaczęły się łączyć, two
rząc mglisty całun nad taflą szafirowej wody. Wykorzystując tę 
osłonę wyruszył w stronę Jastarni kuter z jakimś ładunkiem oraz 
grupą marynarzy i cywilów. Miarowy stukot kutrowego silnika od
bijał się, potęgując łoskot, od spadzistych brzegów płaskowyżu 
Oksywskiej Kępy. Bicie kutrowego serca w miarę oddalania się
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od brzegu słabło, a sam kuter to chował się, to na przemian poka
zywał się w niezbyt szczelnej mlecznej powłoce. Po kilkunastu 
minutach znikł zupełnie.

W tym momencie zwróciło naszą uwagę groźne warczenie kilku 
maszyn Luftwaffe zbliżających się od strony Pucka. Leciały z dużą 
szybkością na niezbyt wysokim pułapie, w pewnej odległości od 
brzegu. Gdy znalazły się na wysokości oksywskiego cypla, zawró
ciły i wtedy dały się słyszeć wystrzały naszej artylerii przeciw
lotniczej. Ar talerzyści, mimo niewygodnego, bo niskiego lotu hitle
rowskich maszyn, próbowali je odpędzić od brzegów Kępy Oksyw
skiej i znad wód Zatoki Puckiej. Nawrót samolotów nie był jednak 
spowodowany ostrzałem artyleryjskim, lecz.. Aż trudno było uwie
rzyć!

— Tere je po kutrze — zawyrokował ku naszemu przerażeniu 
jeden z kolejarzy. — Nie kracz jak wrona — uciszył go inny.
I rzeczywiście! Po pewnym czasie usłyszeliśmy głuche detonacje 
na morzu, poprzedzone wyciem nurkujących samolotów, i złowiesz
cze trzeszczenie broni pokładowej. Cisza... I znowu to samo, i tak 
kilkakrotnie. W końcu wszystko ucichło. Tylko serca nasze łomo
tały przyśpieszonym tętnem i wyraźny lęk malował się na naszych 
twarzach. Dziwne, niepokoiliśmy się więcej o tych co na morzu 
niż o nas samych.

Ciekawość przezwyciężyła poczucie obowiązku. Zbiegliśmy do 
jaru na przystań. Było już tam kilku marynarzy i żołnierzy wojsk 
lądowych. Pomiędzy nimi snuły się bielą okryte i blade z niepew
ności siostry czerwonokrzyskie. Wszyscy chcieli przebić wzrokiem 
kotłującą się, jakby z przerażenia, mleczną biel. Płaty mgły ury
wały się, odsłaniając co pewien czas niewielkie połacie morza. 
Głucha cisza panowała teraz nad Zatoką Pucką. Złe przypuszczę- . 
nia pogłębił fakt, że nie było słychać warkotu kutrowego silnika.

Po długim czasie wypatrywania — przynajmniej mnie się tak 
zdawało — usłyszeliśmy niewyraźny, powtarzający się co pewien 
czas plusk wody. Niby to wiosło od czasu do czasu lekko musnęło 
spokojną toń zatoki, niby rzucony „kaczką” kamień odbijał się od 
powierzchni wody. A może to skaczące ryby z pluskiem spadały, 
mącąc przygnębiającą ciszę? Domysły były różne; chcieliśmy, żeby 
były realne. Wszyscy lub prawie wszyscy wiedzieli, że żadna z tych 
przyczyn nie była prawdopodobna, bo łodzi już dawno w Babich 
Dołach nie było, nikt z nas „kaczek” nie rzucał, a ryby we mgle 
nie skaczą po owady. A jednak plusk się powtarzał.

W momencie, gdy lekki powiew wiatru przerwał na chwilkę 
mglistą przykrywę, oczom naszym ukazał się widok, który do dziś 
mam — gdy stanę nad brzegiem morza — przed oczyma. Płynęli
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ku nam w pewnej odległości od siebie. Ten z tylu płynął — widać 
to było wyraźnie — ostatkiem sił. Ten pierwszy trzymał w zębach 
jakiś przedmiot i co pewien czas nerwowo oglądał się za swym 
towarzyszem niedoli, jakby chciał mu dodać nadziei i sił Mnie się 
zdavrało, że człowiek w granatowej koszuli — jak się później oka
zało marynarz — był w wielkiej rozterce: czy puścić ciężki karabin 
i pośpieszyć na ratunek słabnącemu koledze, czy uratować drogo
cenną w 1939 roku broń, pozostawiając losowi tonącego prawie 
cywila. Uratowanie broni i jednocześnie człowieka było niemożli
we. Chyba podobnie oceniło sytuację dwóch marynarzy na brzegu, 
bo jednocześnie zrzucili marynarki i skoczyli do wody ratować 
rozbitków.

Okazało się, że bomba, która spadła na rufę kutra, rozbiła go. 
Stało się to tak nagle, że tylko- mała część załogi i pasażerów zdo
łała opuścić tonącą jednostkę. Reszty dokonała broń pokładowa. 
Mgła dalej od brzegu była rzadka, a miejscami nie było jej wcale. 
Hitlerowscy piraci powietrzni lubowali się w strzelaniu do toną
cych rozbitków.

Tak to wojna ze swymi okropnościami ścigała nas i docierała do 
wszystkich, nawet do tych, którzy z dala od linii obrony brali 
w niej udział. Pełni przykrych wrażeń, późnym wieczorem wróci
liśmy na Czerwony Grabówek.

W kosynierskim batalionie

Podobnie jak wczoraj, załadowano nas w czerwone autobusy i skie
rowano do kopania umocnień ziemnych w rejonie Zagórza. Kolum
na samochodów mknęła ulicą Morską w kierunku Cisowej. Ktoś 
w autobusie, do którego zostałem przydzielony, zanucił piosenkę. 
Skoczna melodia żołnierska rozwiała nam, członkom drużyny for
tyfikacyjnej, resztki snu, przepędziła tęsknotę za domem, przywo
łała uśmiech na posępne twarze ochotników. Mijaliśmy wojskowe 
ciężarówki i samochody ze znakami czerwonego krzyża. Był to 
widomy znak krwawych walk toczących się na niedalekiej linii
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obrony. Na ulicy było prawie pusto. Tylko przed piekarniami 
ustawiały się kolejki kobiet, starców i dzieci w oczekiwaniu na 
świeży chleb.

Nagle zgrzytnęły hamulce. Przed nami z ulicy Kartuskiej wy
jechał brudnozielonkawy wojskowy samochód osobowy i zagrodził 
drogę naszemu autokarowi. Tuż przed autobusem skręcił na prawo 
i wjechał do pizydrożnego rowu. Zauważyliśmy wszyscy, że żoł- 
nierz-kierowca ledwie panuje nad kierownicą i słania się w aucie. 
Wyskoczył nasz kierowca, a za nim wszyscy pasażerowie. Zobaczy
łem, że na tylnym siedzeniu pochylony był nad kałużą krwi major
0 bladej jak ściana twarzy, przymkniętych powiekach i wykrzy
wionych ustach. Charczał niewyraźnie. Nagle wyprężył się, szeroko 
otworzył zaciągnięte bielmem oczy i bezwładnie opadł na siedze
nie. Na szybach, oblachowaniu samochodu, na płaszczu majora 
widać było ślady kul. Nie ulegało wątpliwości, że samochód został 
ostrzelany i to w niedalekiej odległości od krzyżówki, na której 
staliśmy. Kierowca samochodu opadł na kierownicę i wyszeptał 
ledwo słyszalnym głosem: — Tam przed lasem, z baraku... z kara
binu maszynowego, hitlerowcy...

W naszym gronie znalazł się kierowca, który wsiadł do samochodu
1 odjechał z rannymi w kierunku Gdyni, by jak najprędzej zna
leźli się w szpitalu. Tymczasem do zbiorowiska ludzi, które po
wstało w miejscu niedoszłego wypadku samochodowego, dołączył 
stacjonujący w podwórku któregoś z zabudowań konny oddział 
Krakusów. Kiedy jeźdźcom powtórzono słowa kierowcy z poszko
dowanego samochodu, galopem pognali w kierunku Dęptowa. Wraz 
z kilku młodymi zapaleńcami pobiegłem za nimi. Co nas tam 
poniosło — sam nie wiem. Chyba chęć udzielenia pomocy żołnie
rzom lub złapania dywersantów. Gdy znaleźliśmy się w połowie 
ulicy Kartuskiej, usłyszeliśmy strzały: najpierw pojedyncze, a po 
jakimś czasie krótkie serie z broni maszynowej. Powstrzymały nas 
w biegu detonacje, jakby wybuchy ręcznych granatów. W prze
dłużeniu ulicy Kartuskiej, gdzieś pod lasem, toczyła się walka. Za
trzymaliśmy się w bramie podwórka. Starszy energiczny pan nie 
pozwolił nam biec dalej.

Kilku kawalerzystów i grupka cywilów z opaskami na rękach 
prowadzili związanych paskami, trzech młodych ludzi. Dwóch mia
ło studenckie czapki. Jeden z nich był lekko ranny w skroń. Jak 
się później okazało, byli to studenci politechniki z Wrzeszcza. Z pod
dasza baraku ostrzelali ręcznym karabinem maszynowym przejeż
dżający drogą brukowaną kocimi łbami samochód wojskowy. 
Z minami niewinnych pajaców, patrząc z przestrachem na zagnie
wany tłum, szli potulnie w obstawie żołnierzy. Na ulicy zbiegło się
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wielu miejscowych i zamiejscowych ludzi, bo na podwórkach do
mostw stały furmanki uciekinierów z okolicznych wiosek kaszub
skich. Ludzie byli wściekli na zuchwałych hitlerowców i oberwa
łoby się im porządnie, al,e Krakusi ich osłaniali twierdząc, że nie 
wolno krzywdzić jeńców.

Gdy znaleźliśmy się na głównej ulicy, stwierdziliśmy z przera
żeniem, że nasze autobusy odjechały. Co robić? Gdzie szukać na
szych towarzyszy? Dokąd pójść? Tak zastanawialiśmy się z Heniem. 
Henio też należał do „łopaciarzy”, ale był o pełne dwa lata starszy 
ode mnie. Podobnie jak ja był uczniem gimnazjum, ale kartu
skiego czy kościerskiego — dokładnie nie pamiętam. Spaliśmy 
ostatniej nocy razem i tak zaprzyjaźniliśmy się.

Narzędzia pozostały w autobusie. W tej sytuacji postanowiliśmy 
udać się z powrotem do naszego sztabu na Grabówek, żeby stam
tąd ewentualnie zabrać się z następnym transportem na miejsce 
pracy. Przechodząc przez centrum Chyloni — o ile w ogóle o ja
kimś centrum na tym przedmieściu może być mowa — byliśmy 
świadkami wzruszającej sceny. Do punktu opatrunkowego przy
wieziono na jednokonnym wozie chłopskim ciężko rannego kapita
na piechoty. Majaczył i stale szukał wokół siebie prawdopodobnie 
pojowej aktówki szepcząc: — Nie oddam szwabom papierów, ode
ślijcie dokumenty do sztabu, — To znów wydawał rozkazy. Gdy 
podano mu jakąś zdobytą przypadkowo aktówkę, przycisnął ją do 
piersi i uspokoił się.

W kuźni stojącej opodal kapliczki na Chyloni pracowało z peł
nym zaangażowaniem kilku kowali. Pomagało im parę osób mają
cych czerwone lub biało-czerwone opaski na rękawach. Przed kuź
nią leżał stos kos bez trzonków. Dwóch kowali ucinało je mniej 
więcej w połowie i uciętym końcem wkładało w żar paleniska. Inni 
dorabiali na kowadłach uchwyty z rozżarzonego metalu, pozwala
jące umocować ostrza na drewnianych trzonkach. W ten sposób 
powstawała prymitywna, jak na XX wiek, broń — racławickie 
kosy.

Swój pobyt w oddziałach fortyfikacyjnych zawsze traktowałem 
jako przejściowy. Dotarłem do Gdyni nie po to, aby kopać rowy, 
lecz żeby walczyć z brutalnym najeźdźcą. Dotychczasowe próby 
zaciągnięcia się do jakiegoś zbrojnego oddziału kończyły się na 
prostym stwierdzeniu: niestety, brak broni. Przerabiane w chyloń
skiej kuźni na broń sieczną kosy wzbudziły nowe nadzieje. Nasze 
postanowienie — moje i Heńka — było konsekwencją tego, co 
oglądaliśmy przed chwilą. Udamy się do oddziału, dla którego broń 
ta była przygotowywana. W kuźni od pomocnika z czerwoną opa
ską, który początkowo nie chciał z nami rozmawiać, dowiedzieliśmy
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się, że w blokach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Grabów- 
ku organizuje się oddział kosynierski.

A więc w naszych blokach. Raźno pomaszerowaliśmy dalej w kie
runku Grabówka. W rejonie Szkoły Morskiej, gdzie znajdował się 
szpital wojskowy, dogoniliśmy oddział cywilów, którzy maszero
wali jezdnią śpiewając żołnierskie piosenki, a od czasu do czasu 
skandowali: „My nie damy Niemcom Gdyni! My chcemy broni! 
Obronimy naszą Gdynię! Wzywamy odważnych do nas, do batalio
nu kosynierów!” Młodzi ludzie w bluzach przypominających mun
dury harcerskie szli chodnikami i rozdawali ulotki. Podeszliśmy 
też po drukowaną kartkę. Heniek dostał jedną, a ja zamiast ulot
ki— figę. — To nie dla ciebie, jesteś jeszcze za mały — powie
dział mi rozdający ulotki, niewiele starszy ode mnie ważniak.
0 mało nie podskoczyłem do niego i nie zdzieliłem go moją torbą. 
Ale Heniek powstrzymał mnie rzekłszy: — Zostaw gówniarza, bo 
go okaleczysz.

Kartka wzywała, a właściwie nie kartka, lecz Komenda Drużyn 
Robotniczych — więc nasza komenda — robotników i wszystkich 
odważnych do walki na śmierć i życie z odwiecznym wrogiem, 
jakim był germański najeźdźca. Wszyscy nie lękający się śmierci 
mieli dziś, 10 września, stawić się w blokach przy ulicy Morskiej.

Dołączyliśmy do kolumny i pomaszerowaliśmy po upragnioną 
orom Na placu przed gmachem, w którym mieściła się Komenda 
Drużyn Robotniczych, znajdowała się spora grupa mężczyzn w ko
lejce do rejestracji. Nad improwizowanym biurem rekrutacyjnym 
zawieszono czerwony transparent z napisem: „Śmierć lub zwycię
stwo! \ Stanęliśmy również w kolejce. Heńka zarejestrowano i da
no mu coś w rodzaju legitymacji z nadrukiem: „Batalion Czerwo
nych Kosynierów”. Mnie odsyłano do mamusi. Byłem wściekły. 
Tłumaczyłem, że mamusia jest po drugiej stronie frontu i że do 
Niemców nie mam zamiaru wędrować. Wstawił się za mną Heniek
1 nawet oświadczył, że albo będziemy razem w kosynierskim bata
lionie, albo razem pójdziemy tam, gdzie pieprz rośnie. Obrażono 
się na nas, ale w końcu poradzono, żeby udać się do Etapu Emi
gracyjnego, może tam mnie przyjmą. Zresztą wszystkich tam odsy
łano po zarejestrowaniu.

Doszliśmy ulicą Morską do toru kolejowego, który przecinał 
szosę, a następnie torem do położonych na skraju lasów zabudo
wań Etapu Emigracyjnego. Tam rr ieliśmy kolejną przeprawę z woj
skowym wartownikiem, który za nic na świecie nie chciał mnie 
wpuścić na dziedziniec, bo nie miałem owej legitymacji. Wreszcie 
dał się przekonać i skierował nas do skrzydła zajętego przez kosy
nierów. A tam była nie lada pstrokacizna. Jedni mieli mundury
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przypominające wojskowe, inni kolejarskie, pocztowe, celników, 
jeszcze inni — szkolne i studenckie, a także Milicji Socjalistycznej, 
Przysposobienia Wojskowego, Strzelca, Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, harcerskie. Część nosiła zwykłe robotnicze kombinezony. 
Wszyscy mieli stalowe hełmy, a na rękawach opaski.

W sztabie kolejna rejestracja i przydział do odpowiednich drużyn 
i plutonów. Znowu te same trudności z moją rejestracją. Po dłu
gich prośbach i stanowczym postawieniu sprawy: — obu, albo 
żadnego — zaprowadzono nas przed oblicze szefa batalionu (o ile 
dobrze pamiętam, nazywał się por. Jarecki), który śpiesząc się ■ 
bardzo, kazał nas przyjąć do wewnętrznej służby wartowniczej.
To nam nie było w smak, bo przecież chcieliśmy bić się w pierw
szej linii z Niemcami, ale lepsze to niż łopata lub toporek. Począt
kowo nikt się nami nie interesował. Nie otrzymaliśmy nawet kos. 
Wszyscy byli zajęci kompletowaniem, organizacją i wyposażeniem 

, pierwszej kompanii kosynierskiej, której dowódcą został por. rez. 
Kąkolewski, a która w nocy miała wyruszyć na linię obrony 
w rejon Łężyc.

Noc spędziliśmy w jednej z pustych sal na podłodze, razem 
z ludźmi różnych zawodów i w różnym wieku. Od współtowarzy
szy dowiedzieliśmy się, iż flota brytyjska przekroczyła rzekomo 
Skagerrak i znajdowała się na Bałtyku. Lada dzień Anglicy i za
pewne Francuzi, nasi sojusznicy, wylądują na polskim Wybrzeżu 
i rozpocznie się pościg za Niemcami. Ale my byliśmy bez broni.
W przeciwieństwie do kolegi nie mogłem zasnąć. Wałęsałem się 
więc po gmachu, w którym panował wciąż duży ruch, i traf chciał, 
że zaszedłem do skrzydła, w którym mieścił się sztab Lądowej 
Obrony Wybrzeża. Poszedłem do ubikacji i w świetle latarki zauwa
żyłem w skrytce na miotły zawieszony na gwoździu pas wojskowy.
Nie namyślając się wcale porwałem cenną żołnierską zdobycz 
i ukryłem ją w zaroślach obok rezerwowego wyjścia z gmachu. Był 
to czyn niegodziwy, ale w cnwili jego popełnienia nie myślałem 
o tym. Żądza posiadania czegoś naprawdę żołnierskiego była tak 
wielka, że zasady moralne zeszły na drugi plan. Kiedy chowałem 
zdobycz w krzakach, zauważyłem, że w zwiniętym pasie jest nie
wielka kabura z pistoletem małego kalibru. Odruchowo chciałem , 
pas i pistolet odnieść na dawne miejsce, ale zabrakło mi odwagi. 
Zresztą zauważył mnie patrol zza ogrodzenia i wpędził do wnętrza.

Nazajutrz otrzymaliśmy opaski i przydział czynności. Heniek 
dostał kosę i poszedł z grupą kosynierów na ćwiczenia. Mnie przy
dzielono funkcję niby to wartownika i gońca zarazem. Miałem 
służbę przy magazynach, a dodatkowo wysyłano mnie do biura 
batalionu w blokach spółdzielczych przy ulicy Morskiej. Po obie-
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dzie, który przywieziono w' bańkach od mleka, miałem trochę 
wolnego czasu. Odszukałem wieczorną zdobycz. Ponieważ moja 
kolejarska marynarka przypominała raczej płaszcz, była luźna 
i niewygodna, opasałem ją rzemieniem i poczułem się zaraz doro
ślejszym żołnierzem. Miałem guziki z orzełkiem, wojskowy pas, 
a później obdarzono mnie nawet stalowym hełmem, których w ma
gazynie było w bród. Nosiłem torbę sanitarną, z którą nie rozsta
wałem się w ciągu dnia. Pistolet ukryłem głęboko w kieszeni mary
narki, a kaburę — nie wiem doprawdy dlaczego — wyrzuciłem.

Na wieczornym apelu jeden z oficerów zwrócił uwagę na moją 
torbę z czerwonym krzyżem. Wywołał mnie z szeregu i musiałem 
zrelacjonować mu jej dzieje i zadania. Zbadał zawartość i zapytał, 
czy znam lasy witomińsko-chylońskie. Odpowiedziałem że tak, 
choć znałem tylko główne szlaki przecinające te lasy. Zgodziłem 
się wziąć udział w nocnym wypadzie, jednym z wielu, jakie posta
nowiono zorganizować. A więc stałem się przydatny — i to do 
poważnych i odpowiedzialnych zadań. Byłem dumny jak paw. 
Kazano mi uzupełnić torbę materiałami opatrunkowymi w punkcie 
sanitarnym mieszczącym się w bloku Dowództwa Lądowej Obrony 
Wybrzeża.

Zebrała się cała grupa wypadowa. Jej dowódcą mianowany zo
stał bosmanmat „Pirat”, prawdziwy wilk morski, krępy mężczyzna 
w średnim wieku, o syczącym głosie. Przyprowadził jeszcze dwóch 
podobnych do siebie marynarzy. Dołączono sześciu kosynierów 
i mnie w charakterze sanitariusza i łącznika. Miałem dobrze za
pamiętać drogę, żeby w potrzebie dotrzeć do Etapu Emigracyj
nego z meldunkiem.

O zmroku wyruszyliśmy w las. Początkowo maszerowaliśmy 
raźno leśną drogą, napotykając nasze placówki i patrole. Prowa
dziło nas dwóch kosynierów w wieku około trzydziestu lat. Dobrze 
znali drogę. Gdy się ściemniło, weszliśmy na leśny dukt i przez 
znaczne wzniesienia i dość głębokie doliny doszliśmy do iglastego 
zagajnika. Dalej posuwaliśmy się bardzo ostrożnie i tylko gęstwiną 
leśną. Dróg w tym miejscu strzegli okopani Niemcy. Patrole gdań
skiej Landespolizei przemierzały leśne dróżki. Wysoko na sklepie
nie niebieskie wylazł sierp księżyca, a ponieważ niebo było prawie 
bezchmurne, było dość widno. Zagajnik się skończył. Przed nami 
w piennym lesie koczowała znaczna grupa Niemców. Słychać było 
ich rozmowy. Nie przejawiali zbyt wielkiej ostrożności. Przewod
nicy wprowadzili nas w bagnisty, nieprzyjemny jar, którym do
tarliśmy na skraj lasu. W dali widać było łuny pożarów i wszę- i 
dzie na drogach kręcili się Niemcy. Dość gęsto rozrzuconymi na 
miedzy zaroślami doszliśmy do jakiegoś ogrodu czy parku. „Pirat”
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podzielił nas na dwie grupy. Dwóch wspomnianych kosynierów, 
z których jeden pochodził z majątku Chwarzno — bo tam udało 
nam się szczęśliwie dotrzeć — a drugi z wybudowań tej miejsco
wości, w towarzystwie dwóch marynarzy uzbrojonych w niemiecki 
pistolet maszynowy, broń krótką, noże i większą ilość ręcznych 
granatów, zaczęło czołgać się w kierunku zabudowań folwarcznych. 
Ich zadaniem było przejście przez piwnicę do pomieszczeń dwor
skich, w których ulokował się sztab jednego z batalionów gdań
skich żołdaków, i zlikwidowanie go.

,Pirat” rozstawił uzbrojonych w broń palną kosynierów tak, 
aby mogli w razie niepowodzenia skutecznie ^ubezpieczać czwórkę 
wypadową. Ja pozostałem przy bosmanmacie, który wsunął się 
do krzaków na górującym w parku klombie. Stąd obserwowaliśmy, 
a raczej nadsłuchiwaliśmy, co dzieje się z grupą szturmową, jak 
wspomnianą czwórkę określił nasz dowódca. Nie wiem, czy nie 
dobrze się stało, że stojące za osiedlem baterie niemieckich dział 
zaczęły ostrzał domniemanych pozycji polskich. Był to ogień po
wolny, nękający. Zagłuszał skutecznie nieprzewidziane hałasy.

Czekaliśmy długo, bardzo długo — mnie się zdawało, że wiecz
nie. W momencie, gdy zabłąkane chmury zakryły okrojony księ
życ, a artyleria nieprzyjacielska oddała kolejną salwę, w dworku 
wywiązała się strzelanina. Trwała krótko, a po niej nastąpiły 
wybuchy, zapewne ręcznych granatów". Wyleciała gdzieś szyba, 
powietrze przeszył przeraźliwy krzyk, a w jednym z okien zaczęły 
palić się zasłony i firanki.

A więc nareszcie zaczęło się. Odruchowo chwyciłem w kieszeni 
za mój pistolet, którego posiadanie wciąż jeszcze ukrywałem. „Pi
rat” denerwował się, coś mamrotał pod nosem i z wysiłkiem pa
trzał przed siebie, jakby chciał przeniknąć otaczające nas teraz 
ciemności. Ogarnął mnie strach. Zdawało mi się, że za każdym 
krzakiem, za każdym pniem czyha na nas nieprzyjacielski żołnierz. 
I rzeczywiście w otoczeniu dworu rozpoczął się ruch, bieganina, 
nawoływanie. Słychać było wy dawane wT języku niemieckim roz
kazy.

— Tak, to oni — omal nie krzyknąłem, a dowódca odruchowo 
złapał mnie za ramię. Kroki... a później cztery cienie zbliżały się 
do zakrzaczonej miedzy. Wyszli cało! Wyszli cało! My i rozstawie
ni kosynierzy bez rozkazu dołączyliśmy do nich. Dwóch z grupy 
szturmowej niosło jakiś garnek, pozostali — pasy i broń. Udało 
się! Nogi, jakby wyrosły im skrzydła, poniosły nas tą samą drogą 
do naszych po przeciwnej stronie lasu. Za nami pozostał zgiełk, 
nawoływanie i pojedyncze strzały nie wiadomo do kogo. I w lesie 
zrobił się ruch, ale byliśmy już w zbawczym parowie. Dalej zagaj-
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iiik, na jego krawędzi trochę patroli niemieckich, które nas nie 
zauważyły, i szeroka strefa niczyja. O mało nie zostaliśmy na 
skraju płaskowyżu, z którego schodziło się już do przedmieść Gdy
ni, ostrzelani przez nasz żołnierski patrol.

Udało się. Poszło gładko. Zmęczeni, ale uradowani, w chwili 
kiedy na wschodzie pojawiła się zorza poranna, dotarliśmy z mila
mi bohaterów do Etapu Emigracyjnego. Teraz okazało się, że nasi 
szturmowcy oprócz zdobycznej broni przynieśli pełen rondel pol
skich srebrnych monet. Natknęli się nań w piwnicach chwarzneń- 
skiego majątku, którego właścicielem był Niemiec. Widocznie uwa
żał, że polski srebrny bilon będzie miał wartość nawet na wypadek 
wojn}'.

Po obfitym śniadaniu zasnęliśmy snem ludzi szczęśliwych, którzy 
czuli rozkosz z dobrze wykonanego zadania. Spałem długo, dłużej 
niż pozostali uczestnicy wypadu. Nikt mi nie przerwał snu. Wygra
moliłem się z barłogu w godzinach popołudniowych. Przy obiedzie 
dowiedziałem się, że poszukują kosyniera, który zna dobrze lasy 
pod Zagórzem, te od strony polany łężyckiej. Znałem je dobrze, 
bo wówczas, kiedy byłem uczniem szkoły w Zagórzu, tam organi
zowaliśmy podchody w ramach wychowania fizycznego czy też 
w czasie zajęć harcerskich.

Doprowadzono mnie do bosmana „Witka”, który organizował wy
pad w te lasy. Po dłuższym namyśle zgodził się na mój udział, ale 
tylko w charakterze przewodnika. Mieliśmy wyruszyć wieczorem, 
lecz „Witek” nie otrzymał karabinu maszynowego, bez którego — 
tak uważał — cała wyprawa nie miałaby sensu. Wreszcie późnym 
wieczorem przysłano trzech żołnierzy Obrony Narodowej ze sta
rym ręcznym karabinem maszynowym. Wyruszyliśmy o świcie: 
czterech marynarzy, trzech żołnierzy rezerwy i dziewięciu kosy
nierów, wśród których i ja się znalazłem. Dziewięciu miało broń 
palną: karabiny, sztucer, fuzje, a dowódca parabellum. Pozostali 
mieli kosy. Przed wymarszem „Witek” wręczył wszystkim oprócz 
mnie po trzy ręczne granaty. Byłem tym urażony i na przekór 
takiemu potraktowaniu pokazałem bosmanowi mój „zdobyczny” 
pistolet. Miało to znaczyć, że nie chcę broni z łaski, mam swoją. 
Jego stosunek do mnie raptownie się zmienił, a rola przewodnika 
poszerzyła się o rolę żołnierza. Na otarcie łez — jak powiedział 
dowódca — odstąpił mi jeden ze swoich granatów.

Kawałek za Cisowę maszerowaliśmy szosą, a następnie weszliśmy 
w las i jego skrajem doszliśmy na wysokość Janowa. W miejscu, 
gdzie las przechodź* przez szosę, zauważyliśmy nieprzyjacielski 
zwiad konny. Nie spostrzeżeni obeszliśmy Niemców i przez wzgórza 
porośnięte zagajnikami i młodniakiem dotarliśmy do rozwidlenia
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dróg brukowanych, prowadzących ze skraju Szmelty do Łężyc 
i przez Starą Piłę, Piekiełko do Kamienia. W przydrożnych za
roślach przygotowaliśmy zasadzkę. Jak się dowiedziałem z rozmów, 
zadaniem naszym było niedopuszczenie większych s:.ł niemieckich 
do rejonu Szmelty—Zagórza, skąd dowódca obrony Wybrzeża 
płk Stanisław Dąbek organizował zaskakujący atak w kierunku 
na Redę w celu odcięcia znacznych sił niemieckich na Mościęh 
Błotach, w Rumi i na skraju Kępy Oksywskiej.

Przepuściliśmy kilka motocykli, pojedyncze samochody z woj
skiem i zaopatrzeniem, grupki żołnierzy. Po godzinie wyczekiwa
nia, gdy pod Markówcową Górą rozgorzała bitwa, przemknęło 
jeszcze w tę i w tamtą stronę kilka motocykli, a następnie od 
strony Starej Piły zbliżyła się, maszerując w szyku trójkami, kom
pania piechoty, a za nią tabory konne i kuchnie połowę. Niemcy 
szli swobodnie i głośno rozmawiali paląc beztrosko papierosy.

Na dany przez bosmana znak wszyscy rzucili po dwa ręczne 
granaty, a następnie zaskoczonych i odrętwiałych z przerażenia 
Niemców przywitano pociskami z karabinu maszynowego i innej 
broni palnej. Następnie rzucono ostatnie granaty, a po ich wybu
chu cała nasza grupa rzuciła się do ataku na białą broń. Początko
wo ogarnął mnie paniczny lęk. Najchętniej uciekłbym w znane mi 
zarośla w bezpiecznej dolinie. Ale gromkie „hurra!” i to, że zosta
łem sam w ukryciu, poderwało mnie do skoku. Biegłem więc za 
innymi i strzelałem z pistoletu do uciekających w popłochu Niem
ców. Szybko opróżniłem magazynek, a drugiego nie miałem. Wła
ściwie pistolet był mi teraz niepotrzebny, ale go nie wyrzuciłem. 
Podniosłem leżący pomiędzy zabitymi Niemcami karabin, wystrze
lałem znajdujące się w nim naboje i począłem zbierać amunicję. 
Leżało jej wszędzie pod dostatkiem. Niemieccy piechurzy w popło
chu rzucali całe skrzynki. Również woźnice z przerażeniem zawra
cali konie i uciekali z placu boju, łamiąc dyszle i wozy. Zaskocze
nie było całkowite, a zwycięstwo pełne. Niemców zginęło wielu, 
bardzo wielu. Straty były i po naszej stronie. Poległ jeden z ko
synierów. a jeden żołnierz z obsługi erkaemu był ciężko ranny. 
Jeszcze jeden kosynier otrzymał lekkie draśnięcie w udo.

Z bruku porwał mnie jeden z kosynierów, bo — zajęty zbiera
niem naboi — nie zauważyłem, że bosman przynaglał do odwrotu. 
Po odskoczeniu kilkuset metrów w las „Witek” zatrzymał nas 
i kazał mi zabandażować rannych. Jak mogłem najlepiej, przy 
pomocy kolegów opatrzyłem cierpiących. Na skróty pomiędzy Łęży- 
cami a Janowem przedzieraliśmy się w kierunku Cisowej. Po 
drodze stoczyliśmy krótki pojedynek z niemieckim patrolem kon
nym, Jeden koń został zabity, a Niemiec wzięty do niewoli. Pozo-
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stałych kilku jeźdźców zdołało ujść cało. Jeniec musiał nieść kilka 
sztuk broni pozostałej po przezbrojeniu się kosynierów. Błądząc 
trochę po lesie, w godzinach popołudniowych dotarliśmy w rejon 
Cisowej—Dęptowa, a stąd bez przeszkód do naszej bazy wypa
dowej. X

W Etapie Emigracyjnym panował duży ruch. Sztab Lądowej 
Obrony Wybrzeża przeniósł się już na Kępę Oksywską. Nasza 
jednostka, która powołana zortała przede wszystkim do obron} 
Gdyni, buntowała się przeciw ewakuacji. O zmroku zdecydowano 
jednak opuścić dotychczasowe miejsce postoju. W nocy z 13 na 14 
września prawie nie spałem. Woziliśmy mięso z rzeźni do koszar 
na Oksywiu, a następnie na ochotnika wziąłem udział w wypa
dzie na Chylonię. Niemcy, którzy pod wieczór podeszli do torów 
kolejowych, pod naszym naporem wycofali się na zalesione zbocza 
Wysoczyzny Kaszubskiej. Chylonia znalazła się pod silnym ob
strzałem artylerii niemieckiej. Pomimo ciągłego ognia nękającego 
zdrzemnąłem się na plantacji ogórków, gdzieś na zachód od Chy
loni.

Następnego dnia przydzielono mnie do pełrienia warty przy 
zaporze na biegnącej z Chyloni szosie u podnóża Kępy Oksyw
skiej. Tę samą szosę, tylko bliżej Chyloni, przerwano wykopem, 
który połączył w jedną całość wykopany zawczasu głęboki rów 
przeciwczołgowy. Pozostawiono nad rowem kilka kładek, ponieważ 
po drugiej stronie pod Chylonią były nasze wysunięte placówki. 
Pozycje polskie były ostrzeliwane przez artylerię i z broni ma
szynowej rozlokowanej na wspomnianych zboczach.

Miałem widok na Pradolinę Kaszubską aż po Moście Błota. 
Niemcy w całości opanowali szosę łączącą Gdynię z Zagórzem 
i korzystali z niej w najlepsze. — Że też nie mamy artylerii — 
pomyślałem — dalibyśmy im bobu za zuchwalstwo. Kępa Oksyw
ska, a szczególnie zalesione jej zbocza też były pod ciągłym 
ostrzałem. Widać było niemieckie kolumny wojskowe posuwające 
się z Rumi w kierunku Dębogórza. Na niebie panowała hitlerowska 
Luftwaffe. Bombardowano drogi, wsie i polskie jednostki. Myśliwce 
atakowały bronią pokładową każdy ruchomy punkt na ostatniej 
reducie Wybrzeża. Niebo zasnuwało się dymami płonącej Rumi, 
Janowa, Zagórza i odległej Redy. Płonął też Kazimierz.

Patrząc na scenerię wojny, myślami powędrowałem na zachód, 
w lasy lesockie, do rodzinnego Zbychowa. Gnębiła mnie niepew
ność, obawa o zdrowie i życie najbliższych. Zdawałem sobie spra
wę z tego, że mój ojciec, aktywny działacz społeczny, sympatyk 
Polskiego Związku Zachodniego, był w naszej wiosce najbardziej 
zagrożony ze strony hitlerowców. Dochodziły do nas pogłoski, że
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Niemcy brutalnie traktowali ludność cywilną na zajętych terenach, 
palili zabudowania, niszczyli mienie. W ten sposób mścili się za 
porażki na Wybrzeżu. Pod wpływem tych obaw zastanawiałem się 
w ogóle nad sensem wojny. Nic gorszego ludzie nie mogli wymy
ślić przeciwko sobie. Piosenki wychwalające wojnę po prostu kła
mały.

Następnej nocy w towarzystwie kosynierów i marynarzy wyru
szyłem na kolejny wypad. Niemcy okopali się wzdłuż torów kole
jowych. Marynarze po krótkiej walce na bagnety wyparli ich 
z zajmowanych stanowisk i Chylonia była znowu w naszych rękach. 
Niemcy skierowali na całe przedmieście ogień artylerii i spod la
sów, nie oszczędzając amunicji, bez przerwy prowadzili ogień 
z broni maszynowej. To zmusiło nas do krycia się po domach. 
Z kilkoma kosynierami — a mieliśmy już wówczas wszyscy kara
biny — znalazłem się w piętrowym budynku stojącym naprze
ciw wejścia do chylońskiego kościółka. Zajęliśmy pozycje obronne 
przy oknach na parterze. Ale nic, oprócz ciągłej strzelaniny, wokół 
domu się nie działo. Niemcy nie nacierali, nie próbowali po ciemku 
nas atakować. Byłem zmęczony. Usypiałem na stojąco. Koledzy 
odesłali mnie do piwnicy, abym tam mógł się choć godzinkę 
zdrzemnąć. Zapewnili mnie, że w razie czego nie zapomną o mnie.

Zbudziły mnie krzyki dzieci, lament kobiet i jazgot obcej mowy. 
Zerwałem się na równe nogi, chwyciłem za broń i miałem rzucić 
się do wyjścia. Jakiś starszy cywil wyrwał mi karabin z dłoni 
i ukrył w sąsiednim pomieszczeniu, gdzie znajdowało się pełno ru
pieci. — Za późno, chłopcze, żeby się bronić, Niemcy opanowali 
całą Chylonię, chyba nie chcesz, żeby wyrżnęli nas wszystkich — 
powiedział starszy pan. Zrozumiałem, że sytuacja jest bez wyjścia 
i poddałem się woli cywila. Niemcy wygonili nas z piwnicy. Męż
czyzn ustawili w szeregach na placu przed kościołem: osobno żoł
nierzy i marynarzy spędzonych tu z całej Chyloni, osobno cywilów. 
Znalazłem się w grupie cywilów. Staliśmy tak z godzinkę. Niejeden 
z nas oberwał kolbą za ruszanie się, za rozmowy, za zbyt opie
szałą odpowiedź lub jej brak.

Na plac zajechało kilka czarnych samochodów, z których wy
siadła grupa oficerów. Jeden z nich, zapewne najwyższy rangą, 
wygłosił skrzypiącym głosem przemówienie do swoich zgromadzo
nych tu dość licznie żołdaków, chwaląc bohaterstwo obrońców 
Wybrzeża. Stawiał nas, zebranych tu na placu, za wzór męstwa 
swoim podwładnym. Następnie inny oficer przystąpił do selekcji 
zgromadzonych jeńców. Najpierw zelżył miejscowego proboszcza 
i kazał mu odejść do kościoła, by modlił się za zwycięstwo Fiihrera. 
Na odchodnym nie szczędzono mu szturchańców i kopniaków. Ludzi
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w mundurach żołnierskich stawiano osobno. Cywilów nazywano po 
prostu „Banditen” lub „Buschmänner” i ustawiano w oddzielnym 
szeregu. Kilku podrostków oficer odesłał do domu. Mnie spotkałby 
ten sam werdykt, gdyby nie moja „duma żołnierska”. Gdy ów 
oficer o wypasionej i gładkiej twarzy zwrócił się do mnie z pyta
niem — Bandit? — odpowiedziałem mu z oburzeniem, że nie 
jestem bandytą, lecz kosynierem. — A, Kosyner! — szyderczo 
zdziwił się hitlerowiec i uderzył mnie w twarz z taką siłą, że 
padłem jak długi na ziemię. Po kilku kopniakach znalazłem się 
znowu w szeregu cywilów.

Po selekcji żołdacy z trupimi główkami na czapkach poprowa
dzili nas w kierunku lasu. Szeregi nasze przeszedł nerwowy i zło
wieszczy szept. Niektórzy uważali, że wykończą nas gdzieś w lesie. 
Była nas liczna grupa — około trzydziestu osób. Mój sąsiad uwa
żał, że w takiej liczbie w biały dzień nas nie rozstrzelają. Dopro
wadzili nas do stojącej tuż przy lesie szkoły z czerwonej cegły 
i wepchnęli do jednej, już pełnej klasy. Tam dopiero zaczęło się 
piekło. Nie można było usiąść, ani w ogóle się poruszać. Nie było 
czym oddychać, a okien wachmani nie pozwolili nam otworzyć. 
Każdy się pocił i zaczęło dokuczać pragnienie. Opróżniono ieden 
kąt, w którym kładziono osoby mdlejące. Za potrzebą zabierano 
pod strażą tylko po trzy osoby. Szło to bardzo powoli i część nie 
zdołała dopchać się do drzwi. Powietrze stawało się nieznośne.

I wtedy podjąłem decyzję: za wszelką cenę stąd się wydostać, 
zginąć, ale nie dać się maltretować. Powoli, niepostrzeżenie prze
suwałem się do drzwi. Po obiedzie rozpoczęły się przesłuchania 
i selekcje. Tylko część zatrzymanych wracała na naszą salę, ale 
wciąż przybywali nowi. Wreszcie znalazłem się w trójce do wy
chodka. Przemarsz przez podwórko szkolne i każdy wszedł do 
swego pomieszczenia. W moim przedziale zauważyłem za sedesem 
oderwane deski, tylko prowizorycznie przymocowane. Przypuszczal
nie tędy z przyległej drogi czyszczono dół kloaczny i desek z nie
dbalstwa — na moje szczęście — nie przybito mocno. 3ez zasta
nowienia odsunąłem dwie deski i prześliznąłem się do Lywopłotu 
za wygódką. Skok przez drogę i do lasu. Wspinając się pod dość 
stromą górkę, usłyszałem wrzaski, krzyki i poczułem świst kul 
koło uszu. Uciekałem tak długo, aż zabrakło mi tchu. Podczas biegu 
przekonałem się, że strach ma rzeczywiście długie nogi.

Daleko w lesie odpocząłem trochę w gąszczu świerkowym i po
pędziłem dalej, skręcając pod kątem prostym w prawo. Pod kolej
nym wzniesieniem napotkałem koczującą grupę kobiet i dzieci. 
Poprosiłem o kubek kawy, a po wypiciu go pobiegłem dalej, ale 
teraz bardziej na południe. Las przecinały pojedyncze i całe wie-
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loprzewodowe sploty łącznościowe, patrolowane przez jeźdźców 
i pieszych żołnierzy nieprzyjacielskich. Ni stąd ni zowąd przyszła 
mi myśl, aby hitlerowcom spłatać figla. Znalazłem dwa kamienie, 
jeden większy, drugi mniejszy i na wzgórzu, aby mieć lepszy 
widok na obie strony, na dukcie leśnym przystąpiłem do roboty. 
Przebiłem dwa kable, a podczas przebijania trzeciego padł gdzieś 
spod Gdyni strzał. Zerwałem się na równe nogi i znowu pognałem 
na oślep przed siebie. Biegnąc zauważyłem czerwoną rakietę opa
dającą w las i zrozumiałem, co to był za wystrzał. Wdrapałem się 
znowu na wzgórze porośnięte na przemian paprocią i krzaczkami 
czernicy, rozpiąłem marynarkę, bo podczas biegu porządnie się spo
ciłem i rozglądając się zacząłem zastanawiać się, w którą pójść 
stronę.

Nagle przysiadłem, kurczowo złapałem się za głowę, następnie 
wyciągnąłem się jak długi w poszyciu lasu, potem poderwałem się 
i dalej uciekałem przed siebie. Gdy po pierwszym szoku ochłoną
łem, a strzały powtórzyły się, sytuacja się wyjaśniła. W dole Niemcy 
na jakiejś polanie ustawili armaty i zapewne na znak rakiety roz
poczęli ostrzeliwanie polskich pozycji. Ponieważ pociski przeleciały 
tuż nad czubkami drzew, poderwały mnie do szalonego biegu. Wpa
dłem do zagajnika, który wydawał mi się znajomy. I rzeczywiście, 
byłem przecież w nim przed kilkoma dniami podczas wypadu na 
Chwarzno. Uspokoiłem się, że przynajmniej wiem, gdzie się znaj
duję. W zagajniku zatrzymałem się na dłuższy odpoczynek. Słońce 
prześwitujące przez chmury i wróżące deszcz przeszło już ponad 
połowę swojej popołudniowej drogi. Mogła być czwarta, piąta po 
południu. Musiałem się śpieszyć, żeby przed nocą zajść gdzieś do 
ludzi. Kiszki grały mi porządnie marsza i domagały się swego 
przydziału. Przecież od wczoraj nic nie jadłem.

Zdecydowałem, że do Chwarzna pójdę nie parowem, lecz drogą. 
Bedzie to pewniejsze. Niemcy, którzy na tyłach frontu poruszali 
si? — jak zdążyłem zaobserwować — wyłącznie po drogach, nie 
zwrócą na mnie uwagi. Za lasem skręciłem na drogę prowadzącą 
już Dezpośredni 3 do Chwarzna. Wzdłuż niej biegły przewody ele
ktryczne, które naprawiali żołnierze i Niemcy w żółtych mundu
rach. Na każde ich pytanie odpowiadałem to, co wiedziałem z pio
senki śpiewanej mi kiedyś przez dziadka o żołnierzu, który wracał 
do domu: „Nach Huz”. Niemcy śmiali się z mojej znajomości ich 
języka, ale nie zatrzymywali mnie. Bez przeszkód przeszedłem 
płonące jeszcze Chwarzno, Zelenisz i dotarłem do drogi brukowanej 
łączącej Wiczlino z Rogulewem, a dalej biegnącej przez Łężyce do 
Zagórza. Zapadał już zmrok i dalsza droga stawała się niebez
pieczna. Dowiedziałem się, że Niemcy zatrzymywali na skraju lasu
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i nie poz\A alali iść dalej. Udałem się do odległego o kilkaset metrów 
od drogi zabudowania, gdzie zatrzymało się kilka furmanek wy
ładowanych ludzkim dobytkiem. Od właścicieli tych furmanek do
stałem pożywienie i ciepłą kawę. Wyczerpany do kresu możliwości, 
ułożyłem się do wypoczynku.

Następnego dnia zorientowałem się, że kobieta z chłopcem w wie
ku około siedpaiu lat ma zamiar swoją jednokonną furmanką poje
chać do Łężyc, gdzie znajdował się jej dom. Ponieważ drogę z Łę- 
życ do Zbychowa znałem doskonale, postanowiłem przyłączyć się 
do tej kobiety. Przyjęła mnie nawet z pewnym zadowoleniem. 
Umówiliśmy się, że jestem jej synem. Papierów żadnych nie mia
łem, bo ukryłem je w piwnicy domu w Chyloni, zanim dostałem 
się do niewoli niemieckiej. Usiadłem na wozie, bo kobieta zleciła 
mi powożenie. Do lasu wjechaliśmy bez przeszkód. Niemcy nie 
zwracali na nas uwagi.

Na skraju lasu przed polaną Łężyce zatrzymali nas gdańscy 
„Motlauspuker”, przebrani w mundury Landspolizei. Spędzili nas 
z wozu. Moja przybrana mama długo tłumaczyła im coś w języku 
niemieckim. Kpili z nas, a jeden wredny — dziś by się rzekło — 
chuligan oberwał mi prawie wszystkie guziki z orzełkiem. Wreszcie 
postawili nas pod drzewem naprzeciw karabinu maszynowego, niby 
z zamiarem rozstrzelania. Sądzili zapewne, że padniemy przed 
nimi na kolana i będziemy błagać o darowanie życia. Ale zawiedli 
się. Z podniesionymi głowami patrzyliśmy im w oczy. Widząc taką 
postawę obdzielili nas kilkoma szturchańcami i kopniakami i ka
zali jechać dalej. Zresztą zatrzymali nową furmankę i ściągnęli 
z niej kilka dziewcząt do zabawy. Próbowali jeszcze spłoszyć nam 
konia, ale ten na przekor hitlerowcom nie reagował ąni na krzyki, 
ani nawet na bicie. Widocznie miał w swej głowie więcej rozumu 
niż gdańscy opryszkowie.

Przed Łężycami podziękowałem dobrej kobiecie za serce i zna
nym mi parowem poszedłem w kierunku Starej Piły. W parowie 
na murawie zauważyłem kilka błyszczących magazynków naboi 
karabinowych. Nieprzezornie włożyłem kilka piątek naboi do 
kieszeni przydługiej kolejarskiej marynarki. Po prostu nie mo
głem — nie licząc się z następstwami — pozostawić w trawie amu
nicji, której przecież stale było nam brak. Na szczęście aż do 
domu żaden Niemiec mnie nie zatrzymał.

W Starej Pile przy drodze zobaczyłem mogiły polskich i nie
mieckich żołnierzy. Cieszyło mnie, że mogił niemieckich było wię
cej. Odróżniałem je po zawieszonych na krzyżach hełmach, względ
nie czapkach. Część mogił — pomyślałem — była zapewne wyni
kiem zasadzki, jaką o kilometr stąd zorganizowaliśmy pod dowódz-
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twem bosmana „Witka”. Szedłem drogą do zbychowskiej leśni
czówki, za nią skręciłem na miedzę biegnącą wzdłuż naszego pola 
w Buki i Stregi, a stąd*przez ogrody dotarłem do domu.

Rodzinę zastałem przy obiedzie. Mama rozpłakała się ze szczę
ścia. Przez dziesięć dni brak było jakichkolwiek wiadomości 
o mnie. Uważano mnie za zaginionego. Ojciec znajdował się jako 
zakładnik w więzieniu wejherowskim. W stodole na klepisku stało 
osiem koni wojskowych z zaprzęgów artyleryjskich. Żołnierze za
jęli jeden z naszych pokoi. Mój powrót do domu przyjęli jako 
normalny. W tym czasie wielu obrońców Wybrzeża wracało do 
rodzinnych wsi.

Tajno uczba

Wszystko zaczęło się od tego, że Warasów Władis wpadł przypad
kowo na skrytkę polskich książek, które najprawdopodobniej jego 
ojciec, sołtys w Zbychowie, wyniósł ze szkoły i ukrył, zanim do 
wsi wkroczyli Niemcy. Teraz Władis „podskubywał” po jednej 
książce z tej skrytki i po kryjomu przynosił na nasze wiećzorne 
spotkania. Już późną jesienią 1939 roku we dwójkę ślęczeliśmy 
nad tymi książkami, najpierw u nas w domu w najodleglejszym 
pokoju, a później, choć z rzadka, u Warasów, na tak zwanym strysz
ku. 0 swoim odkryciu Władis nie powiedział domownikom, bo 
przypuszczaliśmy, że gdyby jego ojciec dowiedział się o tym, zmie
niłby kryjówkę książek i nie mielibyśmy dostępu do księgozbioru.

Później dołączył do nas starszy ode mnie o dwa lata Melcrów 
Bruno, mocno interesujący się książkami, szczególnie historyczny
mi. Od tej pory — a była to już zima 1940 roku — nasze schadzki 
organizowaliśmy również w domu Melcrów. W roli przypadkowego 
kibica asystował nam brat Brunona — Alojzy, którego cechował 
tak zwany słomiany ogień — szybko się nudził każdym zajęciem.

Mimo okupacyjnej grozy, złych wieści, jakie docierały do naszej 
wsi z piaśnickich lasów o zbrodniach tam popełnianych na Pola
kach, wieczory spędzone na lekturze szkolnych książek wspomi-
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nam jako wielką, a zarazem zakazaną, tym bardziej więc atrakcyj
ną, przygodę. Prawie codzienny kontakt z książką pozwalał mi od
izolować się od gehenny dnia codziennego, od stałego upokarzania 
się, jakie przyniosła hitlerowska okupacja.

Na naszych spotkaniach omawialiśmy sytuację Polski po klęsce 
wrześniowej i mimo młodego wieku próbowaliśmy analizować przy
czyny tej klęski. Zdawało nam się wówczas, że jedyną przyczyną 
przegranej był brak uzbrojenia, odpowiedniego wyposażenia naszej 
armii. Gorycz przegranej wskutek niedozbrojenia odczuli najbar
dziej wybrzeżowi kosynierzy, w których szeregach i ja się znala
złem.

Dzięki mojemu detektorowi, zbudowanemu jeszcze na zajęciach 
technicznych w pracowni wejherowskiego gimnazjum, a ukrytemu 
sprytnie w szufladzie stołu, wiedzieliśmy, co działo się na szerokim 
świecie. Wiedzieliśmy, że na terenie Francji organizowała się no
wa armia polska i marzyliśmy o tym, aby tam, do kraju nad Se
kwaną, dostać się w jakiś cudowny sposób.

-i Z niebezpieczeństwa, jakie niosło samo już czytanie polskich
książek, nie zdawaliśmy sobie w pełni sprawy, a tym bardziej 
z następstw, jakie mogła przynieść rewizja stosowana przez Niem
ców przy lada podejrzeniu. Zaszywaliśmy się wprawdzie w naj
dalszy kąt naszej checzi, czytaliśmy przy karbidówce, a czujne 
ucho mojej mamy wciąż czuwało, ale nie byliśmy w stanie w razie 
najścia szybko ukryć książek na tyle pewnie, żeby Niemcy ich nie 
znaleźli. Sam fakt zbierania się trzech podrostków w wieku od 
siedemnastu do dziewiętnastu lat wzbudziłby u hitlerowców po
dejrzenie, a gruntowna rewizja wykryłaby nie tylko książki, które 
przynosił Władis, ale też moje podręczniki i — co najgorsze — 
detektor kryształkowy, z którego wciąż robiliśmy użytek.

Lektura książek jeszcze bardziej rozbudziła nasze zainteresowa
nia. Z Bruno Melcrem pasjonowałem się historią, a Władis — 
geografia Ponieważ miałem poza sobą trzy klasy wejherowskiego 
gimnazjum, a moi koledzy tylko cztery klasy zbychowskiej szkoły 
powszechnej, stałem się — choć byłem najmłodszy z grona — ich 
nauczycielem. Następnej zimy nasz początkowo dość przypadkowy 
zespół przerodził się w komplet dokształcający i samokształcenio
wy zarazem, ponieważ sam się również uczyłem. Władis przyniósł 
kilka książek z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii, z któ
rych korzystał zapewne nasz nauczyciel sprzed wojny, Tomasz 
Wiechowski, a które, choć stanowiły dla mnie trudną, miejscami 
niezrozumiałą lekturę, czytałem z wielkim zainteresowaniem.

Ale wróćmy do początków naszego zespołu, który dla nas, wiej
skich chłopaków, w mrokach okupacyjnego życia był nie tylko
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ucieczką od ówczesnej rzeczywistości, ale i pasją młodzieńczych 
zapałów. Uczyliśmy się z naturalnej potrzeby poznawania świata 
i z myślą, że osiągnięta wiedza przyda się nam i wolnej Polsce. 
Wzniosłe to były aspiracje i dziś wydawać by się mogło, że prze
rastały nasz wiek, że to tylko obecne odczucia piszącego te wspo
mnienia, a nie faktyczne uzasadnienie podjętego wówczas bardzo 
ryzykownego dokształcania.

A jednak tak było. Zdradzę w tym miejscu z pewnym zażeno
waniem, co robiłem wówczas, gdy znalazłem się sam i miałem 
wolny czas. Otóż rysowałem fantazyjne lądy i wyspy, urojone 
terytoria Rzeczypospolitej, które po na pewno wygranej wojnie 
stanowić miały przyznane Polsce kolonie (to wynik oddziaływania 
ligi Morskiej i Kolonialnej) i kościuszkowskim sposobem, oczy
wiście ołówkiem na papierze, pieczołowicie je fortyfikowałem. 
Opatrywałem też te urojone ziemie wspaniałymi portami, zabez
pieczonymi od strony morza i lądu niezdobytymi twierdzami i umo- 
cnieniam: Była w tym — tak sobie dziś myślę — podświadoma 
reakcja na klęskę wrześniową i stan obrony Wybrzeża w 1939 roku.

Nauka w oparciu o podręczniki i wiedzę wyniesioną ze szkoły 
szybko postępowała naprzód. Pierwszej okupacyjnej zimy w naj
ogólniejszych zarysach i w niektórych przedmiotach przerobi
liśmy program klasy VI szkoły powszechnej, bo z tej tylko klasy 
miałem podręczniki. Interesowały nas szczególnie historia, litera
tura, geografia, biologia, mniej gramatyka, matematyka, fizyka 
i chemia. Nauczanie było raczej wyrywkowe, bez konkretnego 
planu. Moi „uczniowie” robili bardzo dobre postępy.

Pod koniec zimy zespół powiększył się o dalsze dwie osoby. 
Doszli mój rówieśnik Prangów Hubert i młodszy od nas o rok 
Zygmunt, syn polskiego porucznika, dzierżawcy zbychowskiej resz- 
tówki, i Niemki, siostry nowodworskiego wójta gminy Wejherowo- 
-Wieś. Przyjęcie do zespołu Zygmunta było sprawą ryzykowną. 
Ufaliśmy mu wprawdzie jako serdecznemu przyjacielowi, ale czy 
przypadkowo nie zdradzi się przed matką z naszych konspiracyj
nych poczynań? Z drugiej strony odmowa włączenia go do zespołu 
mogła też okazać się zgubna.

Latem 1940 i 1941 roku nasze spotkania odbywały się nieregu
larnie z braku czasu i właściwie każdy z nas czytał osobno, na ile 
mu czrs pozwalał, przeważnie książki beletrystyczne. Spotykali
śmy się w niedzielne popołudnia, często w niepełnym składzie, 
i omawialiśmy w oparciu o informacje uzyskane drogą radiową 
z Londynu i innych stacji podających wiadomości w języku polskim 
sytuację militarną w Europie i na świecie. A wieści były przygnę
biające. Niemcy zawładnęli kolejno Danią, Norwegią, Holandią,



Belgią, Luksemburgiem, a także naszym sojusznikiem — Francją. 
Rozpoczęła się bitwa o Anglię. Później padły Bałkany, a w 1941 
roku ruszyła ofensywa wschodnia. Niemcy szybko posuwali się 
w głąb Związku Radzieckiego.

Do Zbychowa skierówano niemieckiego nauczyciela, który przed 
wybuchem wojny uczył w Redzie jako nauczyciel polski. Znał 
język polski lepiej niż niemiecki, ponieważ do zawodu został przy
gotowany przez polskie seminarium nauczycielskie. Zmuszono 
dzieci w wieku obowiązku szkolnego do uczęszczania do niemieckiej 
szkoły, a młodzież pozaszkolną — do uczestniczenia w kursie języ
ka niemieckiego. Również nas, członków zespołu tajnego naucza
nia, zmuszono do chodzenia na te zajęcia. Okazało się to dla na
szych poczynań nawet dobre, ponieważ mieliśmy teraz uzasadnie
nie do spotykania się nad książką. Również Zygmunt miał- wobec 
swojej matki pretekst do częstszych kontaktów z nami. W nowej 
sytuacji, oprócz polskich książek, na stole zawsze leżały podręcz
niki niemieckie, ale pracowano wyłącznie na książkach polskich. 
Podręczniki niemieckie stanowiły zabezpieczenie w razie wsypy.

Zespół tajnego nauczania w Zbychowie pod koniec 1941 roku 
powiększył się o dalszych słuchaczy. Naszymi zajęciami zaintereso
wała się moja siostra Teresa, która ukończyła już szkołę powszech
ną, i nasz młodszy kolega Leon Szymański. Od czasu do czasu 
uczestniczyli w spotkaniach Stefan Szymański i Stefan Kowalski. 
Jednak trzon zespołu stanowili wciąż jego dawni członkowie. Pod
czas zimy 1941/1942 cały zespół, liczący już dziewięć osób, podzie
lony został na dwie grupy: starszą, do której należeli Bruno, Wła- 
dis i Zygmunt oraz młodszą, obejmującą pozostałych członków 
zespołu. Starsza grupa pracowała już na podręcznikach gimnazjal
nych, młodsza przerabiała materiał starszych klas szkoły powszech
nej.

Jednak stało się to, czego obawialiśmy się wszyscy najbardziej. 
O naszej uczbie dowiedziała się, zapewne przypadkowo, matka 
Muntka, a siostra Biirgermeistra. Stało się to jesienią 1942 roku, 
kiedy już część zespołu władze okupacyjne powołały do armii 
niemieckiej, a Muntek nosił mundur niemieckiego gajowego. Nie 
chcąc narażać syna i siebie na nieprzyjemności ze strony władz 
okupacyjnych oraz pragnąc uchronić się od podejrzeń, matka Munt
ka postanowiła przy pomocy swego brata z Nowego Dworu odsu
nąć mnie od zespołu i w ten sposób pozbawić go przewodnika. Po 
pewnym czasie moi rodzice dowiedzieli się, że jestem zbędny w ich 
gospodarstwie i że Arbeitsamt — niemiecki urząd pracy — kieruje 
mnie na przymusowe roboty do Apparatenbau — fabryki części sa
molotowych w Zagórzu. Ponieważ praca w tej fabryce była calo-
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dobowa, na trzy zmiany, nie było mowy o dochodzeniu ze Zby- 
chowa. Zamieszkałem więc u kuzynki mojej mamy w Redzie i do 
Zagórza dojeżdżałem koleją. Po moim odejściu zespół tajnego nau
czania rozpadł się.

Wielokrotnie zastanawiałem się, czy nasza tajno uczba miała 
jakiś sens praktyczny, bo co do skutków wychowawczo-patriotycz
nych nie mogło być żadnych wątpliwości. W okresie szalejącego 
w pierwszych miesiącach okupacji terroru taki kontakt z książką 
polską i zdobywanie wiedzy w języku ojczystym podtrzymywały 
na duchu nas i nasze rodziny, które, mimo wielkich obaw, tole
rowały tę pracę nad polską książką. W okresie późniejszym, kiedy 
władze okupacyjne za wszelką cenę chciały zrobić z Kaszubów 
swoich poddanych, istnienie takiego zespołu uodporniało nas i oso
by związane z nami wobec nacisku germanizacyjnego. Szukaliśmy 
kontaktu z powstającą w tym czasie konspiracją kaszubską, ale 
zapewne ze względu na nasz młody wiek, a także skład zespołu, 
taki kontakt z nami odsuwano. O skuteczności naszei pracy mogą 
w jakimś stopniu świadczyć stanowiska zawodowe, jakie uczestni
cy zbychowskiego zespołu tajnego nauczania później osiągnęli. 
Brunon Melcer znalazł po wyzwoleniu pracę w PKP i awansował 
tam dość wysoko. Władysław Waras osiągnął znaczące stanowisko 
w przemyśle okrętowym. Moja siostra Teresa jest przełożoną 
sióstr w zakładzie dla nieuleczalnie chorych. Muntek jest leśni
czym, dr Leon Szymański zastępcą dyrektora Instytutu Kształce
nia Nauczycieli i Badań Oświatowych, ja zaś — dyrektorem wiej
skiej szkoły podstawowej. Trzech z naszego zespołu zginęło podczas 
wojny, w tym jeden pod Monte Cassino. Nikt z nas nie unika 
pracy społecznej.

Mogą być wątpliwości, czy w ogóle naszą działalność można 
zaliczyć do tajnego nauczania. W warunkach Generalnej Guberni 
zapewne nie, ale w specyficznych warunkach północnych rejonów 
Pomorza Gdańskiego na pewno tak, bo tu jedynie taka forma 
nauczania mogła istnieć, pomijając oczywiście naukę pisania i czy
tania po polsku prowadzoną w wielu domach przez rodziców. Z bra
ku polskich nauczycieli, którzy poddani zostali okrutnej ekstermi
nacji, mogły prowadzić nauczanie w zespole tylko osoby postronne, 
takie jak ja, mające jakieś tam przygotowanie ogólne i wiele do
brych chęci.
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MiemcómTna złosc

Szybko uwinęły się hitlerowskie władze okupacyjne wokoł mło
dzieńców i mężczyzn w wieku od dwudziestu do około czterdziestu 
lat. Późną wiosną, latem i jesienią 1942 roku powołały prawie 
wszystkich w tym wieku do swojej armii. Kaszubscy poborowi od
chodzili do wrogiej sobie armii z polskim hymnem i polską pieśnią 
na ustach, zapewniając najbliższych, że wrócą jako żołnierze polscy 
z orzełkiem na czapce i przyniosą Polsce i ziemi kaszubskiej wol
ność.

Opustoszała nasza wieś, a my, to znaczy podrostki w wieku do 
dwudziestu lat, poczuliśmy się bardziej dorośli. Liczono się więcej 
z nami i pozwalano nam na więcej. Wolno nam było nawet usiąść 
za stołem w karczmie, co napawało nas wielką dumą.

Jesienią tego roku znalazłem*się w Apparatenbau na przymuso
wej pracy. Skierowano mnie do ciężkiej roboty przy przeładunku 
samochodów w zakładzie i wagonów na stacji kolejowej Rumia- 
-Zagórze. Tuż przed Bożym Narodzeniem zmiażdżyłem sobie palec 
i otrzymałem zwolnienie lekarskie. Święta i Nowy Rok spędziłem 
w domu.

Przed sylwestrem przyszedł do nas Muntek w mundurze niemie
ckiego gajowego. To jego matka w uzgodnieniu ze swoim bratem, 
obecnie Amtskommissarem z Nowego Dworu, wykierowała go na 
niemieckiego urzędnika. Zasalutował, ale hitlerowskie „Heil Hitler” 
nie przeszło mu przez krtań. Zaczął rozmawiać po kaszubsku, ża
łując, że nie możemy tak jak dawniej spotykać się nad książką. 
Mówił to szczerze, ale ze swojego munduru był dumny. Miał sie
demnaście lat, a w tym wieku jakikolwiek mundur każdemu by 
imponował. Mówił już płynnie po niemiecku, bo matka zadbała 
o to, żeby obracał się wśród Niemców. Do mnie odnosił się jak 
przedtem. Ja natomiast zachowałem w stosunku do niego pewną 
rezerwę. O tym, że pani porucznikowa, to znaczy matka Muntka, 
postarała się o to, bym znalazł się w Apparatenbau, wówczas jesz
cze nie wiedziałem i tylko instynktownie nie otwierałem serca 
przed młodszym kolegą. Pomijając tę instynktowną ostrożność, 
czułem do niego sympatię i czuję ją do dnia dzisiejszego.

— Me móme jic do Gniewowa do óbeferszte z gwiżdżami — 
w pewnym momencie Muntek wyjawił ce! swojej wizyty. Jak to 
z gwiżdżami? Prawie wszetczech gwiżdżowech machrów Miemce 
wzęle do wojska.
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Okazało się, że Muntek był już u karczmarza Tónka Szymań
skiego, który zgodził się wyszykować młody zespół gwiżdży. Po
czątkowo nie miałem zamiaru angażować się w to przedsięwzięcie, 
tym bardziej że przed rokiem wójt Lewin zakazał wszelkich kolęd, 
ponieważ dowiedział się, iż kolędnicy z szopką, burczybasem lub 
gwiazdą, a także noworoczni gwiżdże śpiewali polskie kolędy i ka
szubskie przyśpiewki. Dowiedział się też o naszych „armatach”, 
którymi zamierzaliśmy odbić Niemcom Gdańsk. Na szczęście nie 
dowiedział się, że do przyśpiewek — w czym i ja palce macza
łem — dodaw7ano zwroty wymierzone przeciwko Hitlerowi i jego 
kompanom. Oczywiście satyrę polityczną kolędnicy prezentowali 
wyłącznie w pewnych domach. Muntek jednak nalegał, bo nie
miecki nadleśniczy, niedawno przybyły z Niemiec do Gniewowa, 
chciał koniecznie zobaczyć miejscowych przebierańców. Zaprosił 
nawet na tę okaz ję gości z Czarnego Lasu.

Wreszcie z udawanym ociąganiem zgodziłem się. Nie chodziło 
przecież o przyjemność jakiegoś tam niemieckiego nadleśniczego, 
lecz po prostu o to, żeby podczas czwartego z rzędu okupacyjnego 
sylwestra zaprezentować nękanej prześladowaniami ludności pol
skiej stary nasz obyczaj gwiżdży, dodać otuchy w zły czas miesz
kańcom Zbychowa, Wyspowa i Gniewowa. Wiadome przecież było, 
ze jeśli gwiżdże mają dotrzeć do gniewowskiego nadleśnictwa, to 
po drodze wstąpią do wszystkich mieszkańców wymienionych wsi. 
Zdawałem sobie sprawę z tego, że będą to ostatnie gwiżdże podczas 
okupacji hitlerowskiej nie tylko w Zbychowie.

Muntek chciał koniecznie przejąć moją rolę Cygana prowadzące
go cały zespół gwiżdży, na co mu nie pozwoliliśmy. Wytłumaczy
łem mu, że owszem, u nadleśniczego wejdzie jako pierwszy w mun
durze gajowego i w języku niemieckim zaprezentuje nas jako 
mieszkańców lasów kaszubskich. Byłem przekonany, że nadleśniczy, 
jego zwierzchnik, zatrzyma go na sylwestrowej kolacji, a my bę
dziemy mieli wolną rękę. Bez obawy będziemy mogli zaprezento
wać ludziom cały, z roku na rok ulepszany, repertuar satyryczny 
wymierzony przeciwko okupantowi.

Przechodzenie przebierańców z domu do domu, a szczególnie 
niedźwiedzia oplecionego słomianym powrósłem, było bardzo utrud
nione. Często, szczególnie na pustkach, woziliśmy go na sankach. 
W tym roku do Gniewowa postanowiliśmy udać się saniami i to 
jak najwcześniej. Chodziło nam o to, aby w sylwestra „zrobić” 
Gniewowo i Wyspowo, a na Nowy Rok — wbrew utartej trady
cji — Zbychowo w całości. Skoro nadarza się okazja, trzeba ją 
wykorzystać. Niech ludzie mają przyjemne złudzenie, że do nich 
w trzecim roku okupacji zawutało dwadzieścia minut utraconej
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wolności. Niech noworoczne życzenia w chwili, gdy prawie cala 
Europa jęczy w jarzmie hitlerowskim, składane będą w języku 
ojczystym.

Zamierzenie powiodło się. Jeszcze przed zmrokiem dotarliśmy do 
nadleśnictwa, gdzie w salonie siedziało liczne grono germańskich 
notabli. Oprócz nadleśniczego i kilku niemieckich leśniczych był 
major w mundurze Luftwaffe, nauczyciel ze Zbychowa w mundu
rze SA, Amtskommissar z Nowego Dworu — razem około dwu
dziestu osób. Muntek gimnastykował się z przedstawianiem^ prze
bierańców. Musiał mówić za siebie i za nas, bo postanowiliśmy nie 
odpowiadać na zadawane pytania. Aby pozostawać dobre wrażenie, 
na zakończenie naszego niemego występu zaśpiewaliśmy przed 
choinką popularną niemiecką kolędę „O Tännenbaum wie treu sind 
deine Blätter...”. Zebraliśmy ponad czterdzieści marek, a co naj
ważniejsze, Muntek — jak przewidywaliśmy — pozostał u nad
leśniczego. Prawdopodobnie on, a na pewno i cała niemiecka zgra
ja była przekonana, że specjalnie n? ich życzenie i dla ich przy
jemności wybraliśmy się do Gniewowa. Tymczasem wędrowaliśmy 
po Gniewowie i Wyspowie, śpiewaliśmy polskie kolędy i kaszub
skie przyśpiewki, a diabeł znęcał się nad Fiihrerem, którego por
tret obowiązkowo musiał wisieć na ścianie każdego domu.

Do zbychowskiej karczmy wróciliśmy tuż przed północą, zmęcze
ni, ale zadowoleni, że udało nam się wykołować Niemców i uczynić 
zadość starej tradycji w tak ponury i niebezpieczny czas. Gdy 
Leon wyzwolił się z białych szmat bociana, zaklekotał swym czer
wonym dziobem na pożegnalne kle-kle i powiedział: — To me 
jima zrobile na złosc. — Na tę intencję karczmarz Tónk postawił 
zieloną butelkę miętówki (bo na prawdziwą wódkę — tak twier
dził — byliśmy za młodzi), przy której zaczęliśmy snuć wspomnie
nia.

Najwięcej błysków radości w naszych oczach wywołały wspo
mnienia ubiegłorocznego sylwestra. To właśnie nasza paka, w cza
sie gdy starsi kolędowrali po pustkach, ściągnęła z wioski kilka 
przednich części drewnianych wówczas wozów i ustawiła je na 
Melcrowej niwie nad Zbychowskim Stawem ze skierowanymi na 
Gdańsk dyszlami. O północy przy naszych „armatach” narobiliśmy 
wiele hałasu rozrywanymi przez karbid butlami i później rozeszła i 
się daleko poza Zbychowo wieść, że zbychowscy knópi o mało nie 
odbili Niemcom Gdańska. Były z tego hece, bo przybiegli żołnierze 
od stojącego za wsią reflektora. Ktoś dorosły starał się wytłuma
czyć,' że to zgodnie ze starym tutejszym zwyczajem chłopcy usta
wili „armaty” i „ostrzelali” — Stalina. Uśmiali się starzy Niemcy 
od reflektora, ale nazajutrz w asyście żandarma zjawił się Biirger-

/ 184



meister. Wójt zapowiadał groźne konsekwencje, ale gdy dowiedział 
się, że wśród winowajców znajdował się jego siostrzeniec, sprawa 
ucichła.

Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to dla większości z nas 
ostatni swobodny sylwester w rodzinnej wiosce. Tego roku z woli 
naszych ojców staliśmy się, jak to powszechnie mawiano, niemie
ckim mięsem armatnim. Po wielotygodniowej debacie, dziesiątkach 
tajnych spotkań, ojcowie, wbrew naszej woli, przyjęli niemieckie 
obywatelstwo tymczasowe, tak zwaną Volksliste III grupy do od
wołania. Następstwem tego był pobór do armii niemieckiej. W mi
jającym roku władze okupacyjne powołały starsze roczniki, a nas 
podobny los czekał w rozpoczynającym się nowym roku. Nie mo
gliśmy się z tym pogodzić, choć rozumieliśmy doskonale, że nasi 
ojcowie nie mieli w zasadzie innego wyjścia. Osoby, które sprzeci
wiały się Niemcom i odmówiły przyjęcia zielonych Ausweisów, 
kierowane były do obozów, a ich gospodarstwa przekazywano 
w ręce Niemców ze wschodu, sprowadzanych tu z krajów nadbał
tyckich lub z Ukrainy. Przepojeni żałością i nieuzasadnioną gory
czą wobec naszych ojców, a zarazem bezsilną zawziętością, śpie
waliśmy polskie piosenki patriotyczne. Przed rozejściem się do 
domów, do czego w imię rozsądku i własnego bezpieczeństwa 
namawiał nas gorąco karczmarz Tónk, odśpiewaliśmy nasz hymn 
narodowy.

Z czynności roztrębaczy w tym roku zrezygnowaliśmy. Jutro 
na złosc Miemcóm chcieliśmy zakończyć noworoczną kolędą wy
stępy gwiżdży w Zbychowie.

1' ^ \

W daleczi świat

Był początek lata 1943 roku. Ze wschodu i z Afryki dochodziły 
coraz pomyślniejsze wieści. Niemcy „planowo” wycofywali się 
z zajętych poprzednio obszarów. Stalingrad w Związku Radzieckim, 
a El-Alamejn w Afryce — to krańcowe punkty niemieckiego parcia 
na wschód, od których rozpoczął się odwrót wciąż jeszcze silnych
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armii hitlerowskich. Komunikaty niemieckie coraz czyściej potwier
dzały przewagę lotnictwa alianckiego, podając prawie codziennie 
nazwy bombardowanych miast Rzeszy. Sytuację militarną toczącej 
się od prawie czterech lat wojny mogłem ocenić jedynie z hitle
rowskiej prasy, ponieważ mój detektor — po odejściu z domu na 
przymusową pracę w Apparatenbau w Zagórzu — musiałem zde
montować i ukryć w ziemi.

W fabryce części samolotów bojowych w Zagórzu, zwanej po 
niemiecku właśnie Apparatenbau, Niemców i Polaków z III grupą 
niemieckiej listy narodowościowej, powoływanycn do armii nie
mieckiej, zastępowali w coraz większym rozmiarze cywilni jeńcv 
z Francji i Związku Radzieckiego. Wiosną tego roku Niemcy uru
chomili nową halę produkcyjną w Janowie. Zostałem do niej skie
rowany wraz z niemieckim majstrem, który był namiętnym pala
czem i dlatego łatwo — podrzucając mu tytoń — kupiłem jego 

“względy. Uczyniono mnie w nowym miejscu pracy zaopatrzeniow
cem, gońcem i tłumaczem jednocześnie.

Ponieważ fabryczny magazyn znajdował się w starym zakładzie 
w Zagórzu (obecnie garbarnia), przynosiłem stamtąd do nowego 
zakładu (obecnie szkoła) potrzebne narzędzia i części zamienne do 
maszyn. Aparaty i maszyny w nowej hali w Janowie ustawiali, 
a później na nich pracowali Francuzi i Rosjanie pod nadzorem 
niemieckiego brygadzisty, który był inwalidą wojennym i nieszczę
śliwym człowiekiem, ponieważ w Hamburgu podczas bombardowa
nia stracił całą rodzinę. Dlatego pił i nie dbał specjalnie o robotę. 
Zresztą mało się na niej znał. Tak Francuzi, jak i Rosjanie — bar
dzo dobrzy fachowcy — lekceważyli go i pracowali na ogół według 
własnego uznania. To mu nawet odpowiadało. Nie potrzebował 
sobie łamać głowy sprawami produkcyjnymi i mawiał, a częściej 
bełkotał: — Macht gut — to jest róbcie dobrze. Dlatego wszyscy 
nazywali go Machtgutem. Jego podstawowym zajęciem było — po
mijając picie — odszukiwanie w katalogach numerów części 
zamiennych i narzędzi potrzebnych w nowym zakładzie oraz wy
pisywanie odpowiednich asygnat do magazynu. Później ja prze
jąłem tę jego funkcję, a on tylko podpisywał asygnaty.

Byłem z Francuzami i Rosjanami w zmowie. Kantowaliśmy na
szych szefów na każdym kroku. Moim zagranicznym przyjaciołom 
potrzebne były narzędzia i materiały do produkcji różnych ozdób 
i drobnych przedmiotów codziennego użytku. Robili piękne pier
ścionki, sygnety, bransoletki, cygarniczki, misterne nudełeczka, 
zawieszki do kluczy, lampy biurowe i stojące, świeczniki, maskotki, 
żaglowce i inne, wręcz artystyczne drobiazgi. Za te ich wytwory 
nabywałem na wsi żywność, a u Niemców — za pośrednictwem
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mojej ciotki z Redy — bieliznę, lekarstwa, tytoń, napoje alkoho
lowe. Musieliśmy wspólnie dbać o „swojego” majstra, którego ty
tułowaliśmy za Francuzami: monsieur 1’ingenieur (pan inżynier) 
i o Machtguta również. Żywność, bielizna, lekarstwa były nieod
zowne dla więźniów, bo Francuzi mieli skromne wyżywienie, 
avRosjanie głodowali, w zimie na dodatek marzli i chorowali.

Jako goniec miałem przepustkę nie tylko do magazynów, ale i do 
biura, a nawet do obozu jeńców w Janowie, gdyż w takich sytua
cjach, jak pilny rozładunek wagonów (Räder müssen rollen für 
den Sieg — koła muszą toczyć się dla zwycięstwa), poważniejsza 
awaria w zakładzie i inne pilne roboty, trzeba było wzywać do
datkowych jeńców. Ta przepustka umożliwiała mi nie tylko kon
takty, ale także możność przemycania różnych informacji i przed
miotów.

Władałem jako tako językiem niemieckim, którego nauczyłem 
się na kursie w Zbychowie i z codziennych kontaktów z Niemcami. 
Znałem też trochę francuski, gdyż uczyłem się go w wejherowskim 
gimnazjum. Z kontaktów z Rosjanami skierowanymi do pracy 
u większych zbychowskich gburów poznałem też, a raczej osłu
chałem się z językiem rosyjskim. Z racji znajomości tych języków 
pełniłem w zakładzie coś w rodzaju funkcji tłumacza. Administra
cja niemiecka, straż zakładowa i obozowa, nadzór nie zwracali na 
mnie specjalnej uwagi i w tej sytuacji, przy odrobinie sprytu, 
mogłem wiele zdziałać dla więźniów. Od Francuzów, zaopatrywa
nych przez różne organizacje charytatywne, a szczególnie organi
zację czerwonokrzyską, w żywność, wyroby tytoniowe i czekola
dowe, a utrzymujących kontakty listowne z rodzinami we Francji, 
miałem przede wszystkim dobre papierosy i cygara oraz cen
ne informacje o sytuacji wojennej na różnych frontach. Uzyskane 
tą drogą wiadomości przekazywałem swoim ziomkom, a również 
Rosjanom, krzepiąc ich na duchu.

W Apparatenbau byłem szeroko znany i przez wszystkich łubia
ny, bo każdemu byłem potrzebny. Niemcom dostarczałem, jak wspo
mniałem, tytoń i alkohol oraz nabiał i tłuszcze — dzięki temu zje
dnywałem sobie ich względy; Francuzom pośredniczyłem w wy
mianie ich wyrobów i otrzymywanych towarów na potrzebne im 
produkty, a Rosjanom dostarczałem za wytwory artystyczne żyw
ność, odzież i lekarstwa. Byłem też polrzebny swoim. W Apparaten- 
bau działały komórki konspiracyjne uprawiające wywiad i sabotaż. 
Nic konkretnego o tej działalności nie wiedziałem, ale byłem 
w pełni świadom tego, że wykorzystywano mnie do kontaktów' 
i przenoszenia różnych materiałów i informacji na terenie dwóch 
zakładów i na zewnątrz.
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Od poboru do niemieckiego wojska byłem raz reklamowany na 
wniosek mojego majstra „monsieur 1’ingenieur” przez dyrekcję 
zakładu. Na początku sierpnia 1943 roku otrzymałem ponowne 
wezwanie i wiedziałem, że tym razem nie uda mi się wymigać ze 
szponów hitlerowskiej gapy, z sideł niemieckiego Wehrmachtu. 
Trzeba będzie pozostawić rodzinne pielesze i reknąc w daleczi 
świat.

Gdybym miał pewny, taki stuprocentowy kontakt z kaszubską 
partyzantką, czmychnąłbym do „leśnych”, ale wiedziałem tylko, że 
związany z ruchem oporu był zatrudniony poprzednio w Appara- 
tenbau Józef Hinc, który często posługiwał się mną w licznych kon
taktach wewnątrz zakładu i przy przenoszeniu grypsów czy szyf
rów do kolejarzy na stacji kolejowej Rumia-Zagórze. Za jego po
średnictwem dotarłbym na pewno do kaszubskiego podziemia i był
bym tam przyjęty, ale jego w lipcu aresztowało gestapo z Kamien
nej Góry. Była jeszcze inna możliwość nawiązania kontaktu z ko- 
leczkowskim oddziałem „Gryfa”, mianowicie za pośrednictwem 
Władysława Warasa, członka zbychowskiej grupy samokształcenio
wej, ale ten był już w Wehrmachcie. Wcześniejsza nasza inicjatywa 
wejścia w skład tego oddziału, którego jedna z grup działała na 
terenie Rumi i Dębogórza, za pośrednictwem Pionków z Kolecz- 
kowskiego Młyna, też się nie powiodła. Partyzanci uznali nasz 
wiek za nie odpowiadający wymogom żołnierzy podziemia. Ale 
Niemcom odpowiadaliśmy i wiekiem, i tężyzną fizyczną. Zresztą 
gdy odczytałem na wezwaniu, że skierowany zostałem do jednostki 
wojskowej w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim, zorientowałem 
się, że miejscowość ta leży nad granicą szwajcarską i w pobliżu 
granicy francuskiej. Odżyły moje marzenia z pierwszych miesięcy 
okupacji, by znaleźć się na terytorium Francji, bo wydawało mi 
się, że stamtąd najłatwiej dostać się do walczącej u boku aliantów 
armii polskiej. Postanowiłem więc — gdy dotrę w tamte strony — 
szukać kontaktu z naszymi, którzy po przegranej we wrześniu tak 
licznie znaleźli się na zachodzie Europy. Sądziłem wówczas, że 
prawdziwi sojusznicy Polski znajdowali się na Zachodzie i tylko 
stamtąd może nadejść wyzwolenie okupowanej ojczyzny.

Szybko zbliżał się dzień odjazdu. Od zaufanych Francuzów 
z Apparatenbau dostałem ich adresy domowe, a nawet kilka adre
sów Polaków mieszkających w ich stronach rodzinnych. Adresy 
zabrałem ot tak, na wszelki wypadek. A nuż los rzuci mnie do 
południowej Francji, bo prawie wszyscy — a było ich sześciu — 
pochodzili z Prowansji, z okolic Marsylii i Tulonu, prowincji 
położonej jednak w znacznej odległości od Konstancji. Tylko jeden 
z nich —• Pierre pochodził z okolic Lyonu. Dotarcie z Konstancji
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do tej miejscowości wydawało mi się już bardziej realne. Zresztą 
różnie to bywa na wojnie i różne są drogi żołnierskiej tułaczki. 
Również Rosjanie, gdy dowiedzieli się o moim nieszczęściu, spre
zentowali mi solidną walizeczkę z automatycznym zameczkiem, 
zrobioną z tworzywa sztucznego, bardzo lekkiego, odpornego na 
wilgoć i zmianę temperatury. Takiego tworzywa używano w Appa- 
ratenbau do zamontowywania wytworzonych tam aparatów poda
jących paliwo do silników.

Na trzy dni przed odjazdem zwolniono mnie z zakładu i udałem 
się do domu. Tam spakowałem sporo polskich map i razem z nimi 
do walizeczki włożyłem kolejarskiego orzełka sprezentowanego mi 
w tragicznych dniach obrony Wybrzeża przez starszego kolejarza, 
z którym kopałem okopy na Kępie Oksywskiej. Oprócz żywności 
na kilka dni, przyborów do utrzymania czystości i innych dro
biazgów zapakowałem moją legitymację szkolną z podpisem dra 
Staniewskiego, dyrektora wejherowskiego gimnazjum. W niedzielę 
na pożegnąlnym spotkaniu z koleżankami i kolegami w karczmie 
Tónka Szymańskiego w Zbychowie, mimo udawanego protestu 
właściciela karczmy, odśpiewaliśmy znane nam polskie piosenki 
żołnierskie, kaszubskie pieśni ludowe, a na zakończenie — zgodnie 
z utartą już tradycją — polski hymn narodowy.

Na drugi dzień wczesnym rankiem pożegnałem się serdecznie 
z mamą i rodzeństwem, dość oschle z ojcem i odmaszerowałem 
w kierunku Redy, by tam pożegnać się z ciotką, która od jesieni 
ubiegłego roku opiekowała się mną jak rodzona matka. Nie mogłem 
ojcu darować tego, że podjął decyzję — choć w warunkach Zby- 
chowa była ona nieodzowna — wpisania się na niemiecką listę 
narodowościową, czego następstwem był mój obecny wyjazd po 
wrogi mi mundur wehrmachtowca. Wydawało mi się wówczas, że 
lepiej byłoby znosić upokorzenie, głód i upodlenie w obozie hitle
rowskim niż mieć świadomość tego, że u celu podjętej podróży 
przywdziać trzeba będzie mundur hitlerowskiego żołdaka, mundur, 
przeciwko któremu przed czteroma laty podjąłem walkę na śmierć 
i życie. Można było jeszcze się cofnąć, zaryzykować ucieczkę do 
lasu, choć krok ten w pewnym sensie byłby wyrazem tchórzostwa 
i skończyłby się tragicznie dla mojej rodziny. Zresztą nie chciałem 
już odstępować od powziętego i przemyślanego poprzednio planu.

Z mojej wsi odjeżdżałem jako jeden z ostatnich, już sam — 
i z tej racji czułem się nieswojo. Gnębiły mnie samotność, niepew
ność i lęk przed nieznanym, a żałość, że muszę opuszczać strony 
rodzinne, żarła moje młode serce. Szedłem tą samą drogą, jaką na 
początku września pamiętnego 1939 roku wyruszyłem na wojnę 
w obronie otoczonego zewsząd Wybrzeża. Odchodziłem również na

189



wojnę, ale po to, aby jak najprędzej dostać się do swoich, którzy 
walczyli na różnych frontach drugiej ‘wojny światowej i razem, 
z nimi wrócić w zwycięskim pochodzie do kraju. Uklękłam na zie
mi tak, jak podczas wrześniowego wymarszu, całowałem ją i zro
siłem łzami. Garść tej mojej ziemi ukochanej zawinąłem w papier 
i ukryłem głęboko w walizce. Żegnałem się czule z szemrzącą w za
roślach Zbychowską Strugą, z malowniczymi wzgórzami i ciemnym 
borem, który towarzyszył mi na tej drodze od najwcześniejszych 
lat. Żałość wzbierała we mnie tym bardziej, im dalej byłem od 
wioski rodzinnej.

Tak mocując się z własnymi myślami i uczuciami dotarłem p eszo 
do Redy, a później pociągiem do Wejherowa. Tam, przed gmachem 
byłego Seminarium Nauczycielskiego, gdzie Niemcy urządzili ko
szary, na dziedzińcu znajdowała się już spora grupka cywilów 
z walizkami, plecakami, kartonikami, przeznaczona — jak to się 
wówczas mawiało — na mięso armatnie. Z podwórkowego zbioro
wiska osób samorzutnie wyodrębniły się dwie grupy poborowych: 
w jednej rozmawiano po niemiecku — byli to synowie Volks- 
deutschówT i Treuhanderów, w drugiej po kaszubsku — byli to 
rdzenni mieszkańcy Wybrzeża. Do tej drugiej i ja dołączyłem. 
Kilka minut po dwunastej wyszli na dziedziniec miejscowi funkcjo
nariusze rejonowej komendy poborowej, sprawdzili obecność i prze
kazali nas żołnierzom-konwojentom w hełmach i z bronią na 
ramionach. Kaszubów starano się pomieszać z Niemcami, choć nie 
bardzo to się powiodło. Trójkami pomaszerowaliśmy w kierunku 
dworca kolejowego. Niewielka grupka poborowych pozostała na 
dziedzińcu, ponieważ przeznaczona była do innego transportu. Na 
dworcu czekał na nas pociąg specjalny, składający się z kilku 
wagonów osobowych i kilku towrarowych. Wbrew woli konwojen
tów Kaszubi zajęli na ogół oddzielne przedziały. Zaczęliśmy śpie
wać polskie piosenki patriotyczne. Konwojenci próbowali nas uci
szyć, ale ich groźby i prośby na nic się zdały. Nie chcieli użyć siły 
i musieli się z tym pogodzić.

Odjechaliśmy z Wejherowa z Mazurkiem Dąbrowskiego na ustach, 
żegnani przez nieliczne rodziny i prawie pusty dworzec kolejowy. 
Kręcący się po dwTorcu „szupowcj'” robili głupie miny wobec 
kompromitującego Niemców zachowania się poborowych. Niemcy, 
stanowiący mniejszość w naszym transporcie, nie śpiewali, boby 
ich i tak słychać nie było. Nasz śpiew był tak potężny, tak przej
mujący, przepojony goryczą i rozpaczą, zwielokrotniony echem ka
szubskich lasów i polskich domów w mieście Wejhera, że zagłuszy
łby wszystko i wszystkich. Szła ta pieśń przepowiadająca nasz 
triumfalny powrót i niosła ulgę nie tylko nam, ale wszystkim Po
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lakom, którzy jej słuchali. Przedstawiciele rodzin, polscy kolejarze, 
nieliczni podróżni mieli — podobnie jak my w pociągu — łzy 
w oczach. Niemcy zawzięcie machali swoim krewnym chustkami 
i przerażeni naszym śpiewem milczeli.

Z niemałym zdziwieniem odjechaliśmy z Wejherowa w kierun
ku Gdyni. Sądziliśmy, że powiozą nas na zachód, w stronę Szczeci
na, przez Berlin do Bawarii i Schwarzwaldu, bo przecież tam były 
położone docelowTe miasta naszej wyprawy. Mieszkańcy Redy, Rumi- 
-Zagcrza, Gdyni-Chyloni sądząc, że jest to transport więźniów — 
polsk’ śpiew na to wskazywał — wrzucali przez otwarte okna do 
wagonów owoce i chleb. W Gdańsku odczepiono wagony towarowe, 
a doczepiono dwa zapełnione młodzikami znacznie poniżej dwu
dziestu lat i starszymi mężczyznami pod pięćdziesiątkę. Z Gdańska 
lechaliśpiy na południe. Po jednej stronie linii kolejowej ciągnęły 
się monotonne Żuławy, po drugiej faliste wzniesienia zalesionej 
Wyżyny Kaszubskiej. Po raz pierwszy zobaczyłem królową naszych 
rzek — Wisłę. Wody jej płynęły powoli, majestatycznie, niosąc do 
Bałtyku pot, krew i łzy gnębionych Polaków. Początkowo pagórki 
trzymały się od niej z dala, ale bardziej na południe przybliżyły 
się, dodając jej uroku. W Bydgoszczy doszedł do naszego trans
portu następny wagon ze smutnymi ludźmi, którzy nie śpiewali. 
Byli to na pewno Niemcy lub w większości niemieccy poborowi 
dopiero teraz powołani do służby wojskowej.

Zapadł sierpniowy krótki i parny wieczór, a pociąg wlókł się 
dalej niemrawo, czekając godzinami na małych stacjach, bo musiał 
przepuszczać transporty zdążające z wojskiem i zaopatrzeniem na 
wschód. Pierwszej nocy prawie nie spałem. W przedziale byli sami 
Polacy, ale nie z moich stron. Rozmawialiśmy na przemian to po 
kaszubsku, to po polsku, bo było wśród nas trzech Polaków nie 
znających naszej gwary. Czułem się jednak w tym towarzystwie 
nieswojo. Ponad połowa współtowarzyszy była w moim wieku lub 
nieco młodsza, pozostali byli ludźmi trzydziestopięcio-czterdziesto- 
letninr Jedni szukali pociechy w bimbrze, inni w różańcu, a jeszcze 
inni w gadulstwie. Mnie najbardziej odpowiadało milczenie. Nale
żałem do tego typu ludzi, którzy trudno i opornie nawiązują kon
takty z innymi. Moje myśli w miarę upływu czasu coraz bardziej 
natarczywie baraszkowały wśród najbliższych i drogich -mi stron, 
tam gdzie spędziłem może nie radosne, ale szczęśliwe lata dzie
ciństwa. Udając śpiącego, w myślach rozmawiałem z niezbyt szczę
śliwą , ale tkliwą^natką. Moja mama była osobą bardzo uczuciową 
i wrażliwą. Ona to od słowa „boleść” dała mi, swemu pierwo
rodnemu, tylko jedno imię — Bolesław i starała się zaszczepić mi 
wiele dobrych cech. Marzyła o tym, żeby wyprowadzić mnie na
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Księdza lub przynajmniej na nauczyciela. Los się do niej i do mnie 
uśmiechnął, bo dzięki mojemu wychowawcy uzyskałem gminne 
stypendium i mogłem podjąć naukę, choć nie w murach semina
rium, ale w królewskim, o starych tradycjach, wejłierowskim gim
nazjum.

Tak mocując się z kłębowiskiem różnych myśli i wspomnień 
wreszcie o brzasku drugiego dnia jazdy zasnąłem. Zbudziło mnie 
szarpnięcie. To doczepiano kolejny wagon, jak się później dowie
działem — z Volksdeutschami z Łodzi i okolicy. Stacje kolejowe 
miały teraz nazwy polskie. Ludzie na dworcach kolejowych roz
mawiali też po polsku. Na którejś z większych stacji rozdano kawę, 
jakąś dziwną, słodzoną „ersatzem”. Na większych stacjach nie sta
waliśmy przy peronach, lecz gdzieś wśród pociągów towarowych, 
na bocznych torach. Bez pozwolenia konwojentów nie wolno było 
wysiadać z wagonów. Widocznie nasi opiekunowie bali się, że ko
goś może wziąć chętka do ucieczki. A takie przypadki zdarzały się. 
Uciekali przeważnie ci, którzy mieli na trasie przejazdu lub gdzieś 
w pobliżu krewnych lub znajomych. Dowiedzieliśmy się o tym od 
kolejarzy polskich. Z naszego transportu nikt nie uciekł.

Wlekliśmy się bocznymi szlakami dalej na południe. W Polsce 
centralnej żniwa były w pełni. Na Wybrzeżu w chwili mego od
jazdu szykowano się dopiero do zbiorów. U żniwiarzy nie widziało 
się normalnej radości i podniecenia. Ludzie byli przygnębieni, pra
cowali od niechcenia. W godzinach popołudniowych dotarliśmy na 
Śląsk. Krajobraz diametralnie się zmienił. Miejsce sztygów, zwa
nych u nas rzędami, strzelistych wież kościelnych, soczystej i nie
pokalanej zieleni, małych schludnych osiedli zajęły kominy, tysiące 
kominów, wieże wyciągowe, łańcuchy hałd nieprzydatnego urobku, 
ciągnące się kilometrami ceglaste osiedla miejskie i dymy zasła
niające sierpniowe słońce. Wiele w szkole na lekcjach mówiło się
0 zagłębiu, o górnikach, kopalniach i hutach, ale moje wyobraże
nia o tej krainie — muszę to przyznać — były odmienne od tego, 
co zobaczyłem. Piękny strój ludzi węgla, barbórkowe uroczystości, 
barwne opowiadania nauczyciela utrwaliły w mojej wyobraźni 
Śląsk jako krainę malowniczą, piękną i szczęśliwą, tonącą w zieleni
1 z niebem upstrzonym gołębiami kąpiącymi się w słońcu. A tu 
te strzeliste kominy i wieże wyciągowe, domy i ulice, a nawet 
nieliczne parki śródmiejskie zasnute były mglistą, ciężką powłoką, 
pióropuszami dymów i czuło się w powietrzu swąd, a czarna maź 
smoliła dachy, okna, parapety i liście na drzewach. W płucach 
wyczuwało się duszność, a głowę nachodziły lekkie zawroty. Nie 
chciałbym tam mieszkać.

Na Śląsku nasz pociąg wydłużył się o dalsze bodajże trzy wa-
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gony. Staliśmy dłuższy czas na bocznych torach. Pomimo panują
cej duszności, ciężkiego powietrza i towarzyszącego nam smutku 
chciałoby się wyskoczyć z nudnego wagonu, swobodnie pobiegać, 
rozprostować zbolałe kości. Człowiek stworzony jest do swobody, 
a jej głód dokuczał mi najbardziej. Znalazłem się zaledwie na dru
gim krańcu Polski, a wydawało mi się, że już po drugiej stronie 
świata, ba — w innym świecie. I ciągle ta świadomość, że jedzie 
się służyć obcej sprawie. — Oj, doloż moja, dolo... — przypomniały 
mi się słowa smętnej piosenki i wlokły się za mną przez cały czas 
podróży. W tej atmosferze wszystkich złych uczuć utrwalało się 
postahowienie szkodzenia hitlerowcom na każdym kroku, w każ
dym zakątku i chęć zemsty za zgotowany nam los.

Minęliśmy czarny Śląsk i wjechaliśmy w krainę zieleni i nadziei.
0 zachodzie słońca dotarliśmy do wzniesień ciągnących się zębatym 
pasmem po zachodniej stronie szlaku komunikacyjnego. Słońce, 
zanim zaszło zupełnie, pokazywało się wielokrotnie w dolinach, by 
zniknąć znowu za kolejnym wzgórzem. Nie widziałem jeszcze gór
1 ogromnie żałowałem, że przejazd przez nie odbywał się nocą. Na 
jakiejś małej stacji na Morawach staliśmy bardzo długo. Zanim 
zasnąłem, mój otępiały bezczynnością umysł zaczął znowu wygrze
bywać z popiołów przeszłości węgielki wspomnień. Przypomniałem 
sobie ów sierpniowy dzień sprzed czterech lat, gdy z płaczem, pio
senką i z zadumą na licach odjeżdżali ze Zbychowa młodzieńcy 
i mężczyźni na wojnę, by własną piersią odeprzeć germańskiego 
najeźdźcę. Któryś z rolników odwoził karetą naszego nauczyciela, 
pana Wiechowskiego. Staliśmy — to znaczy my, jego uczniowie — 
nad Zbychowskim Stawem, by pożegnać naszego wychowawcę, 
spojrzeć w jego mądrą twarz i wzruszone oczy, życzyć mu rychłego 
powrotu z wojny. Kazał zatrzymać konie, a nam podejść do bryczki. 
Powiedział kilka ciepłych słów, z, których zapamiętałem dobrze 
tylko ostatnie zdanie: „Pamiętajcie zawsze i wszędzie, że jesteście 
Polakami”. Później, gdy jako obrońca Półwyspu Helskiego znalazł 
się w niewoli niemieckiej i skierowany został do bauera na roboty, 
pisał do mnie wzruszające listy, z których część wiozłem ze sobą 
na moją drugą wojnę. Kiedy napisałeną mu, w zawoalowanej for
mie, że prowadzę wśród swoich rówieśników a jego uczniów tajne 
dokształcanie, pochwalił mnie za to, a jednocześnie przestrzegł 
przed niebezpieczeństwem, na jakie narażałem siebie, rodzinę i ko
legów. Gdy dałem mu do zrozumienia, że wkrótce zostanę powo
łany do armii niemieckiej i że noszę się z zamiarem ukrycia w leś
nych schronach, zganił mnie. Napisał wówczas, że przez trzy lata 
narażałem siebie i wielu prowadząc podsłuch radiowy i tajne nau
czanie. Nad wszystkimi związanymi ze mną osobami przez całe te
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lata wisiała groźba śmierci lub w najlepszym przypadku pobytu 
w obozie hitlerowskim. Jednak głównie narażałem sam siebie, 
a teraz, uciekając do lasu, sam uniknąłbym zemsty wroga, ale na
raziłbym na niechybne represje całą rodzinę. Dc tego — jego zda
niem — nie miałem prawa. Polsce mogłem służyć — pisał dalej — 
w armii niemieckiej tak samo dobrze, jak w podziemnych bunkrach. 
Zastanawiając się nad tym, jak będę służył Polsce w mundurze 
feldgrau, zasnąłem.

W Bratysławie dołączono jeszcze jeden wagon z cywilami. Kim 
oni byli, nigdy się nie dowiedziałem. Z tego przemysłowego miasta, 
które przywitało nas burzą, skręciliśmy na zachód i pierzchła nie
pewność. Jednak jedziemy do miejscowości wskazanych w powoła
niach. Z naszego przedziału część jechała tak jak ja do Konstancji, 
część do Tuttlingen. Zauważyłem nawet, że młodzi byli raczej kie
rowani do Konstancji, ä starsi do tej drugiej miejscowości. Pobo
rowi z innych wagonów — jak się później okazało — mieli skie
rowanie do jeszcze innych miejscowości w Schwarzwaldzie i Jurze 
Szwabskiej.

W godzinach popołudniowych dotarliśmy do pięknej rozległej 
doliny, której środkiem płynęła jedna z największych rzek euro
pejskich, opiewany przez poetów i muzyków modry Dunaj. Po 
pewnym czasie z odległego horyzontu, z potężnego ogrodu zieleni, 
wyłaniać się zaczęło malowniczo rozłożone nad rzeką miasto, sto
lica Austrii, Wiedeń, znany Polakom z kart chlubnej historii. Co 
za wspaniałe nad tą cudną rzeką krajobrazy! Gdyby nie drama
turgia towarzysząca naszej podróży, byłaby to najprzyjemniejsza 
wycieczka mojej młodości. Najprzyjemniejsza w sensie poznawa
nia pięknych, odległych zakątków Europy.

Za Wiedniem krajobraz wzbogacał się z godziny na godzinę. 
Zachwycałem się Sudetami na granicy polsko-czechosłowackiej, 
zachodnimi Karpatami przed Bratysławą, ale to był tylko przed
smak tych widoków, jakie zobaczyłem w Alpach Austriackich 
i Salzburskich. Byłem, mimo coraz większego zmęczenia, oszoło
miony pięknem wysokich skalistych gór. Na fali zielonych regli 
oparty mur granitowych, brązowych, porzeźbionych tworów skal
nych, a wyżej śniegowa biel zlewająca się z delikatnym, jakby 
wypłowiałym błękitem niebieskiego firmamentu. Tę wielobarwn; 
górską ścianę, ginącą gdzieś hen w królestwie słońca, oplatały 
mgliste macki obłoczków, dla których przeskoczenie tej ściany wy
dało się - niemożliwe. Barwy się zmieniały w zależności od tego, 
z jakiego miejsca się na góry spoglądało, a góry wciąż potężniały 
aż objęły nas swą grozą i pięknem. Rozpoczęła się wspinaczka 
serpentynami coraz wyżej i wyżej, za zieleń do skał, a potem
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kamienie, kamienie, przepastne donny, tunele i znów serpentyny, 
zakola, a przed nami na odległej kolejnej ścianie niewielki szlaczek 
linii żelaznej, jedynie rysa zaznaczona pracą ludzką na kolejnym 
masywie. A potem znowu okrężne i krete zjazdy spadzistymi zbo
czami, tunelami, wiaduktami — ku zieleni, ku dolinom i znowu 
nad piękny, modry Dunaj.

Przez Loeben, Salzthal, Salzburg pod koniec piątego dnia po
dróży dotarliśmy do osławionego początku zła — do Monachium, 
gdzie podpisano haniebny układ dający Hitlerowi wolną rękę 
w jego Drang nach Osten — parciu na wschód. Tam zobaczyłem 
po raz pierwszy zniszczone przez lotnictwo alianckie miasto: zrów
nane z ziemią potężne zakłady przemysłowe, stosy gruzów po 
jednej i drugiej stronie niektórych ulic, okaleczone i prow_zorycz- 
nie odbudowane dworce kolejowe. Patrząc na efekty dywanowych 
bombardowań w duchu powtarzałem: to za nasz wrzesień, to za 
mordy dokonywane w mojej ojczyźnie, za łapanki, pacyfikacje, 
obozy. Dotknęła ich jednak sprawiedliwość!

Na jednej z górskich stacji kolejowych w Austrii doczepiono do 
naszego transportu wagon z poborowymi, a także wagon z dział
kiem przeciwlotniczym i obsługą. Stąd nasunął się nam prosty 
wniosek, że istnieje możliwość zaatakowania naszego transportu 
przez lotnictwo sprzymierzonych.

' Przed Ulm staliśmy wiele godzin. Ponoć nocny nalot uszkodził 
na dworcu kolejowym tego miasta tory i rozjazdy. Podróż prze
dłużała się z przyczyn obiektywnych. Niektórym kończyły się za
pasy żywności, a nic nie wskazywało na to, że będą uzupełniane 
podczas podróży. W Ulm odczepiono pierwsze dwa wagony, a po
borowych poprowadzono do koszar. Nam na dworcu dostarczono 
herbatę i po raz pierwszy w tej podróży twarde, niesmaczne su
chary. Zresztą chleb zabrany z domu był już tak suchy, że nie
wiele różnił się od tych‘sucharów. Natomiast gotowane jajka, jakie 
większość z nas wiozła, zzieleniały do tego stopnia, że kilka musia
łem wyrzucić. Na szczęście miałem jeszcze kilka jaj surowych 
i tymi żywiłem się do końca podróży.

Z okien wagonu obserwowałem okolice w niczym nie przypomi
nające naszych kaszubskich, piószczesto-jerkowech wzgórz. Brak 
było malowniczych lasów, cudownych jezior, rozległych torfowisk 
i naszego zapachu morza. Powietrze wydawało się ciężkie, trud
niejsze do wdychania, jakby osłabiające krążenie krwi. Ale okolice 
były na swój sposób piękne. Rozległe pagórki upstrzone były bia
łymi głazami wyłażącymi wszędzie z ziemi, a na zboczach tych 
wzgórz rozciągały się sady obficie obwieszone brzadem (owocami). 
Kaidy skrawek ziemi był wykorzystany, wszędzie panował ład
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i porządek. Budynki były solidne, murowane, a sieć drutów wiła 
się między nimi jak pajęczyna babiego lata pomiędzy badylami 
jesieni. Tam zobaczyłem inne bydło, inne zaprzęgi, inne drogi. Lo
komotywy nie dymiły — po prostu były poruszane energią ele
ktryczną. Ale to nie było swojskie, lecz obce. Nawet ludzie byli 
inni i inaczej odziani.

Kolejne grupy poborowych pozostały w Stuttgarcie, Heidelbergu, 
Karlsruhe. Miasta te były również poważnie zburzone. Widziało 
się całe dzielnice gruzów i ruin z samotnie sterczącymi kominami. 
Na bocznicach kolejowych stały rozbite lokomotywy i wagony. 
Dworce kolejowe na ogół były wypalone. Tu widziało się początek 
końca potęgi III Rzeszy. Przed jednym z tych miast obserwowałem 
z kolegami niedoli nocny nalot powietrznych fortec. Był to wcale 
miły widok. Najpierw wysoko wśród mrowia gwiazd pojawiły się 
smugi reflektorowego światła i rozbłyski granatów. To artyleria 
przeciwlotnicza próbowała zagrodzić drogę zbliżającym się samo
lotom. Następnie pokazały się charakterystyczne choinki, które 
migocąc tysiącami drobnych świateł powoli opadały na ziemię, 
wskazując »bombowcom obiekty do bombardowania. Następnie 
ciemna wstęga spokojnego do tej pory horyzontu ożyła pióropu
szami wytryskających ku górze fontann ognia. Po chwili dotarło 
do nas głuche dudnienie: dla Niemców złowrogie, dla nas radosne. 
Pomyślałem, że każda taka bomba przybliża upragniony koniec 
wojny i koniec hitlerowskiego faszyzmu w Europie.

Choć zmęczenie długą drogą dawało się nam coraz bardziej we 
znaki, to uroki krajobrazu — przynajmniej dla mnie — były jakby 
rekompensatą za to zmęczenie. Pociąg wił się malowniczymi zako
lami wzdłuż wzniesień spadających raz łagodnie, to znów stromą 
ścianą ku Renowi. Zbocza były usłane mnóstwem sadów i winnic, 
a na szczytach i skałach nadrzecznych pojawiały się stare zamki i 
obronne lub ich ruiny. Wstęga wartkiej rzeki to oddalała się, to 
zbliżała do linii kolejowej, którą wlókł się ospale nasz pociąg. Za 
Renem była Alzacja, francuska prowincja z widniejącymi w dali 
Wogezami, upragniona kraina, która miała przynieść mi wyzwo
lenie.

Z Badenii, po minięciu Fryburga, starego uniwersyteckiego mia- i 
sta, gdzie przebywał na wygnaniu kaszubski profesor z Kołeczkowa 
Ferdynand Bieszk, wjechaliśmy w masyw starych, lesistych gór 
Schwarzwaldu. Alpy w Austrii oglądaliśmy z pewnej perspektywy 
i ledwo o nie zahaczyliśmy, a Schwarzwald — Czarny Las prze
rzynaliśmy przez sam środek. Po jednej stronie torów głęboka 
przepaść, po drugiej — niebotyczna ściana i mnóstwo tuneli; jedne 
krótsze, drugie dłuższe, nawet tak długie, że zapalano w wagonach
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światła. Od.Fryburga Bryzgowijskiego, gdzie została kolejna grupa 
wehrmachtowskiego narybku, nasz pociąg zmalał do pięciu wago
nów, ale na ostatni etap podróży doczepiono do składu dwa wago
ny towarowe. Po drugiej stronie Schwarzwaldu pozostał też wagon 
z działkiem przeciwlotniczym i obsługą. Widocznie w te rejony 
bombowce alianckie nie docierały.

Taki piękny kraj — piękny i bogaty — a tylu w nim wyrosło 
ludzi złych: katów, sadystów, pospolitych zbrodniarzy. Jak to się 
mogło stać? Dlaczego dali się omotać takiej kreaturze, jaką był 
Hitler? Co im zawinili Polacy, Czesi, Rosjanie i inni mieszkańcy 
Europy? Nie mogłem tego pojąć, nie znajdowałem wytłumaczenia. 
Niewinne dzieci górali czarnoleskich w górskich osiedlach przy
jaźnie uśmiechały się i machały do nas drobnymi rączkami. Chcia
łoby się ten kraj i zamieszkujących go ludzi polubić, ale było to 
niemożliwe. Zbrodnie popełnione na moim narodzie postawiły mur 
wrogości, którego sforsować nie sposób.

W dziewiątym dniu podróży o świcie pociąg zatrzymał się na 
pięknej stacji kolejowej o swojskiej nazwie — Konstancja. Pano
wały tu spokój i senność, może wywołana mgłą, która zalegała 
mlecznym całunem stację, miasto i całą okolicę. Nie widać było 
zniszczeń, kominów fabrycznych, nerwowości, wojennego nastroju. 
Całkiem inny świat. Z niewidocznej mglistej dali dolatywał gwizd 
lokomotywy i buczenie, charakterystyczne dla portowej dzielnicy 
Gdyni. Czyżby tu, w górach, znajdował się port? Ano tak, przecież 
Konstancja — jak mapa wskazywała — leży nad wielkim Jeziorem 
Bodeńskim, zwanym często morzem, przez które przepływa górny 
Ren.

Kazano wszystkim wysiąść na peron. Stanęliśmy jak nie na 
swoich nogach na nie swojej ziemi. Ogarnęło nas nieopisane pod
niecenie. To chyba świadomość tego, że znaleźliśmy się u celu 
wielkiej niewiadomej. Tu mieliśmy rozpocząć żywot żołnierzy 
z przymusu, żołnierzy w znienawidzonym mundurze, który służył 
nie naszej sprawie. Było to uczucie, jakiego nie może sobie wy
obrazić nikt, kto tego nie przeżył. To nam, Kaszubom, Pomorza
nom i Sląząkom, wojna przyniosła taki los. Tych problemów, takie
go moralnego udręczenia nie przeżyli rodacy z innych stron Polski 
i dlatego do dnia dzisiejszego nie mogą nas zrozumieć, właściwie 
ocenić i należycie potraktować. Doświadczamy z tytułu przymu
sowej służby w armii niemieckiej do dnia dzisiejszego wielu upo
korzeń, jesteśmy napastowani i szykanowani przez nieodpowie
dzialnych współobywateli, choć my wszyscy, wehrmachtowcy, po
siadamy dokumenty rehabilitacyjne. Służyć Polsce w mundurze 
polskiego żołnierza lub w partyzantce to prosta sprawa, zwykła
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obywatelska powinność. Ale jak służyć ojczyźnie w obcym i tak 
znienawidzonym mundurze niemieckim?

Z tych rozważań wyrwała mnie ostra komenda. Kazano nam, 
mającym na karcie mobilizacyjnej wpis — Konstanz, ustawić się 
w jednym szeregu, a tym z przeznaczeniem do Tuttlingen — w in
nej kolumnie. Ci ostatni odmaszerowali na inny peron i wsadzo
no ich do innego pociągu. Po nas przyszli podoficerowie z jed
nostki, do której byliśmy przeznaczeni. Nie zrobili na nas miłego 
wrażenia. Byli opryskliwi i niedostępni.

Droga do koszar wiodła pod górę. Ulice były prawie puste. 
Stąpaliśmy po niemieckim bruku w niemieckim mieście, wśród 
samych Niemców i pod ich komendą. Przybyli po nas gefreiterowie 
spoglądali na nas spod łbów badawczym okiem, zastanawiając się 
zapewne, jaki z nas będzie materiał na żołnierzy Herrenvolku. 
Widać było, że nie bardzo byli z nas zadowoleni. Milczeliśmy jak 
grób, a na ich oschłe pytania odburkiwaliśmy niepoprawnie brzmią
cymi półsłówkami. Na pytanie, skąd jesteśmy, odpowiedzieliśmy, 
że z Polski, spod Gdyni. I tu nastąpił pierwszy konflikt. Taka 
odpowiedź budziła u naszych przełożonych oburzenie. Ich zdaniem 
nie byliśmy z Polski, lecz z Westpreussen — Prus Zachodnich i nie 
spod Gdyni, lecz spod Gotenhafen.

Koszary, położone na peryferiach miasta, były nowe i bardzo 
funkcyjne. Po jednej stronie dużego placu stały piętrowe budynki 
koszarowe dla żołnierzy, po drugiej — obszerne magazyny, a na 
tyłach znajdowała się malutka strzelnica. Okazało się, że nie by
liśmy jedynymi rekrutami w jednostce. Wcześniej przybyli chłopcy 
w wieku osiemnastu—dziewiętnastu lat i starsi połamańcy z Bawa
rii, a więc rekruci, którzy ze względu na młody wiek lub kategorię 
zdrowia do tej pory do służby wojskowej nie nadawali się. Dopiero 
teraz, gdy armie niemieckie zaczęły cofać się na zachód, nie zwra
cano uwagi ani na młody wiek, ani na ułomności. Nie chodziło już 
o jakość, lecz o ilość wojska. Rekruci, których zastaliśmy w kosza
rach, mówili gwarą i trudno nam było z nimi się porozumieć. Po
mieszano nas tak, że w każdej z trzech kompanii znalazło się zaled
wie kilkunastu Kaszubów, kilku Ślązaków i niewielu Czechów. 
W pokoju, do którego zostałem przydzielony, było nas, władają
cych mową kaszubską, zaledwie dwóch.

Pierwszy dzień minął na przywdziewaniu zielonych łachów żoł
nierskich i na pakowaniu cywilnych ciuchów. Nakarmiono nas 
solidnie. W porównaniu do innych części Niemiec tu, nad Jeziorem 
Bodeńskim, wyżywienie było dobre. W sklepach masarskich Kon
stancji można było nawet otrzymać bez kartek dobrą końską wę
dlinę.
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Już pierwszego dnia zakosztowaliśmy osławionej pruskiej dyscy
pliny. Zastosowano ją szczególnie wobec nas, Kaszubów, mających 
wpis w Soldbuchu — książeczce wojskowej: przynależność naro
dowa — polska, przynależność państwowa — niemiecka do odwoła
nia Co to za żołnierze? Przydzielono ich tu — Bóg raczy wiedzieć 
skąd. Przełożeni początkowo uważali nas za ochotników z Polski 
i dlatego nie szczędzili nam docinków i póniewierki. Pierwsze dwa 
tygodnie były najgorsze. Byliśmy pod ciągłym pręgierzem nie
mieckiego „ordnungu” — poganiani, przezywani i tak zahukani, 
ze straciliśmy rachubę czasu, własną wolę i godność ludzką. Wszę
dzie biegiem, wszystko źle, ciągłe powtarzanie tych samych czyn
ności i to ogromne zmęczenie. Nawet w nocy nie dawali nam wy
począć. Niemcy byli do tego drylu lepiej przystosowani i spokojniej 
te dni przeżywali. W tych tygodniach ogromnie żałowałem, że nie 
uciekłem przed odjazdem do lasu. J

W cezym odzeniu

Kiedy po kilkunastu dniach pobytu w Konstancji oswoiłem się 
z nową sytuacją, kiedy minęło rekruckie ogłupienie, kiedy dryl 
panujący w Wehrmachcie spowszedniał, znalazło się nieco czasu 
na załatwienie osobistych spraw. Przepustek na miasto Polakom 
jeszcze nie wydawano. Wciąż traktowano nas podejrzliwie-i odno
szono się do nas z wielką rezerwą, graniczącą z niechęcią.

W jesienne popołudnie pewnej niedzieli wyszedłem za strzelnicę 
i położyłem się na murawie. Tam na osobności zastanawiałem się 
nad tym, jak nas, Polaków przywdzianych w mundury niemieckie, 
potraktuje w przyszłości historia? Jak potraktują nas rodacy? A jak 
ocenią nasze pogmatwane drogi przyszłe pokolenia? Miałem obawę, 
że niesprawiedliwie. Z nami, szczególnie Kaszubami, będzie zape
wne tak samo, jak było poprzednio z naszymi rodzicami. Przezy
wano ich Szwabami nie tylko ze względu na używaną gwarę i sła
bą znajomość języka literackiego, ale przede wszystkim ze względu 
na wyniesioną z pruskiej szkoły umiejętność posługiwania się ję
zykiem niemieckim, przymusową służbę w armii pruskiej i udział
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w pierwszej wojnie światowej. Cień nieufności i podejrzliwości 
będzie nam zapewne towarzyszył aż do śmierci. Jednostki złośliwe 
będą naszą służbę w Wehrmachcie wykorzystywać do szykan, 
inni — do podkreślania swej wyższości. A może coś zmieni się 
w naszej ojczyźnie? Może w powojennych warunkach znikną na
reszcie antagonizmy dzielnicowe, Kaszubi wyzwolą się z kompleksu 
niższości, nasza gwara będzie traktowana na równi z językiem 
literackim, a przynajmniej na równi z innymi polskimi gwarami? 
Może obejmie nas pełna rehabilitacja, a powszechne zrozumienie 
sytuacji, w jakiej postawiła nas hitlerowska okupacja, pozwoli nam 
czuć się w nowej Polsce na równi z wszystkimi jej obywatelami?

W świetle tego, co przyżywałem, co widziałem do tej pory, 
najbardziej irytował mnie napis na klamrze niemieckiego pasa 
wojskowego: „Gott mit uns” — Bóg z nami. Słowo „Gott” nie 
pascwało w żaden sposób do hitlerowskiej wrony i swastyki, sym
boli, w imię których popełniono tyle zbrodni. Dlaczego nikt, abso
lutnie nikt nie zaprotestował przeciwTko takiej profanacji słowa 
„Bóg”? Nie, nie chciałem, nie mogłem, ani w imię hitlerowskiego 
godła, ani w imię Boga, nosić hańby mojego życia, niemieckiego 
munduru. Nie mogłem!

Tak rozmyślając umacniałem w sobie powzięte już wcześniej 
postanowienie jak najszybszego pozbycia się hańbiącego munduru. 
Odżyła we mnie świadomość, że w pobliżu Konstancji biegnie 
granica niemiecko-szwajcarska, a za nią jeden z nielicznych 
w Europie krajów neutralnych. Dostać się tam — oto najpilniejszy 
cel moich poczynań. W Szwrajcarii nie będzie chyba problemów 
z przedostaniem się do wojskowych jednostek polskich walczących 
u boku aliantów. Tylko jak to zrobić? Jak się tam dostać? Rozpo
cząłem poszukiwanie partnera do planowanej ucieczki.

Po dwudziestu dniach pobytu w armii niemieckiej napisałem 
pierwszy list do domu. Był to list pełen goryczy i smutku. Pisałem 
go — jak zresztą wszystkie następne — po polsku, a na zakończe
nie zaznaczyłem, że oprócz wolności nic więcej mi nie trzeba, a tej 
z domu mi nie przyślą. Zaakcentowałem, że uparcie będę dążył do 
tego, żeby na obcej ziemi stać się wolnym człowiekiem.

W kilka dni później otrzymałem dość dużą przesyłkę, która spo- ! 
tęgowała moje zamiary rychłego pozbycia się germańskiej powłoki. 
Otóż dostałem z urzędu gminnego w Nowym Dworze plik hitle
rowskich papierzysk propagandowych z pismem przewodnim," pod
pisanym przez znanegq mi urzędnika nowodworskiej „Gemeinde”, 
z obrzydliwymi hitlerowskimi pozdrowieniami i życzeniami wier
nej służby Fiihrerowi. O mało szlag mnie nie trafił! Ulotne papie- 
rzyska i gazety wpakowałem z powrotem do koperty i po polsku
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napisałem, że mają je w gminie przeznaczyć do ocierania swych 
tyłków, a mnie' pozostawić w świętym spokoju. Po odesłaniu ko
perty nachodziły mnie obawy przed konsekwencjami. Ale nie 
mogłem inaczej postąpić.

W mglisty wrześniowy ranek wyprowadzono nas po raz pierwszy 
z koszar na łagodne zbocza wzniesień otaczających od strony pół
nocnej Jezioro Bodeńskie. Wśród winnic i wielobarwnych lasków 
przeprowadziliśmy pierwsze ćwiczenia terenowe. Gdy w godzi
nach popołudniowych wracaliśmy do koszar, na skraju wzniesień 

! ukazał się nam widok, który na zawsze utrwalił się w mojej 
pamięci. Mgła zeszła zupełnie. Pogodne niebo W blaskach jesien
nego słońca odbijało się jak w lustrze w wodach spokojnego w tym 
dniu jeziora. A za jeziorem, z przeciwnego brzegu, wyrastał ku 
górze najpierw pas zieleni nakrapianej kolorami jesieni oraz bielą 
i czerwienią domków i osad. Wyżej rozciągał się pas ciemniejszej, 
jednostajnej i soczystej zieleni regli, dochodzący do brązowych 
odcieni piętrzących się skał. Pas alpejskich turni przechodził stop
niowo w najszerszą wstęgę niepokalanej bieli odwiecznych śniegów 
: lodowców, zlewając się z rozjaśnionym w słońcu błękitem nieba. 
Zadzierałem głowę i zdawało mi się, że ta wielobarwna ściana 
szwajcarskich Alp runie w kierunku północnym, zasypie leżące pod 
nami jezioro i dosięgnie nas, maszerujących tu po wzniesieniach 
jego przeciwnej strony. Groza i niebywałe piękno, majestat gór 
piętrzących się pod niebo i odbijających się w jeziorze — jakże 
to było czarujące! Zapomniałem o złym czasie i złym losie. Jak 
urzeczony, popychany przez kamratów w maszerującej kolumnie, 
szedłem ze sparaliżowanymi nogami depcząc innym po piętach. 
Tam, w niezbyt odległej krainie cudownej przyrody, widziałem 
swoje wybawienie.

Językiem polskim — jak się później zorientowałem — w mojej 
kompanii władało oprócz mnie jeszcze pięć osób: trzech Pomorzan 
i dwóch Ślązaków. Nie mogłem jednak z nimi znaleźć wspólnego 
języka. Po pewnym czasie poznałem Belóka, chyba z Rzucewa (do
brze nie pamiętam) o nazwisku Kreft, Leon Kreft, który został 
przydzielony do trzeciej kompanii. Dość szybko dogadaliśmy się 
w irneresującej mnie sprawie. Korzystając z przepustki wybraliśmy 
się na Wyspę Róż, będącą ponoć we władaniu szwedzkiej rodziny 
królewskiej. Tam, w zaciszu porośniętych różami skał, w otoczeniu 
kryształowych wód górskiego jeziora, wstępnie uzgodniliśmy plan 
dostania się do Szwajcarii. Podczas każdej następnej przepustki — 
o ile otrzymaliśmy je jednocześnie — wędrowaliśmy w kierunku 
granicy. Szybko przekonaliśmy się, że jest bardzo dobrze strzeżona. 
Doszliśmy do wniosku, że najłatwiej będzie przedostać się do
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naszej wymarzonej krainy łódką przez jezioro. Rozpoczęliśmy po
szukiwania niewielkiej łodzi. Nie była to prosta sprawa, bo nasza 
znajomość języka niemieckiego z miejsca budziła podejrzenia. 
Argumentacja, że po prostu chcemy, jako mieszkańcy krainy jezior, 
popływać po wodzie, nie była dla Niemców przekonująca. Zresztą 
dowiedzieliśmy się, że władze stanowczo zabroniły wypożyczania 
łodzi komukolwiek, bo widocznie przez jezioro próbowało uciekać 
już więcej osób. Zauważyliśmy też podczas przechadzek wzdłuż 
brzegów jeziora, że jest ono pilnie patrolowane przez motorówki 
straży granicznej. Pozostała więc tylko „zielona granica".

Nasze zamierzenia napotkały kolejną przeszkodę. Po nieudanej 
próbie przekroczenia granicy przez trzech żołnierzy z innej jedno
stki i w naszym batalionie wstrzymano na pewien czas wydawa
nie przepustek. Później mój kolega został oddelegowany do innej 
miejscowości na specjalistyczne przeszkolenie, a ja sam me mogłem 
się zdobyć na zamierzony czyn. Zresztą szkolenie rekruckie do
biegało końca. Niemcy dostali krótkie urlopy przed wyjazdem na 
front. Nam urlopów nie dano, tłumacząc, że droga za daleka, że 
sami nie dojedziemy. W rzeczywistości obowiązywał już zakaz urlo
powania Kaszubów, którzy dostawszy się w swoje strony masowe 
schodzili z bronią do podziemia.

W połowie grudnia 1943 roku wydano nam nową broń osobistą, 
nowe działka przeciwpancerne, białą odzież ochronną i ciepłe ubra
nia. Tuż przed przetransportowaniem nas na front wschodni na 
apelu wywołano mnie i kilkunastu innych żołnierzy, kazano nam 
zdać wszystko, co otrzymaliśmy uprzednio, i pobrać stare rzeczy. 
Okazało się, że zatrzymani zostali wyłącznie Polacy. Jak się póź
niej dowiedziałem, Himmler zabronił wysyłania Polaków na front 
wschodni, gdyż masowo dezerterowali i zasilali tworzone w Związ
ku Radzieckim Wojsko Polskie. Po kilku dniach wysłano nas do 
jednostki obrony przeciwlotniczej wT Karlsruhe, ale tam potrzebo
wali specjalistów. Więc odesłano naszą grupę do Epinal nad Mozelą, 
a stamtąd przerzucono do Besanęon nad rzeką Doubs u podnóża 
starych gór Jura. W górach działały silne zgrupowania partyzan
ckie. Przydzielono nas do podrzędnej jednostki, której zadaniem 
była ochrona szlaków komunikacyjnych, mostów, wiaduktów 
i dworców kolejowych. Zgłaszałem się ochotniczo w najniebez
pieczniejsze miejsca z nadzieją, że uda mi się dostać do francuskiej 
partyzantki. Lecz niestety nie miałem szczęścia. Akurat tych punk
tów, gdzie pełniłem służbę, partyzanci nie atakowali.

W Besanęon nie zagrzaliśmy długo miejsca. W połowie stycznia 
1944 roku przerzucono nas do Dole. Stacjonowała tam jednostka 
„Sumpf jäger” — „strzelców bagiennych”, do której wcielono młod
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szych. Starszych przydzielono do służby wartowniczej. W nowej 
jednostce obowiązywała nas jazda na nartach, ćwiczyliśmy zasady 
walki na bagnach. Jednostkę przygotowywano — czego nie ukry
wano przed nami — do działań na płotach pińskich na Białorusi.

Zorientowałem się, że Dole leży około dwustu kilometrów od 
miasta Lyon, w którego pobliżu mieszkali rodzice Pierre’a z Appa- 
ratenbau. Tylko jak się tam dostać? Miałem złe uzębienie. Wie
działem, że na miejscu nie ma pracowni dentystycznej. A nuż 
skierują mnie do Dijon, miasta położonego na trasie do Lyonu? 
Niestety, odesłano mnie do Belfort. Wcześniej już napisałem przy 
pomocy zatrudnionego" w koszarach palacza list do rodziców Piotra 
i na jego adres miała nadejść odpowiedź. Po jakimś czasie otrzy
małem pocztówkę z pozdrowieniami i podziękowaniami za ukłony 
od ich syna. Adres był więc właściwy.

We Francji nie wolno nam było opuszczać koszar bez nabitej 
broni i dwudziestu sztuk amunicji. Zalecono też chodzenie grupa
mi, co najmniej w składzie trzyosobowym. Zdarzało się, że żołnie
rze znikali bez wieści. Celowo chodziłem sam albo z rodakami, ale 
mnie się takie „nieszczęście” nie przydarzyło. Łamaną francu
szczyzną lub w języku niemieckim próbowałem zagadywać miesz
kańców Dole, podkreślając moją polską narodowość. Początkowo 
miało to ten skutek, że w sklepach i straganach otrzymywałem 
takie towary, jakie z reguły ukrywano przed Niemcami. Francuzi 
wyrażali zdziwienie, że Polacy chodzą w niemieckich mundurach, 
a ja nie mogłem ze względu na trudności językowe im tego nale
życie wytłumaczyć.

W połowie lutego, kiedy jednostka „Jagrów” szykowała się na 
front wschodni, zostałem wezwany do dowódcy batalionu. Zapytał 
mnie, jakiej jestem narodowości. Odpowiedź była oczywista: — 
Jestem. Polakiem. — Zdziwiony tą odpowiedzią major tłumaczył 
mi, że przecież otrzymałem obywatelstwo niemieckie i na tej pod
stawie znalazłem się w armii niemieckiej. Wyjaśniłem mu, że nie 
ja, lecz ojciec pod przymusem przyjął listę niemiecką, zresztą do 
odwołania. Major namawiał mnie jeszcze, abym został Volksdeu
tschem i razem z całą jednostką pojechał na front wschodni wal
czyć przeciwko bolszewikom, którzy zagrażają przecież całej Euro
pie. Na moje stanowcze: — nie! — kazał mi odejść.

Z 75. pułku „Sumpfjagerów” zostałem przeniesiony do innej 
jednostki w tym samym mieście i tam znalazłem się wśród Niem
ców w wieku ponad czterdzieści lat lub też młodych, ale takich, 
którzy po odniesionych ranach czy kontuzjach mieli obniżoną kate
gorię wojskową. Było tam też wielu Kaszubów, Ślązaków, Czechów. 
W mojej drużynie znaleźli się: murarz Potrykus z Wejherowa, rol-
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nik Libon z Chwaszczyna, kolejarz Kisielewski z powiatu kościer- 
skiego, robotnik Lemański spod Pucka, dźwigowy Müller z Gdyni, 
Ślązak i miody Niemiec z Bawarii. Dowódcą był kapral Günter, 
człowiek łagodny, kióry poznał już dokładnie smak wojny na fron
cie wschodnim.

Znowu odżyła nadzieja, że uda mi się dostać do rodziców Piotra, 
ale nieprzewidziane zdarzenia zamiar ten pokrzyżowały. Co to za 
zdarzenia, opowiem w następnym rozdziale.

Krecó robota

Był luty 1944 roku. Pojechałem ostatni raz do gabinetu dentystycz
nego w Belfort. W nocy był lekki mróz i spadło trochę śniegu, któ
ry utrzymywał się do godzin przedpołudniowych. Pociąg mijał 
wsie i miasta francuskie, które sprawiały wrażenie osiedli dotknię
tych kataklizmem. Ludzie chodzili smętni, bez życia i radości, spo
glądając z nietajoną nienawiścią na mundury feldgrau. — Tak sa
mo jak w Polsce — pomyślałem i stało mi się ich żal. Przypomnia
łem sobie moich francuskich kolegów z Apparatenbau. Zatęskniłem 
za domem, za rodzinnym Zbychowem, za Kaszubami. Tu we Fran
cji i tam w kraju ta sama sytuacja, tylko że Francuzów hitlerowcy 
nie ciągnęli do wojska. Nas, Polaków z Pomorza, przyodziewano 
w znienawidzone w całej Europie mundury i nikt, absolutnie nikt, 
kto nie znalazł się w podobnej .sytuacji, nie był i chyba nie będzie 
w przyszłości w stanie zrozumieć naszego położenia. Ów Bartek 
Zwycięzca nie miał w pełni świadomości swego położenia, a ja na 
każdym kroku odczuwałem tragizm sytuacji i stąd cierpienia mo
ralne nie odstępowały mnie ani na moment.

W protezowni załatwiłem swoje sprawy dość szybko, a do od
jazdu powrotnego pociągu zostały mi trzy godziny. Wstąpiłem do 
kantyny na „Eintopf”, a następnie na bocznej, ulicy do fryzjera. — 
Bonjour — powiedziałem wstępując do gabinetu fryzjerskiego; 
karabin cisnąłem w kąt, płaszcz powiesiłem na wieszaku i usia
dłem w kolejce. Fryzjer po ostrzyżeniu staruszka zaprosił mnie na
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fotel. Podziękowałem i pokazałem dwóch chłopców, którzy siedzieli 
z matką również czekając na strzyżenie. Zapaliłem od niechcenia — 
bo nałogowo jeszcze wówczas nie paliłem — papierosa „Juno” 
i poczęstowałem szefa w białym fartuchu. Podziękował po nie
miecku, a ja odpowiedziałem po polsku: proszę bardzo. To go na 
moment zastanowiło, ale strzygł dalej, zgodnie z moim zezwole
niem, jednego z chłopców. Później w trakcie strzyżenia mojej gło
wy zagadnął dość biegle po niemiecku, dlaczego nie trzymam — 
zgodnie z rozkazem władz wojskowych — blisko siebie swej broni. 
Początkowo nie zwróciłem uwagi na to pytanie, a gdy się zorien
towałem o co mu chodzi, odpowiedziałem wprost: nie dbam o ten 
karabin, o ten mundur i w ogóle, co to go obchodzi. Tłumaczył 
długo, że postępuję inaczej niż inni żołnierze niemieccy, że jestem 
jakiś obojętny, zamyślony. Na dodatek zapytał, czy mojej rodziny 
czasem nie spotkało nieszczęście, bo Anglicy bombardują coraz 
częściej miasta niemieckie. Nie wytrzymałem i palnąłem wprost, 
że nie moją rodzinę spotkało nieszczęście, lecz mnie, bo muszę 
paradować po Europie w mundurze, który mnie, Polakowi, piecze 
skórę. Dodałem z nieukrywaną żałością, że nie ma się co litować 
nad moim losem. Byłoby lepiej, gdyby mi powiedział jak skonta
ktować się z polskim czy francuskim ruchem oporu. Początkowo 
udawał, że mnie nie rozumie. Zmienił temat rozmowy. Dowiady
wał się skąd pochodzę, cö się w Polsce dzieje, do jakiej jednostki 
mnie powołano. Zauważyłem, że celowo przedłużał strzyżenie, ba
dał mnie podchwytliwymi pytaniami i pilnie obserwował. Naszą 
rozmowę przerwało wejście osobnika w niemieckim mundurze. 
Zapłaciłem i wyszedłem. Gdy znalazłem się w przedsionku zakładu, 
fryzier wyleciał za mną wołając, że zapomniałem reszty, a ja 
przecież dałem odliczone pieniądze. Pokazał mi drzwi w głębi 
przedsionka prosząc, abym tam wszedł.

Pani domu przyjęła mnie bardzo życzliwie, poczęstowała winem 
i pysznym ciastem. Po chwili wszedł fryzjer z innym mężczyzną. 
Po kilku wstępnych zdaniach, odnotowaniu moich personaliów 
i moim zadeklarowaniu się do współpracy z alianckim wywia
dem — zamieniono instrukcję w pudełku plastykowym, gdzie znaj
dowały się tabletki odkażające wodę. Takie tabletki każdy żołnierz 
miał w osobistym wyposażeniu. Pudełko i zamieniona instrukcja 
miały stanowić moją legitymację konspiracyjną. Uzgodniliśmy, że 
punktem kontaktowym w Dole będzie podręczny warsztat znanego 
mi palacza centralnego ogrzewania w koszarach.

Po kilku dniach zostałem przez palacza przedstawiony pewnemu 
Francuzowi, który poprosił mnie o pudełko z tabletkami odkaża
jącymi i po zapoznaniu się w wiadomy mu sposób z zamienioną
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instrukcją (która według mnie niczym nie różniła się od poprzed
niej) zaczął ze mną rozmawiać w języku niemieckim, wplatając 
niektóre wyrazy polskie, o sprawach wojskowych, o mojej dotych
czasowej służbie, o atmosferze panującej w Wehrmachcie. Chciał 
wszystko dokładnie wiedzieć o miejscowościach, które do tej pory 
przeszedłem i stacjonujących tam jednostkach wojskowych. Jako 
pierwsze zadanie zlecił mi sporządzenie spisu Polaków znajdują
cych się w moim batalionie. Na odchodnym prosiłem go, aby zabrał 
mnie do partyzantki, ale sprzeciwił się kategorycznie. Powiedział, 
że w wojsku niemieckim mogę okazać się pożyteczniejszy niż 
w jakiejkolwiek partyzantce.

Zlecone zadanie wcale nie było tak proste, jak mi się początko
wo wydawało. Zszedł cały tydzień, zanim się z niego wywiązałem. 
Musiałem je wykonać dyskretnie, w tajemnicy nawet przed kole
gami. Moja służba w armii niemieckiej teraz nabrała sensu i po
czułem się potrzebny. Ale zlecone mi to i inne zadania wciąż 
mnie nie satysfakcjonowały. Chciałem robić rzeczy wielkie, a tu 
kazano mi liczyć broń w wyposażeniu batalionu, informować, co 
znajduje się w bunkrach obok strzelnicy, wysyłać pocztą połową 
doręczane mi listy i paczki, przypodobać się swoim przełożonym 
i solidnie wykonywać ich rozkazy. Francuz o czarnej i kędzierza
wej czuprynie, który od czasu do czasu kontaktował się ze mną 
w kotłowni koszarowej lub na zapleczu knajpki w mieście, obie
cywał mi, że przyjdzie czas na sprawy wielkie i poważne zadania. 
Obecnie ważne jest — tak twierdził — należyte i dyskretne wywią
zywanie się z zadań, jakie mi zlecał. Odebrał ode mnie coś w ro
dzaju przysięgi wojskowej i dowiedziałem się, że od tej chwili je
stem zobowiązany wykonywać wszelkie rozkazy organizacji. Zosta
łem też ostrzeżony, że za zdradę grozi kara śmierci. Od tej chwili 
obowiązuje mnie tylko jedna przysięga, ta złożona na rzecz orga
nizacji, której ani nazwa, ani zakres działania, ani jakiekolwiek 
nazwiska z nią związane nie zostały mi ujawnione. Stałem się żoł
nierzem alianckiego podziemia, konspiracyjnej organizacji. Od tej 
chwili niemiecki mundur był narzędziem w służbie aliantów, a tym 
samym w służbie mojej ojczyzny.

W połowie marca kędzierzawy Francuz poinformował mnie, że 
moja jednostka zostanie przerzucona nad morze na terytorium 
Holandii. Mam być spokojny i czekać na list, w którym zostanę 
w odpowiedni sposób poinformowany, gdzie należy nawiązać dal
szy kontakt. I rzeczywiście po kilku dniach załadowano nas do 
pociągu i nastąpił wyjazd, ale nie w kierunku morza, na północ, 
lecz na południe. Czyżby mój szef z wywiadu pomylił się? Z Dole 
dojechaliśmy do Bourg. Tam doczepiono do naszego transportu
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kilka wagonów z inną jednostką, a następnie skierowaliśmy się 
na północ. W Dijon wydłużono nasz pociąg, wstawiając wagony 
z działkami przeciwlotniczymi i kolejne wagony z wojskiem.

Pociąg wlókł się z pięknej Burgundii przez Lotaryngię pełną 
winnic wciąż dalej na północ. W Ardenach przejeżdżaliśmy przez 
miejscowości, o których często wspominał w swych wojennych 
opowieściach mój ojciec, uczestnik pierwszej wojny światowej. 
Piękne krajobrazy stanowiły rekompensatę za trud podróżowania. 
Ponury krajobraz przedwiośnia urozmaicały wystające spod ziemi 
kredowe głazy. Spotykało się w dolinie górskiego strumienia po
tężne urwiska, wapienniki i inne zakłady przemysłowe. Tereny 
górzyste pozostały za nami. W nocy dotarliśmy do stolicy Belgii — 
Brukseli. W dalszej podróży malownicze wzniesienia zastąpiły 
monotonne równiny przypominające w jakimś stopniu nasz Śląsk.
W godzinach popołudniowych znaleźliśmy się w mieście porto
wym — Antwerpii, choć do morza było jeszcze daleko. Podróż 
trwała dalej. Pociąg wjechał na nasyp prowadzący przez morze.
Z okien wagonu, tak z jednej, jak i z drugiej strony, widziało się 
morze, tylko od czasu do czasu jakąś wyspę. Późnym wieczorem 
dojechaliśmy do bardzo starego miasta Middelburg na wyspie Wal- 
cheren. Był to kres naszej podróży pociągiem, ale najtrudniejszy 
odcinek drogi był jeszcze przed nami. Obładowani plecakami, chle
bakami, maskami przeciwgazowymi, pełnym kompletem amunicji, 
z karabinem na ramieniu rozpoczęliśmy wielogodzinny marsz wy
boistą drogą, bez świateł. Tych ponad trzydzieści kilometrów, nocą, 
przemierzyłem resztkami sił. Był to najtrudniejszy marsz w mojej 
tułaczce wojennej. Słaniających się na nogach zapędzono nas do 
sali widowiskowej w opuszczonym budynku wypoczynkowym. Jak 
się później okazało, znaleźliśmy się w holenderskiej miejscowości 
Domburg na wyspie Walcheren nad brzegiem Morza Północnego.

Po odejściu na front wschodni stacjonującej w Domburgu jedno
stki zajęliśmy około dwukilometrowy odcinek wałów po jednej 
i drugiej stronie tej miejscowości. Przydzielono nas do poszczegól
nych żelbetonowych schronów. Znalazłem się w bunkrze-olbrzymie, 
w którym ulokował się szef naszej kompanii. Z kolegą Lemańskim - 
i dwoma Niemcami zostaliśmy skierowani do magazynu z amuni
cją w celu przeprowadzenia jej konserwacji. Wynosiliśmy skrzynie 
z różnymi rodzajami amunicji do stojącej przy schronie opuszczo
nej willi i tam pociągaliśmy warstwą oleju pociski i granaty.
W willi był dół kloaczny, w którym topiłem wszystko, co udało 
rai się niepostrzeżenie wynieść z magazynu. Nikt nie liczył zabie
ranej amunicji, nikt jej nie przyjmował. Od czasu do czasu odwie
dzał nas podoficer, któremu schron amunicyjny podlegał. Sporo
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amunicji, ręcznych granatów, spłonek i zapalników zdołałem utopie 
w dole.

Po mniej więcej tygodniu nadeszła pierwsza poczta, przeważnie 
adresowana jeszcze na Dole. Dostałem list, w którym mama w języ
ku polskim przypominała mi, że mam nadesłać obiecaną fotografię. 
Byłem zdziwiony tym listem, bo do tej pory mama nigdy me 
pisała. Robili to w imieniu rodziców siostra lub brat. Po przeczy
taniu całego listu zrozumiałem, że był to list od mojego sze'a 
wywiadu z Dole. Gdy pozwolono nam wyjść do miasteczka, a ra
czej do tej jego części, która nie wchodziła w skład zamkniętego 
terenu wojskowego, odszukałem zakład fotograficzny, zresztą jedy
ny w tej miejscowości, w którym miałem nawiązać kontakt. Z po
czątku nie miałem odwagi tam wejść. Nie mogłem zrozumieć, 
w jaki sposób może istnieć łączność pomiędzy odległym Dole a po
łożonym na wyspie Domburgiem, przy czym jedna miejscowość 
należała do Francji, druga do Holandii. Pomimo wahań, podczas 
następnej przepustki zdecydowałem się wejść do zakładu i popro
sić o wykonanie zdjęcia. Zgodnie z instrukcją otrzymaną w Dole, 
zabawiałem się owym pudełkiem ze środkami dezynfekującym:. 1 
Gdy znalazłem się za zasłoną, bezpośrednio przed aparatem foto
graficznym, siwy starszy pan wyciągnął z moich palców pudełko i 
i oddalił się. Po pewnym czasie wrócił, zrobił mi zdjęcie pocztów
kowe i zaprosił do następnego pomieszczenia. Tam, po wstępnej 
wymianie zdań w języku niemieckim, oświadczył mi, że teraz on 
będzie moim szefem. Poinformowałem go o mojej robocie sabota
żowej prowadzonej w magazynie amunicyjnym. Zalecił mi ostroż
ność, żebym raczej zaniechał, tej działalności. Powinienem zdoby
wać zaufanie przełożonych i nie narazić się Niemcom nierozważnym 
krokiem.

Pierwsze zlecone mi zadanie polegało na tym, aby — gdy będę 
stał na warcie — wpuszczać na zamknięty dla cywilów teren osoby, 
które nie miały na ten dzień przepustki. Takie przepustki dzienne 
posiadali i codziennie odnawiali robotnicy Organizacji Todt, którzy 
budowali na terenie wojskowym bunkry. Przepustki dostawali 
także od czasu do czasu holenderscy rybacy, żeby zebrać na plaży 
foki, poranione przez nocne patrole lub artyleryjski ogień zapo
rowy. Osoby te kontrolowano dokładnie przy wejściu na teren i 
zastrzeżony dla wojska, a przy wyjściu — tylko na specjalny roz
kaz. Umownym dla mnie znakiem osób wchodzących bez przepustki 
lub z przepustką nieważną był podniesiony kciuk lewej ręki. Wartę 
pełniłem od momentu, kiedy przy czyszczeniu amunicji skaleczy
łem sobie dłoń. Przy głównym szlabanie stały dwie budki wartow
nicze i dwóch żołnierzy jednocześnie, każdy po swojej stronie, pel- ’
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nilo służbę wartowniczą. Starałem się zająć stronę lewą i zazwy
czaj stawałem przed budką, aby zainteresowani cywile z daleka 
mogli mnie rozpoznać. Dość często korzystał z mojej pomocy pe
wien Holender udający elektryka. Gdy wchodził na teren wojsko
wy, często szeptał mi: — brawo Polak! — co mnie podnosiło na 
duchu.

Służby wartowniczej nie pełniłem jednak długo. Bunkier szefa 
kompanii zamieniono mi na gorszy, położony tuż nad brzegiem 
morza, na krawędzi usypanego ponoć jeszcze w starożytności ręka
mi mieszkańców wału, zabezpieczającego depresyjną wyspę Wei
cheren przed zalewem morza. A fale bywały tu wysokie i groźne. 
Pamiętam taką sztormową nordę, kiedy silny północny wicher 
wpychał bałwany na wały wysokości piętnastu metrów w najniżej 
położonych miejscach. Podmyło wówczas na odcinku mojej kom
panii dwa betonowe schrony artyleryjskie, które stoczyły się na 
plażę.

Morze wyło całą noc. Już wieczorem w bunkrze zgasło światło. 
Widocznie wicher zerwał gdzieś przewody elektryczne. Mimo zmę
czenia długo nie mogłem zasnąć w tę noc. Potężny szum morza, 
ryk wichru, błyski piorunów — cały ten złowrogi koncert żywio
łów przyrody rozbijał sen i gonił wyobraźnię w strony rodzinne, 
na morenowe wzniesienia kaszubskie, przywoływał wspomnienia, 
rozpalać tęsknotę i nadzieję. Wiadomo, że czas sztormowy prze
minie, że zaświeci słońce, że przyroda otrząśnie się ze zniszczeń. 
A kiedy minie czas panowania hitlerowskiego nad Europą, kiedy 
wzejdzie jutrzenka wolności narodów, kiedy będzie mi dane wró
cić do wolnej Polski? Wieści z frontów były pomyślne. Niemcy na 
wszystkich odcinkach „planowo” opuszczali zajęte poprzednio te
reny. Całe klucze, istne chmary latających fortec ociężale wlokły 
się nad wyspą w kierunku wschodnim, by kruszyć przemysł, serce 
hitlerowskiej machiny wojennej.

Wejście do schronu zasypało morskim piaskiem. Na zewnątrz 
wychodziło się klapą awaryjną, tak zwanym kominem. O brzasku 
miałem wartę na stanowisku karabinu maszynowego. Dojście do 
tego miejsca było utrudnione zwałami wydm. Wicher przemieszczał 
piaski z miejsca na miejsce. Opatuliłem się płaszczem, kucnąłem 
pod brezentem mającym zabezpieczyć ckm i zamiast patrzeć na 
morze, skąd mógł nadejść wróg, obserwowałem wschód słońca. 
Najpierw pędzące na południe obłoki zapłonęły zorzą, która ogar
niała coraz większe połacie nieba. Po bladej zorzy wytrysnęła 
gdzieś hen na wschodzie, może nad Gdynią, a na pewno nad Bał
tykiem, wspaniała, czerwona łuna. W jej środku niepewnie wyło
niło się przestraszone zapewne szalejącą w nocy burzą wielkie,
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krwawe słońce. Bawiło się ze reną w chowanego, to spoglądając 
zza chmur, to się za nie kryjąc. Chmury pędziły na południe, 
wiatr przycichł, wstawał kolejny dzień nadziei na rychły koniec 
wojny.

W kilka dni później przydzielono mnie do obsługi psów, używa
nych do patrolowania nocą morskiego brzegu. W czasie dnia kar
miłem w ciemniach psy, nocą wychodziłem z przydzielonym mi 
wilczurem na owe czujki. Niekiedy wyjeżdżałem samochodem do 
Middelburga po mięso dla moich podopiecznych i tę okoliczność 
wykorzystywał mój nowy szef, fotograf z Domburga, przekazując 
mi niewielkie drewniane skrzyneczki, które oddawałem w wyzna
czonych miejscach w mieście dokładnie strzeżonym przez Niemców. 
Po około dwóch tygodniach przydzielono mnie do dowódcy druży
ny, sierżanta sztabowego von Reitera, który był postrachem kom
panii. Ten zgryźliwy, mściwy człeczyna potrafił w imię Führern 
tak dokuczyć podwładnym, że pamiętali go całe życie. Miał jednak 
dwie słabości: przepadał za gorzałką i namiętnie grał w szachy. 
Tak się złożyło, że w przydzielonej mu drużynie było oprócz mnie 
sześciu Kaszubów i trzech Niemców, w tym jeden młodzik liczący 
niespełna dziewiętnaście lat, lekko trzepnięty na umyśle. Jemu 
można było wiele wmówić. Szczególny respekt miał przed Kisie
lewskim i Libonem, którzy biegle władali językiem niemieckim. 
Ten młody „Hitlerjugend” — tak go zwaliśmy — początkowo był 
zastępcą dowódcy placówki, ale funkcja ta wcale mu nie odpo
wiadała. Pozostali dwaj Niemcy — to pasterz ze Schwarzwaldu, 
który dziecinnie tęsknił za swoimi górami, owieczkami i rodzicami, 
i około pięćdziesięcioletni rolnik z Bawarii. Obaj byli praktykują
cymi katolikami i to ich w jakiejś mierze zbliżało do nas. Nie 
bardzo byli oddani Hitlerowi.

W tym nowym składzie zostaliśmy przeniesieni do stojącego za 
Domburgiem, u podnóża wałów wydmowych, jednopiętrowego bu
dynku, ogrodzonego wysoką drucianą siatką. Za nią wykonano sze
roką zaporę z drutów kolczastych i z systemem alarmowym. Cały 
ten budynek otoczono rowem strzeleckim łączącym przygotowane 
na rogach stanowiska dla karabinu maszynowego. Podczas dnia 
wystawiano dwa posterunki: jeden przy bramie oraz drugi przy 
karabinie maszynowym i reflektorze na górnym tarasie budynku 
Nocą wzmacniano posterunki przy bramie i karabinie maszynowym 
do dwóch osób; piąty żołnierz patrolował obiekt wzdłuż rowu 
strzeleckiego. W pogotowiu mieliśmy drugi lekki karabin maszy
nowy, który w razie alarmu wynoszono do okopu, w miejsce, gdzie 
zagrożenie było największe. Zamieszkaliśmy w czterech pokojach 
na piętrze: jeden zajął podoficer, drugi Niemcy, a my — dwa

210



pozostałe. Mieliśmy do dyspozycji kuchnią, łazienką i ubikacją. Te 
luksujowe warunki obrzydzał nam przełożony, który trenował 
z nami różne warianty obrony budynku, robił częste alarmy, prze
glądy broni, jednym słowem zamęczał nas na każdym kroku. Że 
budynek krył coś ważnego, domyślaliśmy się i wiedzieliśmy od 
von Reitera, ale co konkretnie zawierał, dowiedziałem się dopiero 
od fotografa. Otóż była to stacja kabli podmorskich, biegnących 
do Anglii, Norwegii, bodajże do USA czy jeszcze gdzie indziej — 
dokładnie nie dowiedziałem się nigdy. Aparatura i skomplikowane 
urządzenia tej stacji znajdowały się w wielu pomieszczeniach na 
parterze budynku. Nie mieliśmy do nich dostępu, bo były zabez
pieczone metalowymi drzwiami, wieloma zamkami i kłódkami, 
a klucze miał tylko dowódca von Reiter.

Raz w tygodniu do stacji kabli podmorskich w Domburgu przy
chodziła unmundurowana, najprawdopodobniej w mundury holen
derskiej służby łączności, ekipa licząca trzech do pięciu fachowców, 
którzy dokonywali przeglądu i konserwacji urządzeń stacji. Na 
czele tej ekipy stał Niemiec. Posiadał on klucze od wszystkich 
pomieszczeń stacji. Fachowcy ci przynosili torby pełne narzędzi, 
chemikaliów, aparacików, słuchawek i innych przedmiotów. Roz
chodzili się po pomieszczeniach na parterze i każdy z nich zajmo
wał się swoją pracą. Niemiec nadzorował holenderskich fachow
ców. Razem z nim chodził do pomieszczeń wojskowy komendant 
placówki, a pod jego nieobecność — zastępca, „Hitlerjugend”. Taki 
był widocznie rozkaz.

Fotograf odbył ze mną dłuższą rozmowę. Przekazał mi polecenie 
centrali wywiadowczej, abym uczynił wszystko, żeby wejść w ko
mitywę z moim dowódcą. Miałem wszelkimi sposobami zdobyć jego 
zaufanie. Uzgodniliśmy, że otrzymam paczki z żywnością, tytoniem 
i alkoholem, które mam umiejętnie zastosować w celu zjednania 
sobie von Reitera. Pełniąc nocną wartę, mam spowodować kilka 

I alarmów uzasadnionych niby tym, że coś tam zauważyłem niepra
widłowego i nawet otworzyć ogień z karabinu maszynowego do 
rzekomo skradających się pod druty osobników. Ową poruszającą 
się postacią okazało się podrzucone przez wywiad cielę, które zo
stało podziurawione kulami. Towarzysz fotografa uczył mnie tech
niki gry w szachy, żebym mógł usatysfakcjonować dowódcę. Udało 
mi się kilkakrotnie pokonać von Reitera i fakt ten podniecał go, 
a gdy grał, zapominał o wszystkim. Posyłał do techników swego 
zastępcę, który siadał z-niemieckim nadzorcą w holu i filozofował 
z nim o losach toczącej się wojny, bo taką miał namiętność. O tych 
i innych nieprawidłowościach popełnianych przez „Hitlerjugenda” 
donosiłem dowódcy. Moja gra powiodła się. Zostałem mianowany
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zastępcą komendanta placówki i wtajemniczony w obowiązki, jakie 
spoczywały na dowództwie placówki. Dowiedziałem się, że stacja 
kabli podmorskich ma strategiczne znaczenie, że kable są nieczyn
ne, ale w każdej chwili mogą być uruchomione. Należy pilnować, 
żeby konserwujący urządzenia stacji Holendrzy niczego nie uszko
dzili i nie podłożyli materiałów wybuchowych. Wprawdzie mają 
cywilnego strażnika, ale ten nie jest w stanie wszystkiego dopa
trzeć — tłumaczył mój przełożony.

Miałem więc dostęp do kluczy od stacji. Teraz należało urobić 
sobie wszystkich współtowarzyszy z jej obsługi. Wielką pomocą 
były nadsyłane paczki. Ponieważ udawałem abstynenta, na mini- 
-uczty zapraszałem dowódcę i dwóch starszych Niemców, bo 
„Hitlerjugend” nie lubił alkoholu, ale za to otrzymywał kiełbasą 
domoyyej roboty. Swoich rodaków — każdego z osobna — poinfor
mowałem w bardziej lub mniej szczegółowy sposób o grze, jaka 
toczyła się na stacji. Zrozumieli sytuację i czynnie mnie wspoma
gali. Jednak trudności językowe, różnica narodowości i wiek dzie
liły mnie z dowódcą. Owszem lubił wypić, ale moje towarzystwo 
mu nie odpowiadało. W szachy też wolał grać ze swoimi kompa
nami u szefa kompanii. Wymykał się tam często, choć miał obo
wiązek przebywać na stacji. W czwartki odbywały się cotygodnio
we odprawy dowódców plutonów i drużyn w bunkrze dowódcy. 
Na ten dzień podrzucałem mu specjalnie buteleczkę gorzały, aby 
miał możność zabawić się ze swoimi kamratami. Skutek był taki, 
że w czwartki wracał na stację w nocy, niekiedy rano dnia na
stępnego i przez cały piątek wypoczywał. W porozumieniu z foto
grafem w czwartki przychodzili na stację holenderscy monterzy, 
ale bez nadzoru. Miałem obowiązek udostępnić im wszystkie po
mieszczenia i czuwać nad tym, aby na zewnątrz budynku wszystko 
było w porządku. Holendrzy uruchamiali wówczas kable i przeka
zywali co i gdzie należało.

Trwało to tak do kwietnia 1944 roku. Któregoś poniedziałku 
mój przełożony został nagle wezwany do dowódcy kompanii. Nie 
wrócił już, natomiast na stację przybył inny podoficer z grupą 
żołnierzy, który w obecności kilku oficerów i cywilów przejął ode 
mnie klucze dolnych pomieszczeń. Trzech Niemców odesłano, a nam 
kazano się spakować i wykwaterowano nas na zewnątrz budynku. 
Brano nas na spytki. Musiałem dokładnie relacjonować, kto i kiedy 
wchodził do stacji z zewnątrz, jak prowadziłem nadzór. Moje ze
znania w ostatniej kwestii potwierdził cywilny dozorca monterów 
holenderskich. Powiedział wojskowym, że byłem bardziej służbowy 
od samego dowódcy. Przepytano też wszystkich moich rodaków. 
Wyszło na jaw, że von Reiter często bywał pijany, że wychodził
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i wracał w nocy lub rano dnia następnego. Zdawałem sobie sprawę, 
ze dzieje się coś niedobrego; wiedziałem, że zagrożenie jest większe, 
niż przypuszczali moi ziomkowie. Po obiedzie przybyła na stację 
kabli inna grupa, wśród której znaleźli się funkcjonariusze SS. 
Musiałem dokładnie opowiedzieć, jak zostałem mianowany zastęp
cą von Reitera. Okazało się, że zmiany tej dokonał nasz komendant 
na własną rękę i dlatego — jak wywnioskowałem — przedstawiał 
moją osobę w samych superlatywach. Badano dokładnie urządzenia 
stacji. Podejrzewałem że Niemcy dowiedzieli się, iż stacja była 
w ostatnim okresie uruchamiana. Cała szóstka Polaków twierdziła, 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, że Holendrzy przychodzili 
na stację kabli tylko raz w tygodniu i to przeważnie we wtorki 
lub środy. Niemcy w tej sprawie nie byli groźni, bo w czwartki, 
kiedy przychodziła ekipa holenderska dodatkowo, zgodnie z moją 
wolą jako zastępcy komendanta, odpoczywali i nikt z nich nie 
miał warty przy bramie. Nie mogli więc stwierdzić, że Holendrzy 
bywali na stacji dwa razy w tygodniu.

Na noc zapędzono nas, Kaszubów, do jednej z pustych will w po
bliżu schronu szefa kompanii, a nazajutrz z rana przybył nie znany 
nam podoficer i zarządził alarm bojowy, to znaczy przygotowanie 
do wymarszu. Odebrano nam amunicję. Ten fakt wprowadził nas 
w zakłopotanie. Podejrzewaliśmy, że mogą nas aresztować. Po 
jakimś czasie przyjechał samochód ciężarowy, który całą dziesiątkę 

I przewiózł do Middelburga. Tam nowy podoficer i jakiś Gefreiter 
doprowadzili nas do pociągu osobowego. Doprowadzono także je
szcze dwóch Kaszubów z innej jednostki i odjechaliśmy w kierunku 
zachodnim. W Ostendzie nasza grupa powiększyła się o kilkunastu 
młodziutkich Niemców, którzy ponoć utopili w morzu karabin ma- 

Łynowy i pobili się z podoficerem. Trzymano nas w oddzielnych 
^przedziałach i odnoszono się do nas co najmniej zagadkowo. Nie 

ujawniono celu podróży. Niepewność gryzła nas wszystkich i wy
czuwałem — choć nikt z kolegów tego nie okazywał — ze mają 
do mnie jakiś żal. Zresztą może to było z mojej strony tylko przy
puszczenie.

Wczesnym rankiem chłodnego kwietniowego dnia pociąg zatrzy
mał się na stacji kolejowej otoczonej morzem gruzów. Tak zbu
rzonego miasta jeszcze nie widziałem. Była to Dunkierka. Przez 
wiele bram i szlabanów, przez różne posterunki doprowadzono nas 
na wydmy pełne betonowych bunkrów, okopów, stanowisk arty
leryjskich. Tam wpędzono nas do starego baraku i kazano czekać. 
Po kilku godzinach stanęliśmy przed grupą oprychów w oficer
skich i podoficerskich mundurach. Na wstępie dowiedzieliśmy się, 
ze jesteśmy bydlętami, wściekłymi psami, darmozjadami i niero
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bami. Obiecywano nam, że w Festung Dünkirchen nauczą nas 
porządku i dyscypliny. Zaraz po „powitaniu” zamiast śniadania 
odbył się pokaz hitlerowskiej dyscypliny. Rozdzielono nas na po
szczególne bunkry. Chyba przez przypadek albo niedopatrzenie 
znalazłem się w jednym bunkrze z Libonem z Chwaszczyna i na
wet przypadła nam jedna prycza, na której spałem u góry, a mój 
opiekun — bo Libon był mi ojcem i przyjacielem — rozlokował 
się na dole.

Tak trafiliśmy do karnej roboczej kompanii, odciętej od reszty 
świata mnóstwem przeszkód w postaci kanałów, zasieków, murów. 
Co o tym zdecydowało, nigdy się nie dowiedzieliśmy. Chyba po
dejrzewano nas o współpracę z Holendrami w Domburgu, ale udo
wodnić tego Niemcy nam nie mogli.

Na czym polegała służba w nowej jednostce? Podczas odpływu 
morza, kiedy woda z plaży cofała się, miejscami nawet o kilkaset 
metrów, wpłukiwaliśmy wodą, tłoczoną wężami z pomp strażackich 
do specjalnych metalowych lanc, potężne pnie dębowe. Trzeba je 
było najpierw ustawić pionowo przy pomocy drewnianych podpór, 
utrzymać w równowadze, a następnie wpłukać na głębokość około 
dwóch metrów w morski piasek. Pochylone w kierunku morza, 
z przymocowanymi u góry minami talerzowymi, miały stanowić 
podczas przypływu, kiedy znalazły się w wodzie, zaporę przeciw
desantową osławionego Wału Atlantyckiego. Podczas odpływu 
wieloszeregowy mur potężnych pni stanowił doskonałą, zaporę 
przeciwczołgową. Praca była ogromnie ciężka i niebezpieczna. Pra
cowało się dziesięć do jedenastu godzin na dobę, a podczas nocy 
wychodziło się na trzy godziny do patrolowania brzegu morskiego. 
Modliliśmy się, żeby Anglicy nas z brzegu porwał . Takie przy
padki — jak wieść niosła — zdarzały się od czasu do czasu. Przy
dzielono nam głodowe racje żywnościowe. Mogliśmy otrzymywać 
z domów tylko stugramowe paczki. Pieniądze nie miały dla nas 
żadnego znaczenia. Urwały się kontakty ze światem zewnętrznym. 
Straciłem też kontakt z alianckim wywiadem.
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Szczesce w nieszczescym

— I nieszczesce mó swoje dobre stronę — twierdziła wielokrotnie 
moja mama. A nieszczęście, o którym pragnę opowiedzieć, wyda
rzyło się na początku maja 1944 roku w Dunkierce na plaży. 
Wczesnym rankiem, kiedy woda morska cofnęła się z plaży pod
czas odpływu, przystąpiliśmy do budowy owego rozpropagowanego 
przez hitlerowskich szczekaczy Wału Atlantyckiego. Podnieśli
śmy _ żołnierze karnej kompanii roboczej — z ziemi potężny dę
bowy pień i ustawiliśmy go w pionie, by następnie za pomocą dłu
gich, wykonanych z rur lanc, do których tłoczono woaę, wpłukać 
go w bielutki piasek plaży Morza Północnego. Podtrzymywałem 
pień długą tyczką. W tym momencie nadleciał angielski zwiadowca 
i lotem koszącym przemknął nad plażą, strzelając z broni pokła
dowej. Wszyscy puścili pień, który najpierw zaczął się przecnvlac 
w moją stronę, a następnie runął na piasek. Nie zdążyłem w porę 
odskoczyć na bezpieczną odległość i pień całym ciężarem przygniótł 
moje nogi, miażdżąc w prawej kończynie kości powyżej kostki. 
Wiłem się z bólu, krzyczałem wniebogłosy i darłem rękoma miałki 
piasek na plaży. Zanim samolot znikł, a współtowarzysze niedoli 
odsunęli z moich nóg kloc drzewa, o mało nie zemdlałem. Naj
aktywniejszy przy ratowaniu mnie był Wiktor Libon, który zapo
mniał o miejscu, gdzie się znajdowaliśmy i po kaszubsku łajał nie
mieckich żołnierzy: — Nie stójta jak osłe, jak zgłupiałe barane, 
a dwigójta dęba w górę!

Wyciągnięto mnie spod kłody i ułożono na wozie francuskiego 
farmera, który przywiózł na plażę kolejny pień z odległej kniei. 
Francuz jechał bardzo ostrożnie, a Wiktor trzymał moją roztrza
skaną nogę. — Te miół szczesce, że ten słup sę ce na głowę nie 
zwalił — pocieszał mnie serdeczny kolega. W punkcie opatrunko
wym założono na nogę szynę, zabandażowano rany i tak odesłano 
mnie karetką sanitarną do polowego szpitala. Na pożegnanie Wiktor 
powiedział: — Wele, te sę z tego tu gnoju wedostóniesz, te mósz 
szczesce.

W szpitalu polowym — a była to leśniczówka — przespałem 
prawie jednym ciągiem pierwszych sześć dni. Czysta bielizna, kwia
ty w oknach i zieleń za nimi, pomalowane ściany i w biel odziana 
obsługa nie traktująca człowieka jak psa — wszystko to nastrajało 
do błogiego odpoczynku. Ale trwał on za długo i niepokoił lekarzy. 
Spałem, a co gorsza — nie chciałem nic jeść. Zmuszano mnie do
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jedzenia i specjalnie dla mnie kucharz przygotowywał wybrane 
przeze mnie potrawy. Spostrzegłem, że lekarze — oglądając moją 
kończynę i zdjęcia rentgenowskie, które zrobiono mi w jakiejś 
przychodni, zanim trafiłem do leśniczówki — mieli posępne miny 
i niejednolite zdanie. Po jakimś czasie z ropiejącej rany wyjęto 
szczerby potrzaskanej kości. Dowiedziałem się od sanitariusza, ze 
niebawem zostanę przewieziony do szpitala dywizyjnego na zabieg 
operacyjny. Nie zdawałem sobie wówczas w pełni sprawy, że grozi 
mi amputacja stopy.

Tymczasem stało się to, na co czekaliśmy długo. 6 czerwca 1944 
roku wojska alianckie wylądowały w Normandii. Zrobił się wielk. 
popłoch wśród Niemców i ruch na zapleczu nowo utworzonego 
frontu. Niemców ożywiała nadzieja, że alianci zostaną zepchnięci 
do morza. Śniła im się druga Dunkierka. Mego położenia w tym 
momencie nie odczuwałem jako szczęśliwego. Wolałbym być zdro
wy — wtedy łatwiej by było przedostać się do aliantów i w jed
nostkach polskich podjąć walkę z wrogiem. Wściekałem się na 
swój los.

W połowie czerwcä, kiedy z Normandii zaczęły przybywać liczne 
transporty rannych, zostałem przerzucony do Belgii i umieszczony 
w szpitalu wojskowym w Tournai. Po kilkudniowym pobycie 
w tym szpitalu zapadła decyzja, że będę miał amputację stopy. Do 
tego doszło! Nie mogłem się uspokoić, a ten stan pogarszał moje 
zdrowie ogólne. Wróciła dość wysoka temperatura. Założono mi 
tymczasowy gips i nogę dano na wyciąg. Myśl, że wrócę do 
domu — o ile w ogóle wrócę — jako inwalida, pogłębiała żałość 
i nienawiść do wszystkiego co niemieckie. Stałem się opryskliwy 
wobec personelu szpitalnego. Do domu nie pisałem o moim losie, 
o nieszczęściu, jakie mi szykowano.

Do amputacji stopy jednak nie doszło, ponieważ — pod naporem 
drugiego frontu i wciąż nowych transportów rannych żołnierzy 
wymagających natychmiastowych zabiegów — moją operację od
łożono. Na początku lipca zostałem zakwalifikowany do dalszego 
przerzutu. W pośpiechu, transportem kolejowym, przewieziono 
mnie i setki innych kontuzjowanych żołnierzy do pięknie położonej 
w Ardenach miejscowości Godinne. Przy wyjeżdzie każdemu wrę
czono dokumenty, łącznie z historią choroby. Wpadł mi pomysł, 
żeby pozbyć się dokumentów i w ten sposób zataić decyzję ampu
tacji kończyny. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Przyjechałem na 
nowe miejsce bez dokumentów, za co mnie zwymyślano, ale pod
jęto nowe badania.

Szpital w Godinne, dawne uzdrowisko belgijskie, położony był 

216



na zboczu pięknej doliny, wśród lasków i sadów, w zupełnym 
odosobnieniu. Tam nie wyczuwało się jeszcze gorączki przyfron
towej i panował idealny spokój. Moją nogą zajął się młody austria
cki chirurg, który po badaniach zapewnił mnie (o amputacji nic 
nie wspomniałem), że będę chodził na własnej stopie. Żartował 
i dogadywał mi, że jeśli nie będę beczał jak owca, to wszystko 
będzie w porządku. Po ponad dwugodzinnej operacji założono mi 
na nogę i dolną część ciała gips i przekazano radosną nowinę, że 
zabieg udał się nadzwyczaj dobrze, mogę więc być dobrej myśli. 
Był środek lata, gorąco, a ja musiałem leżeć w bezruchu przez 
kilka tygodni. Wreszcie zmieniono mi bandaż gipsowy i przekaza
no nowinę jeszcze radośniejszą niż poprzednia, że przeszczep się 
przyjął i stopa została uratowana. Teraz mogłem lekarzowi w za
ufaniu wyjawić, dlaczego zaginęły moje dokumenty. Powiedział 
wtedy, że starzy lekarze-chirurdzy wierzą tylko w nóż, a tymcza
sem wiedza medyczna poszła dalej. W nieszczęściu miałem więc 

* wielkie szczęście.
Do szpitala w Godinne przybył z Francji transport rannych. Na 

moją salę skierowano grupę dziewiętnastoletnich chłopców w eses- 
mańskich mundurach. Jeden z nich, ciężko ranny w głowę, maja
czył i wzywał wciąż po polsku swoją mamę, klął też i modlił się 
po polsku. To mnie zainteresowało. Skąd mogli się wziąć Polacy 
w mundurach SS? Niebawem dowiedziałem się od Zbyszka (tylko 
rniię jego zapamiętałem), który również przybył w tej grupie i miał 
postrzeloną rękę, że większość chłopców to Polacy spod Łodzi 
i Piotrkowa. Przed kilkunastoma tygodniami, gdzieś w połowie 
czerwca, Niemcy wezwali ich niby to na tymczasowe roboty. Wy
wieziono ich na Śląsk, w rejon Opola, tam odziano w żółte mun
dury Arbeitsdienstu i rozpoczęto intensywne ćwiczenia z bronią. 
Po dalszych dwóch tygodniach wywieziono chłopców w Wogezy 
i zatrudniono przy budowie umocnień wojskowych. Któregoś dnia 
ubrano ich w mundury SS i dołączono do jakiejś jednostki śpiesz- 
nie przerzucanej do Normandii. Wojska alianckie były w natarciu 
i szybko zdobywały teren. Chłopcy zostali pognani do kontrna- 
tarda. Esesmani pędzili ich na nadciągające zmechanizowane 
jednostki, prawdopodobnie kanadyjskie. Dostali się pod silny ogień 
broni maszynowej. Wielu zginęło, wielu zostało rannych. Napór 
aliantów powstrzymały dopiero niemieckie czołgi, które na plac 
boju przybyły ze znacznym opóźnieniem. Część rannych Niemcy 
zdołali zabrać i ci trafili do Godinne. Zbyszek i jego koledzy pra
wie nie znali języka niemieckiego. Pośredniczyłem więc w rozmo
wach pomiędzy personelem szpitala a Polakami w mundurach SS. 
Sami Niemcy z podziwu kręcili głowami, widząc Polaków w eses-
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inanskich mundurach i mamrotali po cichu, że z tak'in wojskiem 
wojny nie wygrają.

Przewędrowałem różne szpitale od Westfalii po Meklemburgią, 
aż wreszcie znalazłem się w Schwerinie, mieście położonym wśród 
jezior. Tam przydzielono mnie do szpitala rekonwalescentów. Pr 
ostatecznym zdjęciu kolejnego już gipsu okazało się, że noga jest 
sztywna, nastąpił zanik mięśni, a w samej stopie miarom poważne 
zaburzenia czucia. Skierowano mnie na masaże. Moją kończyną 
zajęła się masażystka, pani Katia. Gdy dowiedziała się, że jestem 
Polakiem, otoczyła mnie specjalną opieką. Początkowo powątpie
wała, czy noga odzyska dawną sprawność, ale dołożyła wielkiego 
wysiłku, zastosowała specjalne, pozaprogramowe masaże i dzięki 
nim sprawność pomału wracała. I znowu miałem szczęście.

Pani Katia była Rosjanką i przebywała w obozie jeńców cywil
nych. Jako masażystka otrzymała przydział do pracy w szpitalu 
Była doskonałym fachowcem z długoletnim stażem pracy w klini
kach Gorkiego, Moskwy i Mińska. Niemieccy lekarze powierzali jej 
najpoważniejsze przypadki. Władała dość biegle językiem niemie
ckim. Zwierzyła mi się, że przypominam jej Władimira, średniego 
syna, który z dwoma braćmi walczył o niepodległość Kraju Rad 
Mąż pani Katii, pułkownik gwardii, poległ w pierwszych miesiącach 
wojny pod Mińskiem. Przedstawiłem jej moje tułacze życie we 
wrogim mundurze, dramat wszystkich Kaszubów. Współczuła nam 
serdecznie, a mnie otaczała matczyną opieką.

Minął rok od chwili, kiedy kazano mi włożyć mundur niemie
ckiego żołdaka. Moje plany i zamiary związane z tym mundurem 
obróciły się wniwecz. Zamiast do jednostek polskich na Zachodzie, 
trafiłem do niemieckich szpitali. Wprawdzie większość żołnierzy 
w czasie wojny marzy o pobycie w szpitalu, ale mnie ten przywilej 
zanadto nie radował. Pilnie śledziłem sytuację na wszystkich fron 
tach i choć wieści były coraz bardziej pomyślne, nie mogłem do
czekać się końca wojny. Rwałem się do swoich. W nowych warun
kach zmieniłem swoją orientację. Na Zachód nie miałem co liczyc, 
więc postanowiłem, że przysługujący mi po zwolnieniu ze szpitala 
urlop zdrowotny wykorzystam na przejście do kaszubskiej Dany 
zantki, bez względu na konsekwencje, jakie to pociągnie, a więc 
represje w stosunku do rodziny: wysiedlenie, aresztowanie, obóz 
lub inne nieszczęścia.

Nadeszła wczesna jesień, pora roku, którą ze względu na mozaikę 
barw pokochałem najbardziej. Mogłem już o kulach opuszczać I 
szpital i w ten sposób odrywać się od otaczającej mnie paskudnej 
rzeczywistości. Wędrowałem w plener, by — jak to się pospolicie 
mówi — na łonie przyrody przenosić się chocby wyobraźnią do

218



ukochanych stron rodzinnych, które krajobraz łach we* la bardzo 
mi przypominał. Takie same wzgórza, wody i lasy, taki sam koloryt 
Irzyrody. W leśnej ciszy siadałem nad jeziorem i na swój sposób 
rozmawiałem ze śpiewakami leśnymi, z wiatrem pieszczącym fale, 
z wodą głaszczącą wiklinowy brzeg, ze słońcem patrzącym na mnie 
tym samym wzrokiem, co i na moich najbliższych w odległym 
Zbychowie. Tu, w Meklemburgii, podczas koszmarnej wojny prze
żyłem w samotności wiele wzruszających chwil. Często odwiedza
łem muzeum zamkowe na wyspie jednego z jezior. Tam znowu 
obcowałem z historią. Niektóre eksponaty przypominały mi do 
złudzenia pamiątki przeszłości na Kaszubach. Czyżby istniała jaka ■ 
wspólnota kultur pomiędzy Pomorzem a Meklemburgią?

Kiedy już mogłem chodzić o lasce, zatrudniono mnier w dziale 
zaopatrzenia i w kuchni, gdzie spotkałem kilka dziewcząt z pol
skiej i radzieckiej Ukrainy. Niektóre z nich mówiły po polsku. 
Jakże przyjemnie na obczyźnie porozmawiać w ojczystym języku!

W Schwerinie znajdował się duży obóz jeńców cywilnych, którzy 
pracowali w zakładach przemysłowych, szpitalach i na roli. Było 
tam dużo Białorusinów, Ukraińców, ale byli też Polacy zza Buga. 
W niedzielne popołudnia, gdy większość jeńców miała wolne, cho
dziłem tam na pogaduszki i po najnowsze wieści ze świata. Przy
nosiłem rodakom trochę żywności, którą udało mi się skombinować 
w kuchni szpitalnej. W tym czasie pracowałem też w szpitalnym 
magazynie odzieżowym. Kilkadziesiąt osób zaopatrzyłem w ciepłą 
odzież spodnią, dostarczyłem też do obozu sporo kocy, bielizny 
pościelowej i trochę obuwia.

Czas szybko mijał, wieści ze wschodu, zachodu i południa pozwa
lały wierzyć, że klęska III Rzeszy jest już bliska. Prawdziwym 
przeżyciem była dla mnie wiadomość, jaką gdzieś zdobyły dziew
częta z kuchni, że oddziały polskie walczą dzielnie w Warszawie, 
a front wschodni dotarł do Wisły. Wówczas uświadomiłem sobie 
dobitnie, że Polska będzie wyzwolona w całości przez Armię Czer
woną. Wieści o tym, że u boku tej armii walczą również oddziały 
polskie, napawały mnie otuchą. Śpieszyło mi się do domu i po
mimo trudności starałem się chodzić bez laski. Na pytania lekarzy, 
jak się czuję, odpowiadałem stanowczo, że bardzo dobrze i że noga 
mnie już nie boli. Czucia w stopie, a szczególnie w dużym palcu 
prawej nogi, nie miałem i to niepokoiło lekarzy.

W miarę jak Niemcy hitlerowskie kurczyły się, zagęszczały się 
szpitale. Zapotrzebowanie na mięso armatnie było stale większe. 
Widziało się coraz więcej żołnierzy siedemnastoletnich i pięćdzie
sięcioletnich. Powołane zostały specjalne komisje lekarskie, który
mi kierowali lekarze w czarnych mundurach SS. Objeżdżały szpi-
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tale i robiły tam czystki. I ja padłem ich ofiarą. Z tego obrotu 
sprawy byłem ogromnie zadowolony, ale tylko do momentu, gdy 
dowiedziałem się, że Polaków nie puszczają do domów ze względu 
na „zagrożenie bolszewickie”. Niemcy w tym czasie mogli jeszcze 
skorzystać z urlopu, nawet ci z Pomorza i Śląska. Tylko do Prus 
Wschodnich urlopy Niemcom wstrzymano. Na wieść, że nie mogę 
pojechać do domu, wzięła mnie cholera i w biurze szpitalnym 
zrobiłem grandę. Urlop owszem, mogę wykorzystać — zakomuni
kował mi szef kancelarii — ale tylko na terenie Rzeszy.

Pode' mną, w piętrowym łóżku szpitalnym, leżał żołnierz nie
miecki mówiący gwarą. Jak się później zorientowałem, była to 
gwara szwabska. Lubiłem tego Niemca, bo był bezpośredni, szczery, 
a Hitlera przeklinał, na czym świat stoi. Wiedział kim jestem i po
mimo to traktował mnie lepiej niż niektórych Niemców. Po owej 
komisji, gdy sprawa mojego zwolnienia ze szpitala — choć noga 
wydawała mi się wciąż obca — została przesądzona, zaproponował 
mi i serdecznie namawiał, abym nie zrezygnował z urlopu, a spę
dził go na wsi u jego rodziców, posiadających gospodarstwo rolne 
w Jurze Frankońskiej, niedaleko Norymbergi. Dałem się namówić. 
Spakowałem manele, zabrałem list polecający i pojechałem.

Podróż przebiegała przez Magdeburg, Halle, Jenę, Bamberg. Już 
w Magdeburgu natknąłem się na pierwszą przeszkodę. W nocy 
aliancka flota powietrzna dokonała potężnego nalotu dywanowego 
na miasto. Główny dworzec kolejowy został poważnie zniszczony 
Pociąg zatrzymał się na jakiejś stacji przed miastem. Stąd samo
chodami przetransportowano pasażerów do śródmieścia, wręczono 
im łopaty i skierowano do odgruzowywania głównych szlaków 
komunikacyjnych. Mnie udało się uciec dzięki uprzejmości kierow
cy, któryr woził ciężarówką gruz z miasta. Starszy gość zrozumiał, 
że dla mnie ważniejszy był urlop niż odgruzowywanie. Również 
w Norymberdze musiałem odczekać kilka godzin na przywrócenie 
ruchu pociągów na bocznej linii prowadzącej do miejsca przezna
czenia. Parową ciuchcią dojechałem do wioski (jej nazwę niestety 
zapomniałem), w której miałem spędzić dwutygodniowy urlop zdro
wotny. Im bliżej tego miejsca, tym bardziej się denerwowałem 
i wściekałem, że moje plany znów zostały pokrzyżowane. Szybko 
odnalazłem zagrodę przyjaciela ze szpitala w Schwerinie. Zasta- 

V łem jego rodziców i dwie siostry: dziewiętnastoletnią pannę i star
szą cd niej mężatkę z synem. Nic o moim przyjeździe nie wie
dzieli. Po przeczytaniu listu, który im wręczyłem, odnieśli się do 
mnie bardzo serdecznie. Dostałem osiobny pokój Georga — bo tak 
chyba miał na imię mój sąsiad ze szpitala. Spałem w jego łóżku 
i traktowany byłem, jak jeden z członków rodziny, mimo że zaraz
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na wstępie powiedziałem, kim jestem, skąd pochodzę i dlaczego 
nie pojechałem na urlop do domu. Powiedziałem też, że jako Polak 
zostałem przymusowo wcielony do Wehrmachtu. Choć noszę mun
dur niemiecki, po niemiecku mówię słabo, a ich gwarę jeszcze 
słabiej rozumiem. Starali się więc mówić do mnie pomału, 
w brzmieniu literackim, a niekiedy wielokrotnie powtarzali wypo
wiadane słowa. Trudności językowe nie stanowiły jednak istotnej 
przeszkody w kontaktowaniu się i prowadziliśmy wieczorami długie 
rozmowy.

Była późna, dżdżysta jesień. Prace jesienne były już ukończone. 
Zostało trochę orki zimowej. Wyjeżdżałem z moim ówczesnym ży
wicielem na jego zagon i orałem ziemię niemiecką, która w tym 
właśnie momencie przyjmowała mnie gościnnie. Pasałem też kilka
krotnie z Marichen — czyli Marią, młodszą córką gospodarza — 
kilka sztuk bydła w niewielkim lasku poprzecinanym pastwiskami. 
Przypominało mi to lata, które bezpowrotnie minęły, i strony ro
dzinne. Prawie każdego dnia pod wieczór, z ośmioletnim wnukiem 
gospodarza wędrowaliśmy ze specjalnym dzbankiem do wspomnia
nego lasku, by w ziemiance o kamiennych ścianach z potężnej 
beczki nalać pieniącego się piwa. Tam każdy gospodarz miał swoją 
piwniczkę z kilkoma beczkami piwa, które wyrabiano w browarze 
w sąsiednim miasteczku z dostarczonego przez rolników chmielu. 
Piwo było wspaniałe. Nie dziwiłem się teraz, że Georg w Schwe- 
nnie często je wspominał. Moi gospodarze robili też wiele nie zna
nych mi potraw z ziemniaków i kapusty, którymi opychałem się 
jak za dawnych dobrych czasów. Za pozwoleniem gospodarza często> 
słuchaiem radia. Miał dobry aparat, przy pomocy którego mogłem 
słuchać nie tylko Londynu w języku polskim. Dzięki temu apara
towi przez dwa tygodnie zorientowałem się dość dokładnie w sy
tuacji na wszystkich frontach. Ugruntowało się we mnie przeko
nanie, że dni hitlerowskiej Rzeszy są policzone. Moi gospodarze 
też byli o tym przekonani; pytali tylko, pod czyją okupację się 
dostaną. Moje przypuszczenie, że te tereny obejmą Amerykanie, 
sprawdziły się za parę miesięcy.

Urlop szybko minął. Z jednodniowym opóźnieniem, z dwiema 
paczkami — dla siebie i przyjaciela, tuż przed Gwiazdką odjecha
łem do Schwerina. Tam kancelaria szpitala skierowała mnie do 
miejscowej komendantury, w której selekcjonowano rekonwalescen
tów: specjalistów wojskowych kierowano do ich rodzimych jedno
stek, wszystkich innych — do koszar i tam w pośpiechu formo
wano nowe jednostki i wysyłano je nad Odrę w celu przygoto
wania obrony Berlina. Zanim zgłosiłem się w komendanturze, po- 
bumelowałem trochę w szpitalu i spędziłem tam u Georga Nowy
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Rok. Ponieważ w książeczce wojskowej miałem specjalność „strze
lec bagienny”, a porucznik nie bardzo orientował się, co to za 
formacja, skierował mnie do Donaueschingen, miejsca postoju 75. 
pułku Sumpfjäger. Ze Schwerina wyjechałem po Trzech Królach. 
Zamierzałem jechać na południe Niemiec znaną mi już trasą przez 
Magdeburg i Norymbergę, ale pociągi, do których wolno było wsia
dać żołnierzom, kierowane były przez Berlin. Było to niewielkie 
zboczenie z drogi, a podstępu nie podejrzewałem i dlatego spokoj
nie pojechałem wskazaną mi trasą.

Pociąg zatrzymał się na jednej ze stacji Berlina. Specjalne jed
nostki SS nakazały wszystkim żołnierzom wysiąść i zgłosić się 
w komendanturze dworcowej. Tam była już spora kolejka zasko
czonych żołnierzy z innych pociągów. Szybko dotarła do oczekują
cych w kolejce żołnierzy informacja, że w gabinecie komendanta 
zabierają wszystkie dokumenty i pod eskortą esesmanów odsta
wiają ich innymi drzwiami do koszar, z przeznaczeniem na front 
wschodni. Żołnierze zbuntowali się. Najpierw doszło do rękoczy
nów, a później do strzelaniny. Wpadłem z innym żołnierzem do 
pustego w tym momencie przedpokoju komendanta, porwałem wi
szący na krześle oficerski pas z futerałem. Wyskoczyliśmy przez 
okno na inny peron i wsiedliśmy do ruszającego pociągu. W za
mieszaniu zgubiłem paczkę z żywnością i osobistymi przedmiotami. 
Z jadącego pociągu wyrzuciłem pas, ale zatrzymałem pistolet. 
W takich niespokojnych czasach dobrze mieć broń — pomyślałem 
i poczułem się pewniejszy. Do Norymbergi dojechałem bez wię
kszych przeszkód. Wobec braku żywności wpadłem na pomysł 
odwiedzenia znajomych gospodarzy, u których spędziłem urlop. 
Na bocznej trasie, prowadzącej do miejsca ich zamieszkania, o ma
ło nie wpadłem w ręce żandarmerii połowęj. Zrobiłem sobie niele
galny kilkudniowy urlop, po czym z nowym zapasem żywności wy
ruszyłem w dalszą podróż. Z opóźnienia wytłumaczyłem się łatwo: 
na różnych dworcach zebrałem pieczątki, że brałem udział w od
gruzowywaniu. Zresztą w Donaueschingen nikogo to specjalnie 
nie interesowało.

Po przybyciu na miejsce przez jakiś czas obijałem się po kosza
rach, odbyłem wycieczkę do źródeł Dunaju, poznałem miasteczko. 
Później zostałem skierowany na przeszkolenie sanitarne, bo właśnie 
taki kurs dla ozdrowieńców tam zorganizowano. Kilkunastodniową 
praktykę odbyłem w miejscowym szpitalu wojskowym. Po ukoń
czeniu kursu zmieniono mi specjalizację na sanitariusza, a następ
nie awansowano do stopnia starszego sanitariusza. Skierowany 
zostałem do lotniczego transportu rannych z zagrożonych terenów. 
Po krótkim przeszkoleniu spadochroniarskim przydzielono mnie



do starego pudła z czerwonym krzyżem namalowanym na kadłubie.
Pierwszy lot był dla mnie wielkim przeżyciem. Rozdygotana 

maszyna powoli unosiła się w powietrze. Za kabiną pilotów znaj
dowało się pomieszczenie dla rannych. Do ścian przymocowano 
z jednej i drugiej strony piętrowe i wąskie metalowe łóżka. Oprócz 
mnie w tej części samolotu służbę pełnił mój przełożony, sanitariusz 
w stopniu plutonowego. Był to starszy, bardzo miły człowiek i nie 
raziła go, a co ważniejsze, nie dziwiła moja dość słaba znajomość 
języka niemieckiego. Zbytnio nie przejmował się rannymi, a szcze
gólnie różnymi obezwładnionymi mini-Fiihrerami, których odsta- 

rwiano do Reichu. W moim pierwszym locie przywieźliśmy z lotni
ska jugosłowiańskiego grupę takich bonzów, przeważnie w mun
durach SS. Leżeli w samolocie łagodni jak baranki, nauczyli się 

I prosić o to i owo.
Zobaczyłem znowu z lotu ptaka w oddali Jezioro Bodeńskie, 

Alpy wschodnie i skrawek Adriatyku. Góry o tej porze pokryte 
były prawie w całości śnieżną bielą. Nie wyglądały tak wspaniale 
jak latem. Nad Adriatykiem mimo zimy było wiele zieleni.

| Podczas powrotu z drugiego lotu z północnych Włoch, z nie
wiadomych mi przyczyn niedaleko naszego lotniska pod Stras
burgiem samolot uległ awarii. Z obniżającej dość gwałtownie wy
sokość maszyny uratował mnie oficer sanitarny, który wtłoczył 
mi spadochron i wypchnął mnie z samolotu. Sam został na pokła
dzie. Cd się stało z samolotem, nie wiem. Wylądowałem na bło
tnistym polu. Potłukłem się i nadwerężyłem chorą nogę. Próbo
wałem wstać, ale nie dałem rady. Wygramoliłem się jakoś na spa
dochron. Umazany byłem nie do poznania w błocie. Był wczesny 
ranek. Gęsta mgła zalegała pole i padał drobny deszcz ze śniegiem. 
Gdzieś w oddali szczekały psy. Próbowałem wołać pomocy. Po 
długim czasie usłyszały i odnalazły mnie idące do szkoły dzieci. 
Zawiadomiły nauczycielkę, a ta policję. Odtransportowano mnie 
do cywilnego szpitalika w sąsiednim miasteczku, a stamtąd — po 

I opatrzeniu — transportem sanitarnym do Donaueschingen. Tam 
kilka dni spędziłem w izbie chorych, ale ze względu na zapalenie 
oskrzeli, później migdałów i gruczołów wydzielania wewnętrznego, 
skierowany zostałem do szpitala chorób wewnętrznych.

Szpital, do którego' zostałem przewieziony, mieścił się w domu 
uzdrowiskowym, położonym około kilometra od miasta, na wznie
sieniu pod pięknym masywem leśnym. Panował tam wiejski spo
kój. Gorączka mnie nie opuszczała. Dopiero po kilku tygodniach 
mogłem wstać z łóżka. Podczas pogodnych dni przedwiośnia spa
cerowałem po rozległym ogrodzie. Z przepustki do miasta jeszcze 
korzystać nie mogłem, bo często miewałem podwyższoną tempera-

22S



I

turę. Korespondencji żadnej nie otrzymywałem, ponieważ i sam 
listów nie pisałem. Bo do kogo? Nudziłem się piekielnie. Ogarnęła 
mnie taka tęsknota za domem, za swoimi, że chodziłem jak cień, 
wałęsałem się niekiedy półprzytomny. Oprócz dwóch mało towa
rzyskich Ślązaków żadnych innych Polaków tam nie było. Marzy
łem, czym się zajmę po powrocie do domu. Pociągał mnie zawód 
leśnika. Niekiedy uważałem, że lepiej być ogrodnikiem. Snułem 
przedziwne plany, że założę wielki sad w naszych jerkach, na 
zwróconych ku słońcu zboczach Zbychowskiej Strugi i wspólnie 
z rodzeństwem wybudujemy nowy dom w miejsce mojej wiekowej 
chatki rodzinnej.

Któregoś wiosennego dnia doszły nas wieści, że i do tego spokoj
nego zakątka Schwarzwaldu zbliża się front. Potwierdzeniem tych 
pogłosek były bombardowania przeprowadzone przez lotnictwo 
alianckie na dworzec kolejowy i koszary. Przy dworcu zostały 
poważnie uszkodzone duże magazyny żywnościowe. Służba sani
tarna powiadomiła nas w szpitalu, że wojskowa obsada magazy
nów uciekła i mieszkańcy miasteczka wynoszą z nich różne arty
kuły. Kto tylko mógł chodzić, ruszył na dół do miasta. Byłem tam 
kilka razy i przyniosłem sobie konserwy mięsne i rybne, ser, pa
pierosy, czekoladę, suchary oraz inne artykuły spożywcze. Był 
tam wszystko i w takich ilościach, że trudno sobie wyobrazić. Wi
dząc to klęli cywile i żołnierze. Nam wydzielano głodowe porcje 
żywności, a tu takie zapasy, z których część wskutek bombardo
wania spłonęła, część w piwnicach zalała woda. Widziałem tam 
sery wielkości koła od chłopskiego wozu, ważące po około sto 
kilogramów, całe sznury suchej kiełbasy w celofanie, kilogramowe 
bloki czekoladowe, puszki z wyrobami czekoladowymi, kawą i pa
pierosami, beczki masła, smalcu, marmolady — słowem wielki do
brobyt w szóstym roku wojny.

Niebawem nadciągnęli Francuzi. Miasto poddało się bez strzału, 
a na okalających je wzgórzach ^rochę popukano, zaledwie tyle, co 
na polowaniu. Szpital wywiesił białą chorągiew, mimo że był wy
raźnie oznakowany na dachach czerwonymi krzyżami. Niemiecka 
warta nie uciekła, lecz poddała się jednostkom francuskim. Ucie
kali natomiast ze szpitala pacjenci esesmani. W mojej sali pozostał 
jeden i prosił mnie, żebym jako Polak wstawił się za nim u Fran
cuzów. Bezczelny typ.

Któregoś poranka przez otwarte okna usłyszałem ożywioną roz
mowę w języku polskim. Po jakimś czasie doszły mnie komendy — 
francuska i polska. Wyjrzałem przez okno i oniemiałem. Nasi! Na
prawdę nasi! Żołnierze polscy stali w szeregu obok francuskich. 
Następowała zmiana warty. Na miejsce Francuzów przychodzili
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Polacy. Chciałem zaraz zbiec na dół i przywitać się, porozmawiać 
z naszymi, ale przed wizytą lekarską wychodzić nam nie było 
wolno, tym bardziej że na ten dzień zapowiedziała swoje przyby
cie lekarska komisja francuska. Komisja ta dokładnie przejrzała 
dokumenty pacjentów i sprawdziła tatuaże. Wykryła trzech eses
manów, w tym tego z mojej sali. Odseparowano ich w pokoiku na 
poddaszu, a następnie przekazano całą trójkę do szpitala na terenie 
miasta, do specjalnie strzeżonego oddziału.

Nawiązałem współpracę z Polakami pełniącymi służbę wartowni
czą w szpitalu. Byli to żołnierze oddelegowani z 1 Dywizji Pancer
nej, dowodzonej przez generała Maczka. Zaprzyjaźniłem się z całą 
załogą i przez jakiś czas spełniałem rolę tłumacza między obsługą 
szpitala a żołnierzami polskimi, z których żaden nie znał języka 
niemieckiego. Szczególnie polubiłem sierżanta Malinkę, rodem spod 
Rzeszowa. Prosiłem go, aby przyjął mnie do swego oddziału. Nie 
była to łatwa sprawa i nie zależała od woli sierżanta. Po jakimś 
czasie zwrócił się on na moją prośbę do dowództwa batalionu, które 
stacjonowało wówczas we Fryburgu. Zasadniczą przeszkodą było 
to, że wciąż jeszcze byłem pacjentem niemieckiego szpitala. Leka
rze nie chcieli mnie zwolnić, bo dość często występowała u mnie 
temperatura, a i obrzęk migdałów wcale się nie cofał. Ale lekarz 
francuski, szef szpitala, wpadł na oryginalny pomysł. Zwolniono 
mnie ze szpitala niemieckiego, odbyłem podróż do Fryburga. Tam 
13 marca — o ile dobrze pamiętam — zmieniłem mundur nie
miecki na polski i zostałem oficjalnie przyjęty w skład polskiej 
jednostki na funkcję sanitariusza. Wróciłem do Donaueschingen 
z przydziałem do francusko-polskiego szpitala, który mieścił się 
w rozległym parku w centrum miasta. Tam też zostały przekazane 
moje akta chorobowe i podjęto dalsze leczenie mojej zagadkowej 
choroby. Specjaliści francuscy podejrzewali, że komplikacje gru
czołowe są wynikiem gruźlicy. Niby to byłem na funkcji sanita
riusza, a faktycznie traktowano mnie jako pacjenta. Chodziłem 
dumnie w mundurze z napisem „Poland” i srebrnym orłem na 
czapce. Zostałem wyzwolony z jarzma niemieckiego!

Wojnę rozpocząłem jako kosynier, kończyłem ją jako żołnierz 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Nareszcie moje marzenia 
spełniły się, choć nie całkowicie. Chciałem przecież walczyć i z bro
nią w ręku odpłacić się hitlerowcom za sponiewieraną godność 
Polaka. Tymczasem wojna dobiegała końca. Walki toczyły się 
w Berlinie i w centrum ziemi niemieckiej. Nadszedł najradośniej
szy dzień moich okupacyjnych i wojennych bezdroży — dzień 
9 maja, dzień zwycięstwa! Narody Europy odetchnęły. W Niemczech 
i samym Donaueschingen pojawiły się flagi prawie -wszystkich
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narodów Europy, w tym wiele polskich biało-czerwonych. Skończy
ła się najokrutniejsza i najbardziej dramatyczna, szczególnie dla 
Polaków z Pomorza, wojna najnowszych czasów. Polska była wolna, 
choć nam tłumaczono na Zachodzie, że z jarzma niemieckiego prze
szła w niewolę bolszewicką. Wmawiano nam, że komunizm teraz 
zagraża światu i trzeba z nim podjąć walkę.

Tymczasem czułem się niewolnikiem szpitala. Lekarze orzekli, 
że muszę przejść gruntowne leczenie uzębienia, bo ono może być 
powodem przedłużającej się choroby. Usunięto mi dalsze zęby 
i wstawiono protezę. Trwało to dość długo. Tymczasem jednostki 
polskie opuściły Donaueschingen. Pozostałem w tym mieście jako 
jedyny dziwny eksponat polskich sił zbrojnych. Wiosna i lato 
1945 roku stały się dla mnie — tak to przynajmniej odczuwałem — 
najdłuższym okresem w mojej tułaczce po Europie. Tęsknota za 
krajem, za moją kaszubską małą ojczyzną wzmagała się. Co się 
dzieje w domu, jaki los spotkał moich najbliższych, jakie skutki 
pozostawiły na mojej ziemi rodzinnej walki wyzwoleńcze? Te 
i inne pytania gnębiły mnie ustawicznie. Nie szukałem towarzystwa 
czy rozrywki, a czas wlókł się bardzo niemrawo.

W połowie sierpnia wezwał mnie szef szpitala i przeprowadził 
ze mną szczerą rozmowę. Nareszcie oznajmił mi, że dalszy mój 
pobyt w szpitalu uważa za zbędny. To, co można było, już zrobio
no. Mozę mnie odesłać do mojej jednostki, albo zwolnić do domu. 
Gdzie znajduje się ta polska jednostka — nie wie, najprawdopo
dobniej została przerzucona do Anglii, a podróż do domu musiał
bym podjąć na własne ryzyko. Wojna skończona — bo i Japonia 
skapitulowała — a życie się normuje. Zresztą i komunizm nie taki 
straszny, jak go tu malują — informował mnie francuski lekarz. 
Radził mi wybrać tę drugą możliwość, choć ostateczna decyzję 
pozostawił mi do wyboru. Istniała jeszcze trzecia ewentualność — 
pozostanie we Francji. Wówczas najlepiej byłoby skontaktować się 
z powstającym związkiem francuskich kombatantów i — jako były 
współpracownik wywiadu — starać się o rentę inwalidzką.

Wybrałem powrót do kraju. Zwrócono mi niemiecką książeczkę 
wojskową, aby ułatwić podróż przez Niemcy. Polskie wojskowe 
dokumenty odebrano mi, tłumacząc to tym, że muszą być prze
słane do sztabu dywizji gen. Maczka, a wręczono mi napisane 
w języku francuskim zwolnienie ze szpitala i dokument upoważnia
jący do korzystania ze wszystkich środków lokomocji na terenie 
Niemiec. Te ostatnie dwa dokumenty wypisał niemiecki podoficer 
zatrudniony w kancelarii szpitala. Miałem z nim humorystyczną 
w tym czasie przeprawę. Jako docelowe miejsce mojej podróży 
podałem Zbychowo koło Gdyni. On się uparł i napisał — Goten-
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hafen. — Nie rozumiesz, ty głupi hitlerowski capie, że Gotenhafen 
przestał istnieć — beształem go po swojemu. Ale nie ustąpił. 
Musiałem udać się ze skargą do naczelnego lekarza Francuza. 
Podoficer został natychmiast zwolniony ze szpitala i odesłano go 
do obozu jenieckiego, a dokument zniszczono i wypisano inny, 
z polską nazwą naszego portu — Gdynia.

R »zważając moje przygody wojenne, doszedłem do wniosku, że 
pomimo wielu nieszczęść, jakie mnie spotkały, miałem też dużo 
szczęścia, Jakoś z honorem udało mi się przeżyć najbardziej przy
gnębiający okres wojennej tułaczki, w którym zostałem zmuszony 
przywdziać mundur niemieckiego żołdaka. Podjąłem decyzję po- 
protu do kraju, choć nie była to sprawa ani łatwa, ani prosta. 
Jako były współpracownik wywiadu alianckiego nie skorzystałem 
z zaszczytów i pomocy materialnej, zrzekłem się dobrowolnie ła
twego, dostatniego życia na obczyźnie.

Kuńc wojenny wanogi

Z Donaueschingen wyjechałem samochodem szpitalnym, ponieważ 
i ich pociągów został na jakiś czas — ze względu na naprawę znisz
czonych przez Niemców tuneli i torów kolejowych — wstrzymany. 
Tak dojechałem do Fryburga, a stąd koleją do Wiirzburga. Dalsza 
podróż pociągiem osobowym stała się niemożliwa, bo z niewiado
mych mi przyczyn wstrzymano ruch takich pociągów. Kolejarze 
poradzili mi odbyć dalszą podróż pociągiem specjalnym, wiozącym 
jakąś jednostkę amerykańską do Hamburga. Po wielu prośbach 
amerykański wojak, kierowca umieszczonego na kolejowej pla
tformie samochodu ciężarowego (dziadkowie tego kierowcy rzeko
mo wywodzili się z Polski, znał on zresztą wiele wyrazów polskich) 
za zgodą swego zwierzchnika pozwolił mi wsiąść do szoferki swo
jego samochodu. Pociąg wlókł się bardzo wolno i miał wiele po
stojów. Żołnierze amerykańscy byli w radosnym nastroju, bo wra
cali do ojczyzny. Popijali mocne trunki i strzelali do różnych 
obiektów po drodze, nawet do zwierząt na pastwiskach. Byłem
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w kontakcie z niemieckimi kolejarzami konwojującymi transport, 
na jakiejś stacji kolejowej na północ od Getyngi poradzili mi om 
wysiąść i stąd dostać się do Salzgitter, a następnie przez Magde
burg do Berlina. Do Salzgitter dotarłem pociągiem bez przeszkód. 
Stamtąd odszedł pociąg w kierunku Magdeburga, ale tylko do sta
cji granicznej. Granica pomiędzy strefami brytyjską i radziecką 
była chwilowo zamknięta.

Z przygranicznego dworca kolejowego udałem się główną szosą 
w kierunku granicy. Żołnierze angielscy nie mieli nic przeciwko 
jej przekroczeniu. Mój dokument ze szpitala wystarczył im w zu
pełności. Zapewniali jednak, że żołnierze radzieccy nie puszczą 
mnie dalej. Miałem mimo to nadzieję, że uda mi się przekonać 
żołnierzy radzieckich i będę mógł kontynuować podróż do kraju. 
Udałem się więc do budki strażnika radzieckiego. Tłumaczyłem mu, 
że podróżuję do domu zgodnie ze zwolnieniem lekarskim i pragnę 
przekroczyć granicę. Ten bez dyskusji zaprowadził mnie do stoją
cego opodal baraku. Tam oficer zakomunikował mi, że chwilowo 
obowiązuje zakaz przekraczania strefy radzieckiej, ale za jakiś 
czas granica będzie otwarta. Radził mi kilka dni poczekać. Ale ja 
chciałem do domu, do kraju, do Polski! Czekać mogłem równie 
dobrze w Donaueschingen. Zawiedziony wróciłem na stację kole
jową. Tam można było dostać jedynie herbatę. Zupa, którą rozda
wano podróżnym, skończyła się. Chleb miałem od Amerykanina 
z hamburskiego transportu, okrasę w puszce z magazynu żywno
ściowego w Donaueschingen. Noc spędziłem na ławce.

Zauważyłem, że po dworcu szwenda się żołnierz niemiecki, ubra
ny podobnie jak ja, częściowo w mundur, częściowo w łaszki cywil
ne. Miałem spodnie od munduru polskiego, a bluzę Luftwaffe, 
oczywiście bez naszywek. Przywdziałem właśnie taką bluzę, bo 
Niemcom przedstawiałem się jako były żołnierz niemiecki, a takim 
przysługiwało pierwszeństwo w korzystaniu z różnych środków 
transportu. Żołnierz, którym zainteresowałem się na dworcu, miał 
spodnie Wehrmachtu, a bluzę cywilną. Dowiedziałem się, że pocho
dzi spod Lęborka i też ma zamiar przekroczyć granica. Dowiedzie
liśmy się, że na północ od przejścia granicznego na wspomnianej 
szosie granicy pilnują od strony angielskiej Polacy, ale nikogo nie 
puszczają do strefy radzieckiej. Spróbowaliśmy w tej sytuacji do
stać się legalnie przez inne przejście, ale też bezskutecznie Posta
nowiłem więc przejść granicę lasami od strony południowej, ale 
bez towarzystwa, gdyż uważałem, że samemu będzie mi łatwiej 
dogadać się z żołnierzami polskimi, radzieckimi czy angielskimi.

Wczesnym rankiem udałem się w kierunku lasu. Pierwszy od
cinek wysokiego drzewostanu i tak zwaną strefę niczyją przesze-
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dlem bez przeszkód. Pech chciał, że w następnym zagajniku przy
czepiły się do mnie trzy Niemki: matka i jej dwie córki, które 
koniecznie chciały dostać się do rodzinnego Berlina. Udawałem, 
ze nie rozumiem po niemiecku i dawałem im gestami do zrozu
mienia, że nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Ale to nic nie 

t pomogło. Postanowiłem je „zgubić”, ale wtedy zaczęły krzyczeć 
i i ściągnęły na nas radziecki patrol konny. Czerwonoarmiści zajęli 

się kobietami, a jeden z nich doprowadził mnie do budki strażni- 
i pj, przy której służbę pełniło dwóch żołnierzy. Strażnicy kazali 

mi udać się drogą w kierunku strefy brytyjskiej i więcej nie pró- 
bować szczęścia na zielonej granicy, bo to się może źle skończyć. 
Kawałek drogi odprowadził mnie żołnierz, zapewne Ukrainiec lub 
Białorusin, mówiący dość dobrze po polsku. Prosiłem go, aby jed- 

! ułatwił mi przekroczenie granicy, bo przecież chcę się dostać 
do domu. Oświadczył, że mnie rozumie. Sam też chciałby wrócić 
do domu, którego nie widział już cztery lata, ale oficjalnie nie 
może mnie puścić ze względu na skośnookiego kolegę. Jednak po
radzi* mi, abym za zakrętem drogi wszedł w zagajnik, dotarł do 
wyciętego pasa leśnego, a potem na jego znak przeskoczył tę otwar
tą przestrzeń. Nie powinienem jednak zbytnio oddalać się od budki, 
bo dalej na linii granicznej jest posterunek z karabinem maszyno
wym i mogę być przez jego obsługę zauważony. Na odchodnym 
dałem żołnierzowi puszkę papierosów i konserwę mięsną. Zrobiłem 
jak mi radził. On po powrocie do budki zagadał swego kolegę, 
wciągnął go do niej na papierosa i dał mi znak, że pora przesko
czyć granicę. I tak po raz drugi znalazłem się w strefie radzieckiej. 
Teraz byłem ostrożniejszy i szczęśliwie przeszedłem przez las. Opo
dal była wieś, w której kręcili się Rosjanie. Ukryłem się w za
roślach opodal tej wsi, posiliłem się moimi zapasami i ogórkami 

| rosnącymi na polu, a na deser zerwałem kilka śliwek. Pod wieczór 
odważyłem się podejść do wioski, ale drogą, nie opłotkami. Spotka
łem oficera, który zażądał ode mnie dokumentów. Podałem mu 
trochę odruchowo, trochę z wyrachowaniem moje świadectwo 
szkolne. Spojrzał na nie i powiedział: — Toś ty Polak! A, pewnie 
id7jesz do domu? — Szczerze przytaknąłem głową. Uśmiechnął się 
nieznacznie i zostawił mnie trochę zaskoczonego na drodze. Straż
nicy przed wsią, widząc moją rozmowę z oficerem, też zostawili 
mnie w spokoju. Wszedłem do pierwszej z brzegu zagrody i po
prosiłem o nocleg. Bali się, ale pozwolili mi wejść do szopy, gdzie 
zastałem kilku innych amatorów nielegalnej podróży na wschód.

Wczesnym rankiem wmieszałem się w tłum śpieszący na pobliski 
dworzec — bo tak nam właściciel zagrody poradził — i niby jako 

I robotnik wsiadłem do pociągu. Osobową ciuchcią dojechałem bez
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przeszkód do Berlina. Podróż przez to miasto była utrudniona ze 
względu na zniszczenia wojenne. Tylko niektóre odcinki metra 
były czynne. Dowiedziałem się, że najprostsza droga do Gdym, 
linią kolejową przez Szczecin, Koszalin, Lębork, jest nieczynna, 
gdyż zburzone zostały mosty na Odrze. Wówczas nie wiedziałem 
]eszcze, że Polska sięga po Odrę i za Szczecin, że wróciliśmy na 
piastare ziemie słowiańskie. Był to siódmy dzień mojej podróży, 
czułem się zmęczony i trochę zrezygnowany. Brak mi było chleba, 
a suchary z mięsem nie bardzo mi smakowały. Od kilku dni nie 
miałem w ustach nic ciepłego. Martwiąc się, jak wydostać się 
z tego znienawidzonego miasta, nieoczekiwanie natknąłem się na 
polskiego kolejarza. W pierwszym momencie zdębiałem, ale szybko 
zorientowałem się, że właśnie on może mi pomóc w opuszczeniu 
Berlina. Poinformował mnie, że z pobliskiego dworca kolejowego 
wyrusza pociąg do Poznania i dalej na wschód. Wskazał mi nawet 
stojący na bocznicy pociąg osobowy, który przypuszczalnie jeszcze 
przed zmrokiem opuści Berlin i przez Frankfurt dojedzie do Pol
ski. Najpierw podszedłem do lokomotywy i tam z kolejarzami pol
skimi zjadłem skromny ciepły obiad. Jakże to dobrze spotkać na 
obczyźnie rodaków — pomyślałem — i podzieliłem się z nimi 
papierosami. Zmęczony, ale szczęśliwy, rozlokowałem się w prze
dziale wagonu osobowego i zasnąłem.

Pociąg wyruszył z Berlina w późnych godzinach wieczornych. 
Na peronie, do którego podjechał, stały tysiące chętnych do po
dróży: pododdziały radzieckie, polscy i radzieccy jeńcy cywilni, 
grupka żołnierzy polskich i mnóstwo szabrowników z wielkimi to
bołami. Okazało się, że wagon, w którym siedziałem, był zarezer
wowany — przynajmniej tak twierdzili żołnierze — przez oddział 
Armii Czerwonej. Nie znalazłem już miejsca w pozostałych wago
nach i śladem innych wdrapałem się na dach. Szabrovmicy i zwy
kli złodzieje, mówiący po rosyjsku i po polsku, grasowali na całej 
trasie. Nie ustrzegłem przed nimi walizeczki, w której miałem, 
oprócz munduru polskiego i rzeczy osobistych, także większość 
dokumentów.

Najradośniejszy moment przeżyłem po przekroczeniu Odry. Na 
wschodnim brzegu rzeki, którą pociąg przejechał o świcie, stała 
duża tablica z napisem „Polska”, a nad nią nasze godło — Orzeł 
Biały. Czerwona kula wschodzącego słońca rzucała na wizerunek 
orła krwawą poświatę. Wydawać się mogło, że został on, tak jak 
cały naród polski, zbryzgany krwią. — A więc to już tu, niespełna 
sto kilometrów od Berlina, rozpoczyna się nowa Polska — uświa
domiłem sobie prawdę, która — jak się później dowiedziałem — 
stała się w tym czasie w Poczdamie prawdą historyczną. Na stacji
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za Odrą widniał napis: Słubice. Na dworcu kolejowym — żołnie
rze w polskich mundurach, kolejarze oraz cywile z karabinami 
i biało-czerwonymi opaskami na ramionach. Wzruszenie było tak 
wielkie, że wycisnęło mi spod powiek kilka łez.

Wróciłem! Wróciłem — choć jeszcze nie do domu, ale już do 
Polski. Nie czułem chłodu mijającej bezsennej nocy, ani zmęczenia, 
am niewygód podróży. Koła pociągu wydzwaniały mi nieustan
nie: do domu, do domu, do domu, a serce śpiewało hymn pochwal
ny na cześć wschodzącego słońca. Świat stał się radosny.

Nasze ziemie odzyskane były wówczas jakby niczyje — ile tu 
wiosek nie zamieszkanych, ile łanów zbóż do zżęcia, ile żelastwa 
na polach, ile mogił przy drogach, ile ziemi czeka na pracowite 
ręce. Tak rozmyślając patrzyłem na twarze z rzadka spotykanych 
ludzk Te posępne, wystraszone, niekiedy zawistne — to twarze 
Niemców, którzy tu jeszcze zostali, a te mizerne, kryjące wiele 
goryczy i śladów cierpień, ale radosne — to twarze Polaków. Nie
rzadko widziało się ludzi w obozowych pasiakach, przedwrześnio- 
wych mundurach, z ogolonymi głowami, o kulach i laskach. Oni 
szli na wschód, bo dostać się do pociągów nie wszystkim się udało. 
Więcej tu jeszcze było napisów niemieckich niż polskich, ale czuło 
się Polskę. Prawdziwą Polskę zastałem jednak dopiero w Poznaniu. 
Tu już wszystko było nasze. Miasto, choć okaleczone, tętniło pełnią 
życia.

Pociąg nad morze też był przepełniony. Wędrówka ludów wciąż 
trwała, a był koniec sierpnia 1945 roku. Przed Inowrocławiem 
zrobiło się w wagonach luźniej i zmęczony do kresu v,wytrzyma
łości opuściłem wreszcie dach wagonu. Zasnąłem i obudziłem się 
dopiero w Gdyni. Wracałem tą samą drogą, tą samą trasą, którą 
przed dwoma laty wyruszyłem na dziwną i tragiczną zarazem wa- 
rogę. Wracałem z tułaczki z utraconym zdrowiem: z kontuzjowa
ną stopą i gruźlicą. Miałem tej podróży dość. Nie interesowały mnie 
krajobrazy, ludzie w przedziale i za oknami wagonu, rozmowy, 
zwierzenia innych tułaczy. Wypełniała mnie troska, co zastanę 
w domu. Była ona tym większa, im bardziej zbliżałem się do ro
dzinnych stron.

Na dworcu kolejowym w Gdyni spotkałem sąsiadkę ze Zbychowa, 
od której dowiedziałem się, że moi żyją, budynki są prawie całe, 
wszyscy w domu... oprócz ojca. Tu zaczęła kręcić. Powiedziała, że 
ojciec, podobnie jak wszyscy mężczyźni w podeszłym wieku, został 
powołany do Volkssturmu. Następnie ci mężczyźni, złośliwie obwi
nieni przez Rzepę, zabrani zostali do obozu, gdzie zginęło około 
piętnastu. Ojciec wrócił do domu, ale chory na tyfus i wkrótce 
zmarł
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Z pogrzebową miną dojechałem do Rumi-Zagórza, a następnie 
pieszo dotarłem do mojej rodzinnej wsi. Tu już było po żniwach, 
orano rżyska pod nowy siew, usuwano zasieki z pól, zasypywano 
okopy, ściągano rozbite pojazdy. Ale ja na to nie zwracałem uwagi. 
Nie szedłem do domu drogą przez wieś, lecz miedzami, ścieżkami, 
bezdrożami, przez Szuchmankę, jerki, Stregi. Cios był potężny. 
Szukałem pocieszenia tam, gdzie spędziłem anielską młodość, gdzie 
obcowałem z przyrodą. W Stregach pod grabem, gdzie jako pa
stuch robiłem sobie huśtawkę, wypłakałem się solennie. I z tej 
samej strony, z jakiej wróciłem z kampanii wrześniowej, doszedłem 
do domu. Radość powitania była zmącona, niemniej serdeczna. 

Dziewięć dni i nocy trwała podróż od źródeł Dunaju na Lesóki. 
Wróciłem głodny, niesamowicie zmęczony, ale pełen wielkich za
miarów. Mimo że śmierć ojca stanęła im na przeszkodzie, zabrałem 
się do ich realizacji. Ale o tym w następnej części wspomnień.



Część IV — Na niwie oświatę

Znowu w swojich stronach

W końcu sierpnia 1945 roku wróciłem z wojennej tułaczki. Ojca nie 
byio. W najbliższą niedzielę udałem się na stary cmentarz w Redzie* 
gdzie była jego mogiła. Zgodnie z tradycją na mnie, jako najstar
szego z rodzeństwa, spadły obowiązki głowy rodziny. Wypadało, 
zająć się piętnastohektarowym gospodarstwem rolnym. Ale ta pra
ca zupełnie mi nie odpowiadała. Liznąłem trochę gimnazjum, na
brałem w świecie coś niecoś ogłady i doświadczenia. Ciągnęło mnie 
do szkół, lecz — po pierwsze — ich nie było, a po drugie — nie 
mogłem sobie na nie pozwolić. W domu była bieda. Tegoroczne 
zbiory były minimalne, a obsiać należało jak najwięcej.^ Ubytki 
w inwentarzu wskutek działań wojennych były duże. Ktoś musiał 
podjąć pracę zarobkową, ktoś musiał zadbać o zapewnienie skrom
nego wyżywienia rodziny w zbliżającym się okresie zimowym.

W trakcie takich rozmyślań nad grobem ojca podszedł do mnie 
sołtys Jan Waras. Był to żelazny sołtys. Pełnił swą funkcję przed 
wojną, w czasie okupacji i teraz, po wyzwoleniu. On uczył mnie 
w 1939 roku — wówczas, gdy ojciec przebywał w wejherowskim 
więzieniu — siać z płachty zboże, radził, jak przygotować gospo
darstwo na okres zimy. Miałem dla niego wielki szacunek. Teraz 
przyszedł w samą porę. Potrzebowałem rady i wsparcia duchowego. 
Zwierzyłem mu się ze swoich trosk, przedstawiłem wątpliwości.

— Wezle, synku, sę w garsc i zdój sę na Boga. Co sę stało, to 
sę nie odstónie — próbował mnie pocieszać. — Mosz prówdę, ktosz 
z waji muszi wząc sę za zórobk, a tim k.^osz jes te. Jo wiedno 
chcół, żebes te beł naszim szkolnym, ale te przeszedł kąsk za późno- 
dodom.

Nauczyciela Zbychowo już miało. Był nim Władysław Pionk 
z Kołeczkowa, przedwojenny pracownik administracji terenowej, 
krewniak sołtysa. Jemu to mój rozmówca przekazał po objęciu
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funkcji kierownika szkoły przechowaną kronikę szkolną i księgo
zbiór biblioteczny. Sołtys uważał, że on powinien uczyć w Kolecz- 
kowie, a ja w Zbychowie. Ale nie miałem śmiałości zaproponować 
tej zmiany kierownikowi szkoły, zresztą nie bardzo czułem się na 
siłach objąć tak poważne stanowisko. Sprawa mojego zatrudnienia 
rozwiązała się jednak niebawem.

Przyszedł do mnie Zygmunt Młodanowicz i agitował do podjęcia 
pracy w Nadleśnictwie Gnie wo wo. Dałem się namówić, tym bar
dziej że mama poparła jego propozycję, bo wiedziała od sąsiadek, 
którym szyła odzież z kocy znalezionych w lesie w ziemiankach 
żołnierskich, że pracownicy leśni otrzymują przydziały unrrowskiej 
żywności. Liczyła się też z tym, że z pracy w nadleśnictwie będę 
wracał dość wcześnie, by dodatkowo pomagać w gospodarstwie. 
A jako nauczycielowi nie wypadałoby mi przywdziewać po le
kcjach roboczych łachów i tyrać w oborze lub na polu. Gnębił 
mamę również brak porządnego ubioru, który powinien nosić każdy 
szkolny.

I tak na początku września zostałem zatrudniony w Nadleśni
ctwie Gniewowo w charakterze rachunkowego, a kolega Zygmunt 
został przyjęty do służby leśnej. Postaraliśmy się o broń, jak na 
leśników przystało, i rozpoczęły się codzienne wędrówki do odda
lonego o około pięciu kilometrów nadleśnictwa. Wędrówki te były 
uciążliwe, ale miały też wiele uroku. Rano po szóstej trzeba było 
wychodzić z domu, a gdy nadeszły śniegi, znacznie wcześniej. Do 
pracy szło się najprostszą drogą, a z powrotem szukaliśmy — 
szczególnie zimą, gdy w gospodarstwie matki skończyły się pilne 
prace — dróg i ścieżek okrężnych. Często chodziliśmy przez las 
na przełaj z nadzieją, że napotkamy szaraka lub dzika, których 
wiosenny front napędził w lasy lesóckie takie ilości, że czyniły 
poważne szkody w zasiewach i sadach. Polowanie na nie nie było 
wzbronione. W ten sposób od czasu do czasu zdobywaliśmy kawa
łek mięsiwa do skromnego menu owych czasów.

Była sobota. Z biura wyszliśmy o pierwszej po południu. Przez 
cały dzień padał puszysty śnieg. Wielkie płaty bielutkiego puchu 
wolno, majestatycznie sunęły małymi zygzakami z ciemnego skle
pienia niebios na ziemię, przykrywając jej wojenne rany coraz 
grubszym całunem, jak przykrywa się poranione ciało watą, ligni
ną i bandażem. Świat zmieniał się z godziny na godzinę. Gałęzie 
wiekowych jodeł i świerków pod ciężarem rosnących czopów śnież
nych chyliły się ku ziemi, nadając drzewom żałobny, płaczący wy
gląd. Rosnące przed biurem nadleśnictwa strzeliste jałowce gubiły 
swą dumę i pochylały się w różne strony, odstając od harmonii 
kształtów, jakimi przedtem określały zaplanowaną w ogrodzie

234



symetrię. Tylko nagie, chaotycznie rozrośnięte gałęzie jabłoni nie 
reagowały na śnieżny opad.

Gdy wyszliśmy z biura, śnieżny puch plątał się nam pod nogami 
i utrudniał marsz. Las się skończył, wyrosła przed nami biała 
płaszczyzna polany gniewowskiej. Drogę do Gniewowa wyznaczały 
nam z rzadka rozstawione przydrożne drzewa, też opatulone 
w śnieżne kożuchy. Gniewowskie chaty jakby w tej bieli przy
cupnęły do ziemi. Biel ścian i śnieżnych dachów zlewała się z zimo
wym całunem tak, że z dala trudno je było zauważyć. Spokój 
panował we wsi. Nad stawkiem za byłą karczmą gęgały nieliczne 
gęsi, jakby zdziwione: nie wiem, czy śniegową inwazją, czy dnie- 
ma okaptur^onymi postaciami z karabinami na plecach. Na roz
staju dróg przy budynku szkolnym przystanęliśmy. Zygmunt, który 
dowiedział się od gajowego z Marianowa, że w Redzkim Rowie 
pojawiło się liczne stado dzików, miał wyraźną chętkę zapolować 
na nie. Uległem jego namowie i zamiast w kierunku Wyspowa 
pomaszerowaliśmy rumską drogą do oddalonego o niespełna kilo
metr lasu. Wnet zgubiliśmy bezdrzewną drogę i na przełaj brnę
liśmy w śniegu do wyznaczonego celu. Pojaśniało od zachodu, 
płaty śniegu zmalały, rzedły wyraźnie, zaczęły spadać z ukosa 
popędzane lekkim podmuchem wiatru. Tuż przed lasem idący przo
dem Zygmunt raptownie zniknął mi z oczu. Wpadł do jakiegoś 
bunkra czy okopu — tego już nie pamiętam — i tylko usłyszałem 
kilka siarczystych słów: — Grom be wzął taczie dzure, zębe bem 
wnet stracył. Dióchle nadale taką pogodę!

Pomogłem mu wygramolić się z dziury i odszukać czapkę. W le- 
sie aż tak dużo śniegu nie było, a panowała tam kościelna cisza. 
Tylko śnieg z każdej potrąconej gałęzi sypał się za szyję, nieprzy
jemnie mocząc lodowatą wodą plecy. Szybko skręcaliśmy na drogę, 
by nie mieć do czynienia z psotnym śniegiem owijającym od góry 
każdą najdrobniejszą gałązkę. W pewnym momencie spod gęstwi
ny krzewów wyskoczył zając, spłoszony zapewne naszą dość głośną 
rozmową. Zerwałem karabin, przymierzyłem się, a gdy zając potęż
nym susem podskoczył na śniegu, oddałem celny strzał. Była więc 
pierwsza zdobycz. Zapakowaliśmy tłuściutkiego szaraka do plecaka, 
z którym Zygmunt prawie nigdy się nie rozstawał. Zachęceni dość 
nieoczekiwanym szczęściem, raźniej pomaszerowaliśmy nadgranicz
nym rowem, oddzielającym lasy państwowe od przedwojennych 
posiadłości wejherowskiego grafa Keyserlingka, których niegdyś 
pilnował zbychowski leśniczy Sterna. Teraz wszystkie lasy były 
państwowe i dlatego nie mogliśmy mieć wyrzutów, czy nasz sza
rak przypadkowo nie przywędrował z pańskich posiadłości.

Po zejściu stromymi zboczami na drogę w Redzkim Rowie ocho-
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czo pomaszerowaliśmy w kierunku Zbychowa. Świeży śnieg, który 
przestał padać, przykrył wszelkie ślady i trudno było się zoriento
wać, czy dziki baraszkowały w tym rejonie. W dolinie było cicho, 
ale gdzieś w górze pojawił się narastający szum. — Czóle, tam 
w górze zaczinó sę kurzawa — zauważył Zygmunt. Rzeczywiście 
tam w górze już porządnie szumiało, a co pewien czas wiatr mącił 
też ciszę na dole. Pod jego podmuchem drzewa wyzbywały się 
ciężkiego puchu i biała zamieć coraz częściej przelatywała przez 
spokojną do tej pory dolinę. Liściasty las, choć teraz pozbawiony 
liści, szumiał złowrogo.

W pewnym momencie Zygmunt stanął. Jego wyczulony słuch 
został zaalarmowany jakimś znanym mu szmerem. Po pewnym 
czasie i ja usłyszałem coś, co przypominało chrumkanie świń pod
czas żeru. — Są — wykrztusił Zygmunt to jedno słowo. Zeszliśmy 
z drogi i zboczem doliny posuwaliśmy się w kierunku, z którego 
coraz wyraźniej dochodziły odgłosy dziczej uczty przed zbliżającą 
się nocą. — Dosc wczas wzęłe sę dzys do wieczerze — szepnął mi 
w ucho kolega. Broń trzymaliśmy w pogotowiu, a oczy zapewne 
błyszczały nam pożądaniem. — Ale mamy szczęście — pomyślałem 
będąc pewien, że zajęte żołędziami i buczyną dziki pozwolą nam 
zbliżyć się do nich na przyzwoitą odległość. Jakby na przekór mym 
myślom, usłyszeliśmy ostrzegawcze chrząknięcie odyńca, a po rim 
drugie i całe stado rzuciło się do ucieczki. Wbrew swoim zwycza
jom dziki nie poszły pod górę na bardziej widoczne dla nas miej
sce, lecz pomknęły w dół, w zarośla i na przeciwległe zbocze doliny. 
Szły wprawdzie ukosem pod górę, ale tylko na krótkim odcinku 
były widoczne. Było ich osiem, a może więcej, w tym kilka dużych 
okazów. Każdy z nas oddał kilka strzałów, ale bez skutku. Odle
głość była za duża, zmęczenie wielkie, ręce drżały i... pudło. Spra
wdziliśmy ślady powyżej pola ostrzału, lecz krwi nigdzie nie było. 
Zrezygnowani powlekliśmy się w kierunku Zbychowa. Szum wichu
ry wzmagał się z minuty na minutę. Na niwach zastała nas porząd
na zadymka. Świat stał w tumanach śniegu. Dobrze, że wybraliśmy 
się tą drogą, bo na gołych polach pomiędzy Wyspowem a Zbycho- 
wem można było w tej zamieci zabłądzić. Doliną zawsze pewniej 
dojść do Zbychówka i bokiem stawu do domu. Porywisty wiatr 
sunął tumany śnieżnego puchu, wypełniając nim wszelkie wgłębie
nia. Miejscami brnęliśmy po pas w białej masie śnieżnej. Ogromnie 
zmęczeni, spoceni i wciąż niepocieszeni doszliśmy do chałupy. 
Zygmunt oddał naszą kocią zdobycz pod opiekę mojej mamie, 
a w zamian otrzymał zaproszenie na kolację. Dopiero wieczorna 
uczta doprowadziła nas do pełnej równowagi.

Podczas kolacji najpierw wspominaliśmy nieudane polowanie na
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dziki, plotkowaliśmy o współpracownikach z biura, żartowaliśmy 
swobodnie, a na zakończenie nawiązaliśmy do tematu, który w tam
tych czasach był stałą pozycją prawie wszystkich spotkań — do 
przeżyć okupacyjnych.

— Jedzta spokojnie peszne miąsko — rzekła mama — nikt wama 
nie zmący ucztę — dodała. Wtedy odezwała się siostra Teresa 
i opowiedziała zdarzenie, o którym po raz pierwszy usłyszałem.

Był koniec lata 1944 roku. Ojca Niemcy zabrali do Volkssturmu, 
a brata Leonarda do kopania okopów, które miały powstrzymać 
zwycięską ofensywę Armii Czerwonej. Starsza siostra Pelagia była 
na robotach w Rzeszy. Tak wije w domu pozostali mama, Teresa 
i dwóch młodszych braci: Marian i Czesław. Teresa miała zaledwie 
siedemnaście lat, a bracia uczęszczali do szkoły. Jesienne roboty 
piętrzyły się jedne za drugimi: młocka, siewy, jesienny zbiór siana, 
wykopki, orka zimowa i tysiące drobnych zajęć. Władze okupa
cyjne dopominały się o nałożone kontyngenty. Co rusz liczono 
inwentarz, by przypadkiem ktoś nie dokonał cichaczem czarnego — 
jak to Niemcy określali — uboju. Ale trzeba było coś jeść przy 
tak wytężonym wysiłku. Najłatwiej było oszukać niemieckich 
„bauernfiihrerów” przy dostawach mleka. Mama cichaczem zbie
rała z każdego udoju parę garnuszków śmietany i raz w tygodniu 
robiła trochę masła, żeby dzieci nie jadły tylko suchego chleba.

Był ranek. Troje dzieci skończyło już śniadanie. Bracia wybie
rali się do szkoły. Mama szykowała karmę dla świń, a Teresa 
zmywała naczynia. Nagle otwarły się drzwi i bez pukania wszedł 
nieznany osobnik w czarnym mundurze, pozbawiony lewej ręki. 
Prawą podniósł do znienawidzonego „heil Hitler” i zmierzał wprost 
do szafy kuchennej. Ku przerażeniu domowników wyjął z niej 
podstawkę z resztką swojskiego masła.

— Ach, to tak oszukuje się walczących z bolszewikami żołnie
rzy — szyderczo powiedział do zaskoczonych kobiet. — Wyleczymy 
to wasze polskie serce — zwrócił się z uśmieszkiem do mamy. 
Matka w mig zorientowała się, że chodzi tu o jakiś donos. Często 
w rozmowach z sąsiadami mówiła, że choć trzech członków rodzi
ny przyodziano w niemieckie mundury, ale wszystkim nam pozo
stały polskie serca.

Rozprawa odbyła się w trybie doraźnym. Wydano łagodny — 
jak podkreślił sędzia — wyrok za polskie serce i swojskie masło: 
dziewięć miesięcy aresztu. I powędrowała mama w asyście dwóch 
żandarmów do wejherowskiego więzienia, zostawiając na głowie 
Teresy dwóch nieletnich braci, dwa konie, kilkanaście sztuk bydła 
i trzody chlewnej oraz jesienne roboty w polu. Teresa codziennie 
taskała w jesienne słoty i zimowe zawieje bańki z mlekiem do
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zlewni, woziła po każdej młocce, w której pomagali krewni i są- 
siedzi, kontyngentowe zboże do Wejherowa, odstawiała tuczniki 
do rzeźni. Harowała od świtu do późnych godzin nocnych i jakoś 
ten trudny okres przetrwała.

Jeszcze o jednej nie znanej mi przygodzie moich najbliższych 
dowiedz1'ałem się tego wieczora.

Po sześciu miesiącach mama wróciła z więzienia. Nabawiła się 
tam gruźlicy płuc, na którą później umierała. Wielu więźniów wy
puszczono wcześniej, by opróżnić więzienie dla ewakuowanych 
stutthofiaków. W odległym jeszcze pomruku kanonady na Kaszuby 
od południa wkraczało wyzwolenie. Niemcy gorączkowali się coraz 
bardziej. Zapędzali do kopania okopów kobiety, dziewczęta, nawet 
dzieci. Również Teresa znalazła się na liście tych, którzy ryli 
ziemię opodal Zbychowa. Tego poranka nie stanęła jednak z inny
mi na zbiórce, bo poprzedniego dnia skaleczyła nogę. Mama szyko
wała ciasto na chleb, a siostra robiła obrządki przy inwentarzu. 
Nagle do kuchni cichaczem weszło dwóch, zapewnie zbiegłych 
z obozu, jeńców radzieckich prosząc o chleb. Ponieważ w domu 
nie było ani kromki chleba, mama dała im po kubku mleka i ka
zała Teresie upiec na patelni placuszki z rozczynionego ciasta.

W pewnym momencie rosyjscy żołnierze rzucili się do kątów. ■ 
Teresa spojrzała w okno i z przerażeniem zobaczyła dwóch nie
mieckich żołnierzy w hełmach i z karabinami na ramionach. Szybko 
wyskoczyła przed drzwi do sieni i zasłoniła sobą wejście do kuchni. I 
Okazało się, że Niemcy szukają właśnie jej. Wytłumaczyła się, że 
matka jest chora, a ona ma zranioną nogę i dlatego nie stawiła 
się do pracy. Żartując zdołała ich odprawić i obiecała następnego 
dnia stawić się do robót fortyfikacyjnych. Przytomność umysłu 
siostry sprawiła, że wówczas nie doszło do tragedii. Bo przecież 
życie wszystkich wisiało na włosku.

Rosjanie już placuszków nie zjedli i mimo zapewnień matki, że 
niebezpieczeństwo minęło, opuścili nasz dom. Widocznie nie chcieli 
narażać samotnych kobiet, a może nie ufali domownikom? Później 
znaleziono zwłoki jednego z nich w pobliskim lesie.

Po którejś sesji w nadleśnictwie ktoś zaproponował polowanie 
na dziki. Wiedziano, że dość liczne stado grasowało w zagajnikach 
pod Wyspowem. Zdania były podzielone. Entuzjastą wyprawy był 
leśniczy ze Zbychowa, Keslinka. Natomiast leśniczy z Piekiełka, 
Tomis ociągał się, choć wszyscy wiedzieli, że jest dobrym strzelcem | 
i rzadko pudłuje. — Hm, hm, macie dzika w stodole, to idę 
z wami — zażartował. — Zresztą nie mam czym strzelać — bronił 
się nadal. W końcu, gdy zaproponowano mu karabin, dał się
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przekonać. Ktoś skombinował sanie i w grupie około dziesięciu 
osób wyruszyliśmy w kierunku Wyspowa. Pogoda była dobra,, 
mróz zelżał. Po parcelacji majątku wyspowskiego w latach między
wojennych znaczne obszary pól zalesiono i właśnie w rewirach 
tego kompleksu leśnego mieliśmy zapolować.

Obstawiliśmy rewir, w którym — zdaniem miejscowego gajo
wego — miały być dziki. Przybyło kilku robotników leśnych, 
którzy weszli do zagajnika w celu wypłoszenia zwierzyny. Po 
pewnym czasie z gęstwiny wyskoczyło na linę (przesiekę) stadko 
saren, ale do tych zwierząt strzelać nie było wolno. Dzików nie 
było. Robotnicy na podstawie śladów stwierdzili, że przeszły do 
następnego rewiru. I znowu ta sama historia. Dziki i z tego zagaj
nika powędrowały dalej na zachód, zanim zdążyliśmy obstawić 
wszystkie drogi. Powtórzono manewr w kolejnym kwadracie. Do
świadczeni poprzednim niepowodzeniem myśliwi obeszli najpierw 
cały zagajnik, aby przekonać się, czy dziki nie poszły dalej. Sia
dów nie było, więc musiały się znajdować w tej kwaterze.

Mnie przypadło ustawić się na dość szerokiej drodze u podnóża 
niewielkiego wzniesienia. Mogłem strzelać tylko w jednym kierun
ku. Widoczność miałem ograniczoną. Byłem sam, bo uważano, że 
w tym kierunku dziki nie pójdą, gdyż za drogą rozciągały się 
tereny bagniste. To właśnie ja, jako najmłodszy stażem myśliwy, 
musiałem oddać Tomisowi mój karabin. Dał mi swój browning, 
przekazując krótką ustną instrukcję jego obsługi, bo ja się na 
takiej broni nie znałem.

Stałem dość długo. Denerwowałem się. Zdążyłem wydeptać n3 
śniegu dość obszerny plac. Naganiacze hałasowali w zagajniku, ale 
strzały nie padały. Dziki opóźniały wyjście z gęstwiny. Nagle 
usłyszałem dość lekkie łamanie gałęzi. Znieruchomiałem. Wyba
łuszyłem przerażone oczy w szón. W rozchylonych gałęziach stoją
cego opodal gęstego świerku zauważyłem wielki łeb z małymi 
świdrującymi mnie oczyma. Z pyska ciekła piana. Groźne kły 
wystawały zza warg tej potwornej mordy. Po raz pierwszy w ży
ciu widziałem na tak bliską odległość potężnego dzika. — Jestem 
stracony — przeleciało mi przez myśl. — Muszę strzelać — ma
mrotałem ze strachu, ale ręki z bronią podnieść nie mogłem. 
Byłem jakby sparaliżowany. — A jak nie trafię, nie zabiję, dzik 
rozszarpie mnie z wściekłości — pomyślałem. — Woló bosko — 
prawie krzyknąłem i podniosłem na wysokość oka moją niesku
teczną broń. Ale dzika już nie było. Gałęzie świerku chwiały się 
szyderczo, jakby chciały powiedzieć: — A masz, tchórzu, trzeba 
było wcześniej strzelać! — Z kolejnego oniemienia ocknęło mnie 
donośne chrząknięcie dzika i kilkadziesiąt metrów od mojego sta
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nowiska przeskoczyła wielkimi susami drogę duża maciora, a za 
nią stadko warchlaków. Do ostatnich zdążyłem oddać po dwa 
strzały, ale żaden warchlak nie padł. Chrzęst łamanych gałęzi 
oddalał się i znowu zrobiło się cicho. Byłem spocony ze strachu 
i wrażenia. Pobiegłem jeszcze kilkadziesiąt metrów za zwierzyną 
sądząc naiwnie, że ją dogonię. Wystrzeliłem ostatni nabój rozpa
czy w gęste zarośla, ot tak, na wszelki wypadek.

Na odgłos tylu strzałów zbiegli się leśniczowie sądząc, że łup 
jest wielki. Gdy zobaczyli mnie wyłażącego z krzaków na drogę, 
odgadli wszystko. Radosne rmny zrzedły im szybko, a ja oberwałem 
kilka przykrych słów. — Dajcie mu spokój — stanął w mojej 
obronie leśniczy Tomis. — Tym kopytem ja bym nie trafił kro
wy, a co dopiero dzika. Ten grat podbija o pięć metrów na od
ległość trzydziestu, więc jak mógł trafić niewielkiego dzika? — 
A ja nie mogłem odżałować, że leśniczy wcześniej mi o tym nie 
powiedział. Może jednak trafiłbym, choć tego najmniejszego. Może... 
A gdybym miał swój karabin?

Wieczór zapadł i zrezygnowano z dalszego polowania. — Dzik 
jest pewny, jak jest w stodole — podsumował całą wyprawę Tomis. 
W drodze powrotnej poklepał mnie po ramieniu i powiedział: — 
Dobrze, żeś nie strzelał do maciory z przodu.

Nie tak łatwo upolować dzika. O tym przekonałem się jeszcze 
raz za kilka tygodni, gdy wyciągnięto mnie na polowanie w pod- 
wejherowskie lasy. Stado dorosłych dzików wybrało na swoje 
legowisko niewielką kępę świerków w wysokopiennym lesie. Wy
tropili je drwale pracujący w tym rejonie i zameldowali w nad
leśnictwie. Na tę pewną zdobycz wybrali się wszyscy: nadleśniczy, 
sekretarz biura, pan w starszym już wieku noszący silne okulary, 
kolega od biurka, Piątek, prowadzący obrót drewnem, i ja, naj
młodszy z pracowników. Tylko Anna Tocha została przy biurku. 
Dołączyło do nas kilku leśników. Dokładnie obstawiliśmy gęstwinę. 
Robotnicy i strażnicy leśni weszli do świerkowego gąszczu, by 
wypłoszyć dziki na wolniejszą przestrzeń. Długo nie wychodziły. 
A gdy ruszyły, to z takim impetem, że ludzi ogarnęła groza. Wy
brały sekretarza,, który z przerażenia wystrzelił na chybił trafił 
i próbował wdrapać się na drzewo. Stałem niedaleko i strzelałem 
do migających między pniami wysokich drzew dzików ze swego 
karabinu, strzelali inni, ale już na dużą odległość. Dziki nie biegły 
po linii prostej, lecz zygzakami w dość znacznych odstępach. 
Wkrótce znikły w parowie i tyle je widzieliśmy. Sekretarz już 
więcej na polowanie nie dał się namówić.

Kopiec z ziemniakami nadleśniczego w połowie zimy odwiedzał 
odyniec, stary i znany leśnikom samotnik. Bezczelnie wchodził do
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kopca, usuwał nakrycie przed mrozem i tunelem zasklepionym 
zmarzliną dochodził do ziemniaków, podjadał do syta i tą samą dro
gą wychodził. Którejś nocy nadleśniczy przyłapał go na gorącym 
uczynku. Uzbrojony i w towarzystwie psa podszedł do kopca. 
Wiatr był odpowiedni. Ale pech chciał, że pies nie wytrzymał 
napięcia. Gdy poczuł odyńca, zaszczekał. Momentalnie podniosła się 
kopuła zmarzniętej ziemi i dzik ratował'się ucieczką. Kula z broni 
nadleśniczego utkwiła w zmarzlinie.

Ambicją nadleśniczego stało się unieszkodliwienie tego odyńca
0 niespotykanej wielkości i złośnika, który nie tylko jemu dał się 
we znaki. Po pewnym czasie wytropiono go w zagajniku za gajów
ką Młynki. Nadleśniczy w trybie pilnym zwołał sesję, a gajowemu
1 jego ludziom kazał strzec dzika jak oka w głowie, dniem i nocą 
obserwować jego legowisko. Leśniczowie postanowili najpierw 
rozprawić się z odyńcem, a następnie odbyć naradę. Rano w dniu 
sesji zameldowano, że dzik zagajnika nie opuścił. Gęsty szpaler 
leśników, straży leśnej i pracowników nadleśnictwa obstawił lego
wisko straceńca. Dwie trzecie obwodu zagajnika sąsiadowało z wy
sokim lasem, a pozostała część — z otwartym polem. Ten ostatni 
odcinek obstawiono najrzadziej przypuszczając, że dzik będzie 
uciekcł do lasu, a nie na otwartą przestrzeń. Do zagajnika weszło 
kilku uzbrojonych strażników, samotnik bowiem mógł zaatakować 
naganiaczy i mogło wydarzyć się nieszczęście. Po ponad półgodzin
nym wyczekiwaniu padł w zagajniku strzał, ale odyniec nie po
kazał się.

Stałem w środkowej części pola, po mojej lewej stronie leśniczy 
Keslinka, a po prawej Młodanowicz. Naganiacze hałasowali coraz 
głośniej, padł nawet kolejny strzał, lecz dzik wciąż krył się 
w gąszczu. Po godzinie wyczekiwania w podnieceniu usłyszałem 
jakiś łomot, dudnienie, nawet sapanie. W tym momencie zauwa
żyłem dzika, jak wyskoczył z niewielkiego jaru, który z pola pro
wadził do zagajnika. Wycelowałem i oddałem pierwszy strzał. Gdy 
odyniec odbiegł trochę dalej i wyszedł na pole, strzelił Keslinka 
ze swej dubeltówki. Strzelał też Zygmunt i inni, strzelałem ponow
nie i ja. Dzik jednak był już daleko. Sunął przez pole pozostawia
jąc za sobą tuman śniegu. Jego śladem pognali robotnicy leśni. 
Po pewnym czasie wrócili i zgłosili, że dzik jest ranny, bo na 
śniegu pozostawił wyraźny ślad krwi. Nadleśniczy wyznaczył gru
pą pościgową, która śledziła go dalej. Przeszli szosę Wejherowo— 
—Karczemki i po śladzie dotarli w rejon Borowa. Stamtąd wrócili 
zmęczeni, gdy w nadleśnictwie kończyła się sesja. Oświadczyli, że 
odyniec nie był na tyle ranny, żeby paść z upływu krwi. Kolejne 
fiasko.
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Dopiero po dwóch dniach doszła do Nadleśnictwa Gniewowo wia
domość, że robotnicy leśni i gajowy z Borowa dobili wyczerpane 
zwierzę gdzieś pod Przetoczynem czy nawet Grabowcem. Przy
wieziono je do nadleśnictwa. Teraz zaczęto się zastanawiać, kto 
właściwie dzika zranił. Powszechnie przypuszczano, że leśniczy 
Keslinka. Niektórzy jednak twierdzili, że ugodziła go kula z kara
binu. Jeśli tak było naprawdę, mogłem go trafić ja, Zygmunt lub 
inni, którzy strzelali na znaczną odległość. Do dziś mam wrażenie, 
że dzika ugodziła kula, która padła najwcześniej.

Ten dzik miał swoje legowisko — jak stwierdzili robomicy — 
w dość rzadkiej olszynie nad strumieniem Wyspowska Struga, tuż 
pod bokiem gajówki na skraju zagajnika. Z drogi często uczęszcza
nej, od której leżał niespełna piętnaście metrów, nawet najgorszy 
strzelec trafiłby to zwierzę. Dziwne i to, że uciekające dziki prawie 
zawsze wybierają najsłabsze ogniwo obławy i dlatego tak często 
uchodzą z niej z życiem. A mówi się, że zwierzęta nie myślą...

Pierwsze rany wojny zostały zagojone. Ludzie nabrali ochoty do 
życia i wzięli się solidnie do roboty. Moi młodsi bracia, Leonard 
i Marian, z pomocą wujka Władego rozpruwali znalezione na po
lach i w lasach puste beczki. Uzyskaną w* ten sposób blachą zała
tali dziury w zabudowaniach i pokryli budynki gospodarcze. Przed 
Wszystkimi Świętymi wykopali niewielki zagon ziemniaków, 
a w pierwszych dniach listopada sprzątnęli przy mojej pomocy 
brukiew. Żyto wujek zasiał wcześniej. Jeszcze w czasie działań 
wojennych wT miejsce utraconych koni zdobyto inne. Jeden z nich 
był ranny, ale wujek — wojskowy technik weterynarii — szybko 
doprowadził go do zdrowia.

Nastały długie wieczory. Nawdązałem bliższy kontakt z kierow
nikiem szkoły. Postanowiliśmy reaktywować zespół teatralny. Mło
dzież garnęła się do szkoły, uzupełniała zaniedbaną podczas wojny 
edukację, chętnie zapisywała się do zespołu. Prym w tym zespole 
wiedli uczestnicy tajnego nauczania z okresu okupacji. Kierownik 
szkoły odgrzebał gdzieś sztukę regionalną Bernarda Sychty „Dzew- 
czę i miedza”. Zagrałem w niej główną rolę. Premiera sztuki od
była się — o ile dobrze pamiętam — w święto Trzech Króli. 
Frekwencja dopisała, a młodzi aktorzy wypadli nadspodziewanie 
dobrze. Drugie przedstawienie zgromadziło jeszcze więcej osob, 
w tym prawie wszystkich starszych. Byliśmy zmuszeni sztukę po
wtarzać jeszcze kilka razy dla osób stroniących do tej pory od 
szkoły i od życia kulturalnego w ogóle oraz dla publiczności z są
siednich wsi.

Pierwsze w wTolnej Polsce obchody noworoczne odbyły się we
dług starych zbychowskich obyczajów. Do szopki, burczybasa
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i gwiazdy betlejemskiej byłem już za stary. Te obrzędy pozosta
wiono młodszym, udzielając im wielu rad i praktycznych wskazó
wek, bo od trzech lat okupacyjna rzeczywistość nie pozwalała pie
lęgnować tradycji. Ze starszą młodzieżą zorganizowałem obchód 
gwiżdży. Włożyliśmy w przygotowanie przebierańców wiele wy
siłku, bo rekwizyty poginęły albo były zniszczone. Występ wypadł 
wspaniale, taką ocenę wydali nam karczmarz Tónk i sołtys Waras. 
Najbardziej tym kaszubskim widowiskiem zachwycony był nad
leśniczy, który znał tylko obchód z turoniem.

Polubiłem działalność kulturalną, pracę z młodzieżą. Chciałem 
nadać jej formy organizacyjne, działać na szerszą skalę. Będąc 
w Wejherowie zauważyłem na jednej z kamienic przy rynku szyld: 
Związek Walki Młodych — Zarząd Powiatowy. Wstąpiłem. W bar
dzo skromnym pomieszczeniu przy starym biurku zastałem nieco 
starszego ode mnie młodzieńca w studenckiej czapce. Był bardzo 
miły i rozmowny. W sposób zwięzły i obrazowy przedstawił mi 
program organizacji, o której do tej pory nie słyszałem. Program 
ZWM odpowiadał mi. Doniosłe były zadania ideologiczne związku, 
a mnie najbardziej do gustu przypadły zadania kulturalno-oświa
towe. Słowa socjalizm i komunizm nie były mi obce. W latach 
1941—1942 często rozmawiałem z Rosjanką Katią, przydzieloną 
przez władze okupacyjne naszemu sąsiadowi do pracy w polu. Była 
to inteligentna dziewczyna, znała trochę język polski i opowia
dała często o swojej pracy w Komsomole, o życiu młodzieży 
w Związku Radzieckim. Również ów fotograf z Domburga na 
wyspie Walcheren, komunista, jak to się mówi, z krwi i kości, 
wspominał mi o dziełach Marksa i Engelsa, a na pamiątkę naszych 
wojennych kontaktów dał mi pisany w języku niemieckim „Mani
fest Komunistyczny”. O polskim komunizmie nic nie wiedziałem, 
chyba tylko tyle, że przed wojną komunistów i bolszewików prze
klinano wszędzie: w szkole, w kościele, w gazetach.

Z legitymacją członka ZWM wyszedłem z gabinetu Ryśka — 
bo tak się przewodniczący nazywał. Później Zarząd Powiatowy 
ZWM powołał mnie na instruktora terenowego. Założyłem koła 
w Zbychowie, Gniewowie i miałem już kilku kandydatów w Resz
kach, ale inne wydarzenia nie pozwoliły mi tego zadania dokoń
czyć.

Sołtys Waras, który wciąż widział mnie w roli szkolnego, i kie
rownik szkoły Pionk przekonywali mnie uparcie, a i moją matkę 
również, że moje miejsce jest w koleczkowskiej szkole, do której 
do tej pory nie znaleziono nauczyciela. Przyznać muszę, że zawód 
ten, praca z dziećmi i młodzieżą pociągały mnie od dawna. Jeszcze 
przed wojną w gimnazjum w swoim pierwszym wierszu, opubli
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kowanym w uczniowskim pisemku „Świt”, wyraziłem chęć zdo
bycia tego zawodu. Ale agresja hitlerowska i koszmarna okupacja 
przekreśliły moje i nie tylko moje marzenia. Również Rysiek z Za
rządu Powiatowego ZWM szczerze doradzał mi zmianę zawodu. 
Przyznać też muszę, że monotonna praca za biurkiem wcale mi 
nie odpowiadała. Porozmawiałem z moim zwierzchnikiem w nad
leśnictwie i tam nie stawiano mi żadnych przeszkód. Nadleśniczy 
powiedział nawet, że w zawodzie nauczycielskim osiągnę awans 
społeczny.

Chyba w końcu lutego 1946 roku napisałem do Inspektoratu 
Szkolnego w Wejherowie podanie o zatrudnienie mnie w Kolecz- 
kowie w charakterze nauczyciela niekwalifikowanego. Do podania 
dołączyłem życiorys, w którym napisałem prawdę o moim udziale 
w obronie Wybrzeża, o tajnym nauczaniu, o niemieckiej liście 
narodowościowej, o służbie w armii niemieckiej i w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie. Nie bardzo wierzyłem, że z moim wy
kształceniem, pochodzeniem społecznym i splamionym życiorysem 
zostanę przyjęty do tak odpowiedzialnego zawodu.

Na Koleczkowskich Pustkach

W marcu 1946 roku, dokładnie w rocznicę wyzwolenia Wejherowa, 
inspektor szkolny Skierski-Skierszkan wezwał mnie do swego ga
binetu. Boże, co to był za gabinet — koślawy stół, trzy drewniane 
nie pierwszej młodości krzesła, w starej ramce namalowane ręką 
amatora godło i wielka odręczna mapa powiatu na ścianie. W rogu 
stało kilka prostych tablic szkolnych wykonanych zapewne przez 
woźnego, który o fachu stolarskim miał niewielkie pojęcie. Zza 
stołu podniósł się rosły i bardzo szczupły mężczyzna, który podał 
mi potężną dłoń, uścisnął prawie boleśnie moją i bez jakichkolwiek 
wstępów zakomunikował: — Jesteście od tej chwili kierownikiem 
szkoły w Koleczkowie. Jedźcie tam i przygotujcie szkołę do roz
poczęcia lekcji. Damy wam tablicę i godło. Na nic więcej nie licz
cie. Urzędową nominację dostaniecie później. — Na odchodnym
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dał mi odręczne pismo — z pieczątką i swoim podpisem — abym 
mógł się czymś wykazać przed sołtysem i w gminie.

Nominacji na kierownika szkoły nie otrzymałem nigdy, nato
miast pierwszą pensję, coś około pięciuset złotych, dostałem 
w sierpniu. Było to wynagrodzenie za pięć miesięcy pracy. Wcze
śniej kilkakrotnie otrzymywałem przydziały unrrowskiej żywności 
i trochę ciuchów z naszej nauczycielskiej spółdzielni „Oświata”. 
Obiecaną tablicę dostałem dopiero na początku roku szkolnego 
1946/1947. Przedwojenne godło i obraz Matki Boskiej Częstochow
skiej przekazał dla szkoły któryś z mieszkańców Kołeczkowa. Za 
pensję kupiłem od kolegi Bieszka z Pińsk stary rower turystyczny, 
którym od letnich wakacji dojeżdżałem do pracy ze Zbychowa na 
Kcleczkowskie Pustki; prawie dziesięć kilometrów w jedną stronę.

I tak z gburskiego pastucha, któremu przed wojną uśmiechnął 
się los, bo mógł stanąć na progu wejherowskiego gimnazjum, stałem 
sie kierownikiem szkoły. Rzecz wręcz paradoksalna, ale takie były 
czasy. Jadąc rozklekotanym pożyczonym rowerkiem z Wejherowa 
do prawie nie znanego mi Kołeczkowa, oddalonego od miasta
0 około dwudziestu kilometrów, szamotałem się z przerażającą 

| myślą: — Jak ja sobie poradzę, jak mnie tam przyjmą? — Pamię-
iałem wprawdzie słowa sołtysa Warasa, który wielokrotnie powta
rzał, że szkolnym na Kaszubach powinien być Kaszuba, bo nawet 
najlepszy, wielce uczony nauczyciel, ale nie znający środowiska 
swych wychowanków, specyfiki regionu, mowy kaszubskiej, nie 
będzie wśród Kaszubów czuł się dobrze i trudno mu będzie prze- 

i łamać barierę nieufności i podejrzliwości. Niby to miałem ułatwio
ne zadanie, bo byłem tubylcem, ale wciąż gnębiła mnie niepew
ność — po prostu nie czułem się na siłach. Przecież nie znałem 

I pedagogiki, dydaktyki, psychologii i wielu innych dyscyplin wiedzy, 
]<kie nauczycielowi są na co dzień niezbędne. Nauczać to tylko 

I część zadania. Powierzono mi przecież kierowanie szkołą, do której 
I miało uczęszczać — jak powiedział mi kierownik szkoły Pionk — 
I około stu uczniów.

Minąłem polanę pięciu wsi i znalazłem się w malowniczym, wy- 
I sokopiennym, mieszanym lesie, w którym — jak się później prze- 
I konałem — rosło wiele dorodnych prawdziwków. Krzyżówka — 
■i szosa zaczęła wspinać się lekko pod górę. Tu panował jeszcze lód, 
I a na poboczach brudny o tej porze śnieg. Las, jak wszędzie, był 
■ zryty ziemiankami i okopami. Jeden zakręt, drugi i las nagle się 
I skończył. Jego krawędź przecinał dość głęboki rów niewiadomego 
I pochodzenia.

1 Za lasem rozsiadły się łysiejące białym piaskiem pagórki, wśród 
I których gnieździły się parowy i niewielkie kotlinki, przypomina
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jące zapadnięte oczodoły wynędzniałego starego człowieka. Z dna 
niektórych kotlin spoglądały w niebo źrenice błotków, zwanych 
często oczkami, otoczonych gęstymi brwiami chaszczy, sitowia i na
gich o tej potze krzewów. Na niższych pagórkach lub na ich zbo
czach, pomiędzy kępami Chojnów, drzemiąc przysiadły zaniedbane 
i zniszczone wojną checze kaszubskich gburów, okolone resztkami 
zaniedbanych sadów. Lepianki te, o wiele starsze od szosy, którą 
omijając wyrwy i kałuże wolno posuwałem się naprzód, w wię
kszości — jak się później dowiedziałem — pamiętały pierwszych 
osadników, wiek temu karczujących kupione od Żydów niegościnne 
pustki. Te małe, koślawe, wtłoczone wiekiem w ziemię chatynki 
spozierały małymi szybkami spod sumiastych strzech w dal, ku 
pagórkowatym polom i lasom zamykającym widnokrąg. Nosiły 
znamiona wojny: od kilku lat nie bielone poobdzierane ściany, 
zwichrzone strzechy świecące żebrami nagich gdzieniegdzie łat, 
miejscami tekturowe ciemne szybki w oknach. A sztachety opłot
ków spalili rosyjscy żołnierze, gotując sobie wojenny posiłek. Tylko 
nielicznym pólkom przywrócono dawny wygląd i na nich słabą 
jeszcze nadzieją barwiły się chlebodajne zagony żyta, widocznie 
późną jesienią rzuconego w piaszczystą glebę.

— To chyba tu — rzekłem do siebie i zsiadłem z roweru, by 
lepiej przyjrzeć się mojej nowej małej ojczyźnie. Ominąłem nie 
wiadomo już którą z rzędu zaporę przeciwczołgową, która jak 
wszystkie została rozbita, zniszczona, i droga była otwarta ku no
wym dniom. Zapory te nie zdołały zahamować marszu zwycięzców 
do naszego morza, do Gdyni, do wolności.

Zbliżyłem się do zakola omijającego jedną z tych kotlin, na któ
rej krawędzi stała samotna, podobna do tamtych checz, a na jej 
przyzbie siedział dziarsko prezentujący się staruszek. — Niech bę
dzie pochwalony! — rzekłem i zatrzymałem się przed domem. 
Staruszek zrazu nie odpowiedział na powitanie, tylko mrugając 
niepewnie oczyma skarcił ujadającego wynędzniałego psa, stróża 
częściowo spalonej zagrody. Pies posłusznie wycofał się, a dziadek 
podniósłszy się, niepewnym wzrokiem szacował moją postać, oce
niając moje zamiary. Tu każdy przybysz spotyka się z nieufnością. 
Doświadczenie minionych lat, wieków całych nauczyło mieszkań
ców tej ziemi ostrożności i wyhodowało u nich podejrzliwość wobec 
obcych. Grabieżcze wyprawy Skandynawów i plemion pruskich, 
spory, waśnie i walki książąt, przechodzenie tej ziemi z rąk do rąk, 
jarzmo Brandenburczyków, tyrania Krzyżaków, najazdy wojsk 
szwedzkich i innych, germanizacja przez Prusaków, piekło minio
nej okupacji — te i inne przyczyny zakorzeniły tę nieufność. Pra
wie każdy przybysz — żandarm lub nauczyciel pruski, policjant
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polski czy poborca podatkowy — każdy z nich był z reguły wro
giem, wszyscy oni władali odmiennym językiem, mieli w pogar
dzie pracowitą i uczciwą ludność i jej mowę kaszubską, bardziej 
polską niż język literacki. O rozwój tej ziemi nie dbał nikt, każdy 
zgarniał z niej, co się zgarnąć dało, ssał soki z owoców pracy tego 
spokojnego ludu. Wiedziałem o tym, bo byłem synem tej ziemi, 
jednym z nich.

Jak tu postąpić? Od czego zacząć? Zastanawiałem się stojąc przed 
sędziwym przedstawicielem tej nie znanej mi bliżej miejscowości. 
Żeby tylko nie zrazić człowieka — myślałem. Przecież wiozę w kie
szeni przydługiej, luźnej, nieco podniszczonej, odziedziczonej po 
ojcu marynarki nominację na urzędnika, wprawdzie specyficznego 
typu, ale zawsze nominację państwową.

Sytuację rozwiązał staruszek. — Co pón chcół? — zapytał przy
bliżywszy się do mnie. — Jó zowię sę Żuchlińsczi — ciągnął dalej 
rozmowę, nie czekając na moją odpowiedź. — Je to Koleczkowo? — 
zapytałem niepewnie. — A gdze tu je szkoła? — dodałem. Słysząc 
mowę kaszubską staruszek wyraźnie ożywił się i uprzejmie, po 
swojemu odpowiedział na moje pytania. Miałem już odejść, gdy 
Żuchliński nagle zapytał: — Cze pón nie je czasę szkolnym?
Jo, jó jem szkolnym i będę waji wnuczi ucził. — Po tych słowach 
staruszek ożywił się jeszcze bardziej, nieznacznie uśmiechnął się, 
zaczął dreptać w miejscu, kaszleć, aż w końcu truchcikiem podre
ptał do chałupy, powtarzając tylko jedno słowo: — Zarózkę, za- 
rózkę... — Po chwili zdyszany wrócił, ciągnąc za sobą może dzie
więcioletnią dziewczynkę, bardzo speszoną, onieśmieloną, i wy- 

| pchnął ją obiema rękami przed siebie. Zdyszanym głosem wy
krztusił: — Widzysz dzewo, to je szkolny, szkolny... i po kaszebsku 
godó. — Pogłaskałem dziecko, zapytałem o imię, książki, czytanie. 
Na pożegnanie dowiedziałem się jeszcze, że szkoła jest zniszczona, 
że wszyscy pomogą ją odbudować i że dobrze się stało, iż naresz
cie przyszedł nauczyciel, bo dzieci się wałęsają, marnotrawią czas 
i wyrosną z nich nieuki.

Wielce pokrzepiony tą rozmową wsiadłem na rower i po prze
jechaniu kilku kolejnych zakrętów zobaczyłem samotnie stojącą 
przy szosie szkołę. Była to budowla wzniesiona na wzór pruski 
i rzeczywiście bardzo zniszczona. Już z daleka straszyła ciemnymi 
otworami wybitych okien i wydartych drzwi. Mury, szczególnie 
w górnej części, były podziurawione, a płaski dach papowy prze
świtywał w wielu miejscach. Gruzy rozbitego budynku gospodar
czego wstydliwie zakrywała resztka dachu. Naokoło były rozkopy, 
gruz i chwasty oraz rozległe cmentarzysko sprzętu wojskowego. 
Tu leżała maska spalonego samochodu, tam resztki kuchni polo
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wej, dalej na ugorze cielsko poharatanej armaty, zgniecione naczy
nia, masa porzuconej amunicji i szkieletów broni. Przy szkole — 
jeden, dalej drugi i kolejne wraki rozbitych czołgów. Nad tym 
wszystkim panowała grobowa cisza. Nikt szosą nie jechał, bo nie 
była, szczególnie dla samochodów przejezdna. Wszedłem do wnętrza 
szkoły. Podłogi podziurawione, piece rozbite lub rozebrane, na 
strychu graciarnia, a w piwnicy trupi zaduch.

Znowu ogarnęło mnie zwątpienie. Zafrasowanym wzrokiem wo
dziłem po tym pustkowiu, tej ruinie, która odpychała, zniechęcała 
i mogła załamać każdego. Pustka wdzierała się do mojego serca. 
Stałem na tym miejscu zgrozy i wydawało mi się, że jestem małym, 
coraz mniejszym robaczkiem, a w uszach dźwięczały słowa nie
dawno do mnie skierowane: — Mianuję was kierownikiem szkoły 
w Koleczkowie. Postarajcie się jak najprędzej rozpocząć lekcje. 
Pomóc wam w niczym nie możemy.

Zadumany stanąłem przed rozbitym czołgiem leżącym w przy
drożnym rowie opodal budynku szkolnego. Stalowa pokrywa zastała 
wyrzucona siłą wybuchu hen, aż pod zabudowania Mazurni. Smęt
nym wzrokiem ogarnąłem ten pomnik bohaterstwa. Obszedłem 
czołg z przeciwnej strony i zauważyłem na jego okaleczonym pan
cerzu białą sylwetkę orła. — Więc to był polski czołg? — zdzi
wiłem się półgłosem. Zajrzałem do środka, a tam na dnie leżały 
zwęglone kości załogi, szczątki rodaków, którzy w walce o ten 
obiekt, o polską szkołę, oddać musieli rzecz najcenniejszą — życie. 
Przyklęknąłem na stalowym pancerzu, odruchowro złożyłem ręce 
do modlitwy, następnie ukryłem twarz w dłoniach i kciukiem 
otarłem łzy.

Zeskoczyłem ze stalińca i spojrzałem w dość malowniczą nawet 
o tej porze przedwiośnia dolinę Zagórzanki. I tam na łąkach wzdłuż 
Królewskiej Drogi prowadzącej do Chyloni widniały ciemne ciel
ska porozbijanych czołgów. Wiele ofiar materialnych i ludzkich 
kosztowało "wyzwolenie tych ziem — przeleciało mi przez myśl. 
W miejscu, gdzie ta droga dochodziła do szosy, pięćset metrów 
stąd, przycupnęła wioska Koleczkowo. Pogorzeliska, powojenną nę
dzę starała się ukryć gęstymi zaroślami i rosłymi drzewami. Minął 
prawie rok od wyzwolenia wsi, a tyle tu gruzów, zniszczeń i cmen
tarzy. Minąłem kilka po drodze jadąc z Wejherowa, a na początku 
oglądanej z dala wsi zauważyłem czerwone stożki mogilnych pom
ników.

Dalej na wschód, za drzemiącą w dolinie wsią, teren wznosił 
się i widać było nie uprawiane "wrzosiste pagórki, krętą szosę giną
cą dość długim prostym odcinkiem na horyzoncie. Po prawej stro
nie wsi zbocza doliny Zagórzanki porośnięte były ubogą choiną.
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Od czasu do czasu przez postrzępione chmury zerkało słońce wno
sząc na tę ziemię radośniejszy koloryt, nadzieję i chęć życia. Do 
miejsca, w którym stałem, dochodził szum wiecznie zielonej, po
tężnej, trochę rosochatej sosny rosnącej na południowo-zachodniej 
stromiżnie dość wysokich wzniesień, chroniących szkołę od najdo
kuczliwszych porywów wiatru. Sosna — swoisty pomnik dawnych 
kniej — samotnie królowała nad piaszczystymi bruzdami, wypłu
kanymi przez poburzowe wody i wiosenne roztopy. Wiosną i latem, 
a także wczesną jesienią mogło być tu ładnie, nawet uroczo.

Z oględzin i zadumy wyrwał mnie męski głos: — Pón obzeró 
tę naszą, pożól sę Boże, szkołę? — Przede mną stał chłop w sile 
Ivieku, średniego wzrostu, krępej budowy, z sumiastym ciemnym 
wąsem. Na wstępie poczęstov/ał mnie tabaką, rarytasem w powo
jennej rzeczywistości na Kaszubach. Dowiedziałem się, że mieszka 
opodal na wzniesieniu za szkołą i że jest sołtysem Kołeczkowa. 
Zauważył mnie i przyszedł dowiedzieć się, dlaczego z takim zain
teresowaniem oglądam szkołę. Od Pionków — braci kierownika 
szkoły ze Zbychowa — dowiedział się, że wkrótce do wsi mą przy
być nauczyciel. Był prawie pewny, że właśnie z tym szkolnym ma 
do czynienia.

Z dalszej naszej rozmowy dowiedziałem się, że rejon szkolny 
jest rozległy, że niektóre dzieci z Bieszkówka mają nawet pięć 
kilometrów do szkoły, że większość mieszkańców sołectwa mieszka 
na pustkach, że do urzędu gminnego w Chwaszczynie jest ponad 
dziewięć kilometrów, do kościoła w Kielnie pięć. Widząc moje 
przygnębienie, spowodowane widokiem budynku szkolnego, wciąż 
podkreślał, że mieszkańcy dopomogą w przywróceniu szkoły do 
używalności. Zapraszał mnie do siebie, ale późna już pora nie 
pozwalała mi skorzystać z gościnności. Na odchodnym ustaliliśmy, 
że przyjadę w najbliższą niedzielę na dłuższą rozmowę.

Upuszczając Koleczkowskie Pustki, nie byłem w pełni zdecydo
wany na pracę w tej szkole, miałem wiele wahań, wciąż — zwy
czajem Kaszubów — zastanawiałem się, czy podjąć pracę na tym 
pustkowiu. Wprawdzie spotkałem tu życzliwych ludzi, ale perspe
ktywa życia w tej pustelni nie była jednak zachęcająca.

Gdy dojeżdżałem do Zbychowa, wczesnowiosenne krwawe słońce 
żegnało mnie znad szczytu Puckiej Góry.
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Zaczątk za szkolnego

W niedzielę wybraliśmy się z kierownikiem zbychowskiej szkoły 
Władysławem Pionkiem rowerami do Kołeczkowa. Postanowił mi 
towarzyszyć w tak ważnej dla mnie wyprawie, która miała już 
ostatecznie zadecydować o mojej przyszłej działalności — jak to 
się uczenie mówi — na niwie oświatowej. Chciał mi też pokazać 
najbliższą drogę ze Zbychowa do swojej rodzinnej wsi, w której 
z dniem 1 kwietnia 1946 roku miałem podjąć normalną pracę, 
poprzedzoną odbudową zniszczonej szkoły.

Było piękne przedpołudnie. Marcowe słońce w pełnej krasie 
uśmiechało się do nas i napawało budzącą się do życia przyrodę 
ożywczą nadzieją. Od zbychowskiej szkoły, bokiem zagrody sołty
sa, ścieżką przy żarnowcach, zwanych tu jerkami, wyprowadzi
liśmy rowery na płaskowyż Szuchmanki. Za leśniczówką mieliśmy 
po lewej ręce las, którego brzegiem wiła się kręta linia zachowa
nych w dobrym stanie okopów, wybudowanych rękoma mieszkań
ców okolicznych wsi i oddziału fortyfikacyjnego dowodzonego przez 
członka PPS z Gdyni Leona Cudnika na początku września 1939 
roku w trakcie walk obronnych. Tego skrawka lasu bronili zaciekle 
żołnierze IV baonu Obrony Narodowej „Kartuzy”, improwizowany 
oddział kawalerii o nazwie Krakusi, marynarze z batalionu dowo
dzonego przez poległego na Kępie Oksywskiej szefa służby budo
wlanej Dowództwa Floty, inż. kmdra ppor. Zygmunta Horyda.

Stare buki i przykucnięte na brzegu lasu zarośla rozśpiewały się 
ptasią melodią. Mały, podobny do grudki ziemi, śpiewak polny 
wzbił się wysoko, pod wionące przyjemnym ciepłem słońce, i ogła
szał światu powrót oczekiwanego zymku, kaszubskiego przedwio
śnia. Pola były prawie suche. Tylko miejscami, tam gdzie w ziemi 
tkwiła zmarzlina, pociły się obficie, rozsiewając naokoło nieprzy
jemny ziąb. Resztki śniegu zalegały jeszcze owe rowy strzeleckie 
i zacienione wnętrze lasu. W zacisznych miejscach było nawet 
ciepło, majowo, prawie wiosennie. Jednak chłodny wiatr przypo
minał, że jest to tylko przedwiośnie. Zimne, niekiedy lodowate wia
try wiosenne i częste przymrozki, trwające tu, na Wyżynie Kaszub
skiej, niekiedy do czerwca, były plagą naszej okolicy.

Szybko znaleźliśmy się w Reszkach. Przez wieś trudno było prze
jechać. Kocie łby i wyrwy na drodze utrudniały podróż, szczegól
nie rowerem. Zagrody — jak wszędzie — miały wojenne blizny. 
Za wsią obniżenie i znowu droga pnie się pod górę. Minęliśmy
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osiedle Trapa i znowu stanęliśmy przed lasem. Z jego skraju po
patrzyliśmy za siebie, na panoramę przebytej drogi. Przed nami 
rozciągała się wielka pofałdowana niecka, na której dnie odbijały 
się atakowane przez roślinność bagienną niewielkie płaty lustrza
nej wody Pińskich Błot. Opodal torfowisk, dalej na południe, za 
przydrożnym krzyżem w plątaninie wysokich drzew ukryła się 
osada Piński, rodzinne sioło mojej matki. Po przeciwnej stronie 
błot górowało drugie co do wielkości na polanie pięciu wsi wznie
sienie zwane Gojkową Górą, o które w 1939 roku toczyły się zacię
te boje. Na przeciwległej krawędzi okalających polanę lasów, tuż 
za Nowym Dworem Wejherowskim, w lekkiej mgiełce przyciskanej 
do ziemi promieniami słońca zarysowała się sylwetka Puckiej Góry. 
Pomiędzy Gojkową Górą a grafowskim lasem przycupnęły Reszki. 
Bliżej, przed Pińskimi, ukryła się za pagórkami Hamowana, dalej 
Piecewo, Krystkowo, a pod samą krawędzią lasu, niedaleko Biesz- 
kowic, widoczna była stara, zaniedbana osada Cierznia, rodzinna 
wieś znanego działacza ruchu kaszubskiego, księdza dra Leona 
Heykego.

Stromą, kamienistą drogą zeszliśmy w malowniczą dolinę Zagó- 
rzanki, zwanej też Zagórską Strugą, dawniej Rumną, a przez oko
licznych Kaszubów po prostu Sleżą. Pochodzenie tej nazwy objaśnił 
mi współtowarzysz podróży. W XIX wieku właściciel Kielna L. Dix 
sprzedał leżące nad Zagórzanką lasy żydowskim kupcom; ci posta
nowili je spieniężyć, a ziemię sprzedać koleczkowskim osadnikom. 
Żeby uspławnić Zagórzankę, którą zamierzano przetransportować 
uzyskane z lasów drewno do tartaków w Starej Pile, Szmelcie 
i Zagórzu, przegrodzono dolinę strumienia ziemnymi wałami, 
w które wbudowano odpowiednie śluzy tak, by powstały zalewy. 
Do nich z okolicznych wzgórz ściągano dłużyce, a następnie spo
tęgowanym prądem wody spławiano je do miejsca przeznaczenia. 
Tamy ziemne z pozostałościami śluz można oglądać na całej dłu
gości Zagórzanki od jeziora Marchowo aż do Zagórza. Ponieważ 
ten odcinek rzeki posiadał dużo śluz, tj. sleżi — tak go potocznie 
nazwano.

Wjechaliśmy na drogę brukowaną prowadzącą z Zagórza do 
Kamienia. Po obu stronach krętej drogi, na którą wdzierały się 
przydrożne zarośla, zapewne jesienią bogate w orzechy, szumiała 
jedna i druga ściana wysokopiennego lasu. Za kolejnym zakrętem 
znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni. Wyłoniła się przed nami 
niewielka polana z mozaiką poletek piętrzących się na prawym 
zboczu doliny i ze smugami łąk po lewej stronie drogi. Dawne 
nadleśnictwo, obecnie rezydencja leśniczego Stanisława Tomisa, 
którego znałem z okresu pracy w Gniewowie. Polana Piekiełko
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i okoliczne lasy znane były — jak wspomniał mój przewodnik — 
z bitwy partyzanckiej, jaka rozegrała się tu 29 lutego 1944 roku. 
Solidny, ceglany budynek leśniczówki stał frontem do drogi, która 
od tego miejsca żegnała się z Zagórzanką i zakolami wspinała się 
po zboczu doliny na płaskowyż. Dalej w lesie na tak zwanej W rącz
ce, przecinała szosę łączącą Wejherowo z Karczemkami.

Przed leśniczówką skręciliśmy w lewo i po sforsowaniu mostka 
na rzeczce jechaliśmy krętą leśną dróżką, wijącą się brzegiem 
doliny. W tym nasłonecznionym miejscu, osłoniętym wzniesieniami 
i lasami, panowała prawdziwa wiosna. Brzęczały owady, a na ba
dyle zeszłorocznych zeschniętych chwastów wyszły wygrzewać się 
w promieniach słońca całe chmary biedronek, znanych mi pod 
nazwą kropelniczków. Miejscami po zaroślach kwitły już przy- 
laszczki i pojedyncze okazy zawilców.

Leśną dróżkę przecinały sączki i niewielkie strużki, które odpro
wadzały z leśnych mokradeł w kierunku Zagórzanki krystaliczną 
wodę. Rozpaprane o tej porze mokradła uniemożliwiały nam jazdę 
na pewnych odcinkach mało uczęszczanej drogi. W mocno zacie
nionych miejscach czuło się pod nogami lód i tam panowało prze
nikliwe zimno, które było zaprzeczeniem niedawno minionej oazy 
wiosny. Za ostrym zakrętem ukazały się znowu łąki i pastwiska, 
nakrapiane ciemnymi jałowcami, niewielkimi sosenkami i kępami 
żarnowców.

— To tu polegli pierwsi partyzanci „Gryfa” pamiętnego ranka 
ostatniego dnia lutego 1944 roku — rzekł kierownik szkoły ze 
Zbychowa, wskazując łąki nad Sleżą. Z dalszych jego wypowiedzi 
dowiedziałem się, że grupa jedenastu partyzantów koleczkowskie- 
go oddziału Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” pod 
dowództwem nauczyciela por. Alfreda Loepera przy próbie sforso
wania podmokłych łąk dostała się w krzyżowy ogień wejherow- 
skiej żandarmerii i że zginęli w walce między innymi kpr. Paweł 
Liedtke i Klemens Stuba z Kołeczkowa oraz kpr. Stanisław Klebba 
z Gnieżdżewa. Mój rozmówca znał ich osobiście, byli jego kolega
mi. Ja znałem tylko jednego z nich — Pawła Liedtke — członka 
kielneńskiej orkiestry strażackiej. Orkiestra ta często przygrywała 
przed wojną na zabawach w mojej rodzinnej wsi.

— Jaka ta wojna okrutna — myślałem stojąc w miejscu śmierci 
dziewięciu spośród wielu, wielu tysięcy Polaków — jaka bezwzględ
na i wścibska. Zajrzała swym krwawym wzrokiem nawet tu, do 
serca lesóckich lasów. Oni nie poszli do Wehrmachtu, oni pozo
stali tu, w podziemiu, w swych leśnych bunkrach, by ocalić życie, 
by przetrwać koszmar wojny w sąsiedztwie swoich bliskich, a je
dnak zginęli. Ja przemierzyłem. Europę jako żołnierz jednej z wal
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czących armii, biorąc bezpośredni udział w teatrze wojny, a zosta
łem przy życiu. I właśnie dlatego, że żyję, że przetrwałem czas 
śmierci, mam wielkie zobowiązanie wobec nich, wobec ich dzieci 
i wnuków, które czekają na mnie w niedalekim stąd Koleczkowie. 
Zostanę tam wśród nich — postanowiłem wyzbywając się wszel
kich wątpliwości, rezygnując z lepszego, bardziej spokojnego życia. 
Szkołę odbudujemy wspólnym wysiłkiem, a braki kwalifikacyjne 
uzupełnię.

Z zadumy wyrwał mnie głos kolegi, który przynaglał do dalszej 
podróży. Znowu mostek, zielona droga drugą stroną doliny, pasem
ka łąk nad Sleżą, aż wreszcie otwarta przestrzeń, koleczkowskie 
niwy. Mówiąc prawdę, ta przestrzeń nie była zbyt otwarta. Jedynie 
las się skończył, a zbocza doliny stały się bardziej strome, bardziej 
wysokie i przez to widoczność była wciąż mała. Malowniczy zaką
tek przypominający Beskidy czy Sudety. Pustka tu królowała i bło
gi spokoj. W oddali, kilkaset metrów stąd, nad samym strumie
niem, stała stodoła, a za nią bieliły się ściany budynku mieszkal
nego. — To KoleczkcwsKi Młyn — objaśnił Pionk — moja rodzinna 
posiadłość. — Nie szliśmy do niej łąkami, bo wydawały się zbyt 
mukre, lecz dróżką prawym zboczem doliny. Najpierw z tej dróżki, 
z osiągniętego wzniesienia, zobaczyłem, że dolina przed Młynem 
była strzeżona przez dwa zabudowania. Po jednej stronie mieszkał 
Teodor Bieszke, po drugiej Antoni Galuhn. Obaj należeli — jak 
objaśnił mój starszy kolega — do kaszubskiego „Gryfa”, a pierw
szy z nich był nawet członkiem komendy gminnej tej konspira
cyjnej organizacji. W piecu, który stał samotnie przed zabudowa
niami Bieszkego, jego żona wypiekała chleb dla koleczkowskich 
partyzantów. Tak już na wstępie poznawałem historię terenu, który 
miał niedługo stać się areną mojej działalności.

Nazwę Koleczkowski Młyn uzasadniał kamień młyński leżący 
tuż przy mostku, z którego wchodziło się na podwórze gospodar
stwa rodziny Pionków, młyńskich Pionków. Wody Zagórzanki poru
szały niewielkie koło młyńskie, które jednak nie obracało mecha
nizmów nie istniejącego już od wielu lat młyna, lecz prądnicę ła
dującą akumulatory radiowe. Urządzenie energetyczne dostarczało 
też prąd do lokalnego oświetlenia. Schludne podwórko i dobrze 
utrzymany dom świadczyły o gospodarności i zamożności miesz
kańców. Czekano na nas z obiadem. Podała go siostra zbychow- 
skiego nauczyciela, Łucka, którą zdążyłem już wcześniej poznać 
w Zbychowie. Stary Pionk, dobrze prezentujący się gospodarz, już 
na wstępie zadeklarował pomoc w odbudowie szkoły. — Na naszym 
tartaczku przetrzemy tyle desek, ile będzie trzeba — zapowie
dział — tylko o paliwo do silników musi postarać się wójt Sikor-
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ski. — W ten oto sposób, zanim doszliśmy do sołtysa, został roz
wiązany jeden dość istotny problem.

Do zagrody sołtysa Bernarda Bieszka, położonej korzystnie na 
wzniesieniach górujących nad doliną Zagórzanki, z wszystkich 
stron — ścieżkami, miedzami, dróżkami — zdążali ludzie w róż
nym wieku, różnej płci. W największym pomieszczeniu, tak zwa
nej pańskiej izbie, zebrało się około pięćdziesięciu mężczyzn i kilka 
kobiet. Było ciasno. Niektórzy, mniej śmiali lub spóźnieni, stali 
w sieni. Pod niskim, drewnianym sufitem unosiły się kłęby tyto
niowego dymu. Co starsi gburzy częstowali się tabaką, sypiąc ją 
z namaszczeniem na nadgarstek i wciągając z lubością do nosa. 
Gwar narastał. Czekano na nowego szkolnego.

Zjawiliśmy się z kierownikiem szkoły Pionkiem punktualnie 
o ustalonej godzinie. Sołtys poprosił nas do stołu i rozpoczął ze
branie. — To je nasz szkolny — zapowiedział na wstępie. Wszyst
kie oczy skierowały się na mnie, choć już wcześniej wszyscy do
myślali się, kim jestem. Bliżej przedstawił mnie zebranym kolega 
Pionk, a następnie rozpoczęły się obrady. Długo zastanawiano się 
nad sposobami doprowadzenia budynku szkolnego do normalnego 
stanu. Rolnicy posiadający las deklarowali drewno, inni gwoździe, 
papę, smołę, zamki, a nawet cegłę. Każdy deklarował to, co zacho
wało się u niego z lepszych czasów. Ci, co nic nie posiadali, zobo
wiązali się do pracy przy odbudowie szkoły i uporządkowaniu 
przyległego do niej terenu. Przedstawiłem ofertę Pionka z Młyna. 
W związku z brakiem paliwa do przetarcia drewna sołtys postawił 
pod rozwagę zebranych swoją myśl. Otóż otrzymał z gminy na 
putrzeby wsi około dwudziestu pięciu litrów nafty i kilka litrów 
benzyny, trochę szkła okiennego i parę worków' cementu. Zapro
ponował przekazanie tego przydziału na rzecz szkoły. Propozycję 
jednogłośnie przyjęto. Ta jednomyślność w warunkach, kiedy każdy 
z obecnych, każda rodzina w Koleczkowie borykała się z brakiem 
oświetlenia swych mieszkań i brakiem podstawowych materiałów 
budowlanych, świadczyła o tych ludziach najlepiej. Nikt nawet 
nie wspomniał i — jak sądzę — nawet nie pomyślał: — A niech 
państwo da, co potrzeba dla szkoły, niech o tym pomyśli władza. — 
Właśnie taki stosunek do odbudowy z gruzów naszej okaleczonej 
tak boleśnie ojczyzny przyniósł w krótkim czasie wielkie efekty. 
Wówczas ojczyzna była rzeczywiście ojczyzną i każdy, niezależnie 
od poglądów i przekonań, tak do wspólnego dobra podchodził. To 
było wspaniałe!

Zebranie przeciągnęło się kilka godzin. Było wiele pomysłów 
realnych i nierealnych, ale wspólnie wybrano te najlepsze. Usta
lono konkretnie kto, co i w jakim terminie ma wykonać. Wybrano
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też radę szkolną, w skład której — oprócz sołtysa i mnie — weszli: 
były komendant powojennego posterunku Milicji Obywatelskiej, 
były więzień Stutthofu i uczestnik marszu śmierci Teodor Bieszke, 
stolarz Ambroży Grablowski, rolnik Ksawery Barzowski, były 
sołtys i radny Gminnej Rady Narodowej Józef Halmann, brat kie
rownika szkoły ze Zbychowa Leon Pionk i kilku innych przedsta
wicieli wsi, których nazwisk już teraz nie pamiętam. Rada miała 
nadzorować przebieg ustalonych prac, organizować potrzebne ma
teriały. Postanowiono też, że wspólnie z poszczególnymi członkami 
rady obejdziemy cały rejon szkolny i zarejestrujemy dokładnie, 
co która rodzina może ze swego uratowanego z wojennej pożogi 
dobytku odstąpić na potrzeby szkoły. Przyjmowaliśmy wszystko, 
począwszy od pieniędzy, a skończywszy na kredzie. Wielu deklaro
wało zboże, bo nic innego nie posiadali. Wymieniliśmy je na czar
nym rynku w Gdyni na okucia do okien, zawiasy, zamki, gwoździe* 
papiaki — na to wszystko, co było niezbędne do uruchomienia 
szkoły.

Na zebraniu zasygnalizowano, że we wsi znajduje się spora sala, 
dawna karczma rodziny Loeperów, którą po drobnym remoncie 
można wykorzystać na zabawy i przedstawienia sztuk teatralnych. 
Dochód z tych imprez można by przeznaczyć na remont i wyposa
żenie szkoły. Ponieważ przygotowanie nowej sztuki związane było 
z dłuższym okresem, a pieniądze były potrzebne od zaraz, zapro
ponowałem zebranym, iż w najbliższym czasie zbychgwski zespół 
teatralny mógłby wystawić przygotowaną już sztukę Bernarda 
Sychty „Dzewczę i miedza”. Kierownik szkoły Pionk chętnie na 
tę propozycję wyraził zgodę, a zebrani przyjęli ją z aplauzem. 
Postanowiono jednak, że w najbliższym czasie zbiorę starszą mło
dzież i zorganizuję własny, koleczkowski zespół teatralny. Na za
kończenie zebranie zobowiązało rodziców mających dzieci w wieku 
szkolnym, by w miarę możliwości wykonali we własnym zakresie 
ławki szkolne. Poprosiłem też uczestników zebrania, a za ich po
średnictwem wszystkich rodziców, by zechcieli wygrzebać ze schow
ków wszystkie stare podręczniki szkolne i w ogóle wszystkie książki 
polskie i za pośrednictwem dzieci lub osobiście dostarczyli je do 
szkoły.

Po zebraniu część obecnych zaraz rozeszła się do domów, część 
zebrała się w małe grupki i komentowała przebieg narady. Przy
padkowo usłyszałem rozmowę, która dotyczyła mojej osoby. — 
Taczi młodi, knópik prawie, a ju szkolny? Do on sobie radę z na- 
szemi dzecmi? — Patrzcie, jak pilnie mnie obserwują — pomy
ślałem — i uświadomiłem sobie, że będę obserwowany na każdym 
kroku, a każdy mój postępek będzie podlegał społecznej ocenie.
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Postanowiłem wyzbyć się przede wszystkim zarozumiałości i po
dejmowania zbyt szybkich decyzji. Jednak pewna stanowczość 
wydawała mi się konieczna.

Po krótkiej naradzie z sołtysem i radą szkolną wyruszyliśmy 
w drogę powrotną. Chcieliśmy przed zapadnięciem zmroku być 
w domu, bo drogi nie nadawały się do nocnej jazdy, szczególnie 
rowerami. Z powrotem pojechaliśmy szosą przez Bieszkowice i No
wy Dwór Wejherowski, choć tędy było o kilometr dalej, ale droga 
była pewniejsza. Dzień pełen wrażeń, niepokojów i planów miałem 
poza sobą. Bogatszy o nowe doświadczenia dość szybko zasnąłem.

Do końca marca musiałem pracować w nadleśnictwie, bo angaż 
przewidywał rozpoczęcie nowej pracy z dniem 1 kwietnia 1946 
roku. W dzień pierwszego aprilusa wyprawiłem się ponownie do 
Kołeczkowa, a następnie do Chwaszczyna na rozmowę z wójtem. 
Przy szkole zastałem wielki ruch. Spora grupa ludzi, w tym wiele 
młodzieży, zajęta była przy pracach porządkowych i remontowych. 
Z godzinę przepracowałem z ludźmi, ustaliłem, co trzeba, z obecny
mi członkami rady szkolnej i pojechałem do urzędu gminy.

W biurze zastałem wójta Józefa Sikorskiego. Wiedziałem już
0 nim sporo. Pochodził z Kielna, był starym i zasłużonym działa
czem ludowym, członkiem „Gryfa Pomorskiego” z okresu okupacji. 
Pozdrowiłem grzecznie szefa gminy, podałem mu papier uzyskany 
w inspektoracie i przedstawiłem się, mo^e trochę za bardzo po 
wojskowemu. Pan wójt popatrzył na mnie niby to z ukosa, na 
jego twarzy pojawił się dość miły uśmiech, który mógł oznaczać 
zadowolenie, jak również lekceważenie. Poskrobał swój sumiasty 
wąs i nieoczekiwanie spytał: — Ne, knópku, a wiele te mósz lat? — 
Zaskoczył mnie tym pytaniem, ale uprzejmie wytłumaczyłem mu, 
że niebawem skończę dwudziesty trzeci rok życia i choć na chłopca 
wyglądam, ale już w 1939 roku brałem udział w obronie Gdyni
1 z pewnym przekąsem dodałem, że zdążyłem przemierzyć w swym 
młodym życiu kilka krajów Europy. Wyczuł moją urażoną ambicję, 
poklepał po ramieniu i wskazał taboret, tytułując mnie od tej 
chwili kierownikiem szkoły, co mnie bardziej irytowało niż po
przednie — chłopcze. Zdałem mu relację z zebrania u koleczkow- 
skiego soł+ysa i o woli ludzi, by wiejski przydział nafty i innych 
materiałów przekazać szkole. — Oni to naprówdę tak wszetko chce- 
le oddać szkole? — zapytał wójt niby z niedowierzaniem, ale bez 
dalszego szemrania wydarł z niemieckiego bloczka kartkę i na 
odwrotnej czystej stronie wypisał poszczególne składniki przydzia
łu. Jak się później zorientowałem, dodał jeszcze pewne ilości i ro
dzaje materiałów. Następnie wyjął z kieszeni zmiętą gazetę, a z niej 
swoją jajowatą wójtowską pieczątkę, chuchnął na nią kilka razy
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i przyłożył na dokumencie. Wręczył mi papier, co miało oznaczać, 
ze od tej chwili stałem się dysponentem koleczkowskiego przy
działu. Dodał jeszcze od niechcenia, że dołoży coś do wiejskiej 
puli przydziałowej, jak zbada zawartość swego magazynu. Na od
chodnym wprosił się na następne zebranie rady szkolnej.

Teiaz już prawie codziennie przyjeżdżałem do Kołeczkowa. Po
magałem przy remoncie szkoły i sali we wsi, objeżdżałem z radą 
szkolną teren, załatwiałem różne bieżące sprawy. Objechałem — 
jak się potocznie mówi — pół świata, żeby zdobyć tabliczki i rysiki 

! grafitowe dla uczniów, bo o zeszytach w tym czasie nie było 
mowy. Podobna była sytuacja z podręcznikami i książkami wr ogóle. 
Byle książka stanowiła wówczas cenną pomoc dydaktyczną. Dzieci 
przyniosły już sporo książek, w tym przedwojenne elementarze 
i kilka z okresu zaborów, stare kalendarze, kalwaryjki i modlitew
niki. Zastanawiałem się nad tym, jakim cudem mieszkańcy Kołecz
kowa zdołali szczęśliwie przechować przez okres terroru tyle pol
skich podręczników i książek, za których posiadanie groziły prze
cież więzienie, szykany i obóz. Żałowałem, że przepadła kronika 
szkoły, podobnie jak cały księgozbiór biblioteczny, który — do 
chwili aresztowania i uwięzienia sołtysa i wywieź1 enia całej jego 
rodziny do obozów Organizacji Todt i potulickiego — był pieczoło
wicie przechowywany najpierw w jego zagrodzie, a później w są
siednim lesie.

Taka była zawiłość owych nie tak dawnych czasów. Ale Ko- 
leczkowo żyło współczesnością. Prace naprawcze przy szkole były 
w pełnym toku. W przywiezionym z Zachodu notesie zapisywałem 
codziennie postępy prac remontowych i moje czynności jako kie
rownika nie istniejącej jeszcze szkoły. Miałem wiele wyjazdów, 
wiele perturbacji z materiałami i niezbędnymi przyborami. Resztę 
czasu spędzałem przy budowie. Pracowano ofiarnie i prawie bez 
wypoczynku. Soboty i poniedziałki — jak wiadomo — są w na
szym kraju dniami tradycyjnie mało pożytecznymi, ale takimi nie 
były wiosną 1946 roku w Koleczkowie. Właśnie w te dni starałem 
się być z ludźmi i pomagałem im trochę radą, choć ta była zbędna, 
a więcej fizycznie. W niektóre soboty po pracy znajdywało się 
trochę bimbru, którym naszym narodowym z^czajem chciano 
uczcić tygodniowy wysiłek i kolejne etapy odbudowy szkoły. Nie 
mogłem odmowie symbolicznego kielicha i pod lekkim humorkiem, 
jako niezwyczajny tego trunku, wracałem do Zbychowa. Praco
wano też w niektóre niedziele, ale wewnątrz budynku, w ukryciu, 
by — jak żartowali dowcipnisie — oszukać Pana Boga.

Wystawiona w drugi dzień Wielkanocy sztuka „Dzewczę i mie
dza” i zorganizowana po niej zabawa cieszyły się tak liczną fre-
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kwencją, że prowizorycznie odremontowana sala państwa Loeperów 
ledwie mogła pomieścić rzesze widzów i chętnych do zabawy. Kasa 
rady szkolnej zdobyła w ten sposób pierwsze znaczące fundusze, 
które zaraz zamieniono na potrzebne materiały i podstawowe wy
posażenie szkoły. Do sali lekcyjnej wstawiono okna i drzwi oraz 
duży żelaźniak, który o tej porze znakomicie ogrzewał pomieszcze
nie. Suchego drewna porozbiórkowego było przy szkole pod dostat
kiem. Stolarz Grablowski wraz z oknami przywiózł też dwa po
niemieckie bardzo długie stoły, które miały służyć najstarszym 
uczniom, kilka taboretów, a dla swoich dzieci — ławkę szkolną 
po mistrzowsku wykonaną. Zdarto resztki lamperii i całą klasę 
wybielono wapnem. Mieszkąnie zostało na razie nietknięte. I tak 
pod koniec drugiej dekady kwietnia sala lekcyjna była na tyle 
przygotowana, że można było rozpocząć zajęcia z dziećmi.

Dzień 21 kwietnia 1946 roku był dla mnie dniem znamiennym — 
rzec by się chciało — dniem przełomowym. Od tej daty związałem 
się na całe życie ze szkołą, dziećmi, młodzieżą i mieszkańcami wsi. 
Czy dobrze zrobiłem? Czy moja droga życiowa potoczyła się wła
ściwie? W życiu późniejszym nieraz zastanawiałem się nad tym 
i zawsze, choć po wielu „ale”, dochodziłem do tego, że w tym 
zawodzie mogłem najlepiej poświęcić swoje ograniczone siły spo
łecznej potrzebie. Siły były ograniczone stanem zdrowia. Od nie
mowlęcia byłem słabowity, często chorowałem, wiole dni musia
łem spędzić w łóżku. Warunki pracy w szkole nie sprzyjały zanadto 
mojemu nadwerężonemu zdrowiu. Ciągłe przebywanie w zamknię
tym pomieszczeniu, zaduch, hałas, bezpośrednia styczność z osobami 
nie zawsze zdrowymi, nerwowy i wyczerpujący tryb życia — 
wszystko to ujemnie oddziaływało na mój osłabiony organizm, 
a tym samym na samopoczucie. Dodajmy do tego bardzo trudne 
warunki materialne: symboliczne zarobki, złe warunki mieszkanio
we, bardzo skromne wyżywienie, brak rozrywki i wypoczynku. 
Prawie wszystkie wakacje i wolne chwile poświęcałem na dokształ
canie, uzupełnianie kwalifikacji i tak zwaną pracę społeczną.

Ale wróćmy do chronologii wydarzeń. Wymienionego dnia wsta
łem bardzo wcześnie. Ranek był znakomity: było słonecznie 
i względnie ciepło. Oczyściłem ojcowskie ubranie, włożjłem jedy
ne jakie posiadałem żołnierskie buty, odziedziczony płaszcz i hajda 
na wiernego konika. Rower zgrzytał ze starości, ale chodził lekko, 
bo nie żałowałem smaiu. Rozkoszując się nowym dniem bożym, 
szybko przemierzałem kilometry. Byłem mocno podniecony. Ukła
dałem w myślach przemówienie, jakie miałem wygłosić w szkole, 
dobierałem słowa i nie jestem dziś pewien, czy nie przemawiałem 
wtedy na głos, omijając tysiące wyboi na zniszczonej drodze. By-
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rem tak zajęty myślami, że nie zauważyłbym ewentualnego prze
chodnia na drodze. Jednak droga o tej porze była pusta.

0 siódmej byłem już w koleczkowskiej szkole. Obejrzałem jeszcze 
raz moją rezydencję, oceniłem efekt pracy minionych dni. Budynek 
jako tako pretendował do miana szkoły. Stał samotnie w otoczeniu 
ugorów i niezupełnie uprzątniętego rumowiska. — Przydałoby się 
jakieś ogrodzenie — pomyślałem — i skierowałem kroki w kie
runku zagrody sołtysa. Nie miałem kluczy i chciałem sprawdzić, 
czy flaga — przecież niezbędna w tak uroczystym dniu — została 
uszyta. Wręczyła mi ją córka sołtysa, Marysia. Była dumna z tego, 
że jej właśnie przypadło w udziale przygotowanie biało-czerwonego 
sztandaru. Żona sołtysa poczęstowała mnie śniadaniem, które po 
podróży z apetytem zjadłem. Zresztą w domu z przejęcia prawie 
nic nie włożyłem do ust.

Była ósma, gdy w towarzystwie sołtysa weszliśmy do szkoły. 
Dzieci, choć zamówione na dziewiątą, były już prawie w komplecie. 
Kilku rolników przywiozło swe pociechy furmankami, a przy okazji 
ławki, w najgorszym przypadku ławy pozbijane ze zwykłych desek 
lub nawet stołeczki, niekiedy w gospodarstwie używane do dojenia 
krów. Z oczu maluchów wyczytać było można radość i obawę, 
entuzjazm i niepewność, a nade wszystko ciekawość. Nieustanne 
„Niech będzie pochwalony...” towarzyszyło nam z sołtysem do 
samego wejścia do szkoły. Sala była czysta, ogrzana, a nawet ude
korowana chorągiewkami i zielenią, którą w zacisznych miejscach 
można było zdobyć. To chyba robota Marysi i jej młodszych 
braci — próbowałem odgadnąć. Sołtys wszedł na strych wywiesić 
flagę, a ja tymczasem ułożyłem na stole ustawionym pod godłem 

j swoje przybory. Nadeszli pozostali członkowie rady szkolnej. Posta
nowiliśmy przywitać dzieci przed szkołą.

W otoczeniu doradców pozdrowiłem w języku literackim gromadę 
dzieci o dużej rozpiętości wieku i przybyłych rodziców. Widziałem 
po twarzach i wyczuwałem z zachowania się dzieci, szczególnie tych 
najmłodszych, że nie bardzo pojmują moje słowa. A mówiłem im, 
iź przeżywają dziś wielki dzień, ważną chwilę wkroczenia Polski 
tak naprawdę do ich domów i wsi. Odtąd będą poznawać język 
polski ale również historię swego kraju, geografię ojczystą, przy
rodę, a także religię w mowie dla nich zrozumiałej. Przypomnia
łem im, że wielu ich ojców, dziadów i braci musiało za ten dzień, 
za to, że na ich szkole powiewa flaga narodowa, że do nich prze
mawia polski nauczyciel, oddać swe życie. Że wielu z obecnych 
musiało przejść gehennę więzień i obozów hitlerowskich i zbro
czony krwią szlak marszu śmierci ze Stutthofu po Gęś, Łączyce, 
Chynowo, Kostkowo czy Rybno. Wyraziłem też przekonanie, że
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współpraca pomiędzy nimi a szkołą będzie układać się pomyślnie, 
co stanowi gwarancję dobrych wyników w nauczaniu i pozwoli 
rozwinąć szeroko skrzydła do pomyślnego startu w życie. Nadmie
niłem, że w nowej Polsce szeroko zostały otwarte drzwi do po
wszechnej i równej oświaty dla dzieci w mieście i na wsi. Tę histo
ryczną szansę powinny wykorzystać, bo kraj czeka na ludzi świa
tłych i wysoko kwalifikowanych.

Sołtys w imieniu rady szkolnej w mowie kaszubskiej zwrócił 
się do dzieci i rodziców. Dzieciom, które od dnia dzisiejszego stały 
się uczniami, nakazał posłuszeństwo, zachęcił do pilnej nauki, życzył 
im powodzenia na ławie szkolnej i dobrych ocen na świauectwach. 
Mnie życzył dobrych rezultatów i zadowolenia z pracy oraz sza
cunku u ludzi. Do rodziców skierował słowa, by systematycznie 
i regularnie posyłali dzieci do szkoły i interesowali się wynikami 
nauki.

Po tej skromnej uroczystości, inaugurującej po prawie siedmiu 
latach bezczynności polską szkołę w Koler.zkowie, wprowadziłem 
dzieci do sali lekcyjnej. Poczuliśmy się tu jakoś przytulnie, swoj
sko — tak po szkolnemu. Jednak klasa tworzy atmosferę zbliże
nia pomiędzy nauczycielem a uczniami. Dzieci rozmawiały ze sobą 
tylko po kaszubsku, a i do mnie większość zwracała się tak samo. 
Tylko niektóre spośród starszych próbowały mówić po polsku, ale 
wychodziło im to dość nieudolnie. Moja znajomość ich mowy uła
twiała pracę, zbliżała do nich i ośmielała je. Rozpocząłem ewiden
cjonowanie dzieci. Zapisałem ich tyle, ile miał ojciec Wergiliusz 
ze znanej piosenki. Rozpiętość wieku była duża: od siedmiu do 
szesnastu lat. Dokonałem też tymczasowego podziału uczniów na 
dwie grupy w zależności od tego, czy umiały coś niecoś po polsku, 
czy posiadały umiejętność czytania i pisania. Stwierdziłem, że spo
ra grupka rodziców zadbała o to, by ich dzieci tę sztukę posiadły.

Po dwóch godzinach wyprowadziłem dzieci na podwórko za szko
łą, a następnie przed znajdujące się opodal zarośla. Tam wygłosi
łem pogadankę, .której celem było ukazanie niebezpieczeństwa, ja
kie kryły różnego rodzaju niewypały: granaty, pociski, miny i na
wet drobna amunicja. Widocznie dzieci wzięły sobie do serca moje 
słowa, bo z powodu tych śmiercionośnych reliktów wojny nie wyda
rzył się w przyszłości żaden wypadek.

Tak minął pierwszy dzień mojej pracy nauczycielskiej. Przyniósł 
mi wiele zadowolenia. Obawy, iż nie podołam obowiązkom, znikły 
prawie zupełnie. Zasmakowałem satysfakcji, jaką daje zawód, który 
z oporami sobie wybrałem.
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Prówdzewie gburzczi teater

Uwzględniając życzenia uczestników marcowego zebrania u sołty
sa, za pośrednictwem dziatwy szkolnej zwołałem pod koniec kwiet
nia chętnych do zespołu teatralnego. Stawiło się sporo amatorów, 
razem około czterdziestu osob. Zachęciła ich — tak przypuszczam — 
wystawiona na Wielkanoc przez zespół zbychowski regionalna 
sztuka „Dzewczę i miedza”. Mieli ambicję zaprezentować się po
dobnymi umiejętnościarr aktorskimi. Koleczkowianie chcieli też 
dowieść swemu ziomkowi, kierownikowi szkoły ze Zbychowa, że 
ze swoim szkolnym potrafią dokonać tego samego co zbychowianie. 
Zresztą działalność teatralna w Koleczkowie miała dobrą tradycję. 
W okresie międzywojennym szkoła i Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży prowadziły tu ożywioną działalność na tym polu, zaś 
znacznie wcześniej, w okresie Kulturkampf u, tacy kaszubscy dzia
łacze, jak Antoni Abraham, Antoni Galuhn, Franciszek Kustusz 
i inni, zorganizowali tu zespół teatralny, nad którym opiekę spra
wowało jedno z najstarszych w tej okolicy kółko rolnicze Kolecz- 
kowo-Kielno. Koleczkowski karczmarz, Józef Pichowski, udostęp
niał zespołowi swe pomieszczenia, wspierał go finansowo, choć takie 
działania były przez urzędników pruskich ścigane. Grano bowiem 
sztuki rodzime i polskie.

Nasz Zespół od razu przystąpił do działalności. Z braku odpo
wiednich tekstów przygotował na początek plenerowe widowisko 
na wigilię świętego Jana.

ZmroL jakoś opornie wkraczał na Koleczkowskie Pustki. Duża 
zaróżowiona tarcza zawisłego nad lasami słońca — nim zniknie 
za Sarnią Górą — jakby chciała na odchodnym dokładnie obejrzeć 
ubogie kaszubskie strony. Słońce przejrzało się ze swej wysokości 
po raz ostatni tego czerwcowego dnia w lustrze marchowskich 
jezior, musnęło sennym już wzrokiem wijącą się w dolinie Zagó- 
rzankę, posypując jej czyste wody gdzieniegdzie przyćmionym, jak
by zabytkowym srebrem, rzuciło różowy blask na księżą Dąbrówkę 
pod Kielnem i na czarnogórskie choiny, dłużej zajrzało do wnętrza 
wsi Koleczkowo, by policzyć spędzone z pastwisk do obór podkar- 
młone obfitością wiosennych traw niewielkie stadka bydła, pogła
skać puszyste gąsiątka prowadzone przez gęgające mamy do przy
tulnych szałerków. Ubarwione soczystą zielenią łężycko-wiczlińskie 
lasy wyzbywały się stopniowo słonecznej poświaty.

Przy schowanej za lesiste wzgórza szkole panował już półmrok.
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Z jej wnętrza wysypała się barwna gromada rozweselonej mło
dzieży. Dziewczęta miały umajone głowy, chłopcy nieśli zapalone 
pochodnie i różnokolorowe lampiony. Zdążali ku Libonowej Górze, 
gdzie już wcześniej zgromadzono spory stos chrustu, trochę smo
łowanej porozbiórkowej papy i kilka starych opon z walającego 
się jeszcze wszędzie wojennego sprzętu. Koło stosu zebrało się już 
sporo dziatwy i ludzi dorosłych. Przybywały nawet całe rodziny. 
A wciąż nadchodzili kolejni uczestnicy sobótkowego wieczoru i to 
z odległych Marchów i z jeszcze odleglejszego Bieszkówka. Niektóre 
matki miały dzieci na rękach.

Zmrok ogarnął już całą rozległą krainę od wzniesień witomiń- 
skich aż po wzgórza Rębisk i Kowalewa. Pokazały się pierwsze 
gwiazdy na niebie. W oddali, na wiczlińskich Karpatach, tuż obok 
zburzonej podczas wojny blizy, na wzniesieniach pomiędzy Chwasz- 
czynem a Kolonią, gdzie dziś stoją maszty emitujące programy 
radiowy i telewizyjny, na pagórkach Czarnej Góry, na bojanskiej 
Syberii — w różnych punktach chwaszczyńskiej gminy ukazały 
się najpierw łuny, później buchające ku mrokom nieba płomienie. 
Ta piaszczysta, pagórkowata kraina upodobniła się do cmentarzy 
w Dniu Zadusznym. Ale nie były to ognie żałoby, lecz świętojań
skie sobótki, pełne wesela, swobody, ależ też i zadumy. Lekki 
wietrzyk przyniósł znad łąk na koleczkowskie wzniesienia odurza
jący zapach wiosennych ziół, szczególnie mięty, i muzykę żabiej 
kapeli. Cowieczomy gwar wsi przeniósł się w tym dniu pod 
sobótkowy stos na Młyńskiej Górze.

Włościański zespół teatralpy z Kołeczkowa przygotował na dzi
siejszy wieczór sobótkowe widowisko plenerowe. Znalazłem skrom
ny repertuar tematycznie związany ze słowiańskim obrzędem Ku
pały, kilka utworów poetyckich o świętojańskięj tematyce i z tego 
materiału ułożyłem inscenizację tego widowiska, wzorując się na 
obrzędach sobótkowych w mojej rodzinnej wsi, w których jeszcze 
przed wojną uczestniczyłem. Zaangażowałem do tego widowiska 
wszystkie sekcje Ludowego Zespołu Teatralnego. Członkowie sekcji 
teatralnej zajęli się przygotowaniem ceremoniału obrzędowego 
i odpowiednimi rekwizytami. Zespół recytatorski przygotował kilka 
wierszy związanych nie tylko z obrządkiem świętojańskim, ale 
i z wiosną. Sekcja taneczna przygotowała krakowiaka. Ponieważ 
były trudności z doborem chłopców do grupy tanecznej, dziewczęta 
postanowiły same przygotować taniec, z tym że trzy z nich — 
Marysia, Barbara i Waleska, najwyższe z grupy — przybrały strój 
męski. Wybrały krakowiaka, gdyż znały ten taniec z lat szkolnych. 
Wolałbym jakiś taniec kaszubski, ale po pierwsze — nie miałem 
pojęcia o nauce tańca, a po drugie — nie mogłem zdobyć jakich-
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kolwiek wskazówek metodycznych w tym zakresie. Będąca w tra
kcie organizacji sekcja wokalno-muzyczna również przygotowała 
kilka stosownych utworów.

W tym miejscu warto przytoczyć zapis dokonany przez autora 
niniejszej książki prawie ćwierć wieku temu w kronice Ludowego 
Zespołu Teatralnego w Koleczkowie, a dotyczący owej sobótki:

„Na dany znak kilku młodzieńców podeszło z pochodniami do 
stosu chrustu i z namaszczeniem podpaliło go, wrzucając — jak 
każe staiy zwyczaj — w ognisko owe pochodnie. Dzieci szkolne 
zebrane po jednej stronie stosu zaintonowały pieśń sobótkową, 
która zrazu dźwięczała słabo, wolno, niepewnie, jednak w miarę, 
jak płomienie ogarniały suche gałęzie, potężniała i razem z nimi 
nabierała mocy, porwała młodzież starszą, a nawet dorosłych ze
branych przy ognisku. Po niej popłynęła druga pieśń i następne, • 
przeplatane deklamacjami i urywkami prozy ze „Starej baśń]”. 
Ludzie starszego wieku przypomnieli sobie dawne pieśni o kwiecie 
paproci, który daje odważnym szczęście, o nieodłącznej ich towa
rzyszce — biedzie, o rybaku, któremu los nie sprzyjał, o smutnej 
gęsiaieczce, która miała modre oczka, i wiele innych. Urzekający 
płomień podsycany już nie chrustem, lecz smolną papą i kauczu
kiem zniszczonych opon, z sykiem wzbijał się ku górze, rozpro
mieniał twarze, kłuł zjadliwie oczy nie przyzwyczajone do blasku, 
odpędzał nawet tych odważnych od ogniska, rozpraszał ciemności, 
podsycał wzruszenie”.

Było to pierwsze powojenne, naprawdę radosne spotkanie prawie 
całej społeczności Kołeczkowa przy tradycyjnym, wywodzącym się 
z czasów słowiańskich, obrządku ludowym. Coraz śmielej włączali 
się do niego, i to całkiem samorzutnie, ludzie starszego pokolenia. 
Stary Ferdynand widząc zaloty dwojga młodych ludzi, poprosił 
o pozostałe dwie pochodnie, podszedł z nimi do ogniska, rozpalił 
je i wzniósł wysoko nad swoją głową ze słowami: — W prawi 
ręce — to je on, a w lewi — ona. Tero zdrzeta, jak ognie cygną: do 
se, cze od se? — Płomienie z pochodni najpierw szły z wiatrem 
w jednym kierunku, ale w miarę jak mężczyzna zbliżał się coraz 
bardziej do ogniska, zaczęły tańczyć, szamotać się i... zbliżać ku 
sobie. — Będze wieseli! Oni sę opertolą! — zawołały co starsze 
kobiety. A stary Filip przygadał Ferdynandowi: — Chto zabówió sę 
ogniem, nadoji w łóżko. — Ferdynand jednak nie pozostał dłużny 
swemu rówieśnikowi i odciął się: — Ptócha poznać po piórach, 
człowieka po gódce. — Wymachując przy tych słowach rękoma, 
Ferdynand trącił szólonego Bieszka w dłoń, a temu zsypała się co 
dopiero wsypana na kciuk tabaka. — Wikszi grzech je szczeptę 
tobaczi zsepac na zemię, jak sztek chleba rzecec w pietę, bo chleb
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zbierzą ptöszczi, a tobaka sę zniszczi — pouczył Bieszk Ferdynanda.
Rozmowy, żarty, wróżby i śpiewy przeplatano tańcami. Co bar

dziej dziarscy chłopcy popisywali się skakaniem przez płomienie 
ogniska. Nieudany przeskok dziewczęta przyjmowały piskiem 
i chichotem. A stary Żuchliński ciągnął swoją harmoszkę, wydo
bywając z niej coraz weselsze melodie. Zabawa przeciągnęła się 
do północy. — A terózkę, dzewczętka — zwrócił się do panienek 
Filip' — zeblec sę nago i w las szekac kwiótk paproce. Chterna go 
naleze, ożeni sę w tim roku. — Na tę propozycję dziewczęta wy- 
buchnęły donośnym śmiechem. A śmiech ten, pełen swobodnego 
wdzięku, odbił się wielokroć o zroszone kropelkami rosy wzgórza 
i laski i spotęgowany echem zwiastował światu erę młodzieńczego 
rozkwitu.

Impreza na tle malowniczego krajobrazu kaszubskiego i trady
cyjnego ogniska wypadła — tak przynajmniej mówiono powszech
nie — imponująco. Szkoda tylko, że tak mało było literackich 
tekstów w naszej rodzimej mowie. Gdy ognisko przygasło, a sierp 
księżyca zawisł nad Brzozówkiem, wszyscy się rozeszli. Na Młyń
skiej Górze pozostały popioły i odrobina ludzkiego szczęścia.

Znaną nam dróżką nad Sleżą szedł pewnego świątecznego popo
łudnia sznur dziewcząt i chłopców. Trawy na smużkach były sko
szone. Ustawione w niewielkich kopicach siano rozsiewało chara
kterystyczną woń. Dźwięki harmoszki, przyśpiewki dziewcząt i ptasi 
koncert zlewały się w tym uroczym zakątku w jedną radosną ca
łość. Dolina Zagórzanki śpiewała pieśń życia.

Wiejscy wanożnicy z Ludowego Zespołu Teatralnego z Kołeczko
wa zdążali w piekiełkowe lasy. Przeszli przez ból, taką dębową 
kładkę przerzuconą nad Zagórzanką, i zaczęli wspinać się na dość 
strome i wysokie w tym miejscu zbocze. Za zrębem, na krawędzi 
wysokiego lasu, cała gromadka rozsypała się w poszukiwaniu czar
nych jagód, które tu w skwarze słońca dojrzały najwcześniej. 
Pierwsze jagody wzbudzały u dziewcząt z zespołu, podobnie jak 
u wszystkich mieszkańców tej krainy, wielkie zainteresowanie. Sta
nowiły bowiem wciąż poważne źródło dochodów’, które łagodziły 
ujemne skutki głodnego zymku, tego kaszubskiego przednówka. 
Niektórzy chłopcy posmarowali nieoględnie, inni celowo, buzie ja
godowym granatem, co wywołało u dziewcząt kolejną falę śmie
chów. Uprzednio uśmiały się ze Stacha, który gapiąc się na Basię 
potknął się o korzeń i wyłożył jak długi w mulastą koleinę.

Weszliśmy na wzniesienie porośnięte młodniakiem. Runo leśne 
stanowiły tu rozległe płaty gęstego, puszystego mchu. Szło się po 
nim jak po drogim dywanie. Tylko z rzadka spotykało się siedliska
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paproci i niewielkie kępy wrzosów. Powietrze było tu rześkie, jBK 
kie, cudowne. Pachniało żywicą. I znowu weszliśmy w duży las. 
Ślepą dróżką, omijając liczne mokradła, doszliśmy do gęstego bu
kowego zagajnika. Naszym przewodnikiem był Idzi, były łącznik 
„Gryfa Pomorskiego” z czasów okupacji. Celem wyprawy były 
schrony partyzanckie w tym właśnie rejonie.

Stanęliśmy nad bunkrem, do ktorego Idzi kilkakrotnie donosił 
w 1943 roku meldunki z punktów kontaktowych. Była to jama 
o wymiarach trzy na cztery, głęboka na około dwa i pół metra 
Drewniane sklepienie zostało z niej zdjęte po pamiętne., bitwie 
m początku 1944 roku na rozkaz władz okupacyjnych. W bunkrze 
znajdowały się resztka prycz, ława i obalony prymitywny stół. Ze 
schronu odchodził podziemny korytarz długości dziesięciu dwu
nastu metrów, zakończony włazem, na którym przymocowany był 
stary pniak.

Słuchałem z zainteresowaniem relacji Idziego. Przedstawił na 
swój sposób przebieg obławy z 29 lutego 1944 roku. Mówił o tym, 
ze otoczona została spora grupa partyzantów. Część przebiła się 
w kierunku Szachtowej Drogi, część na Wypalone Błoto. Jak się 
później okazało, była to nieprawda. Idzi nie był dobrze zoriento
wany w przebiegu obławy. Zresztą w tym czasie nie interesowałem 
się zbytnio przebiegiem tych wydarzeń. Historia stała się moją 
pasją w okresie późniejszym.

Na drzewie przy bunkrze dziewczęta zawiesiły przygotowany już 
wcześniej wianek i minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych par
tyzantów koleczkowskich. W nastroju powagi wróciliśmy do szko
ły, by rozdzielić role do nowej sztuki, jaką podsunął mi proboszcz, 
ks. mgr Stanisław Średzki z Kielna. ■»

Latem i jesienią 1946 roku zorganizowaliśmy kilka innych wycie
czek w najbliższą okolicę. Chodziło mi o zżycie się zespołu i pozna
nie walorów przyrodniczych rodzinnych stron przez moich podopie
cznych. Początkowo niektórzy uczestnicy tych wypraw marudzili, 
że to za blisko, że przecież znają te strony. Woleliby pojechać gdzieś 
w góry, do wielkich miast, a w najgorszym wypadku nad morze. Ja 
również wolałbym — będąc przecież tak jak oni młodym człowie
kiem — podróżować daleko w kraj, ale było to wówczas niemożli
we. Moi wiejscy artyści jednak dość szybko zmienili zdanie i doszli 
do wniosku, że te krótkie wanogi też mają swój urok. Doszli do 
przekonania, że wcale nie znają — jak początkowo sądzili swych 
najbliższych stron, a tyle w nich ciekawego i godnego poznania. 
Zdawałem sobie już wówczas sprawę, że przeciętny mieszkaniec 
Kaszub mało wie o swojej ziemi, nie docenia jej piękna, nie zna 
walorów geograficznych, nie docenia jej historii. Żeby coś pokochać

265.



tak naprawdę, trzeba to poznać, wchłonąć wszystkimi zmysłami. 
W ten sposób rodzi się prawdziwa miłość ojczyzny.

Zostałem wychowany w dużej mierze na lekturze „Żywotów 
Świętych”, księdze, która znajdowała się w moim domu rodzin
nym, na lekturze „Rycerza Niepokalanej” i „Przewodnika Kato
lickiego” — czasopism, jakie abonowali moi rodzice. Stąd moje 
poglądy, ocena zjawisk, przekonania i sama działalność skłaniały 
mnie wówczas do współpracy z duchowieństwem. Proboszcz Średz- 
ki — jak już wspomniałem — podsunął mi sztukę sceniczną, kon
fliktową i trudną w realizacji dla zespołu wiejskiego. Nosiła ona 
tytuł „Brat Albert” i ukazywała drogę życiową mnicha, który 
w młodości był malarzem, a później poświęcił się ludziom z tak 
zwanego marginesu społecznego i zyskał opinię świętego.

Dlaczego sztukę tę nazwałem konfliktową? Otóż występowały 
w niej postacie negatywne, jak ladacznica, pokutnica, żebrak i tym 
podobne. Nikt z zespołu — pomimo moich wyjaśnień i przekonań, 
że role sceniczne nie identyfikują się z aktorem i że przeważnie 
trudniej jest zagrać rolę negatywną — nie chciał przyjąć tych ról. 
Szczególnie broniły się dziewczęta. Po wielu perturbacjach w koń
cu udało mi się rozdzielić poszczególne role, ale niektórzy artyści- 
-amatorzy przez wiele lat wypominali mi to, że musieli grać role 
pokutnicy, złoczyńcy, żebraków czy osób o lekkich obyczajach, 
a dobierałem do tych ról osoby cieszące się nienaganną opinią 
w środowisku, aby uniknąć jakiejkolwiek identyfikacji. Miałem 
jeszcze trudności z tym, że prawie każdy amator — czy to było 
potrzebne, czy też nie — chciał występować ucharakteryzowany. 
Poniektórzy nie mogli zrozumieć, że na scenie powinni znaleźć się 
w naturalnym stroju i grać w naturalny sposób. Koniecznie chcieli 
się przeinaczyć, zmienić naturalny wygląd. Bywało i tak, że tuż 
przed wejściem na scenę wkładali jakieś inne ciuchy, okulary czy 
przyprawiali sobie niepotrzebne wąsy. No bo jakiż będzie z nich 
aktor w naturalnej postaci...

Organizowałem też w oderwaniu od ZWM — bo prawie straciłem 
kontakt z Zarządem Powiatowym tej organizacji — różne religijne 
stowarzyszenia, jak róże różańcowe młodzieży, Sodalicję Mariańską 
i tym podobne. Sam wstąpiłem do trzeciego zakonu franciszkań
skiego. W tym czasie ośrodki klerykalno-zakonne były bardzo 
aktywne i prowadziły szeroką akcję propagandowo-instruktażową, 
powiązaną ze zbiórkami pieniężnymi. Na przykład zakonnicy z Nie
pokalanowa wysyłali za opłatą regulaminy, instrukcje, statuty i tym 
podobne materiały do organizowania tych stowarzyszeń. Księża 
świeccy też nie próżnowali. Moja działalność na tym polu była 
przyjmowana przez społeczeństwo, a szczególnie dewotki, na ogół
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pozytywnie, przez niektórych z entuzjazmem. Młodzież w wielu 
przypadkach odnosiła się do tych poczynań obojętnie, a nawet nie
chętnie. Rygory religijne niektórym nie odpowiadały. Ale skoro 
organizatorem tych poczynań, przy poparciu proboszcza, był nau
czyciel, nie stroniła od działalności w tych organizacjach. W maju 
i październiku uczęszczała pod kapliczkę na wspólne modlitwy, 
a raz w miesiącu na modły do kolejnych domów. W pierwszym 
okresie działalność tych stowarzyszeń pokrywała się z działalnością 
Ludowego Zespołu Teatralnego. Dlatego też pod patronatem wszy
stkich orgar izacji zrodziła się myśl postawienia pamiątkowego 
krzyża w miejscu, gdzie zginęli w 1944 roku partyzanci „Gryfa”, 
bracia Liedtkowie. Uroczystość poświęcenia krzyża była okazją do 
kolejnego zaprezentowania się zespołu i organizacji religijnych. 
Zdjęcie tego krzyża, noszącego cechy regionalne, umieścił później 
Franciszek Mamuszka w przewodniku „Wejherowo i ziemia wejhe- 
rowska”.

Do wyboru wspomnianej sztuki skłoniły mnie jeszcze inne przy
czyny. Jedną z nich był brak innego, odpowiedniego repertuaru. 
Nasze odbudowujące się po zniszczeniach wojennych ośrodki wy
dawnicze nie wydawały jeszcze w tym czasie takich materiałów, 
co najwyżej można je było znaleźć w niektórych czasopismach, 
słabo dostępnych na naszym terenie. Inną przyczyną był mój błędny 
pogląd, że na wsi przyjmowane będą pozytywnie tylko sztuki o tej 
tematyce. Miałem się wkrótce przekonać, że tak wcale nie było.

Sztuka „Brat Albert” została wystawiona na Trzech Króli 1947 
roku w szkole podczas kolędy. Na początku było wprowadzenie do 
sztuki, była też ocena, oczywiście bardzo pozytywna, na jej zakoń
czenie. Mówcą był proboszcz z Kielna. Zdążyłem zaobserwować, że 
widzowie w większości zwracali uwagę na jej teatralne walory, 
a nie na treść. Reagowali tylko na wątki humorystyczne, sceny 
żartobliwe. Jako całość sztuka była niezrozumiała, zbyt trudna. 
Rezultat jej wystawienia nie był taki, na jaki liczyłem.

Po jednorazowym wystawieniu „Brata Alberta” rozpocząłem go
rączkowe poszukiwania innej sztuki, bardziej przydatnej dla wło
ściańskiego zespołu teatralnego. Znalazłem w jednym z krakow
skich pism literackich — jego tytuł mógł brzmieć „Świt”, ale nie 
jestem pewien — sztukę o tematyce partyzanckiej „Magda”. Jej 
akcja rozgrywała się jednak gdzieś w rejonie Gór Świętokrzy
skich. Wpadłem na pomysł, by sztukę przystosować do warunków 
koleczkowskich. Siedziałem nad nią wiele nocy. Światło w checzi 
sołtysa, gdzie zamieszkałem po letnich wakacjach 1946 roku, padło 
się nieraz do wczesnych godzin rannych. Konsultowałem się z ucze
stnikami koleczkowskiej partyzantki, słuchałem ich relacji i na tej
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podstawie zmieniłem tekst sztuki do tego stopnia, że faktycznie 
powstała nowa. ukazująca w miarę wiernie — oczywiście na tyle, 
na ile wierne były relacje — wydarzenia okupacyjne na terenie, 
na którym wypadło mi pracować. Rozmowy z byłymi partyzantami 
były trudpe. Wobec niektórych stosowano represje. Czynili to naj
częściej ludzie spoza Kaszub i Pomorza, nie znający specyfiki tych 
ziem, a także kolaboranci i zwykli przestępcy z okresu okupacji 
hitlerowskiej, którzy przedostali się w pierwszym okresie niepo
dległości do różnych władz. Dlatego część dawnych partyzantów 
w ogóle nie chciała na te tematy rozmawiać, inni mówili oszczęd
nie i nie zawsze prawdziwie. Jedynie dzięki mojemu pochodzeniu 
dowiadywałem się o niektórych faktach, często obwarowanych 
przez rozmówców warunkiem niepodawania nazwisk, czego skru
pulatnie przestrzegałem. Wprowadziłem — w miejsce postaci uka
zanych w zdobytym dramacie — postacie dodatkowe i zmieniłem 
niektóre podane tam nazwiska na autentyczne, miejscowe lub pseu
donimy z konspiracji. Postać bohatera sztuki — Magdy — zacho
wałem, stąd też i tytuł pozostał autentyczny. Sztuka ulegała wciąż 
dalszym przeróbkom, uzupełnieniom, rozszerzeniu podczas prób 
o zupełnie nowe wątki. Z półgodzinnej jednoaktówki powstawał 
dramat prawie dwugodzinny w trzech aktach, a dwunastoosobowy 
zestaw ról przerodził się w dwudziestokilkoosobowy. Na każdej 
próbie coś tam w tekście zmieniano, dopasowywano, tak że osta
teczny tekst ustalony został tuż przed próbą generalną. Oryginał 
sztuki stał się zbędny, pierwszy mój rękopis również. Przepisywa
łem sztukę kilkakrotnie, aż wreszcie członkowie zespołu i eks
perci — byli partyzanci i gryf owcy — orzekli, że sztuka oddaje 
wiernie przebieg wydarzeń w Koleczkowie.

Mój rękopis tej sztuki po premierze i kilkakrotnych powtórkach 
był wypożyczany różnym zespołom, przewędrował wiele miejsco
wości w naszym i sąsiednich powiatach, aż wreszcie zaginął. Była 
to wielka, niepowetowana strata.

Jak już wspomniałem, zamieszkałem u rolnika i sołtysa Bernarda 
Bieszka. Oddał on do mojej dyspozycji swoją sołecką izbę i zdobytą 
gdzieś maszynę do pisania. Od czasu do czasu uczyłem się pisać 
na niej, ale wolnych chwil miałem niewiele. Podejmowałem wciąż 
nowe zadania. Chciałem dokonać rewolucji w środowisku. Widzia
łem wciąż nowe prace, nowe zadania i obowiązki. Z tego okresu 
pozostał mi zapis dokonany na tej właśnie maszynie i wklejony 
do kroniki Ludowego Zespołu Teatralnego. Sądzę, że warto go 
w tym miejscu przytoczyć:

„Spadł pierwszy śnieg. Niepokalana biel okryła pagórki, całun 
śnieżny zrównał pola, gubiąc ślady ścieżek i dróg. O zmroku każ
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dego dnia do chaty sołeckiej śpieszyli na przełaj ludzie. Sołtys 
chyba nie urządza codziennie zebrania? Po cóż więc śpieszą te 
postacie tak gromadnie? W pokoju, w którym zamieszkałem, stoi 
kilka stołów, zbieranina krzeseł, ława. Miejsca w tej izbie zajmują 
na przemian: jednego dnia młodziki, drugiego — młodzież starsza. 
Pod ścianą na biurku wiekowym, pamiętającym czasy co najmniej 
końca ubiegłego stulecia, jedynym meblu nauczyciela, ustawiona 
jest tablica. W sołeckiej izbie odbywa się normalna lekcja. A od 
czego jest szkoła, wypadałoby się zapytać. Sala lekcyjna jest ob
szerna, okna pojedyncze, zrobione z surowego drewna i dlatego 
nieszczelne. Piec Żeleźniak nie jest w stanie w mroźne wieczory 
ogrzać tego pomieszczenia. Poza tym tak nieprzyjemnie tam wie
czorem. Wiatr hula po niezamieszkałej, w znacznej mierze nie 
odremontowanej szkole.

Dziś ma zajęcia zespół słuchaczy bardziej zaawansowanych. Wy
kłady skończone. Teraz próba nowego montażu i obecnie przygo
towywanej przez LZT sztuki. Jestem sam reżyserem i suflerem, 
sam załatwiam sprawy związane ze sceną i jej dekoracją. W ogóle 
wszystko robię sam. Na potrzeby szkoły i do wystawienia sztuki 
potrzebne są pieniądze. Organizuję więc zabawy dochodowe. Po
rwany wartkim nurtem pracy, zapominam o sobie, nadwerężam tak 
już słabe siły i zmogła mnie choroba. Pobyt w szpitalu, gdzie 
stwierdzono gruźlicę pozapłucną. Wiosna. Powrót do pracy. Pre
miera sztuki. Kursy z zakresu szkoły podstawowej skończone. Słu
chacze jako eksterniści mogą zdawać egzamin przed komisją pań
stwową w Wejherowie. Pięciu słuchaczy zdobyło się na ten wy
czyn. Wszyscy egzamin zdali. Mogą z nowym rokiem szkolnym 
podjąć naukę w szkołach średnich”.

Wypada do tej ostatniej informacji dodać, że niektórzy ze słu
chaczy kursu zdobyli wysokie stopnie zawodowe i naukowe. Ale 
wróćmy do owych czasów.

W kronice jest też akapit: „Premiera sztuki „Magda” odbyła się 
w trzecią rocznicę bohaterskiej śmierci partyzantów koleczkowskich 
pod Piekiełkiem. Miała duże powodzenie, była kilkakrotnie powta
rzana. Mieszkańcy Kołeczkowa i okolicznych wsi mówili: — To je 
teater o naszech ledzach — i tym się szczycili. Była to rzeczywiście 
sztuka wyrosła z ich przeżyć, na ich okupacyjnych tragediach 
i mękach”.

Wielkanoc 1948 roku. W ostatnio odremontowanej sali rodziny 
Loeperów, noszącej od pewnego czasu nazwę świetlicy Samopo
mocy Chłopskiej, panował wielki ruch. Scena przedstawiała wnę
trze typowej starej kaszubskiej checzi. W -ednym rogu szelbiąg, 
w drugim malowana skrzynia z wyprawą panny młodej, obok piec



ceglany, a na środku stół na krzyżakach i stołki z plecakami z cha
rakterystycznym sercem w środku. Na ścianie obrazy święte z za
tkniętymi palmami i zelnym wiankiem. Ma się tu odbyć wesele, 
ale nie takie prawdziwe, lecz sceniczne. Koleczkowski zespół przy
gotował sztukę Bernarda Sychty „Hanka sę żeni”. Aktorzy krzątali 
się po sali, poprawiali rekwizyty, doprawiali co trzeba do sceny, 
ustawiali na sali krzesła dla widzów. Tedk Bieszk wszedł na salę 
z szlóbankę do robienia kork i po przekroczeniu progu zaśpiewał:

Tu w Koleczkowie 
W Młinie, w rowie,
Beła jó dzys z porenka,
Korkę jedną zgubiła,
Jedny sę tam wezbeła.
Weszkalowa mnie moja nenka,
Weszkalowa nenka.

Bieszków Kazi, zwany Śmigłym, przyniósł machtną denicę i po- 
chwolony tobacznik, a Parchmowa Bronia wielką dzeżkę na mleko. 
Kółko do przędzenia wełny było już na miejscu, kropidło z chru
stu też. Kloc masła, w który Grótowa Jula miała czapnąc ręką, 
spędzając rzekomego kota ze stołu, też stał przygotowany.

Ostatnich przygotowań do kaszubskiego wesela dopilnował kuzyn 
Kaziego, syn koleczkowianina, profesora Ferdynanda Bieszka, zna
ny na Kaszubach profesor chojnickiego i chełmińskiego gimnazjum, 
współzałożyciel pierwszej na Pomorzu drużyny harcerskiej i pierw
szej drużyny żeglarskiej, poeta i kompozytor, dramaturg i publi
cysta — Stefan Bieszk. Udzielał mi cennych wskazówek, od niego 
nauczyłem się wiele. Jego zainteresowanie rodzinną wsią ojca było 
duże, a ambicją to, by sztuka Sychty wypadła jak najlepiej. Przy
jeżdżał na próby, a teraz, w dniu premiery, miał wygłosić prolog 
do sztuki. Mimo starszego wieku, siwych włosów i białej brody był 
niestrudzenie czynny, zawsze pogodny i życzliwy, ale nigdy nie 
dyktował swoich uwag, lecz radził, naprowadzał i w niczym mnie 
nie wyręczał. Wykonawców przedstawienia, szczególnie tych star
szych, znał osobiście, zwracał się do nich po imieniu i zawsze po 
kaszubsku.

Aktorów do wesela dobrałem zgodnie z wiekiem, jaki określały 
przydzielone im role. Było to pociągnięcie bardzo korzystne, bo 
odpadało wiele spraw, jak charakteryzacja, sti jj, umiejętność gry 
stosownie do wieku odtwarzanej osoby. Starałem się też dobrać 
osoby w miarę możności odpowiadające charakterowi odtwarzanej 
roli. To wszystko dało bardzo korzystny efekt. Zaangażowani w im
prezę byli przedstawiciele wszystkich pokoleń. Grali starzy gburzy,
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ich dzieci i nawet wnuki. W tym układzie dobrą lekcję teatru mieli 
najmłodsi aktorzy. Nasz honorowy gość, Stefan Bieszk, powie
dział: — To je prówdzewie gburzczi, wiesczi teater.

Sztukę powtarzaliśmy parokrotnie, zawsze przy pełnej sali. Za
kończyliśmy ją dość nieoczekiwanie. Podczas spektaklu w Zielone 
Świątki w trakcie przedstawienia do sali wkroczyli przedstawiciele 
władz gminnych i służby bezpieczeństwa i oznajmili, że sztuka 
jest na indeksie, wobec czego nie wolno jej upowszechniać. Kazali 
nam zwrócić widzom pieniądze za karty wstępu i na przyszłość 
postarać się na każdą imprezę kulturalną o odpowiednie zezwole
nie (jakiego po prostu z nieświadomości nie mieliśmy).

Ludowy Zespół Teatralny w Koleczkowie przygotował jeszcze 
kilka imprez kulturalnych, takich jak jasełka na Gwiazdkę, mon
taże słowno-wokalne i inne. Wziął też udział w uroczystościach 
pierwszomajowych w Sopocie oraz w przeglądzie zespołów w Wej
herowie, ale zainteresowanie dalszą działalnością na skutek opisa
nego wydarzenia i wymagań cenzury powoli i systematycznie ma
lało. Co aktywniejsi członkowie zespołu podjęli pracę w miastach 
portowych lub naukę w szkołach średnich i zawodowych, część 
założyła rodziny, część opuściła wieś. Latem 1948 roku ożeniłem 
się z członkinią zespołu, córką sołtysa, Marysią Bieszk. Podjąłem 
też dokształcanie własne, zajmowałem się likwidacją analfabetyzmu 
wśród dorosłych, nauczaniem młodzieży pozaszkolnej, stąd też nie 
starczało mi czasu na większy wysiłek na niwie teatralnej. Na prze
łomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych prowadziłem kursy 
Wszechnicy Radiowej, na które uczęszczali co młodsi członkowie 
zespołu. Oprócz prelegentów z zewnątrz sam wykładałem i razem 
ze słuchaczami zdawałem egzaminy. Korzystaliśmy też z bateryj
nego aparatu „Rodina”, który zespół otrzymał w nagrodę od władz 
powiatowych. Kontynuowałem dokształcanie zawodowe w komi
sjach rejonowych, początkowo w Wejherowie, później w Tczewie, 
a świadectwo dojrzałości Liceum Pedagogicznego uzyskałem 
w Gdańsku-Oliwie w dniu 28 kwietnia 1952 roku.

Szkoła w Koleczkowie podwyższała z roku na rok stopień orga
nizacyjny. W końcu stała się pełną szkołą podstawową o siedmiu 
klasach. Przybywali nowi nauczyciele, przeważnie niekwalifiko- 
waiu. Zamieszkałem z rodziną — bo w 1949 roku urodziła się 
pierwsza córka, w dwa lata później syn, w następnych latach 
kolejne trzy córki — w dwóch kątach w szkole, gdzie warunki 
były bardzo ciężkie. Remont trwał nadal. Później przystąpiono do 
rozbudowy budynku szkolnego. Jedynym środkiem lokomocji był 
rower, a niekiedy w śniegach i zawiejach szło się do Wejherowa 
lub Chyloni pieszo. W okresie późniejszym kursował już wóz
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pocztowy, który zabierał pasażerów. Utworzono klasy lekcyjne 
w prywatnych domach. Również nauczyciele mieszkali u rolników. 
Byłem częstym gościem wejherowskich szpitali.

Ucząc innych sam zdobywałem wiedzę i doświadczenie życiowe. 
Pomagały mi w tym kursy, zajęcia z zespołem teatralnym, zajęcia 
w ramach Wszechnicy Radiowej i inne. Pamięć moja, która była 
o wiele starsza ode mnie, bo sięgała głębiej niż dzieciństwo, utrwa
liła opowiadane przy różnych okazjach zdarzenia z życia rodziców* 
ba, starków nawet, pozwalała mi korygować postępowanie i współ
życie z ludźmi. Konserwatyzm zakorzeniony bardzo silnie na ziemi 
kaszubskiej, lęk przed nowym, nie ustępowały tak szybko. Nie 
obyło się bez sytuacji konfliktowych, szczególnie w sferze politycz
nej. Na wsi zawsze słuchano — a wówczas szczególnie — wieści 
z nieoficjalnych źródeł, plotek i przepowiedni. Czekano na nowe — 
a właściwie na stare czasy, do których ludzie się przyzwyczaili. 
Rola szkoły, nauczyciela, a tym bardziej kierownika szkoły, rosła 
bardzo szybko. Należało łamać powoli, ale systematycznie stare, 
nieprzydatne w nowej rzeczywistości poglądy.

Mojć pisanie w gazetach

Życie przynosiło coraz pomyślniejsze wieści o odbudowie naszej 
stolicy, Śląska, zburzonych miast i wsi, portów i stoczni. Dystan
sowało też stare poglądy, przekonania, dawne sposoby myślenia 
i dawne kryteria ocen. Nowy ustrój socjalistyczny na Kaszubach 
nie miał żadnych wzorcow, podbudowy teoretycznej ani ideolo
gicznej, budził wiele wątpliwości i oporów. Szablonowe wszczepia
nie go — jako czegoś zupełnie nowego — przynosiło więcej szkody 
niż pożytku. Walka klas była w początkowej fazie niezrozumiała 
i tylko rozwarstwiała społeczeństwo. Kułak był tu nieco zamoż
niejszym gburem, ale nigdy wrogiem, podobnie jak dawna szlachta 
kaszubska nigdy nie wyrastała zbytnio ponad bogatszych gburów. 
W swej zdecydowanej większości patronowała ona ruchowi patrio
tycznemu i wyzwoleńczemu na tych ziemiach. Ruch robotniczy nie
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rozwinął tu swych skrzydeł tak, jak w innych regionach kraju. 
Obszarnikom odebrano ziemię i rozdano robotnikom szarwarcznym 
oraz chłopom. Fabryki przeszły pod zarząd państwowy. Ducho
wieństwo, owszem, zdzierało ostatnią skórę ze swych wiernych —
0 czym pokątnie szeroko rozprawiano — ale miało swoją wiekową 
tradycję, poważny udział w budzeniu świadomości narodowej i po
słuch w społeczeństwie. Wrogami ludu były natomiast wszelkiej 
maści elementy szabrowniczo-kombinatorskie, które wykorzystując 
niską świadomość społeczeństwa i chaos powojenny, działając często 
pod płaszczykiem władzy, niekiedy partii, szybko dochodziły do 
znaczenia i majętności. Z nimi też należało podjąć zdecydowaną 
walkę, choć nie była ona wcale tak łatwa, jak by się mogło wyda
wać.

Przytoczę tu dwa przykłady budzącej odrazę działalności tych 
elementów, z którymi zetknąłem się na progu niepodległości. 
W pierwszych tygodniach po moim powrocie z Zachodu do Zbycho- 
wa zajechał samochód wojskowy, a w nim kilku rzekomych żoł
nierzy w mundurach z biało-czerwonymi opaskami na rękawach
1 kilku cywilów, rzekomych członków Polskiej Partii Robotniczej.

| Przedstawili się jako służba bezpieczeństwa i łazili od domu do
domu, konfiskując co wartościowsze mienie obywateli. Wtargnęli 
też do naszego domu. Zabrali opony ściągnięte przez braci z rozbi
tego niemieckiego samochodu w naszych jerkach, kurtkę skórzaną 
znalezioną w leśnych ziemiankach, nowy koc, zegarek brata i przy- 

I czepili się do sprezentowanego mi przez lekarza francuskiego 
w Donaueschingen aparatu fotograficznego. Nie chciałem go oddać 
i to ich rozbestwiło na dobre. Zrobili gruntowną rewizję i znaleźli 
gdzieś w szpargałach jedyne moje zdjęcie w mundurze niemieckim, 
które zrobił mi fotograf w Domburgu na wyspie Walcheren. Wy
korzystali ten argument, zbili mnie, nazywając szwabskim bydla
kiem, grozili pepeszami i aparat zabrali. Nie wiem, kto w tym 
przypadku był bydlakiem. Jak się później okazało, byli to zwykli 
złodziejaszkowie z terenu Zagórza i Rumi, a jednego z nich w okre
sie znacznie późniejszym brat poznał w Komitecie Gminnym partii 
w Rum'. Tak to plewy przenikały tam, gdzie nie powinny. Widocz
nie sito było za rzadkie.

Z wielkim trudem — jak o tym piszę w innym miejscu — wy
konano i oszklono ofiarowanym przez ludność szkłem okna w ko- 
leczkowskiej szkole. Jesienią 1946 roku zostały skradzione. Fakt 
ten natychmiast zgłosiłem na posterunku Milicji Obywatelskiej 
w Kielnie. Mijały dni, tygodnie i nikt się sprawą nie zajął. Dzięki 
pomocy społecznej wstawiono już nowe okna, a stróże porządku 
nie raczyli się sprawą zainteresować. Napisałem więc skargę do
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Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Wejherowie. Wów
czas milicjanci przybyli aż we trójkę — z pepeszami i ordynar
nymi słowami. Stekiem obrzydliwych słów obrzucili mnie w moim 
„biurze”, obrazili godność mojej narzeczonej, córki sołtysa. Grozili 
nawet bronią i samosądem. O tym zajściu również powiadomiłem 
wejherowską komendę MO. Zdjęto wtedy z funkcji kielneńskiego 
komendanta milicji, zwolniono jednego i przeniesiono drugiego 
funkcjonariusza MO.

Tak to ludzie, niedorośli do stanowisk, jakie im władza ludowa 
powierzyła, wyrządzali szkody i krzywdy społeczeństwu i samym 
sobie, nie przynosząc zaszczytu instytucji, jaką reprezentowali. 
Takich przypadków łamania praworządności było sporo. Winą za 
ten stan na ogół nie obarczano poszczególnych nieodpowiedzialnych 
osób, lecz władzę ludową, ba — nawet ustrój socjalistyczny. Ludzie 
z Kołeczkowa — i nie tylko stąd — narzekali na przedstawicieli 
władzy, którą w większości reprezentowali przybysze spoza Kaszub. 
Miałem na to tylko jedną odpowiedź: „Jest wśród nas wielu zdol
nych i uczciwych ludzi. Niech zgłoszą się do milicji, do organów 
administracji, do partii i wezmą we własne ręce swoje sprawy”. 
Chętnych jednak było zbyt mało. My, Kaszubi, umiemy zawsze 
czuć się pokrzywdzonymi, potrafimy biadolić i narzekać, ale re
organizować życie własnymi siłami, wziąć się do rządów na wła
snym terenie — z tym były zawsze problemy. Wynikało to po 
części z niskiego poziomu wiedzy i obycia. Dlatego w swej pracy 
pedagogicznej tak duży nacisk kładłem na dokształcanie i uzupeł
nianie wiedzy nie tylko wśród młodzieży.

Postanowiłem podjąć zdecydowaną walkę z wszelkimi przejawa
mi zia. Przebywając w rodzinnym domu, dowiedziałem się o nie
właściwej, wręcz przestępczej działalności agencji pocztowej w No
wym Dworze Wejherowskim. Poinformowałem o tym redakcję 
„Przyjaciółki”. Interwencja tygodnika okazała się skuteczna. 0 kil
ku innych zauważonych nieprawidłowościach zawiadomiłem reda
kcje miejscowych i centralnych gazet i czasopism. Kontrole prze
prowadzone przez instancje nadrzędne krytykowanych instytucji 
czy osób potwierdziły słuszność stawianych zarzutów. I tak uwie
rzyłem w skuteczność walki podjętej na łamach prasy.

W dniu 28 marca 1951 roku redakcja „Dziennika Bałtyckiego" 
zaproponowała mi społeczną współpracę w charakterze korespon
denta terenowego. Podobną ofertę przyjąłem 30 października 1951 
roku od redakcji „Rolnika Polskiego”. Wziąłem też udział w kra
jowym zjeździe korespondentów chłopskich w Warszawie 29—30 
czerwca 1952 roku. Tam przytoczone zostały słowa, jakie wypo
wiedział Bolesław Bierut na IV Plenum KC PZPR: „...Ruch kore-
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spondentów i listy czytelników stanowią szczególnie ważną i cenną 
formę kontaktu z masami pracującymi, pobudzają ich aktywność, 
ułatwiają walkę z wynaturzeniami, z biurokracją, z bezdusznym 
stosunkiem do potrzeb człowieka pracującego. Znaczenie tego kon
taktu dla posługiwania się metodą zdrowej krytyki i samokrytyki 
w naszej codziennej walce o przeobrażenie życia, o wykarczowanie 
starych nałogów i stosunków, w walce z oportunizmem i sekciar
stwem, z przeżytkami starej ideologii w psychice ludzkiej, z opora
mi resztek starych klas — jest nieocenione”. Tej sprawie, tym 
zadaniom postanowiłem oddać swój wolny czas. W sierpniu 1952 
roku nawiązałem łączność z redakcją tygodnika „Wieś”; z propo
zycją współpracy zwróciły się do mnie redakcje miesięcznika 
„Praca Świetlicowa”, „Chłopskiej Drogi” i „Głosu Wybrzeża”.

Wydawać by się mogło, że obrany przeze mnie system walki ze 
złem był jednak mało skuteczny i ryzykowny. Oczywiście, czasem 
skuteczność bywała tylko połowiczna, podejmowane przez redakcje 
interwencje nie w pełni mnie zadowalały, niektóre były nawet 
w ogóle bezskuteczne, bo natrafiały na tak zwane kliki pionowe, 
gdzie góra była związana z dołami i starała się osłaniać podlegle 
osoby, urzędy i instytucje. Trzeba by wiele wysiłku, czasu i sprytu, 
aby te powiązania rozwikłać i rozbić, a nie zawsze, możliwości 
wiejskiego korespondenta na to pozwalały. Większość interwencji 
była jednak skuteczna.

O skuteczności moich wysiłków w walce ze złem niech zaświad
czą cytaty z bogatej korespondencji, której część zachowała się 
z tamtych lat. Na wspomnianą notatkę o niewłaściwej pracy agencji 
pocztowej w Nowym Dworze dostałem 14 lutego 1951 roku taką 
informację: „W związku z naszą interwencją otrzymaliśmy odpo
wiedź z Dyrekcji Okręgowej Poczt i Telekomunikacji w Gdańsku, 
że kierownika Agencji Nowy Dwór k. Wejherowa zwolniono z zaj
mowanego stanowiska, a listonosza ukarano i pouczono o właści
wym wypełnianiu obowiązków”.

A oto treść pisma redakcji „Gromada-Rolnik Polski” z 30 sierpnia 
1952 roku: „W odpowiedzi na Wasz list zawiadamiamy, że w spra
wie dzików napisaliśmy kilka dni temu obszerny list do Min. Le
śnictwa. Sprawa ta jest obecnie w toku opracowania — opracowuje 
się ustawę, która zapewni rolnikom właściwe odszkodowania”.
I rzeczywiście taka ustawa niebawem weszła w życie. W listopa
dzie 1952 roku zawiadomiono mnie, że wniosek w sprawie budowy 
remizy strażackiej w Kleinie został w planach inwestycyjnych 
uwzględniony. Remizę wybudowano.

Na moją interwencję z 14 stycznia 1953 roku otrzymałem z Ko
mitetu Gminnego PZPR w Chwaszczynie odpowiedź następującej
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treści: „Niebawem odbierzemy od rolników len i Gminna Spółdziel
nia „SCh” dostarczy go do Gdańska. Waga w punkcie skupu żywca 
w Kielnie została wyremontowana przez fachowców. Chleb do 
sklepu spółdzielczego w Koleczkowie będzie dostarczany regular
nie”.

Redakcja „Dziennika Bałtyckiego” pismem z 3 czerwca 1953 roku 
powiadomiła mnie, że trzy osoby z Kołeczkowa zostaną skiero
wane na leczenie antyalkoholowe, ograniczona będzie sprzedaż 
alkoholu w miejscowym sklepie, a meliny zostaną zlikwidowane 
przez organa MO.

W dniu 11 maja 1954 roku Inspektorat Powiatowy PZU w Wej
herowie powiadomił mnie, że na moją interwencję Anna Hewelt 
z Chwaszczyna otrzymała pełne odszkodowanie za szkodę ponie
sioną w inwentarzu. W tym samym czasie otrzymałem wyjaśnie
nie, że Maria Czoska otrzymała na koszt Skarbu Państwa odpo
wiednią protezę i pouczono ją, jak się z nią obchodzić. 7 września 
1954 roku w „Dzienniku Bałtyckim” w dziale „Listy pomogły” 
ukazała się notatka pt. „Będzie świetlica i Dom Ludowy”. Doty
czyło to wsi Chwaszczyno.

Wojewódzki Zarząd Łączności w Gdańsku w odpowiedzi na moją 
notatkę w „Dzienniku Bałtyckim” poinformował 18 października 
1954 roku, że radiowęzeł w gromadzie Kielno został oddany do 
eksploatacji. Powiatowy Zarząd Łączności w Wejherowie pismem 
z 25 maja 1955 roku zawiadomił mnie, że na mój wniosek z dniem 
1 czerwca 1955 roku zostanie uruchomiony w Koleczkowie urząd 
pocztowo-telekomunikacyjny. Redakcja „Gromady-Rolnika Polskie
go” 22 listopada 1955 roku doniosła, że sprawa łąk obywateli 
Ambrożego Grablowskiego i Bronisława Hermana z gromady Ko- 
leczkowo została załatwiona pomyślnie.

Są to tylko przykłady z bogatej listy załatwionych spraw ludz
kich. Nie dotyczą one większych problemów gminy, powiatu czy 
województwa. Dodać należy, że interesowały mnie nie tylko sprawy 
interwencyjne. Podawałem też do gazet i czasopism informacje 
pozytywne, świadczące o dobrej postawie społeczeństwa, pracy 
organizacji społecznych i politycznych, spółdzielczości, szkół i urzę
dów. Dla zobrazowania tematyki, jaką zajmowałem się w latach 
pięćdziesiątych, podaję tytuły moich notatek i artykułów z tego 
okresu: „Opieka lekarska we wsi kaszubskiej” („Gromada-Rolnik 
Polski”), „Rozwój sportu na wsi kaszubskiej” („Dziennik Bałtycki”), 
„Na ziemi kaszubskiej — Pokrótce o wszystkich sprawach” („Wieś”), 
„Trapi nas niepokój” („Gromada-Rolnik Polski”), „Czujność obo
wiązkiem każdego obywatela” („Gromada-Rolnik Polski”), „Ich 
słuszne żale” („Głos Nauczycielski”), „Na przykładzie jednej szko
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ły” („Gromada-Rolnik Polski”), „Pochwała młodych radnych” 
(„Gromada-Rolnik Polski”), „O bezdusznych biurokratach z Wej
herowa” („Gromada-Rolnik Polski”), „Złom nie zawsze jest zło
mem” („Dziennik Bałtycki”), „Wielkie zadania stoją jeszcze przed 
nami”, „Walka ze stonką ziemniaczaną”, „Praca komitetu rodziciel
skiego w Koleczkowie” („Gromada-Rolnik Polski”).

Wypada poświęcić kilka zdań ogólnokrajowej dyskusji na temat 
powołania gromadzkich rad narodowych. Ta inicjatywa wyszła 
od chłopskich korespondentów. Wysunęli oni hasło: „Władza ludowa 
bliżej chłopa i jego problemów”. Zostałem powołany do prezydium 
narady w tej sprawie i jako pierwszy zabrałem głos. Oto dwa 
cytaty z mojej wypowiedzi na ten temat, zamieszczonej w „Gro
madzie-Rolniku Polskim” w artykule zatytułowanym „Jak sobie 
pracę ułożymy — takie będzie nasze życie”: „...Zasadniczym zada
niem rad narodowych jest umocnienie więzi władzy państwowej 
z ludem pracującym. Tę więź winni utrzymywać radni. Dotych
czasowi radni to w swej większości ludzie z nominacji, wskazani 
przez sołtysa lub wójta. Często się zdarza, że mieszkańcy gromad 
nie wiedzą, kto ich reprezentuje w GRN. Nie działają też przy 
sołtysach komisje gromadzkie, a sołtysi starają się wszystko zała
twić sami, często nie w interesie społecznym, lecz władz gminnych. 
Rozpatrywanie spraw wiejskich winno być kolektywne, z udziałem 
komisji gromadzkich, radnych z danej wsi, a często osób zainte
resowanych i reprezentantów różnych organizacji i stowarzyszeń. 
(...) Jak sobie pracę w gromadzie, gminie czy powiecie ułożymy, 
takie będziemy mieli wyniki tej pracy, takie będą osiągnięcia, takie 
będzie nasze życie”.

W wyniku tej i innych dyskusji przeprowadzono nowy podział 
administracyjny. Dotychczasową gminę Chwaszczyno podzielono na 
trzy gromady. Wśród nich powołano gromadę Koleczkowo. W jej 
skład, oprócz Kołeczkowa, wchodziła wieś sołecka Bojano i wieś 
pegeerowska Łężyce. Była to mała gromada, ale w okresie swej 
kilkuletniej pracy potratiła bardzo wiele zdziałać. Na temat osią
gnięć tej gromady ukazał się w „Głosie Wybrzeża” mój artykuł 
zatytułowany „W Koleczkowie następują zmiany”, a w „Groma- 
dzie-Rolniku Polskim” wypowiedź w zbiorowym artykule „W spra
wie łączenia gromad”. Jakie to były osiągnięcia? — Powołanie 
urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego na terenie gromady, radio- 
fonizacja wsi, uruchomienie trzech punktów telefonicznych w Ko
leczkowie, otwarcie świetlicy z biblioteką gromadzką, zorganizo
wanie przy świetlicy kilku zespołów, jak czytelniczy, samokształ
cenia rolniczego, chóralny, recytatorski, teatralny. Przeprowadzono 
w gromadzie dalsze remonty szkół i świetlic, wybudowano w Ko-
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leczkowie remizę strażacką, przeprowadzono elektryfikację Kołecz
kowa i wybudowań Bojana. Przez teren gromady przebiegały dwie 
regularne linie autobusowe, które powiązały ten teren z Trójmia
stem. Nigdy przedtem ani potem nie zrobiono na tym terenie tak 
wiele w tak krótkim terminie.

A ja wciąż pisałem do gazet i tym pisaniem pomagałem w urze
czywistnianiu wciąż nowych zadań. Brałem też — jako korespon
dent chłopski — udział w wielu zjazdach i konferencjach o zasięgu 
powiatowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. Gdzie nadarzała się 
okazja i gdzie tylko było można, stawiałem najpilniejsze sprawy 
moich rodzinnych stron. Uczestniczyłem w Kongresie Ziem Odzy
skanych we Wrocławiu. Odjeżdżając na Śląsk wypowiedziałem 
w Gdańsku dla prasy i radia następujące słowa: „...Jestem dumny, 
że przypadł mi w udziale zaszczyt reprezentowania na kongresie 
ludności kaszubskiej. (...) My, Kaszubi, nie wyobrażamy sobie Polski 
bez Gdańska i Szczecina, bez Wrocławia i Wałbrzycha, bez sprawie
dliwej granicy na Odrze i Nysie. O taką Polskę walczyli nasi dzia
dowie i ojcowie, a dziś my walczymy o jej umocnienie swoją poko
jową pracą, realizując plan sześcioletni...”.

Na zjeździe listonoszy wiejskich w Gdańsku w dniu 31 maja 
1953 roku reprezentowałem redakcję „Gromady-Rolnika Polskiego” 
i wręczyłem przodującym doręczycielom w formie upominku od 
mojej redakcji kilka książek. Napisałem też reportaż o pracy wy- 
brzeżowych pracowników poczty. Redakcja „Gromady-Rolnika Pol
skiego” kierowała mnie do dużych zakładów przemysłowych w celu 
napisania reportaży o ich pracy. Z zatrudnionymi w tych zakła
dach mieszkańcami wsi przeprowadzałem wywiady, interesując się 
ich położeniem i samopoczuciem w przemyśle. Byłem na przykład 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, w porcie gdyńskim i innych 
mniejszych zakładach. Za całokształt moich poczynań w społecznej 
roli korespondenta zostałem z okazji dziesięciolecia Polski Ludowej 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jako korespondent otrzymywałem od mieszkańców wsi sporo 
listów z całej Polski. Były w nich prośby o interwencje, i te kie
rowałem do redakcji. Były też pytania w sprawie nabycia ziemi 
w województwie gdańskim, otrzymania posady w szkołach lub 
innych instytucjach. Trafiały się także listy, których autorzy po 
prostu dzielili się swoimi troskami radościami, uwagami i obawa
mi. Starałem się na nie odpowiadać w miarę czasu i sił, bo ze 
zdrowem wciąż miałem poważne kłopoty

Wielu ludziom pomogłem, wiele spraw udało mi się pozytywnie 
załatwić, wiele zła wykorzenić, ale wszystkich zadowolić nie byłem 
w stanie. Moim pisaniem przysporzyłem też sobie sporo wrogów,
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szczególnie w kierowniczych kręgach administracji, instytucji 
i wśród zwykłych ludzi. Od tych ostatnich otrzymywałem anoni
mowe pogróżki. Siali oni wokół mojej osoby przeróżne plotki, sta
rali się wszelkimi sposobami podważyć mój autorytet w społeczeń
stwie. A plotka, która ma niebywały posłuch, lazło za opłotki, mą
ciła głowy ludziom, szerzyła nieufność w stosunku do mnie, do 
władzy, do nowego ustroju. Znaleźli się ludzie zatruci plotką 
i oszczerczymi bredniami, jadem sączonym wytrwale przez radio 
„Wolna Europa” i jej podobne rozgłośnie, którzy próbowali mnie 
nawrócić z „czerwonej drogi”. Krytykowano moją przynależność 
do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i funkcje w niej peł
nione. Byłem bowiem sekretarzem organizacji podstawowych, ko
mitetów gromadzkich, między gromadzkich i gminnych. Pełniłem 
też odpowiedzialne zadania w radach narodowych i różnych orga
nizacjach społecznych. Urządzono nawet zasadzkę na mnie, aby 
„wbić mi rozum do głowy”. Taka to już jest mentalność mojego 
ludu, że kto wyrośnie ponad jego przeciętny poziom, powinien być 
z tej społeczności wyeliminowany.

W latach sześćdziesiątych, częściowo wskutek złego stanu zdro
wia, poważnych zadań zawodowycn na nowej placówce, własnych 
studiów, jak również odejścia redakcji od współpracy z korespon
dentami i ogólnego zniechęcenia do tej pracy, zaprzestałem prawie 
zupełnie pisania do gazet. Brałem natomiast udział w różnych 
konkursach. Fragmenciki niektórych moich wypowiedzi drukowano 
w gazetach i czasopismach.

Wziąłem udział w konkursach organizowanych przez „Głos Na
uczycielski”. W konkursie „Mój pierwszy dzień” otrzymałem wy
różnienie, a w konkursie „Idee przyjaźni polsko-radzieckiej w mo
im życiu i pracy” zdobyłem jedną z pierwszych nagród. Fragment 
mojej wypowiedzi, zatytułowany „Pamięć o poległych”, wydruko
wany został w wyżej wymienionym tygodniku Związku Nauczy
cielstwa Polskiego. _

W konkursie na wypowiedzi „Siłaczek i Judymów , zorganizo
wanym przy współudziale redakcji „Głosu Wybrzeża zająłem dru
gie miejsce, a fragment mojej wypowiedzi został wydrukowany 
w 1971 roku pod tytułem „Zachęcam młodych do działania”. W tej 
pracy pisałem o konfliktach we wsi Bojano i perspektywach roz
woju tej miejscowości. Również część mojej wypowiedzi w kon
kursie pod hasłem „Kółko rolnicze gospodarzem wsi” została wy
drukowana w tygodniku „Plon” z 17—24 lipca 1977 roku. Za pracę 
„Gdynia w okresie międzywojennym widziana oczyma Kaszuby” 
w konkursie ogłoszonym z okazji pięćdziesięciolecia Gdyni otrzy
małem nagrodę trzeciego stopnia. Fragmenty tej pracy były recy
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towane przez gdyńskich artystów podczas uroczystości organizo
wanej z tej okazji w teatrze u stóp Kamiennej Góry.

Byłem też laureatem dwóch konkursów na prace naukowe z za
kresu historii regionalnej, zorganizowanych przez Polskie Towa
rzystwo Historyczne i z tego powodu uczestniczyłem w dwóch kon
gresach historyków polskich: w 1974 roku w Toruniu i w 1979 reku 
w Katowicach. Jedna praca konkursowa nosiła tytuł „Walka Le- 
sóków z naporem germanizacyjnym ze szczególnym uwzględnie
niem okresu okupacji hitlerowskiej”, a następna — „Udział ludno
ści cywilnej w lądowej obronie Wybrzeża w 1939 roku”. Drugą 
i trzecią nagrodę wręczyli mi profesorowie Henryk Jabłoński 
i Henryk Samsonowicz.

Lata siedemdziesiąte — pomijając udział w konkursach — po
święciłem trzem zagadnieniom: historii regionalnej, sprawom ka
szubskim i monografiom wsi Zbychowo, Koleczkowo i Bojano. 
Prace z tego zakresu były publikowane w magazynie historycznym 
„Mówią wieki” w organie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Po
merania”, w „Zielonym Sztandarze” i innych czasopismach. Ogółem 
ukazało się ponad trzydzieści moich prac.

Często słyszałem takie stwierdzenia: „Te mósz do tego pisanie 
głowę”, lub „Kto ma talent i zdolności, ten może brać się za pióro”. 
A wcale tak nie było. Nie miałem ani „głowy”, ani zdolności, 
może trochę talentu. Zawsze byłem przeciętnym uczniem i stu
dentem, z wielką trudnością przyswajałem sobie wiedzę. Nadra
białem i wciąż nadrabiam te braki ogromną pracowitością, popartą 
uporem. Niewiele osiągnąłem, a to co zdążyłem zrobić, zawdzię
czam wielkiemu wysiłkowi.



Ballada o koleczkowskich 
partyzantach

W kontaktach przy różnych okazjach z mieszkańcami Kołeczkowa 
wracał temat okupacji hitlerowskiej, a szczególnie ruchu oporu 
i martyrologii tutejszej ludności. Żona opowiadała mi o swoich 
i rodzeństwa przeżyciach w obozie wysiedleńczym w Potulicach, 
teść — o pobycie w wejherowskim więzieniu i jego filii w Sma- 
żynie. Inni mówili o swoich mękach w obozie Stutthof, o marszu 
śmierci stutthofiaków. Byli gryfowcy i partyzanci wspominali o róż
nych'“ epizodach walki podziemnej z okupantem, o sukcesach i nie
powodzeniach w tej walce.

W szkole przejąłem pod specjalną opiekę grupę sierot i półsierot 
po byłych partyzantach i więźniach obozów hitlerowskich. Temat 
okupacyjny przewijał się więc w stosunkach służbowych i w roz
mowach prywatnych. Powoli i systematycznie przenikał do mojej1 
wyobraźni, podświadomie kształtował obraz tamtych wydarzeń. 
Wysłuchiwałem różnych opinii z różnych ust. Jedni podkreślali 
niezwykłe bohaterstwo koleczkowskich partyzantów, ich odwagę 
i bezpardonową walkę z okupantem, inni zwracali uwagę na bez
sens tej walki, która miała ich zdaniem cechy brawury, niosła 
zbyt wielkie ofiary. Ofiary były rzeczywiście duże. Z samego Ko
łeczkowa, liczącego w dniu wybuchu drugiej wojny światowej 
około 560 mieszkańców, w latach 1939—1945 aresztowano i osadzo
no w obozach 'lub więzieniach 147 osób, w tym 75 dzieci w wieku 
do dwunastu lat. Z tej liczby zginęło w obozach lub zostało zamor
dowanych podczas ewakuacji 28 osób, w tym 15 dzieci. Co czwarty 
mieszkaniec wsi znalazł się w katowniach hitlerowskich, co trzecia 
poddany został jakimś formom eksterminacji, zaś co dwudziesty 
musiał złożyć ojczyźnie w ofierze rzecz najcenniejszą — życie. 
Straty te jednak nie dowodziły bezsensu walki z okupantem. Taka 
bezpardonowa walka zawsze pociągała za sobą ofiary. Zrozumia
łem, że moim obowiązkiem stała się obrona tych wszystkich, którzy 
nie bacząc na skutki walki podjętej ze znienawidzonym wrogiem, 
jakim był faszyzm niemiecki, walkę tę prowadzili. Musiałem pro
stować poglądy o ludziach, którzy nie zlękli się terroru i śmierci, 
podjęli trudną walkę i doprowadzili ją do końca. Tej sprawie 
pozostałem i pozostanę wierny do końca moich dni. A nie była to 
sprawa ani prosta, an:' łatwa.
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Sam borykałem się i borykam do dnia dzisiejszego z własnymi 
problemami, które dotyczą zresztą nie tylko mojej osoby, ale wię
kszości mieszkańców Kaszub. Czułem się wówczas i czuję obecnie 
obywatelem gorszej kategorii. Inspektor szkolny zażądał ode mnie 
dowodu rehabilitacji, bo taki był wymóg w stosunku do tych 
mieszkańców naszego regionu, którzy zostali wbrew międzynaro
dowemu prawu wpisani na niemiecką listę narodowościową. Bunto
wałem się początkowo przeciwko zaleceniu inspektora. Przecież ja 
nie podpisywałem żadnego niemieckiego dokumentu w tej sprawie, 
a III grupę niemieckiej listy narodowościowej otrzymałem wbrew 
mej woli razem z całą rodziną. Nigdy nie czułem się kolaborantem, 
odstępcą od obywatelstwa polskiego, a chciano mi to na siłę wma
wiać. Może gdybym przemilczał w życiorysie i ankiecie personal
nej fakty dotyczące przeżyć okupacyjnych, nikt by się ode mnie 
nie domagał rehabilitacji. Ale uważałem i wciąż uważam, że w każ
dej sytuacji i wszędzie należy podawać prawdę. W życiorysie pisa
nym do nadleśnictwa, a później do władz szkolnych, podawałem, 
■że w 1939 roku walczyłem w szeregach gdyńskich kosynierów, że 
w pierwszych latach okupacji organizowałem i prowadziłem tajne 
nauczanie, że objął mnie przymus pracy w niemieckim zakładzie 
zbrojeniowym, że wcielony zostałem do armii niemieckiej, gdzie 
podjąłem się działalności wywiadowczej na rzecz aliantów, że wstą
piłem do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, że z własnej woli 
i na własne ryzyko powróciłem do kraju, że po powrocie wstąpi
łem do Związku Walki Młodych. Dlaczego więc teraz z nie popeł
nionego czynu mam się oczyszczać? Było to dla mnie coś niezrozu
miałego, poniżającego. Wreszcie na prywatną prośbę inspektora 
Karasia udałem się do Starostwa Morskiego i tam uzyskałem żą
dany dokument stwierdzający pełnię moich praw obywatelskich.

Rzekomą plamę na moim życiorysie wykorzystywali osobnicy 
negujący kaszubską partyzantkę. Zarzucano 'mi — i do dziś tak 
się dzieje — że nie mam prawa, jako były żołnierz niemiecki, 
pisać o partyzantce, a tym bardziej wydawać jakichkolwiek sądów 
o niej. Później ten sam zarzut wysuwali wobec mnie niektórzy 
członkowie i władze Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 
Mój wniosek o przyjęcie do tej organizacji został odrzucony. Nie 
zrażałem się tym i coraz wnikliwiej wchodziłem w zagmatwane 
sprawy koleczkowskiego podziemia. Przy pomocy żony, związanej 
z kóleczkowskimi partyzantami, uzyskiwałem coraz wyraźniejszy 
■obraz kaszubskiego ruchu oporu. Wiedziałem, że należą się jego 
uczestnikom pamięć, szacunek i wielkie uznanie.

Jesień 1951 roku. Korzystając z urlopu zdrowotnego po kolej
nym pobycie w szpitalu często urządzałem dłuższe wyprawy w ko-
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leczkowskie lasy, szukając tam zdrowia i... grzybów. Był to rok 
urodzaju tych leśnych owoców. Rosły początkowo na niwach, póź
niej w głębi lasu w bukowych młodniakach. Tam w gąszczach, 
w ustronnych zakątkach, z dala od zgiełku codziennego niełatwego 
ycia, w samotności przeżywałem na nowo moje lata dziecinne.
Często chodziłem nad Sleżę, by posłuchać osobliwego szmeru stru

mienia, przyjrzeć się srebrzystym pstrągom migającym w kryszta
łowej wodzie, wchłonąć w płuca aromat ziół i podziwiać cudowne 
kolory kaszubskiej jesieni. Owego dnia stanąłem na drewnianym 
mostku przerzuconym nad rzeczką, gdzie obok stały potężne 
świerki, pamiętające zapewne dawne knieje lesóckie zalegające 
pustki koleczkowskie i okoliczne wzgórza, ciągnące się od jezior 
kamieńsko-okuniewskich aż po Pradolinę Kaszubską. Pod nimi, 
prawie na całej długości zbudowanej przed laty tamy, rosły kośla
we pędy leszczyny, przywdziane w zielone jeszcze, ale pomarszczo
ne liście, wśród których kryły się w jasnych, a więc dojrzałych 
łuskach laskowe orzechy. Zerwałem kilka tych najbardziej brązo
wych cacek i przy pomocy kamienia wydobyłem ze skorupy miąższ, 
którym nieco się posiliłem. Białopienne brzozy-płaczki tworzyły 
szpaler przy drodze prowadzącej stąd na Wręczkę. Wypłakały już 
z liści zieleń i dumały w swej żółci nad tragicznym losem leśnych 
chłopców, którzy wcale nie tak dawno przemierzali te leśne uro
czyska, pełni wiary w życie, odebrane im niedaleko stąd tak znie
nacka i bezlitośnie przez hitlerowskich siepaczy spod znaku długo- 
skrzydłej gapy. Za drogą, na ziemnych schodkach wzniesień, usa
dowiła się iglasta brać leśna: soserki z pękami igieł na czubkach 
gałęzi, majestatyczne świerki zawsze przyodziane nadzieją, modrze
wie, które dały się skusić swym liściastym sąsiadom roniąc pierw
sze igły i gdzieniegdzie lśniące jodły, rzadka ozdoba naszych lasów. 
A tam w głębi, za bujną łąką czekającą na jesiennych kosiarzy, 
przeróżne drzewa na stromiźnie urządziły licytację wspaniałych 
barw jesieni. Powiew wiatru, który gładził strojnisie leśnych ustro
ni, porywał z ich głów to żółć, to brąz, to czerwień i złoto, ścieląc 
znękaną letnim wyścigiem życia ziemię.

Choć tak wspaniała ta pstrokacizna, dla mnie była dziś prze
szkodą. Ostatnie prawdziwki tej jesieni kryły swe spłowiałe kape
lusze w barwnej mozaice leśnej. Trudno je było odszukać, trudno 
wyłuskać z barwnego podszycia. Postanowiłem uzupełnić koszyk 
opieńkaim i w tym celu udałem się w stronę bukowego szónu 
zalegającego 250. oddział leśnictwa Głodówko, bo wiedziałem, że 
tam były stare bukowe pniaki poprzedników młodniaka, a na ich 

| zmurszałych szkieletach mogły rosnąć kolonie wcale niezgorszych 
I grzybów — opieńków. Grzyby mają w sobie jakąś dziwną przy-
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nętę, pociągają człowieka wciąż dalej i dalej w lesiste ostępy 
i zapomina się o czasie, o obranym kierunku, idzie się wciąż na
przód, aż natrafia na miejsce szczególnie znane: niwy, leśną drogę, 
znajomą polanę, poznany wcześniej strumień. Mnie zatrzymał ów 
bunkier, najstarszy w tym rejonie, zwany rezerwowym, w którym 
poległ kolega po fachu, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, 
porucznik w „Gryfie” — Alfred Loeper. Korciło mnie, by usiąść 
na pniu wśród podrosłych drzew i podumać w leśnej ciszy. Tu na 
dole było zupełnie spokojnie. Lecz w górze, w gałęziach buczyny, 
szemrał swą odwieczną pieśń wietrzyk płynący znad morskich toni 
Bałtyku.

Każdy ma swoje kilka minut w historii, swoją wstawkę do niej — 
pomyślałem — i on, i oni również. Tu złożyli na ołtarzu ojczyzny 
swoją krew, młodość i miłość. Na usta cisnęły mi się słowa, które 
układały się w rymy:

Zamiast grzebów szekac w lese 
Za Sleżą, blisko Piekiełka,
Jó słechół, co za pieśń ,niese 
Ten wiater, co smętno tu łkó.

Żałobnie tu szemią drzewa, 
Żałobnie jęczi gęsti szón... 
Smutno ,je ta lesnó śpiewa, 
Strach bierze na każdy ji tón. 

Czemu ten das tu tak spiewó 
Smętną, żałobną gamą nót?
Czemu człowiek tu tak miewó 
Sę, jakbe u smętarnech wrót?

Choc grzebów tu beło wszędze,
Jó ni miół odwódżi jich rwać... 
Mnie sę zdówało, że będze 
Krew ledzko z nich stregą sę lac. 

Ta zemia, ten piósk nad Sleżą 
Są nacygniony ledzką krwią...
Choc jich proszi tu nie leżą,
Jednak boleść wzdregnęła mną.

Sódł jó blisko bunkra, na pniu, 
Tu, gdze szkolny Loeper sę bił...
I rozmiszlół tak o tim dniu,
I o jich czenach sobie śnił.

I tak rodzić się zaczęła ballada o jedenastu koleczkowskich bo
haterach leśnych kniej. Podjęli walkę ze stokroć liczniejszym wro
giem. Dziewięciu poległo, dwóch trafiło do Stutthofu.
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Jednósce jich beło chłopa,
Wszesce wesołi, w sele lat...
Legie z rąk morderce-szkopa,
Co na nas miół kulą i bat!

Choc Miemców beł pewno tesąc,
Cali dzeń trwół zażarti bój...
I wiele chcało mie przesąc,
Że za jich trzech pódł jeden swój.

Nierówno to bela walka.
*Ju są zamikó pierzcóń w krąg...
Choc w bunkrze zapadła balka,
Komendant Loeper są nie zląkł.

Zbliżał sią zmrok, a ja wciąż siedziałem na pniu. Dopiero ziąb, 
który wywlókł sią z mokradeł Zagórzanki, spądził mnie z leśnego 
miejsca zadumy. W domu z pomocą żony Marysi jakoś te nieudolne 
strofy wygładziłem i spisałem na papierze. Dodaliśmy nastąpne 
zwrotki i amatorskie dzieło było gotowe.

Pódł Ronda, Liedtce nie żele,
Sztebi i Kustusz legie też...
Jo wiem, co Bieszk i Pionk czele,
Cze śmierć żniwiła wzdłuż i wszerz.

Wieczór jich wiezie na wozu,
Jeż tej jich miele wieldżi strach...
Zrzucele jich do szprechuzu,
Zagrzebale po sedme dniach.

Ballada od tej chwili — z braku innych, bardziej doskonałych 
utworów — stała sią żelaznym punktem wszystkich uroczystości 
szkolnych Koleczkowie, Chwaszczynie i Bojanie. Tak sią bowiem 
stało, że z dniem 1 stycznia 1954 roku zostałem na wniosek władz 
gminnych służbowo przeniesiony do szkoły w Chwaszczynie w celu 
wyprowadzenia tej placówki z zastoju, jaki ogarnął ją wskutek 
trudności kadrowych. Działalność na nowym miejscu rozpocząłem 
od prac remontowych. Po roku znowu znalazłem sią w klinice, 
a po jej opuszczeniu komisja lekarska zaleciła mi pracę w ogra
niczonym wymiarze godzin lekcyjnych. Trudności materialne i ro
dzinne oraz czasowa rezygnacja ze wzglądu na stan zdrowia z kie
rownictwa szkoły zmusiły mnie do powrotu w 1956 roku do Kołecz
kowa. Po ukończeniu specjalistycznego kursu z zakresu higieny 
szkolnej zająłem się w szkole tą dziedziną, a do pomocy zorgani
zowałem koło młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża.

W dniu 15 marca 1959 roku w wiejskiej świetlicy w Koleczko-
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wie młodzież czerwonokrzyska zorganizowała akademię w związku 
z XV rocznicą śmierci partyzantów koleczkowskich nad Sleżą. Za
proszono byłych partyzantów, członków „Gryfa Pomorskiego” i ich 
najbliższe rodziny. Przybyli trzej bracia Liedtkowie, Teodor Bie- 
szke, Antoni Galuhn, Wiktor Bruhn, Augustyn Hewelt, bracia Gór
scy, rodziny Loeperów, Kustuszów, Kepków i wiele innych. Przy
byli też przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i komba
tanci z sąsiednich wsi.

Akademię prowadzili członkowie organizacji pecekowskiej. Jej 
osnowę stanowił referat ukazujący przebieg wojny i okupacji na 
Wybrzeżu. Wiersze oraz pieśni żołnierskie i partyzanckie ilustro
wały słowa referatu. Danuta Żuchlińska deklamowała „Wester
platte”, Regina Stanka wiersz „Kępa Oksywska”, Irena Loeperówna 
utwór „N-emcom”, a jej siostra Elwira „Hymn Polski Walczącej”. 
Mój syn Kazik recytował, mimo swoich ośmiu lat bardzo poważnie 
i z przejęciem, „Balladę o koleczkowskich partyzantach”. Był też 
apel poległych, kwiaty dla gości. Minutą ciszy uczczono pamięć 
poległych partyzantów. W trakcie akademii udekorowany zostałem 
złotą odznaką PCK.

Mimo że z dniem 1 września 1959 roku objąłem kierownictwo 
szkoły podstawowej, a później Szkoły Przysposobienia Rolniczego 
w Bojanie, kontakty z Koleczkowem pozostały wciąż żywe. Na 
początku 1964 roku redaktor Józef Matynia z gdańskiej rozgłośni 
radiowej przygotowywał w Koleczkowie audycję o oddziale party
zanckim porucznika Alfreda Loepera. Znalazłem się wśród osób 
relacjonujących wydarzenia okupacyjne na tym terenie, a syn 
Kazik uwiecznił na taśmie mój wiersz o koleczkowskich partyzan
tach. Audycja była emitowana przez gdańską rozgłośnię radiową 
pod tytułem „Ballada o koleczkowskich partyzantach” 8 marca 
1964 roku w związku z dwudziestą rocznicą bitwy nad Sleżą.

Ballada o chłopcach z koieczkowskiego lasu zataczała coraz szer
sze kręgi, porywała umysły, budziła świadomość wydarzeń, nakła
niała do refleksji, zagrzewała dyskusje i serca. Coraz więcej dzien
nikarzy wgłębiało się, wgryzało w ten temat. Pojawiają się też 
pierwsze, zrazu skromne, opracowania naukowe. Tematykę podej
mują moi następcy w Koleczkowie, kierownicy szkół: Józef Bieszk, 
Eugeniusz Wąsik, Wojciech Klank, Kazimierz Piotrowicz. Kierow
nik koieczkowskiego klubu „Ruch”, Franciszek Majkowski, przy
stąpił do organizacji biegów przełajowych młodzieży wiejskiej szla
kiem walk partyzantów kaszubskich, najpierw o zakresie lokalnym, 
a później — przy współudziale zrzeszenia Ludowe Zespoły Sporto
we, organizacji ZBoWiD-owskich i innych — corocznie w skali 
ogólno wojewódzkiej. Wejherowski hufiec Związku Harcerstwa Pol-
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skiego, który przybrał imię Partyzantów Kaszubskich, przepro
wadził kilka złazów drużyn harcerskich do Kołeczkowa. Napisałem 
kilka podręcznych przewodników na użytek złazów, wycieczek 
pieszych i rowerowych, rajdów samochodowych partyzanckim 
szlakiem. Wygłaszałem gawędy, referaty, szkice historyczne na 
prawie wszystkich tych imprezach, którym towarzyszyła nieod
łącznie partyzancka ballada.

W dwudziestą rocznicę wydarzeń lutowych 1944 roku pod Pie
kiełkiem odsłonięto w Koleczkowie głaz pamiątkowy, a szkoła 
i drużyna harcerska otrzymały imię Partyzantów Kaszubskich. 
Znacznie wcześniej kierownik Wojciech Klank zrekonstruował 
w zagajniku przy koleczkowskiej szkole bunkier dowódcy por. 
A. Loepera zwany „Lwią Jamą”, który stał się oryginalną izbą 
pamięci gromadzącą pamiątki po partyzantach i literaturę poświę
coną tej tematyce.

W dniu 8 stycznia 1967 roku Koleczkowo, jako pierwsza wieś' 
w powiecie wejherowskim, odznaczone zostało Odznaką Tysiąc
lecia. Na tę uroczystość patriotyczną napisałem montaż słowno- 
-wokalny „Partyzancki bój pod Koleczkowem”, w którym między 
innymi umieściłem swoją „Balladę”, wiersz Alojzego Nagła 
„Swiódk” i utwór poetycki Wojciecha Klanka „Pamięci partyzan
tów kaszubskich z Kołeczkowa”. Redaktor „Zielonego Sztandaru”,. 
Zdzisław Ropiński, w wielkanocnym numerze tej gazety z 1975 roku 
w artykule zatytułowanym „...Jakby u cmentarnych wrót...” zacy
tował fragmenty koleczkowskiej „Ballady”. Ukoronowaniem tej 
mojej całej działalności, której celem było — jak już poprzednio 
wspomniałem — wprowadzenie okupacyjnej działalności koleczko- 
wian na karty historii, stała się książka wydana przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie w roku 1978 w Gdańsku pod tytułem „Nad 
Sleżą — Zarys walk Kaszubów lesockich”. Tej książce towarzyszą 
również fiagmenty „Ballady o koleczkowskich partyzantach”.



Me kożde kółko równo sę krący

— Tak to ju je, że kółka rozmajice sę krącą: jednó chutko, 
dredżie pomalutku, a są i taki, chteme wcale nie chcą sę obracac — 
uzasadniał na zebraniu partyjnym swe obawy sołtys Paweł Specht. 
Zdania były w ogóle podzielone, gdy jako sekretarz gromadzkiego 
komitetu partii zaproponowałem mojej macierzystej podstawowej 
organizacji w Bojanie założenie kółka rolniczego. Wysuwając tę 
propozycję, miałem na uwadze przede wszystkim jej dwa aspekty: 
konieczna była szeroka mechanizacja prac polowych i stworzenie 
we wsi o dobrych tradycjach rolniczych silnego, prężnego, zwar
tego kolektywu samorządowego. Wiele dobrych gospodarstw rol
nych, z których część przejęli od rodziców młodzi gospodarze, 
absolwenci miejscowej szkoły przysposobienia rolniczego, miało 
trudności z terminową i solidną obróbką ziemi. Koniki, owszem, 
zrobią wiele i na czas, ale w mniejszych gospodarstwach. Tam 
jednak zjadają znaczną część plonów i są — jak to pisano w czaso
pismach rolniczych — nieekonomiczne. Rolnictwu potrzebny był 
rozmach, a ten zależny był właśnie od czterech kółek z silnikiem 
w środku. Tradycja przeniosła aż w lata sześćdziesiąte stary, nie
dobry nawyk. Każdy na swoim podwórku sam sobie rzepkę skrobał, 
a tu nowe czasy wymagały zespołowego działania nie tylko dla 
dobra samych gospodarstw, ale i dla dobra całej społeczności wiej
skiej.

Dlatego też obstawałem przy swoim. Jako syn gburski czułem ' 
tę potrzebę i z przekonaniem o tym mówiłem w szkole rolniczej 
oraz na kursach przysposabiających do zawodu rolnika, które p-’zez 
wiele lat prowadziłem. Młodych raczej miałem za sobą, ale oni 
nie chcieli robić rewolucji w swoich domach, w których stareszko- 
wie mieli dużo — i to dobrze, że mieli — do powiedzenia. Ceniłem 
zawsze mądrość siwych włosów i dlatego moim absolwentom 
chciałem pomóc w przekonywaniu ich rodziców. O znaczeniu me
chanizacji coraz częściej mówiłem na zebraniach szkolnych i wiej
skich, na posiedzeniach rad pedagogicznych szkoły podstawowej 
i rolniczej, w rozmowach prywatnych z rolnikami, a teraz wystą
piłem na zebraniu organizacji partyjnej. Nie zamierzałem nic na
rzucać, przekonywać — jak to wówczas było modne — na siłę. 
Decyzja o przystąpieniu do kółka miała zapaść większością głosów 
najpierw wśród członków partii, później wśród ogółu rolników. 
Nie było to ani proste, ani łatwe. Widmo kołchozów wciąż wisiało
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nad kaszubską wsią, a opowiastki o nędzy kołchoźników, wspól
nych kotłach i żonach były rozsiewane nie tylko przez przeciwni
ków socjalizmu. Przekonywałem moich rozmówców, że w naszym 
kraju nie mają szans radzieckie formy wiejskiej kolektywizacji, że 
ziemia jest i pozostanie własnością rolników, ale jakieś inne formy 
współdziałania są konieczne. Era „każdy sam sobie rzepkę skrobie” 
nie odpowiada naszym czasom, tak w ustroju socjalistycznym, jak 
i kapitalistycznym. Trzeba szukać właściwych i mądrych form 
i metod współdziałania, a takimi w moim odczuciu mogą być kółka 
rolnicze. y

— To je cos nowego, ledze za tim nie pudą — oponowali nie
którzy towarzysze z organizacji. — Niech rząd wprowadzy sóm we 
wszetczich wsach kółka -— wymigiwali się inni. — Ale to nie jest 
wcale coś nowego — tłumaczyłem — kółka rolnicze to stare orga
nizacje rolników jeszcze z okresu zaborów, nawet tu na Kaszubach. 
W sąsiednim Koleczkowie Fianciszek Kustusz, znany działacz lu
dowy, jeszcze przed pierwszą wojną światową założył kółko rolni
cze i wieś ta na tym dobrze wyszła. Sprowadzono wiele maszyn, 
rozbudowano gospodarstwa rolne, ba — kółko nawet dla swoich 
potrzeb przeciągnęło z Kielna do Kołeczkowa prywatną linię tele
foniczną. I dziś koleczkowskie kółko, reaktywowane przed paroma 
laty, dobrze działa. Podobny wzór daje kółko dobrzewmskie, któ
rym kieruje znany wszystkim rolnik Jan Libon. Oczywiście, są 
kółka, w których nie wszystko kręci się tak, jak kręcić się powin
no, ale to zależy od ludzi. Najgorsze, gdy do społecznej działalności 
wkradną się kombinatorzy i złodzieje. Płaszczem społecznikostwa 
można zakryć cwaniactwo i inne plugawe nawyki. Ale u nas 
w Bojanie do tego nie dopuścimy. \

— Ale me ni móme detków na trekre i maszine — snuli swe 
obawy najmniej świadomi. Trzeba było znowu cierpliwie tłuma
czyć, że wieś ma na swoim koncie w banku przeszło milion złotych 
tak zwanego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i że to jest martwy pie
niądz, a mógłby służyć bojańskim rolnikom. Jedynym dysponen
tem tego kapitału jest właśnie organizacja kółkowa.

Na tym zebraniu nie poddałem mojego wniosku pod głosowanie, 
bo doceniałem stare przysłowie: „Co nagle, to po diable”. Ale za
siałem w duszach towarzyszy ferment, drożdże niepokoju myśli 
i wiedziałem, że albo z tego zacieru wyfermentuje dobre wino, albo 
zacier skiśnie i trzeba go będzie wylać lub na nowo przerabiać na 
inną jakość.

Stało się to pierwsze. Na styczniowym zebraniu partyjnym rol
nicy sami zażądali głosowania. Wypadło pomyślnie, nawet bardzo 
pomyślnie, bo za utworzeniem kółka rolniczego głosowała znako-
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mita większość. Tylko dwóch wstrzymało się od głosowania. Tak 
więc nie istniejące jeszcze kółko zaczynało się kręcić, przynajmniej 
nabierać rozmachu.

— Wiedzół jem, że wa dobrze przemeslita sprawę — rzekłem po 
głosowaniu. — Tu w Bojanie są dobre tradycje społecznikowskiej 
roboty. Sami zaraz po wojnie założyliście wodociąg wiejski, który 
wam i szkole dobrze służy, sami doprowadziliście bez czyjejkolwiek 
pomocy przewody elektryczne do waszych zagród i szkoły, poma
galiście podnieść z ruin budynek szkolny, współpracując z moimi 
poprzednikami Bernardem Rohdą, Stefanem Roplem i Franciszkiem 
Mańkowskim, to i teraz ze mną zbudujecie dobre kółko, bo gdy 
będziemy dobrze od samego początku hartować oś, to i kółka na 
niej dobrze będą się kręcić. — Ta moja deklaracja pomocy podo
bała się wszystkim i podbudowała ambicje bojańskich partyjnia
ków.

Nie liczyłem jednak wyłącznie na nich, alle również na dobrych 
i wypróbowanych bezpartyjnych społeczników. Zadeklarowali po- 

^ moc i współudział w tworzeniu kółkowej organizacji tacy społecz
nicy, jak obaj Damaszkowie (Antoni II i Antoni III), Józef Szczo- 
drowski (senior), Józef Bojkę, Franciszek Klawiński, Julian By- 
chowski i inni. Obok członków partii wnieśli swój wkład finansowy 
na pierwszą działalność kółka, a na zebraniu marcowym 1964 roku 
nie tylko zadeklarowali przynależność do samorządu wiejskiego, 
ale i agitowali innych. Lecz sporo rolników stanęło na uboczu i cze
kało, jaki chleb z tego nowego ciasta wyrośnie. A wyrósł dobry, 
choć trudu i mozołu było dużo, zbyt dużo, bo i na to podwórko 
zaczęn wciskać się kombinatorzy, którzy chcieli zbierać plon z cu
dzej roboty.

Na marcowym zebraniu wybrano zarząd kółka z prezesem Fran
ciszkiem Szenkiem na czele. Do zarządu weszlli też nauczyciele: 
ja jako sekretarz, kolega Bernard Głombiowski jako przewodni
czący komisji rewizyjnej, później Teodor Lehman. Dwie nauczy
cielki — Urszula Młyńska i Henryka Mielnik — zasiliły współdzia
łającą z kółkiem organizację kobiecą — Koło Gospodyń Wiejskich. 
Skarbnikiem wybrano trafnie sołtysa Spechta, który wyznawał 
zasadę: zanim wydasz złotówkę, obejrzyj ją z jednej i drugiej 
strony i jeszcze raz, aby nie była wydana zbyt pochopnie. Księgo
wość powierzono mojej żonie Marii, przewodniczącej koła gospo
dyń.

Nastała robocza wiosna. Chłopskie koniki ruszyły W pole, a w Bo
janie czekano na stalowe rumaki. Nareszcie z powiatu przyszła 
wiadomość, że należy je odbierać. Pojechał zarząd z księgową, by 
uprawomocnić sprawy bankowe, zadośćuczynić wymaganiom pa-
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pierkowym i wybrać to, co najbardziej we wsi było potrzebne. 
Zabrano pieniądze od udziałowców na zakup paliwa, olejów, na 
rejestrację pojazdów. Na powrót zarządu czekano długo i niecierpli
wiono się.

— Są, jadą! Cało grepa żelastwa i ledzy na dwóch trekrach! — 
Taką wiadomość przyniosły dzieci do szkoły. Wywołano mnie z le
kcji. Wyszedłem na szkolne podwórko, a tam równo i paradnie 
ustawiono dwa małe „Ursusy”. Na przyczepach maszyny towarzy
szące ciągnikom: pługi, kultywatory, siewniki, talerzówka, opylacz 
i kilka innych. Sołtys zorganizował już konewkę i poprosił mnie, 
abym dokonał aktu chrztu tego, co przywieźli z miasta. Była tra
dycyjna lampka wina, nieodzowne w takich okolicznościach prze
mówienie, a nauczyciel Głombiowski całą tę uroczystość utrwalił 
na kliszy. Nie można było opędzić się od dzieciarni, która również 
chciała być świadkiem niebywałej sceny wkraczania mechanizacji 
do naszej wsi.

Byłem — zresztą jak wszyscy — bardzo wzruszony. To, że ludzie 
przyjechali właśnie do szkoły i tu nadano imiona „Klementyna” 
i „Walentyna” ciągnikom, które miały przynieść ulgę wsi, miało 
swoją wymowę. Swoją własną radość chcieli — jak to w momen
tach wielkiego wzruszenia bywa — dzielić z moją. Był to swoisty 
dowód uznania dla mnie i mojej koncepcji pchnięcia wsi na nowe 
tory rozwoju. Takie postawienie sprawy mobilizowało mnie do 
dalszego wysiłku.

Szybko okazało się, że dwa ciągniki nie wystarczają. Zakupiono 
z zarobionych pieniędzy trzeci, stary „Ursus” z najwcześniej pro
dukowanych w Polsce. Przydał się, gdy kółko wraz z całą wsią 
przystąpiło do realizacji podjętego czynu tysiąclecia na zbliżające 
s:ę Millenium — utwardzenia drogi kościelnej do Kielna. Stanęła 
umowa, że dwa kółka i dwie wsie — Bojano i Kielno — połączą 
się asfaltówką. Myśmy swoje zrobili, wkładając w to wiele wysiłku 
i serca, nasi sąsiedzi zawiedli i droga została zrobiona tylko do 

'granic naszych sąsiadów. Niewykorzystany wysiłek, zmarnowany 
trud, ale jakie lekarstwo zastosować na niesłowność i brak ambicji?

Zmieniali się prezesi, dyspozytorzy, ale ja, moja żona i skarbnik 
trwaliśmy na swych posterunkach, a kółko umacniało się, rozwijało 
i rosło. Nie mieliśmy kłopotu z pieniędzmi, choć świadczyliśmy 
usługi po najniższych cenach, natomiast były spore kłopoty z ludź- 
im Trzeba było ich wychowywać, uczyć oszczędności, poszanowa
nia mienia społecznego, organizacji pracy, a także zwykłej uczci
wości. Niektórym trzeba było — jak to się pospolicie mówi — dep
tać po piętach. Były nawet próby przywłaszczania sprzętu, pijackie.
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eskapady nocne traktorzystów, ale zarząd starał się w porę złu 
zapobiec.

— Hej! Wstajita! Naszi tłeką trekre po polach! — Prezes Broni
sław Grablowski zbudził mnie z żoną. Nie było nam ciężko wstać 
po północy i sprawdzić, co się dzieje w terenie. Zazwyczaj poma
gały słowa. Złapani na gorącym uczynku sprawcy wyrażali skruchę 
i na ogół się poprawiali. Były nawet przypadki, że stawali się 
solidnymi pracownikami. Takich nocnych wypraw i innych kon
troli było' wiele, ale cieszyło to, że przynosiły pożądane efekty. 
Bywało też, że trzeba było ludzi zmieniać, pozbywać się niepopraw
nych pracowników. Nie robiono niczego pochopnie, bez uzgodnie
nia z komisją rewizyjną lub ogółem członków kółka. Dlatego też 
decyzje zarządu były akceptowane przez wieś.

Zarząd miał coraz więcej pracy. Niejedną nockę przesiedziało 
się nad aktami, zestawieniami, bilansami. Rozważano na bieżąco, 
co należy zmienić, co przedsięwziąć, by było lepiej, jeszcze lepiej, 
by był postęp z roku na rok.

Początkowo bazami kółka były podwórka chłopskie, ale to nie 
gwarantowało sprawności sprzętu przez dłuższy czas. Za wiele było 
kasacji sprzętu, przedwcześnie ulegał wyeksploatowaniu nie przez 
pracę, lecz przez niewłaściwe konserwowanie i działania atmosfe
ryczne. Po kilku latach dorobiliśmy się wreszcie swojej bazy. Otrzy
maliśmy działkę ziemi poniemieckiej w środku wsi. Została ogro
dzona i zagospodarowana. Powstały pierwsze garaże, warsztat, ma
gazyn paliwa i części zamiennych. Położenie bazy miało swoje 
pozytywne i negatywne skutki. Ulokowanie sprzętu w oświetlonej 
bazie w środku wsi lepiej go zabezpieczało przed amatorami spo
łecznej własności i dawało lepszą kontrolę nad sprzętem i pra
cownikami. Ujemną stroną było to, że baza położona we wsi wpły
wała niekorzystnie na naturalne środowisko, tym bardziej że obok 
placu i garaży przepływała struga Kacza. Środki chemiczne, nie
odzowne w pracy kółka, zanieczyszczają powietrze. Dlatego też 
planowano przeniesienie bazy poza wieś.

Dążyliśmy do ustabilizowania załogi, bo z ludźmi, szczególnie 
dobrymi fachowcami, w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich aglo
meracji przemysłowo-portowych nie było łatwo. Latem było pracy 
aż nadto. Bywały okresy, kiedy nie mogliśmy podołać zamówie
niom na usługi rolnicze. Natomiast w zimie ludzie nie zawsze mieli 
zapewniony front pracy. Dlatego zarząd szukał na okres zimowy 
zatrudnienia dla ciągników poza wsią. Znaleźliśmy dobre prace 
transportowe w przemyśle stoczniowym. Szczególnie dobrze współ
pracowało się nam z gdyńskim „Klimorem”.

Kiedy różnie oceniano pracę samorządnych kółek, nasze kółko
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w Bojanie obracało się pomyślnie. Nie zdarzyło się w Jego dzie
sięcioletniej działalności, by roczny bilans zamknął się stratami. 
A były lata, że zysk wynosił sto i więcej tysięcy złotych. Większość 
nadwyżki pieniężnej przeznaczaliśmy na nowe inwestycje, ulepsze
nia i zakup drobnego, ale potrzebnego rolnictwu sprzętu, który był 
wyłączony z funduszu postępu rolniczego. Nie żałowaliśmy też pie
niędzy dla wyróżniających się pracowników i społeczników, dzięki 
którym osiągaliśmy takie wyniki. Znaczne kwoty z nadwyżki poszły 
na cele oświatowe i kulturalne. Zakupiono dla szkoły telewizor, 
kuchnię elektryczną, różne pomoce dydaktyczne, książki do szkol
nej biblioteki; abonowano czasopisma dla ogniska kultury, zespo
łów samokształceniowych, członków zarządu; zorganizowano bogatą 
biblioteczkę rolniczą, wyasygnowano znaczną kwotę na sztandar 
dla drużyny harcerskiej oraz na sprzęt sportowy. Świadczono szkole 
nieodpłatnie transport, tak bardzo potrzebny w czasie przebudowy 
i rozbudowy jej budynku. Opłacano niektórych prelegentów Uni
wersytetu Powszechnego działającego przy szkole. Są to tylko przy
kłady stałej pomocy szkole i działającym przy niej placówkom 
kultury.

Pewien procent funduszy z nadwyżek przeznaczano na cele socjal
ne dla pracowników kółka, jego członków i ich dzieci. Organizo
wano wieczorki towarzyskie, choinkowe zabawy z prezentami dla 
dzieci, dofinansowywano harcerską i ogólną akcję letnią. To wła
śnie dzięki przychylnemu stosunkowi kółka młodzież szkolna mogła 
zwiedzić Frombork, Malbork, Westerplatte, kaszubską krainę jezior 
i wybrzeże Bałtyku. Dla dorosłych, a szczególnie członków zespołu 
młodych rolników, zorganizowano wycieczki do ośrodków postępu 
rolnictwa w Lubaniu i Malinowie, do szkoły rolniczej w Kłaninie 
oraz krajoznawcze wyprawy do Potulic, gdzie wielu mieszkańców 
tej ziemi było więzionych przez hitlerowskie władze okupacyjne, 
do kolebki naszej państwowości — Biskupina, Gniezna, Kruszwi
cy. do grot mechowskich, w lasy piaśnickie, do Jastrzębiej Góry, 
Domu Rybaka we Władysławowie oraz na Półwysep Helski.

W miarę rozwoju kółka rolniczego coraz bardziej skomplikowana 
stawała się księgowość. Aby podołać tej pracy, ukończyłem w 1968 
roku zaoczny kurs księgowych kółek rolniczych i międzykółkowych 
baz maszynowych w Gdańsku i jako kwalifikowany księgowy mo
głem pomóc mojej żonie w coraz trudniejszej pracy. Dobrze pro
wadzona księgowość zapewniała właściwe prowadzenie gospodarki 
nie tylko mechanizacyjnej i samorządowej, ale i innych działów. 
Kółko dostało kilkanaście hektarów z Państwowego Funduszu 
Ziemi, podjęło usługi cherrtizacyjne i sprzedaż nawozów mineral
nych oraz pasz wszelkiego rodzaju. Przybywało też ciągników
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i różnorodnych maszyn rolniczych. Pod koniec naszej działalności 
dysponowaliśmy jedenastoma ciągnikami. Wartość sprzętu sięgała 
dwóch milionów złotych. Na kursach uzupełniali kwaliiiKacje tra
ktorzyści, mechanicy i inni pracownicy kółka. Zatrudnialiśmy też 
coraz bardziej kwalifikowanych, przeważnie miejscowych, absol
wentów szkół zawodowych.

Wraz z kółkiem rosła organizacja partyjna. Aktywiści kółka, 
a także pracowr my deklarowali przynależność do partii, która 
uważała samorząd chłopski za swój twór i poświęcała mu viele 
uwagi. Bojańska komórka partyjna z siedemnastoma rolnikami 
stała się przodującą organizacją w gminie Kielno. Symbioza samo
rządu wiejskiego z organizacją partyjną była korzystna dla obu 
stron. Ludzie wciągali się coraz pełniej w samorządne zespołowe 
życie wsi.

Może ktoś zapytać, dlaczego jako nauczyciel . kierownik szkoły 
włączyłem się w nurt gospodarczy i społeczny życia wsi. Czy nie 
było to kosztem pracy dydaktycznej, słowem kosztem szkoły? — 
Wręcz przeciwnie. Grono nauczycielskie i szkoła wrastały coraz 
bardziej w środowisko, stąd oddziaływanie na młodzież i społe
czeństwo dorosłe było pełniejsze. Potrzeba oświaty, zdobycia od
powiedniego, potrzebnego na wsi zawodu i statusu społecznego 
zdobywała prawo obywatelstwa w naszej wsi, gdzie wcale nie tak 
dawno szkołę widziało się jako zło konieczne. Nie pracowałem sam. 
Pomagała żcna i córki. Maryla — absolwentka studium rizyko- 
terapii, pozostająca przez pewien czas bez pracy w swoim zawodzie, 
pomagała w księgowości i pracy kulturalnej w ognisku przyszkol
nym. Małgosia — z wykształceniem ogrodniczym — pracując jako 
powiatowa instruktorka kół gospodyń wiejskich, pomagała mi szko
lić młodzież, przysposabiając ją do zawodu rolnika.
^ Cała praca we wsi zazębiała się, koncentrowała wokół organizacji 
partyjnej i kółka rolniczego. Każda organizacja i instytucja wiej
ska widziała konkretny cel swojej działalności. Jedna uzupełniała 
drugą, stanowiła jakby część wielkiej machiny postępu. A bazą 
materialnego wsparcia tej działalności, siłą napędową tego zespo
łowego działania było kółko rolnicze.

Początek lat siedemdziesiątych przynosi na wieś powiew modnej 
gigantomanii. Postanowiono scalić kółka rolnicze w gminne spół
dzielnie kółek rolniczych. Doszło do tego, że część kółek, opano
wanych przez ludzi nieuczciwych, poszła w rozsypkę. Groziło im 
bankructwo. Ale trzeba też pamiętać, że był to początek naturalnej 
śmierci z takim trudem stworzonej idei samorządu wiejskiego. 
Zarząd naszego kółka rolniczego dostrzegł to zło i dlatego do końca 
opierał się zamiarowi tworzenia przedsiębiorstw z szyldem spół
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dzielczości. Przyparci do rauru polityką szantażu słownego i eko
nomicznego, w 1974 roku podpisaliśmy z bólem serca statut spół
dzielni kółek rolniczych w Kielnie. Przez pewien czas walczyliśmy
0 prawa samorządowe, które nie zostały oficjalnie zniesione, ale 
przegraliśmy tą walkę. Presja płatnych biurokratów była tak wielka, 
że poddaliśmy się złym dla samorządu wiejśkiego czasom. Wygrali 
sceptycy stroniący od kółek. W Bojanie wprawdzie pozostało kółko, 
ale co z tego za pociecha, skoro tak rozkręcone kółka szybko utra
ciły swój rozpęd i zaczęły się kręcić wolniej, coraz wolniej, aż 
wreszcie mknęły w bezruchu.

Już tylko jako człowiek pióra starałem się ratować ideę samo
rządu wiejskiego, pisząc artykuły do różnych pism. Przytoczę fra
gment mojej wypowiedzi zamieszczonej w tygodniku „Plon z datą 
22 lipca 1977 roku w artykule pod tytułem „Samorząd chłopski 
prawdziwą szkołą demokracji”:

„...Samorząd chłopski, który był prawdziwą szkołą demokracji 
na wsi, zastąpiono zbiurokratyzowanymi instytucjami, które w po
równaniu choćby do osiągnięć bojańskiego samorządu nic nowego 
nie wniosły, a raczej zasłynęły niegospodarnością i w wielu dzie
dzinach niezaradnością. Nie mam zamiaru krytykować samej zasady 
tworzenia silnych organizmów gospodarczych, ale krytykuję oder
wanie ich od rolnika i jego spraw, nieuzasadnione unikanie i lekce
ważenie samorządu chłopskiego, co jest niezgodne z wytycznymi 
VI Plenum KC PZPR. I jeszcze jedno. Nie można — moim zda
niem — potraktować wieloletniego dorobku gospodarczego kółek 
jako państwowego, a nie chłopskiego. Zapomniano, kto był i jest 
twórcą Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Nie tylko spółdzielnie kółek 
rolniczych oderwały się od chłopskich problemów, od samorządu 
wiejskiego. Podobnie traktuje kółka rolnicze gminna służba rolna
1 sam urząd gminny. Faktem jest, że w pracy kołek rolniczych 
nastąpiła stagnacja, że formy współdziałania spółdzielni kółek rol
niczych z korkami nie są najlepsze i wymagają dość poważnych 
przemyśleń i zmian. Wierzę jednak w to, że samorząd chłopski ma 
szansę wyjścia z impasu, że spółdzielnie kółek rolniczych pod na
ciskiem mas chłopskich, terenowych organów administracji pań
stwowej i czynników politycznych zmienią swój stosunek do kółek 
rolniczych. (...) Kółka rolnicze staną się znowu prawowitym gospo
darzem swojej wsi”.

Jak do tej pory, kółka się jeszcze nie kręcą.
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Srebrno zema na Kaszebach

Jesień tego roku była piękna. Jej złoty okres przedłużył się na 
pierwszą dekadę listopada. Nocne przymrozki przyodziały złotawą 
żółć i rudą czerwień drzew w srebrzyste, migające w blaskach 
rannego słońca perełki zmarzniętej rosy. Oszronione girlandy dru
tów, którymi opleciono wsie i pustki rozsiane wśród malowniczych 
pagórków, w ostrym, ale zdrowym powietrzu przekazywały sobie 
osobliwą melodię zwiastującą nieuchronną zimę. Buczały o wscho
dzie słońca swą metaliczną muzykę prawie tak, jak zwykły to czy
nić w mroźne wieczory podczas siarczystego mrozu. Owo buczenie 
przycichało w miarę jak słońce wznosiło się wyżej i zamieniało 
szron w mieniące się kolorami tęczy krople kryształowej wody. 
Nad wklęsłościami terenu, nad torfowiskami i łąkami towarzyszą
cymi wstędze strumienia Kacza wzniosły się opary, a nad koronami 
plączących rosą drzew niebieskawe mgiełki, wśród których gdzie
niegdzie pojawiły się barwne wstęgi mini-tęcz. Gdy rolnicy wyszli 
w pole, by zebrać ostatnie płody lata: brukwie przykryte soczystą 
zielenią wciąż mokrych liści, niewielkie poletka kapusty, ostatnie 
zagony marchwi i pozostawione w kopcach na kartofliskach ziem
niaki, szron już zupełnie nikł. Plony ziemia rodzi tu niewielkie, ale 
mizerny-wzątk pragnie nadrobić swą niepowtarzalną urodą.

Lubiłem barwną jesień i często, zanim zabrzmiał szkolny dzwo
nek, wychodziłem za wieś na niewielką łączkę pod Zinkową Chojną 
ze swoją żywicielką krowiną i cieszyłem się urokami polskiej jesie
ni. Tę łączkę przydzielił mi przewodniczący Gromadzkiej Rady 
Narodowej, koleczkowianin Leon Blaszkowski.

Tego dnia wyprowadziłem kj?owinę też wcześnie, by zaraz po 
lekcjach ściągnąć ją do obórki, bo na trzecią po południu zwoła
łem ważne zebranie. Poprosiłem społeczną radę ogniska kultury, 
w skład której — obok przedstawicieli rady pedagogicznej, sołtysa 
i zarazem sekretarza organizacji partyjnej — wchodzili przedsta
wiciele wszystkich organizacji wiejskich. Od kilku lat pełniłem 
bowiem społeczną funkcję kierownika ogniska kultury w bojań- 
skiej szkole. W latach sześćdziesiątych powołano w powiecie wej- 
herowskim prawie przy każdej szkole wiejskiej w miejscowościach, 
w których nie było odrębnej placówki kulturalnej, przyszkolne 
ogniska kultury, wyposażone w najniezbędniejszy sprzęt, aparaturę 
audiowizualną, biblioteczki i konieczne pomoce do prowadzenia 
pracy kulturalno-oświatowej. Opiekę nad tymi placówkami spra
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wował Powiatowy Dom Kultury. Był to dobry pomysł. Zaktywizo
wano w ten sposób życie kulturalne w zaniedbanych wsiach ka
szubskich.

Na zebranie przybyli wszyscy zaproszeni przedstawiciele wsi — 
razem dwanaście osób. Pod rozwagę zebranych poddałem projekt 
konkursu pod nazwą „Srebrna zima na Kaszubach”. Celem tego 
konkursu miał być szeroki udział przyszkolnych placówek kultu
ralnych w obchodach 25 rocznicy Polski Ludowej, rozszerzenie 
działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej pod
czas zimy. Konkurs stawiał również jego organizatorom zadanie 
rozbudzenia różnorodnych inicjatyw środowiskowych i zaangażo
wania do jego realizacji jak najwięcej organizacji i stowarzyszeń 
wiejskich. Dlatego właśnie tak szeroki był udział przedstawicieli 
społeczności wiejskiej w zebraniu.

Po wszechstronnej wymianie poglądów i dokładnym rozważeniu 
ca1 ej sprawy ustalono, że bal sylwestrowy w tym roku zorganizuje 
komitet rodzicielski. Dochód z tej imprezy przeznaczy się na uro
czystość choinkową dla uczniów naszej szkoły. Kółko rolnicze po
stanowiło w styczniu 1970 roku urządzić kulig szlakiem walk 
w lasach lesóckich. Strażacy zobowiązali się przygotować w lutym 
festyn w związku z pięćdziesięcioleciem istnienia w Bojanie Ochot
niczej Straży Pożarnej. Nad organizacją karnawałowego balu ma
skowego miały zastanowić się kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Najpoważniejszą imprezę zaplanowano na 22 marca. Miała to być 
poświęcona 25 rocznicy wyzwolenia centralna uroczystość w gminie, 
a jak się później okazało i w powiecie wejherowskim. Przygoto
waniem tej ostatniej imprezy, ze względu na/jej wagę, miały zająć 
się wszystkie organizacje wiejskie.

Nic nie zapowiadało tego, co miało się stać ostatniego dnia 
1869 roku. Owszem, mróz chwycił już w drugie święto Bożego 
Narodzenia i trzymał do samego sylwestra. Ale był to mróz przy
jemny, zdrowy, bo niezbyt silny. Termometry w czasie dnia wska
zywały zaledwie kilka stopni poniżej zera, a nocą temperatura nie 
schodziła poniżej dziesięciu stopni. Rolnicy z pewnym ociąganiem 
okrywali na dobre swoje kopce, młócili zboże, a poniektórzy wy
wozili obornik na pryzmy w pole.

W okresie pomiędzy Gwiazdką a sylwestrem wieczory w szkole 
były rojne. Dekorowano salę, tę największą na parterze, która peł
niła podwójną rolę: w czasie dnia była zwyczajną klasą, a wieczo
rami zamieniała się w świetlicę, gdzie odbywały się próby różnych 
zespołów, spotkania młodych rolników szkolących się w zespo-
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lach, których ukończenie dawało pełne kwalifikacje rolnicze, wy
kłady w ramach Uniwersytetu Powszechnego działającego pod 
moim kierownictwem a nadzorem Towarzystwa Wiedzy Powszech
nej. Układałem plan tak, aby słuchacze tej placówki mogli zetknąć 
się z wybitnymi przedstawicielami nauki, medycyny, administracji 
państwowej, prawnikami, służbą weterynaryjną, ludźmi morza, ofi
cerami i dziennikarzami. Oglądano też niektóre wybrane spektakle 
telewizyjne, a przy kawie grano w warcaby i szachy. Każdy wieczór 
był zajęty. Zajęcia odbywały się według ustalonego przez społecz
ną radę ogniska planu. Każdy — młody czy starszy, kobieta i męż
czyzna, amator zajęć poważnych lub rozrywki, teatru czy muzyid, 
plastyki albo sportu — mógł znaleźć tu coś dla siebie. Dla wszyst
kich dostępne były prasa i książki. Na mój wniosek kółko rolnicze 
zakupiło zestaw książek fachowych. Często urządzano wystawy 
książek, periodyków, prac plastycznych i stale wzbogacano zbiory 
Izby pamięci, dla której wydzielono specjalne pomieszczenie na 
poddaszu.

W tym dniu wszyscy byli zajęci przygotowaniami do zabawy 
sylwestrowej. Członkinie komitetu rodzicielskiego zawiesiły pod 
sufitem duże gałązki świerkowe z pomalowanymi na różne kolory 
szyszkami. Te najdłuższe posrebrzano, by przypominały sople lodu. 
Na gałązkach rozłożono płatami watę, co dawało złudzenie ośnie
żonej sali. Ściany udekorowano barwnymi girlandami, wstążeczka
mi, balonikami, a nad sceną umieszczono tekturowy zegar, symbo
liczny rekwizyt noworoczny. Członkowie zespołu metaloplastycz
nego założyli w kolorowych oprawach pulsujące światło. Nastrój 
w sali był naprawdę sylwestrowy. Jutrzejszy bal oczekiwany był 
szczególnie przez młodzież, ale i dorośli cieszyli się z tej okazji.

Następnego dnia w godzinach południowych temperatura pod
niosła się prawie do zera. Niebo — do tej pory prawie bezchmur
ne — zaczęły zasnuwać nisko wiszące obłoki. W powietrzu, jakoś 
dziwnie gęstniejącym, pojawiły się drobne płatki śniegu, które 
majestatycznie, bardzo powoli opadały na ziemię. Zapanowała za
gadkowa cisza, rzadkie zjawisko na Wyżynie Kaszubskiej. O zmro
ku sylwestrowego dnia chmury jeszcze bardziej ściemniały, a szara 
gruda znalazła się pod puszystą powłoką śnieżną. Później ciszę 
zapadającego zmroku coraz częściej zakłócać zaczynały zrazu krót
kie, jakby nerwowe porywy wiatru. Wówczas płatki porywane 
podmuchem powietrza, zanim . opadły na ziemię, wykonywały 
figlarny taniec. W powietrzu zaczęło się dziać coś niezwykłego. 
Porywy wiatru nasilały się, trwały coraz dłużej, a przerwy pomię
dzy nimi skróciły się do kilkunastu sekund. Wiatr potężniał, prze
mieszczał się z miejsca na miejsce, porywał tumany śnieżnego pu
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chu i miotał go w oświetlone okna, a ludziom w twarz. Drażniąca 
cisza zamieniła się w zadymkę.

Mało kto zwracał uwagę na ten niepokój sylwestrowego wie
czoru. Ludzie, zajęci ostatnimi w tym dniu domowymi obrządkami 
i przygotowaniami do balu, nie dostrzegli tej zmiany. Pada, bo 
pada — takie już prawo zimowej pory. Tymczasem w sali szkolnej 
trwały ostatnie przygotowania do wieczornej imprezy. Orkiestra 
ogniska, nazwana przez bywalców „Sami Swoi”, składająca się 
z byłych moich uczniów, rozstawiła już swoje instrumenty, a prze
zorna przewodnicząca komitetu rodzicielskiego, sprawdziwszy jesz
cze raz wszystkie pomieszczenia, rzekła z ulgą: — Wszetko je jak 
nóleżi, tero ledzeska moglebe ju sę zjawie na rómsz. — Ale w syl
westra tak szybko goście się nie schodzą, bo ta potańcówka trwa 
do rana, a w checzach i zagrodach trzeba wszystko uporządkować: 
uśpić dzieci, dobrze nakarmić starym zwyczajem na tę noc inwen
tarz, zabezpieczyć dobytek i dokładnie pozamykać drzwi, by w ten 
sposób uchronić się przed psikusami nie uczestniczącej w zabawie 
młodzieży. Jeszcze poniektórzy lapse — zgodnie ze starym obycza
jem — w noc sylwestrową wynosili z zagród w pola to wszystko, 
co nie było zabezpieczone.

Około ósmej zjawiły się już pierwsze pary odszekowóne peszno: 
mężczyźni w garniturach z barwnymi krawatami lub poważnymi 
muszkami, panie w długich sukniach i specjalnie na ten dzień przy
gotowanych fryzurach. Kolejne pary przychodziły coraz bardziej 
ośnieżone i dokładnie opatulone w zimowe odzienie. Mróz i za- 
dymk i nasiliły się jeszcze bardziej. Już i w kominach zaczęło^ 
buczeć, a wiatr z coraz większą siłą wdzierał się do nagrzanych 
pomieszczeń przez coraz częściej otwierane drzwi. W miarę upływu 
czasu buczenie w kominie zamieniło się w przeciągłe wycie. Ku
rzawa rozpętała się na dobre.

Wyjrzałem na dwór. A tu świata nie widać. Oświetlenie uliczne 
ginęło w kłębach białego szaleństwa. Nagie konary przyszkolnych 
lip uginały się pod naporem nordy i skrzypiały złowieszczo. Z nie
których kominów wiatr od czasu do czasu porywał całe snopy 
czerwonych iskier miotając nimi na wszystkie strony. Rozhuśtane 
przewody energetyczne zwierały się niekiedy, powodując zaska
kujące błyski i wypryski całych pęków przeraźliwie jaskrawych 
iskier Na dachu budynku szkolnego wicher bawił się złośliwie 
oderwaną z opierzenia blachą. Wydawało mi się, że ktoś tam w tej 
zamieci szyderczo urąga takiej pogodzie.

Spóźnieni goście wpadali do holu w rozwichrzonych okryciach 
dokładnie ubielonych masą śniegową. Trzepali długo ubrania, 
a z butów wybierali zimny śnieg. — Smiote są prawie po pas —
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stwierdził Bnink spod lasu, który ze swoją dziewczyną jakoś do
brnął do szkoły. — Kuńc świata — zakomunikował podobny do 
bałwana Władek, który po swoją panienkę wybrał się do Kielna, 
a przebijając się przez wzniesienia Syberii z wielkim trudem zdo
łał dotrzeć na bojański bal. To już byli ostatni goście, którzy 
uparli się pokonać zadymkę i zjawić się w szkole.

Bo nie wszyscy zdecydowali się w taki czas opuścić domowe 
pielesze i dlatego pełnego kompletu gości na balu nie było. Ale to 
wcale nie przeszkadzało zabawie. Było więcej miejsca na tańce 
i przy stolikach luźniej. Goście powyjmowali z siatek i toreb przy
niesione zapasy i zabrali się po wysiłkach podróży do konsumpcji. 
Apetyt w tej zamieci dopisywał. Zziębnięte kości szybko rozgrzali 
w tańcu. Poniektórzy szukali innej rozgrzewki, ale w ognisku 
ściśle przestrzegano nieużywania napojów alkoholowych, z wyjąt
kiem noworocznego toastu.

Zbliżała się północ. Napięcie wśród organizatorów i gości rosło. 
Nastrój raptownie się zmienił: ustały głośne, niekiedy hałaśliwe 
rozmowy, odsunięto jadło, orkiestra grała melodie niby wesołe, 
a jednak jakieś rzewne, pobudzające do refleksji. Zgaszono oświe
tlenie elektryczne, które mimo gwałtownej wichury trwało, dobrze 
świadcząc o energetykach budujących solidne instalacje. W samym 
Bojanie elektryfikacji nie przeprowadzono za państwowe pieniądze, 
zafundowali ją sobie — podobnie jak wodociągi — sami mieszkań
cy wsi. Dlatego też wśród tutejszych gburów powszechna była 
radość z dobrze wykonanej pracy.

Tuż przed północą na każdym stole zapalono świeczkę, posta
wiono butelkę szampana, rozdano zimne ognie. Na dekoracyjnym 
zegarze z dużym napisem „1970 rok” wskazówki ustawiono tuż 
przed dwunastą. Orkiestra ucichła, tylko werblista pałeczkami na
silał coraz bardziej lekki łoskot bębna. Wydawało się, że w tym 
łoskocie werbla jakby drobnymi kroczkami oddala się stary rok.

Wywołany w ten sposób nastrój powagi i refleksji skłaniał do 
wspomnień i bilansowania czasu przeszłego. I w moich myślach 
lotem błyskawicy od nowa przeleciał czas miniony, owo przeżyte 
tak niepostrzeżenie życie czterdziestolatka. W dzieciństwie 'marzy
łem — jak zresztą każde dziecko na tym świecie — o wielkich 
czynach, odkrywczych podróżach, sławie i służbie dla mojego na
rodu. Wielkich czynów nie było. Podróże owszem, ale nie takie 
zamierzone i nie odkrywcze. Przemierzyłem kilka krajów, ale jako 
niewolnik obcego munduru. Te podróże stały się zmorą mojego 
życia wówczas na wojnie i teraz w wolnej ojczyźnie. Sławy od 
dawna już nie pragnąłem, bo przekonałem się, że jest złudna 
i niebezpieczna. Pozostała służba społeczna. Taką służbą był mój
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zawód, a także praca społeczna w partii, w różnych organizacjach, 
radach narodowych i ta praca na niwie kulturalnej w przyszkol
nym ognisku. Czułem się dobrze, gdy udawało mi się oderwać 
pracowitych kaszubskich wieśniaków od szarości codziennego życia, 
wprowadzić ich choć na krótko w świat przeżyć estetycznych, 
w świat emocji i radości, jakie daje kultura i dobra rozrywka. 
Byłem szczęśliwy, że mogłem spoglądać na rozpromienione twarze 
mych gości, uczestników sylwestrowej zabawy, twarze, na których 
malowały się podobne przeżycia jak mcje. Wysiłek, wielki wysiłek 
przynosił dobre owoce.

Warkot werbla ustał. Posunąłem wskazówki zegara na dwudziestą 
czwartą, a perkusista odłożywszy pałeczki teraz miarowo, uroczy
ście i donośnie zaczął uderzać w bęben, naśladując bicie zegara. 
Goście za moim przykładem przyłożyli do świec druciki zimnych 
ogni i sala rozkwitła migającym gradem drobnych, ruchliwych 
iskier, które dodały twarzom rumieńców, a oczom błysków. Na 
dworze zawyła zagłuszając szum wichury strażacka syrena, którą 
włączył starym bojańskim zwyczajem kowal, prezes miejscowej 
straży pożarnej. Sala wypełniła się hukiem odkorkowywanych 
szampanów. Kryształowy płyn wypełnił kielichy. Podniosłem swój 
w górę i jako pierwszy złożyłem biesiadnikom życzenia noworocz
ne. Życzyłem im wiele zdrowia, dobrych urodzajów, rekordowych 
wyników w hodowli, pociechy z dzieci i wiele czasu na zespołowe 
wyżycie się w ognisku kultury.

Maryla i Ilona, członkinie sekcji recytatorskiej, znane z dobrej 
dykcji, zaprezentowały zebranym wzruszającą balladę noworoczną. 
Następnie orkiestra odegrała stosowny utwór, a po nim zszedłem 
ze sceny i złożyłem zonie Marii rodzinne życzenia: wyzdrowienia 
z nabytej w obozie choroby, pociechy z dorastających czterech 
córek i syna jedynaka, zadowolenia z pracy społecznej w Powiato
wej Radzie Narodowej, w powiatowej radzie kobiet, w radzie nad
zorczej GS, w komitecie partii i Kole Gospodyń Wiejskich, wiele 
pieniędzy, których rodzinom nauczycielskim wciąż brakowało, 
i wszelkiej pomyślności. Za moim przykładem poszli inni i sala 
wypełniła się serdecznością płynącą z ust wszystkich gości. Zapa
nowała w ognisku prawdziwie rodzinna, swojska atmosfera. Wszy
scy stali się sobie bliscy i życzliwi, pierzchły uprzedzenia, różnice 
wieku i pozycji społecznej. Płynące od serca życzenia, wynurzenia 
i gorące pocałunki przerwała orkiestra melodią wiedeńskiego walca. 
Zawirowały pary w beztroskim tańcu i w sali zrobiło się gorąco, 
błogo i rozkosznie. Tak witano w bojańskiej szkole nowy rok.

Rozmowy ze spraw" bieżących, codziennych zeszły na refleksje 
głębsze, społeczne, ogólnonarodowe. Stwierdzano, że byt materialny
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mieszkańców wsi — nie mówiąc o miastach — wzrósł ni ^porówny
walnie w stosunku do czasów przedwojennych i trudnych lat po
wojennych. — Móme złote czase — szczerze oświadczył nasz sołtys. 
Poparli go ludzie mojego pokolenia. I rzeczywiście, nie do pozna
nia zmieniły się plony w naszej gospodarnej wsi, większość zabu
dowań, wnętrza domów, szkoła, ubiór ludzi, ich zachowanie i po
stawa, a jadano jak za króla Sasa. Uczty z byle okazji z uginają
cymi się od jadła i napojów stołami wzbudzały podziw i zaskocze
nie nawet u obcokrajowców odwiedzających coraz częściej nasz 
kraj. Poziom wykształcenia i świadomości społecznej, zapotrzebowa
nie na prasę i książkę wzrosły nieporównywalnie do czasów mojej 
młodości. I praca była lżejsza, szczególnie ta ciężka, fizyczna. Pol
ska stała się jednym wielkim placem budowy. Widziano te prze
obrażenia i szeroko o nich dyskutowano.

— To tak długo nie będze — niepokoili się starzy, doświadczeni 
rolnicy. I ja miałem ubawy o przyszły los naszego kraju. Prywata, 
pogoń za mamoną, łapownictwo, oszukaństwo, biurokracja, bume- 
lanctwo, nieposzanowanie mienia, rozrzutność, marnotrawstwo, 
alkoholizm, picie w pracy, libacje, sobiepaństwo władz, walka
0 stołki, lekceważenie prawa, rozwydrzenie, zachłystywanie się 
zachodnim stylem życia i wiele innych plag osaczało nasze społe
czeństwo, a szczególnie młodzież. W wychowywaniu wciąż trwało 
rozbicie: szkoła wychowywała po swojemu, zgodnie z ustrojem, jaki 
panował w Polsce, większość rodziców albo zapominała o obowiąz
kach wychowawczych, albo wychowywała wbrew zasadom stoso
wanym w szkole, a duchowieństwo przeważnie jątrzyło, negując 
państwową edukację. Dlatego też dokładałem wielkich starań, aby 
oddziaływanie wychowawcze szkoły na młodzież dominowało
1 kształtowało charaktery młodego pokolenia.

A tymczasem zawierucha śnieżna wciąż trwała, nawet wzmagała 
się, bo światło coraz częściej przysiadało, ale nie gasło. Ktoś z wy
czuciem zaintonował marynarską pieśń: „Choć burza huczy wkoło 
nas...”. Groza żywiołu nikogo nie przerażała, nikt nie myślał o opu
szczeniu sylwestrowego balu. Bawiono się beztrosko do świtu. 
Wietrzna pogoda była powszechnym zjawiskiem na Kaszubach, dla
tego ludzie traktowali ją jako coś zwyczajnego.

Pełni wrażeń i szczęścia z radosnego powitania nowego roku 
uczestnicy balu brnęli o świcie przez kopne zaspy w szalejącej 
wciąż zadymce do swoich domów. Rozpierała ich radość życia, 
chęć stawienia czuła przeciwnościom i zapał do pracy w kolejnym, 
tak przyjemnie rozpoczętym nowym roku. Pozamiejscowi uczestnicy 
sylwestrowego balu przetrwali noworoczną zadymkę w checzach 
swoich krewnych lub znajomych, a po południu, gdy kurzawa zła^
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godniała, próbowali dostać się do domów. Co odważniejsi zaryzy
kowali pieszą wędrówkę przez pola i zagubione drogi, inni posłu
żyli się ciągnikami, a pozostałych zabrały czołgi skierowane do 
Bojana dla przetarcia szlaków do ferm kurzych i pieczarkarni.

Srebrna zima rozpoczęła się na dobre.
Nowy 1970 rok wkroczył więc na Lesóki w mroźnej aurze i z za

wieją, która na szczęście nie trwała długo. Ale śnieg padał jeszcze 
kilka dni. Na Trzech Króli główne trasy zostały przy pomocy woj
ska przetarte, ścieżki w pustki wydeptane tak, że zaplanowana uro
czystość choinkowa w szkole mogła odbyć się bez większych prze
szkód. Organizatorami tej tradycyjnej imprezy szkolnej, oprócz 
komitetu rodzicielskiego, były społeczna rada ogniska kultury, 
zarząd Koła Gospodyń WiejsKich, drużyna harcerska, spółdzielnia 
uczniowska i zarząd kółka rolniczego. Uwzględniono w tym roku 
szeroki krąg organizatorów, bo impreza ta odbywała się również 
w ramach konkursu pod nazwą „Srebrna zima na Kaszubach” 
i dlatego miała być w jakimś sensie widowiskiem pokazowvm.

Salę ogniska kultury, w której miała odbyć się zasadnicza uro
czystość, udekorowano bardzo choinkowo. Pod sufitem zostawiono 
dekorację sylwestrową. Do noworocznego zegara dodano sylwetki 
starego i nowego roku. Na scenie ustawiono pięknie ubraną cho
inkę i tron dla Dziadka Mroza, zwanego na Kaszubach po prostu 
Gwiazdorem. Nad sceną zawieszono mnóstwo srebrnych gwiazdek 
i sierp złotego księżyca. Nastrój wybitnie gwiazdkowy.

Punktualnie o godzinie drugiej po południu, zaraz po lekcjach, 
nauczyciele wprowadzili na salę uczniów z klas lekcyjnych, w któ
rych dzieci przebrały się fantazyjnie w różne kostiumy i maski. 
Uczniowie według swej woli przywdziali stroje sportowców, Cyga
nów, Indian, wojaków, kosmonautów, a także maski ptaków i zwie
rząt. Był też wśród przebierańców popularny w tym czasie Zorro, 
byli rycerze, damy dworskie i nimfy. Uczniowie klas starszych 
i mamy uczniów klas młodszych zaprezentowali wielką pomysło
wość w doborze dziwacznych niekiedy kostiumów. Przybyli rodzice 
z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodzież pozaszkolna. Goście 
zajęli tył sali. Najzacniejszych usadowiono obok choinki na pod
wyższeniu. Znaleźli się tam przewodniczący wszystkich organizacji 
wiejskich z sołtysem na czele, przedstawiciel Powiatowego Domu 
Kultury i gość najdostojniejszy, powszechnie łubiany przez dzieci 
i dorosłych pisarz kaszubski, Jan Piepka.

Po powitaniu gości rozpoczęła się prezentacja dorobku artystycz
nego uczniów poszczególnych klas. Najmłodsze dzieci zaprezento
wały pląsy, gry ruchowe i zespołowe recytacje. Młodzież klas star
szych pokusiła się o tańce — oczywiście ludowe — a także skecze
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i obrazki sceniczne nawiązujące treścią do tematyki choinkowej, 
noworocznej i karnawałowej. Również organizacje szkolne zapre
zentowały swój dorobek. I tak drużyna harcerska przedstawiła 
noworoczne legendy, recytując je przy tradycyjnym kominku, 
członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności odegrali humoreskę o skne- 
rze* i oszczędnym pastuszku, zespół szkolnego koła Ligi Ochrony 
Przyrody oprócz wierszy przedstawił dwa monologi o potrzebie 
opieki nad ptakami i zwierzyną podczas zimy i o walce z kłusowni
kami, których pp wojnie namnożyło się dużo.

Od kilku lat z niepokojem obserwowałem zanik dawnych obrząd
ków i zweków ludowych, tak bogatych w okresie karnawałowym, 
które były tak żywe i powszechnie praktykowane za czasów moje
go dzieciństwa i młodości. Dlatego postanowiłem, jako opiekun 
spółdzielni uczniowskiej, zachęcić młodzież szkolną do kultywo
wania tych starych regionalnych obrządków. Napisałem opierając 
się na zapamiętanych fragmentach z młodości tekst i scenariusz 
widowiska kaszubskich przebierańców, zwanych tu gwiżdżami. Wi
dowisko to wywołało duże zainteresowanie tak u starszych, jak 
i u młodych widzów. Może ze względu na gwiżdży przybyło na 
tegoroczną choinkę tak wielu mieszkańców wsi. Czekano na ich 
występ.

Po prezentacji swego dorobku młodzież szkolna przystąpiła do 
zabawy przy muzyce ludowej orkiestry dętej kółka rolniczego, 
w której rej wodzili dyspozytor Jan Grablowski i pierwszy trakto
rzysta kółka Bernard Grabiński. Do zabawy wciągnięto rodziców 
i gości. W przerwach między tańcami i pląsami Jan Piepka pre
zentował gadki ludowe, zbierając za nie gromkie brawa. Najbar
dziej podobała się ta o gnieżdżewskim węgorzu i o tuszkowianach.

— Taczi uczony, a tak po kaszebsku gódó — dziwił się sołtys. 
A gdy w dalszej rozmowie wspomniałem o swoim pobycie w jed
nym z miasteczek niemieckich i o tamtejszych przebierańcach róż
niących się znacznie od naszych kaszubskich, zapytał mnie, czy też 
musiałem służyć w niemieckim Wehrmachcie. Na twierdzącą odpo- 
.wiedź stwierdził wprost: — To pón je taczi, jak me. — Po chwili 
dodał podchwytliwie: — A cze panu też dokuczają? — Nie wićm, 
cze dokuczają, ale krzewo na nas zdrzą — wyręczył mnie pisarz 
Jan Piepka poinformował nas, że problem „splamionych” Kaszu
bów poruszył w jednej z ostatnich swoich książek.

W kolejnej przerwie między tańcami ozwały się za oknami głosy 
naśladujące ryki zwierząt: beczenie kozła, rżenie konia, pomruki 
niedźwiedzia, a w końcu przeciągły gwizd. — Kozóce są tu! Gwiżdże 
jidą! — wołały dzieci. Płoche dziewczęta i co mniej odważni chłop
cy zaczęli kryć się po kątach. Pierwszy na salę wkroczył Cygan,
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zamaszyście pokłonił się zebranym i honorowego gospodarza dzi
siejszej zabawy, pisarza Piepkę zapytał: — Cze pón pozwoli na 
wprowadzenie gwiżdżi, chierny chcą waszmoscóm złożec noworocz
ny żeczenie i ubawie waji zeszłech tu w szkole? — Oczywiście 
takie zezwolenie — wypowiedziane wzniośle i z gracją w mowie 
kaszubskiej — otrzymał. Starym zbychowskim zwyczajem jako 
pierwszy wgramolił się niedźwiedź prowadzony przez strecha, na
stępnie kozioł i koza, purtk i śmierć, bocian i kominiarz, a na 
koniec gwiżdż na swym szemlu. Uciechy było co niemiara, a nasz 
gość kazał sobie powtarzać niektóre strofy wypowiadane przez Cy
gana i towarzyszących mu przebierańców po kilka razy. Z mnó
stwem życzeń noworocznych, we wrzawie oklasków, w radosnym 
podnieceniu gwiżdże opuścili salę pełną śmiechu. Zgodnie z moją 
sugestią obeszli też we wsi domy, z których żadne dzieci nie 
uczęszczały do szkoły. Zebrali trochę grosza na pokrycie kosztów 
tego widowiska i przypomnieli się nawet tym mieszkańcom wsi, 
którzy trzymali się z dala od szkoły i ogniska kultury.

A teraz nadszedł czas na przybycie Gwiazdora. Zasygnalizował 
go dzwonek szkolny i nieodłączny gwiazdorowy rekwizyt — dzwo
nek mosiężny, taki zwyczajny, od sań. Niecodzienny gość wkroczył 
dostojnie wśród pisków i tłumionego przez matki płaczu najmłod
szych uczestników imprezy. Towarzyszyły mu panie z komitetu 
rodzicielskiego, które niosły załadowane podarkami wielkie czipe. 
Powitałem Gwiazdora, a on opowiedział dzieciom, z jakiej to od
ległej krainy — bo aż z Zaborów — przybył do Bojana, jakie miał 
przygody i jakie to grzeczne dzieciaki napotkał w swej podróży. 
Siedząc pod choinką na przygotowanym tronie przywoływał do 
siebie kolejno uczniów, wysłuchiwał relacji wychowawców o ich 
sprawowaniu i postępach w nauczaniu, a następnie albo chwalił, 
albo ganił i karał krnąbrnych korbaczem, w zależności od tego, 
na co kto zasłużył. Paczki ze słodyczami, owocami, przyborami 
szkolnymi otrzymali wszyscy, a specjalne nagrody — przodownicy 
w nauce i w pracy społecznej lub też ci, którzy zaprezentowali 
Gwiazdorowi jakieś specjalne umiejętności: poetyckie, recytator
skie, plastyczne, wokalne lub muzyczne. Na koniec powyciągał ze 
swojego worka prezenty dla tych, którzy przez cały rok przekazy
wali uczniom wiedzę, wpajali szacunek dla starszych, miłość do 
ziemi ojczystej, tradycje przodków i poważanie dla ludzkiej pracy. 
Te prezenty ufundował ze swych środków zarząd kółka rolniczego, 
bo kierownik szkoły pełnił w tym samorządzie wiejskim funkcję 
sekretarza, jego żona prowadziła księgowość, a nauczyciele mieli 
odpowiedzialne zadania i funkcje w komisji rewizyjnej, zarządzie 
i w Kole Gospodyń Wiejskich.
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Już w asyście gwiazd i okrojonego miesiąca, po skrzypiącym 
śniegu, w srebrzystej scenerii rozmarzonej w zmroku zimy uczest
nicy dziecięcego festynu rozeszli się do domów. Zacnych gości i na
uczycieli gospodynie z KGW zaprosiły na degustację przygotowa
nych własnymi siłami starych potraw i pieczywa, jakie przed laty 
w karnawale szykowały babcie i prababcie. Mnie najlepiej smako
wały rogate purcle, a Piepka chwalił swojskie wino z czerwonych 
brąbolów, jakie przygotowała moja żona, przewodnicząca KGW. — 
Mariczene buksę, jaczie to winko je peszne — powtarzał przy 
każdym łyku rubinowego napoju.

Następne dni stycznia poświęcono na przygotowanie kolejnej 
imprezy. Miał nią być kulig szlakiem walk żołnierzy września 1939 
i marca 1945 roku oraz partyzantów kaszubskich. Współorgani
zatorami tej zimowej wyprawy były gminne ognisko Związku Na
uczycielstwa Polskiego, któremu prezesował nasz nauczyciel Jerzy 
Kieliński, kółko rolnicze z prezesem Bronisławem Grablowskim na 
czele i KGW kierowane od lat przez Marię Borkową. Każdemu 
z współorganizatorów zleciłem odpowiednie zadanie. — Czy dopisze 
pogoda? — to pytanie trapiło nas przez cały okres przygotowań 
do planowanej uroczystości.

Pogoda dopisała. Dzień 21 stycznia wstał mroźny, ale prawie 
bezwietrzny. W nocy spadł nowy śnieg. Przykrył bielutką powłoką 
stary, już sczerniały, zawisł na gałęziach drzew, otulił od nowa 
dachy zabudowań. Główne drogi były przejezdne. Około godziny 
dziesiątej dotarł do Bojana specjalny autokar, którym przybyło 
kierownictwo Powiatowego Domu Kultury i kierownicy placówek 
kulturalnych z całego powiatu wejherowskiego. Autobusami linio
wymi PKS przyjechała z terenu kielneńskiej gromady grupa nau
czycieli, którzy postanowili wziąć udział w naszej imprezie. Panie 
z KGW przyjęły gości gorącą herbatą i ciastkami.

Rozpoczęło się seminarium instruktażowe dla pracowników kul
tury i oświaty na temat łączenia elementów sportowo-zabawowych 
z typowo kulturalnymi. Zajęcia prowadziła instruktorka Wojewódz
kiego Domu Kultury. W trakcie seminarium jego uczestnicy obej
rzeli zabawy dzieci i młodzieży na przyszkolnym lodowisku. Wszy
stkim uczestnikom szkolenia wręczono numer 2. Informatora 
Powiatowego Domu Kultury i Powiatowej oraz Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Wejherowie, w którym ukazał się mój artykuł 
zatytułowany „W dwudziestą piątą rocznicę wyzwolenia” oraz opis 
trasy, jaką miał przebyć dzisiejszy kulig.

Przed szkołę zajechało osiem sań i dziewiąte z orkiestrą dętą 
kółka rolniczego. Goście i organizatorzy usadowili się na saniach
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i kulig przy dźwiękach marsza ruszył w kierunku Głodowa. Wypo
częte konie rwały chyżo do przodu. Ostry wiatr, który spadł z pół
nocy na krainę lesócką, zacinał kąśliwie w twarze rozbawionej 
gromady. Dlatego też kołnierze poszły w górę, a niektórzy uczest
nicy wyprawy naciągnęli czapki na uszy. Po kilkunastu minutach 
szybkiej jazdy znaleźliśmy się w lesie, gdzie poczuliśmy się jak 
na zapiecku u Pana Boga.

Pierwsza rozgrzewka: rzucanie kulami do celu. Konkurs wygrał 
Edek. Wielu zajęło się zabawą w gonionego lisa. Nie było to łatwe, 
bo głęboki śnieg nie pozwalał biec swobodnie i co rusz ktoś tarzał 
się w śnieżnym puchu. W lesie śnieg był miękki, ale sypki i nie 
pozwalał się łatwo ugniatać w kule, którymi jedni próbowali rzu
cać do celu, inni do „lisa”. Konie, jeszcze nie zmęczone, stały nie
spokojnie i woźnice mieli z nimi sporo kłopotu. Zebrałem rozba
wione bractwo na pobliskim cmentarzu wojennym i opowiedziałem 
historię tego obiektu wiecznego spoczynku ponad sześciu tysięcy 
żołnierzy marcowej ofensywy wyzwolenia. Wyłoniona z uczestników 
kuligu delegacja złożyła przed cmentarnym obeliskiem wiązankę 
czerwonych goździków.

Teraz kulig ruszył piękną trasą w kierunku Głodówka, pustko
wia na polanie Łężyce. Las wysokopienny po jednej, zagajnik opa
tulony w śnieżną szatę po drugiej stronie leśnej dróżki. Strome 
podjazdy i takie same zjazdy wywoływały, szczególnie u mieszczu
chów, paniczny lęk. Kawalkadzie towarzyszyły piski pań i okrzyki 
panów, a od czasu do czasu rżenie koni. Na podjazdach zawieszone 
u końskiej uprzęży dzwoneczki wydawały dźwięki miarowe, spo
kojne, usypiające, zaś na zjazdach, gdy konie ruszały wbrew woli 
woźniców cwałem, ich harmonia ginęła, dźwięki były szarpane, 
alarmujące, donośne i potęgowały trwogę. Jany z Głodowa, który 
najczęściej obwoził w karnawale kolędników z kielneńskiej ple
banii- rozbawiony zachowaniem się pasażerów swoich sań, pod
jechał na stromiznę i celowo wywrócił sanie. Było pisku co niemia
ra, a najbojaźliwsi przenieśli się z jego sań na inne, bo bali się, — 
sam nie wiem czego bardziej — śniegu cży uciechy.

Kulig wjechał na trakt prowadzący z Czarnej Góry do Rogule- 
wa, ale wnet skręcił znowu w wąską dróżkę, nad którą zwisały 
ośnieżone gałęzie wiekowych świerków. Młodzieńcy znaleźli sobie 
nową zabawę. Wstawali na saniach i strącali z gałęzi śnieg na 
swych współtowarzyszy. Śnieżny puch sypał się na głowy, wciskał 
za kołnierze i łechtał swą lodowatą substancją rozgrzane ciała. 
Znowu ozwały się piski. Ale sanie opuszczały już świerkowy gąszcz 
i wyjechały na zrąb, gdzie powiał znów mroźny wiatr. Niebo nad 
Gdynią poróżowiało zwiastując znaczny spadek temperatury.
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Wyprawa zatrzymała się na Królewskiej Drodze, którą w daw
nych czasach możni podążali z głębi kraju na Oksywie lub do 
Pucka. Większość uczestników rajdu wysiadła z sań, by rozpro
stować kości. Zebrałem wszystkich w jednym miejscu i opowie
działem zdarzenia, jakie miały tu miejsce w 1939 roku i w dniach 
wyzwolenia. Od 8 września, owego polskiego Września, w lasach 
pomiędzy Koleczkowem a polaną Łężyce toczyli zacięte boje z hitle
rowcami żołnierze 1. baonu Obrony Narodowej, wspierani przez 
ochotników ze szwadronu Krakusów i z 1. Morskiej Drużyny Har
cerskiej z Gdyni. W dniu 11 września do walki w rejonie Głodówka 
i Rogulewa wprowadzona została 1. kompania kosynierów gdyń
skich, która śmiałym atakiem wyparła żołnierzy gdańskiej policji 
polowej z zajmowanych stanowisk. Na polanie łężyckiej walczyli 
też cykliści porucznika Skupienia, a także żołnierze kartuskiego 
baonu Obrony Narodowej. Wrześniową klęskę pomścili walczący 
w tych lasach i na polanie w dniach 17—23 marca 1945 roku 
w składzie II Frontu Białoruskiego polscy żołnierze z I Brygady 
Pancernej imienia Bohaterów Westerplatte. Kilkunastu z nich po
legło, a prochy ich spoczęły na cmentarzach wojennych w Łęży- 
cach i w Bojanie. Przed leśniczówką w Rogulewie dowódca bata
lionu fizylierów major Kulik udekorował w dniu 20 marca ośmiu 
swoich żołnierzy Krzyżem Walecznych i wielu medalami „Zasłu
żony na Polu Chwały”.

Dalej trasa wiodła Szachtową Drogą. Przez kilkanaście minut 
otaczał nas stary drzewostan, moje ulubione miejsca grzybobrania. 
Dorodne sosny, wiekowe buki i dumne dęby, a nad samą drogą 
omszone brzozy szumiały dawną pieśń kaszubskich kniej. Tak doje
chaliśmy do roztrzaskanego dębu, po którym pozostał tylko potęż
ny pień, świadczący o jego potędze. Oto ślad — jeden z niewielu — 
dawnych leśnych mocarzy, którzy panowali tu przed wiekami. Te
raz towarzyszyły nam zagajniki tak po jednej, jak i po drugiej 
stronie drogi. Wspaniały widok. Z wzniesienia, na którym znalazły 
się nasze sanie, roztaczał się widok przypominający spienione pod
czas sztormowej pogody fale, tyle że białą pianę stanowił śnieg, 
a zielonkawoszafirową wodę — zielone kiście igieł.

Zatrzymałem kulig w miejscu, gdzie Szachtowa Droga wpada na 
trakt łączący dwie leśniczówki: Piekiełko i Głodówko. Nad tą drogą 
stał przed wiekami obronny zamek, grodzisko raczej, broniący do
stępu na Kępę Oksywską. W tym miejscu odtworzyłem zdarzenia, 
jakie rozegrały się tu przed ponad ćwierćwieczem. Kiedy na party
zancką grupę porucznika Alfreda Loepera szykowała się obława, 
Anna Holk poszła w las, by ostrzec swych kolegów o grożącym 
im niebezpieczeństwie. Dowódca grupy zarządził ewakuację schro
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nu „Lwia Jama” i sąsiadujących z nim bunkrów oraz podjął marsz 
w kierunku zespołu bunkrów na Sarniej Górze. Gdy dziewięciu 
partyzantów wyszło na opodal położone wzniesienie, zauważyło 
maszerującą w zwartym szyku kompanię niemieckiej piechoty, 
która skręcała na Szachtową Drogę. Na rozkaz z dziewięciu luf 
padły strzały. Wśród Niemców byli ranni i zabici. Odtransportowa
no ich z tego miejsca dwoma samochodami ciężarowymi. Taką 
informację złożył członek komendy gminnej „Gryfa Pomorskiego” 
w Koleczkowie, uczestnik kuligu, Teodor Bieszke. Były to pierwsze 
doikliwe straty, jakie ponieśli hitlerowcy podczas pamiętnej obła
wy pod Piekiełkiem w dniu 29 lutego 1944 roku. Moje wypowiedzi 
uzupełniali i podawali szczegóły wydarzeń dwaj byli partyzanci 
koleczkowskiego oddziału, wspomniany już Teodor Bieszke i Bole
sław Liedtke, których zaprosiłem na kulig.

Przejazd dość szeroką leśną drogą obok Wypalonego Błota, dość 
stromy zjazd i cała kolumna sań znalazła się na niewielkiej pola
nie, położonej w dolinie Zagórzanki, zwanej też Sleżą. Równolegle 
ze strumieniem biegła brukowana droga łącząca Kamień z Rumią. 
W środku polany stała leśniczówka, a obok niej stylowy dom nie
dawno wybudowany dla robotników leśnych, drwali. W dolinie 
okolonej malowniczymi wzgórzami panowały melancholia i urok.

Ośnieżony las. Ileż w nim piękna, zadumy, spokoju. Pod puszystą 
pierzyną spały zioła, trawy, oziminy. Do snu nucił im szemrzącą 
kołysankę strumień toczący swe wody lodowo-śnieżną rynną z je
zior marchowskich do Zatoki Puckiej. Obsiadły go — też drzemiąc 
pod śnieżnymi puchami — niewielkie świerki, jałowce i nagie 
krzewy leszczyny, buczyny, wilczego łyka. Ciszę tego zakątka, tej 
uśpionej piekiełkowskiej kotliny, zmąciły dzwonki, parskanie jeszcze 
wciąż rześkich koni i radosne pokrzykiwania kuligowej brad. Sen 
zimowy tej doliny został wręcz zbudzony marszową melodią towa
rzyszącej nam orkiestry. Muzykanci chcieli w ten sposób zasygna
lizować leśniczemu Tomisowi przyjazd kuligu. Ale okazało się to 
zbędne, ponieważ leśniczy, powiadomiony o naszym przyjeździe, 
czekał przy wysokim stosie leśnego paliwa: sosnowych gałęzi z ze
schłym igliwiem, łuczywnych konarów i bukowych gałęzi. Marsz 
nie wypadł zbyt melodyjnie, gdyż instrumenty dęte, zawilgocone 
śliną, pozamarzały i zbyt często odmawiały muzykantom posłuszeń
stwa.

Tu, na polanie, zapowiedziany był dłuższy postój. Uczestnicy 
kuligu skupili się przy stosie, woźnice przykryli derkami swoje 
rumaki. Z harcerskim ceremoniałem pani instruktor z Wojewódz
kiego Domu Kultury podpaliła stos i buchnęły ogniste jęzory liżąc 
łakomie suche igliwie i drewno. Zimowi turyści rozpoczęli różne
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zabawy i ćwiczenia, by w ten sposób rozprostować zesztywniałe 
członki i rozgrzać zziębnięte nogi. Postarano się o stosowne patyki, 
by przy ich pomocy podsmażyć apetyczne kiełbaski. Posiłek przy 
buchającym ognisku smakował wspaniale, a apetyt rósł w miarę 
jedzenia. Znalazły się bułeczki, słodkie pieczywo i coś mocniejszego 
na rozgrzewkę. Kiedy trąbki, tuby i klarnety odtajały, orkiestra 
zagrała kilka skocznych melodii. Niektórzy próbowali tańczyć, co 
na śniegowej „posadzce” nie zawsze wychodziło poprawnie.

Gdy ludzie podjedli, konie wypoczęły, a ogień zaczął przygasać, 
zaczęto zbierać się do odjazdu Zanim to nastąpiło, podprowadzi
łem co odważniejszych i bardziej zahartowanych w kopnym śniegu 
do położonego o kilkaset metrów od polany miejsca, w którym 
poległ nauczyciel Alfred Loeper. Złożono tam biało-czerwoną wią
zankę kwiatów i uczczono jego pamięć, jak również pamięć wszyst
kich partyzantów, minutą ciszy.

Z miłym wspomnieniem i głęboką satysfakcją opuszczaliśmy Pie
kiełko. Sanie pomknęły krętym podjazdem na płaskowyż otacza
jący dolinę. Na krzyżówce dróg, tej z Rumi do Kamienia z szosą 
łączącą Wejherowo z Karczemkami, nazywanej przez miejscowych 
Kaszubów Wręczką, zatrzymaliśmy się na chwilę. I znów miałem 
okazję opowiedzieć kilka wydarzeń z lat drugiej wojny światowej. 
8 września na Wręczce stał pluton gdyńskiej Obrony Narodowej 
porucznika Zygmunta Fruczka, a dalej, pod Piekiełkiem, oddział 
Krakusów. Tu po utarczce z Niemcami w Bi eszkowicach dotarł 
swym opancerzonym pojazdem pułkownik Stanisław Dąbek i z tego 
miejsca dowodził kontrnatarfciem na opanowane przez hitlerowców 
Bieszkowice.

W pobliżu tej krzyżówki partyzanci koleczkowscy w latach 
1943—1944 kilkakrotnie przecinali podziemny kabel łącznościowy, 
specjalnie założony przez Niemców do celów militarnych w latach 
1940—1941. W tym miejscu na początku sierpnia 1943 roku spotkali 
się dwaj kuzyni Herrmannowie z Bojana, Bernard Dytrych z Rumi, 
Leon Kwidzyński z Kołeczkowa i dwaj żołnierze brytyjscy: kapral 
Horacy Johnson — „Paddy” i sierżant Robert Henry Easterbrook — 
„Bobbi”, dając początek kaszubsko-angielskiej grupie konspiracyj
nej. Z tego też miejsca 9 grudnia 1943 roku niemiecką obławą na 
partyzantów koleczkowskich dowodził wejherowski szef żandar
merii kapitan Georg Lassen. Partyzantów nie wykryto. Wreszcie 
17 marca 1945 roku tędy przeszła spod Białej Rzeki polska Brygada 
Pancerna imienia Bohaterów Westerplatte, podążając na polanę 
Lężyce.

Nad wieczorem dziewięć sań dotarło do koleczkowskiej szkoły, 
która nosiła już imię Partyzantów Kaszubskich. Tam zwiedzono
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oryginalną izbę pamięci mieszczącą się w pobudowanym w pobli
skim zagajniku bunkrze, będącym kopią „Lwiej Jamy”. Po drodze 
złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym bój partyzantów 
pod Piekiełkiem, a także pod krzyżem postawionym po wojnie ku 
czci dwóch braci Liedtke, którzy polegli w tym miejscu 10 czerw
ca 1944 roku.

Sanie zatrzymały się przed klubem „Ruchu” w Koleczkowie. 
W ciepłej i przytulnej sali powitał nas kierownik tej placówki, 
Franciszek Majkowski. Poczęstowano uczestników kuligu gorącą 
heroatą. Towarzyszący nam byli członkowie ruchu oporu podzielili 
się swymi przeżyciami okupacyjnymi i wrażeniami z dzisiejszej 
imprezy. Ze wzruszeniem mówili o pamięci, jaką darzą tamte 
koszmarne lata pracownicy kultury i oświaty. Pogawędzono przy 
stołach, powspominano, a orkiestra tanecznymi rytmami zachęciła 

[ młodych do zabawy. O pełnym zmroku korowód sań puszył w kie
runku Bojana. Nasi metaloplastycy powyciągali z sań przygoto
wane pochodnie, zapalili je, wydając przy tym indiańskie okrzyki. 
Nastrój gwałtownie się zmienił. W blaskach pochodni, przy dźwię
kach skocznych melodii i okrzykach rozochoconej młodzieży koro
wód dotarł do bojańskiej szkoły. Tu czekał na uczestników rajdu 
gorący bigos z parówkami, przygotowany przez panie z koła gospo
dyń. Potem było podsumowanie całej imprezy i zabawa, która prze
ciągnęła się do późnych godzin. Wieczór umiliły też występy mło
dzieży zrzeszonej w ogniskowych zespołach.

„Dziennik Bałtycki” w notatkach z 28 stycznia i 12 lutego tak 
podsumował bojańską imprezę „Srebrna zima na Kaszubach”: 
„...Jeden z najmilszych wieczorów — wspominają uczestnicy. Im
preza była więc połączeniem nowych form wypoczynku, zabawy 
i turystyki. Typowy przykład, jak łączyć przyjemne z pożytecznym. 
Wiadomo — powiecie — nie jedyny to kulig tej zimy. Prawda, 
ale kaszubska „Srebrna zima” charakteryzuje się jednak, jeśli nie 
mnogością imprez, to ich atrakcyjnością. Oby więcej było takich 
„Srebrnych zim” i oby każda następna przynosiła miłe wspomnie
nia i prawdziwie mobilizowała środowisko do społecznego współ
działania”.

Imprezy szły tej zimy jedna po drugiej. Żadna z organizacji 
wiejskich nie chciała być zdystansowana przez inną, każda chciała 
mieć swój udział w konkursie „Srebrna zima na Kaszubach”, 
swoją własną imprezę. Bojańscy strażacy przygotowali w związku 
z sześćdziesiątą rocznicą istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w swojej wsi w dniu 6 lutego 1970 roku strażacki festyn. O swym 
jubileuszu przeczytali w monografii Bojana, którą zamieściłem
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w cztery lata później w piśmie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
„Pomerania”.

Lekka odwilż. Kacza zbierała nadmiar wód z garbu oddzielają
cego Bojano od Dobrzewina, znanego z licznych stanowisk arche
ologicznych. Ta wieś położona jest w niewielkim wgłębieniu, sta
nowiącym kiedyś być może dno płytkiego jeziora, którego resztki 
można obserwować w kierunku północnym za wioską. Na kilka 
dni przed festynem przy remizie strażackiej, która od sześćdziesię
ciu lat przechowuje w ciągłym pogotowiu sprzęt przeciwpożarowy, 
czyszczono do połysku jej wyposażenie. Szczególnie zajęto się nie 
używaną od lat sikawką konną, na której widnieje data jej urodzin, 
rok 1913. Pompę motorową ustawiono na drugim planie, w nie
dzielę bowiem stara sikawka miała zdać swój ostatni egzamin 
sprawności. Doprowadzono do połysku mosiężne hełmy, nagrodę 
za pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich, a także pasy 
i toporki. Dobrano odpowiednie węże i pieczołowicie ułożono je 
na sikawce.

Podobnie w ognisku panował duży ruch. Uzupełniono emblema
tami strażackimi, dyplomami zdobytymi na zawodach sprawnościo
wych oraz afiszami dekorację sali. Nad sceną zawisła, w asyście 
dwóch skrzyżowanych toporków, ukoronowana hełmem strażackim 
duża sześćdziesiątka. Strażacko-kółkowa orkiestra ćwiczyła przed 
czekającymi ją występami. W klasie na piętrze nauczyciel Jerzy 
Kieliński szlifował zespół młodzieżowy.

W niedzielę w godzinach popołudniowych sala ogniska kultury 
zapełniła się organizatorami imprezy — strażakami, młodzieżą 
i poważnymi gospodarzami z Bojana oraz z przyległych siół i pu
stek. Przyszli strojni, niektórzy z żonami, bo dzisiejszy festyn jest 
świętem całej wsi, a szczególnie rolników, bo miejscowa Ochotni
cza Straż Pożarna, zawsze gotowa do ratowania dobytku, jest ich 
dumą. Wiedzą, że ich synowie w strażackich mundurach w razie 
potrzeby podejmują walkę z czerwonym kurem, a robią to z peł
nym oddaniem i dobrym skutkiem. Na uroczystość przybyli też 
przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich.

Akademię poprzedzającą festyn otworzył jeden z najstarszych 
czynnych strażaków, prezes OSP Antoni Damaszkę. Mnie, jako 
sekretarzowi tej organizacji, przypadło w udziale odczytanie refe
ratu podsumowującego powojenny dorobek bojańskiej straży po
żarnej. Powiatowy prezes strażackich ochotników, wiceprzewodni
czący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Karol Węsierski 
w swym przemówieniu wyraził wysokie uznanie dla miejscowej 
OSP, a przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Stra-
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ży Jan Bojkę udekorował naszego prezesa wysokim odznaczeniem 
związkowym.

Z kolei wystąpił zespół wokalno-recytatorski z repertuarem do
stosowanym tematycznie do uroczystości. Były piosenki i wiersze 
strażackie, monologi i dialogi, był nawet humorystyczny skecz 
o nieporadnym trębaczu pewnej jednostki strażackiej. Występy po
dobały się wszystkim, a szczególnie weteranom straży pożarnej. 
Stary Szczodrowski zwrócił się do Naczka: — Wejle, jö nigde nie 
meslół, że je teli opisóne o strażakach. — Tero widzysz — rzekł 
Naczk i poczęstował sąsiada tabaką. Gdy z namaszczeniem zażyli 
swoje prize, Naczk z zadumą powiedział: — Móże o nas tez napi
szą?

W tej chwili ozwał się gong alarmowy, na ogół nie używany, bc 
na kuźni zainstalowano syrenę, która donośnym wyciem wzywała 
strażaków do akcji. Dziś był gong, bo wszystko miało być jak 
przed laty. Strażacy zerwali się i w te pędy pobiegli do remizy 
W mig stanęli w szyku bojowym w lśniących hełmach, błyszczących 
pasach z zawieszonymi przy nich toporkami. Dowództwo nad sekcją 
objął sam prezes. Już i konie przybyły, już zaprzężono je do sikaw
ki, już strażacy zajęli na niej ustalone miejsca i ten staroświecki 
wehikuł na oczach uczestników festynu i dzieciarni, która zbiegła 
się z całej wioski, wjechał paradnie na szosę, dalej — przy dźwię
kach wiszącego przy siedzeniu woźnicy dzwonka — dużym łukiem 
na łączkę za remizą, zatoczył drugie półkole i zatrzymał się przed 
pietą sztucznie zrobioną w korycie Kaczej. Sprawnie rozwinięto 
w pełnym biegu węże od sadzawki do ogniska rozpalonego celowo 
w rumowisku byłego pałacu dawnych panów Bojana, które miało 
zastąpić miejsce prawdziwego pożaru. Donośnie i składnie padały 
słowa komendy, zgrabnie i szybko uwijali się strażacy, a stoper 
uruchomiony z chwilą ogłoszenia alarmu pożarowego odmierzał 
czas. Ośmiu rosłych strażaków stanęło przy drążkach ręcznej pom
py i na komendę — woda naprzód! — rozpoczęło pompowanie. 
Miarowo, z pewnym podenerwowaniem szły drążki w górę, to w dół, 
a sam prezes zanurzał fachowo wąż ssący w sadzawce. Strumień 
wody wypełnił węże napinając je, prostując, aż doszedł do prąd- 
nicy. Bryznął w płomienie, rozrzucił jęzory ognia, przygasił go, 
a z ust setki zebranych świadków pokazu rozległo się donośne — 
hurrra! Gdy ogień przygasł zupełnie, a nad ogniskiem pojawił się 
dym biały od pary nagrzanej wody, naciśnięto stoper. Niespełna 
pięć minut trwała cała akcja. Był to czas wyśmienity! Bohaterowie 
tego sukcesu z dumą odwieźli starą, wysłużoną, a wciąż jeszcze 
sprawną sikawkę do jej pomieszczenia.

Marzyłem i próbowałem urzeczywistnić zamiar stworzenia z re
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mizy oryginalnej izby pamięci i mini-muzeum starego sprzętu 
przeciwpożarowego, którym nie każda jednostka mogła się poszczy
cić. Przecież to pomieszczenie było w pierwszym tygodniu marca 
1944 roku kostnicą poległych w boju nad Sleżą partyzantów knlecz- 
kowskich. Znalazłby się tu kącik na zabytki wykopaliskowe, któ
rych w okolicy Bojana odgrzebano wiele. Dzieje wsi mogłaby 
popularyzować odpowiednia plansza opracowana na podstawie na
pisanej już monografii. Przecież tysiące turystów każdego lata prze
wija się krzyżującymi się tu szlakami, wprawdzie do tej pory 
jeszcze nie oznakowanymi.

Wracajmy jednak do festynu. Po pokazie gaszenia pożaru wię
kszość zebranych wróciła na salę. Dla strażaków i organizatorów 
festynu oraz gości był bigos, dla wszystkich zabawa ludowa, 
w trakcie której przeprowadzono zgaduj-zgadulę z dziedziny po
żarnictwa. Rostrzygnięto też konkurs na napis upamiętniający wy
darzenie z początku marca 1944 roku. Wygrało go Trzech wojaków, 
którzy uczestniczyli, korzystając z przepustki urlopowej, w bojań- 
skiej imprezie.

Szkoła w Bojanie wciąż tętniła pełnią życia nie tylko w czasie 
przedpołudniowych zajęć. Wieczorami, poza normalnymi zajęciami 
szkolnymi, zbierały się nasze gospodynie z KGW i przygotowy
wały program na zapustny bal maskowy. Po zajęciach na koń
czącym się kursie kroju i szycia, który odbywał się dwa razy 
w tygodniu, zostawały dłużej i robiły maski, kotyliony, szyły sobie 
kostiumy. Odbywały się też próby wesołych, żartobliwych, saty
rycznych obrazków scenicznych i monologów napisanych w gwa
rze. Przerobiłem część utworów pisanych w języku literackim na 
mowę kaszubską, dostosowując je do wymogów regionu. Mąż 
Bieszkowej z Czarnej Góry, którego poproszono do zespołu, wy
brał ze zbioru Piętowego Tóne „Orzeche do uceche abo pół tesąca 
kaszebskich zagódk” sporą porcję kaszubskich zagadek, które usy
stematyzował w odpowiedni zestaw i nauczył się ich na pamięć. 
W tłusty czwartek gospodynie piekły tradycyjne purcle, czyli pącz
ki na ten dzień i na bal zapustny. Do trzech pączków włożono 
pestki: śliwkową jako nagrodę pierwszą, wiśniowe jako dwie rów
norzędne dalsze nagrody. Do czwartego purcla trafił owoc piołunu.

W sobotni wieczór przed niedzielą zapustną okna bojańskiej 
szkoły jarzyły się rzęsistym światłem lamp, które sprezentował 
nam zakład Opiekuńczy, Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Jantar” 
z Wejherowa. Zapusty w 1970 roku zapowiadały się tradycyjnie 
śnieżne, z zadymką, ale tylko przy lekkim mrozie. Wiatr rzucał 
całymi garściami bielutkie płatki wilgotnego śniegu na szyby,
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jakby chciał odstraszyć krzątających się po szkole ludzi, a może 
tylko przypomnieć, że zima trwa. Ani śnieg, ani zadymka, ani 
podmuchy północnego wiatru nie przeszkadzały „kagewuszkom” 
w ostatnich przygotowaniach do balu. Przychodzili pierwsi goście. 
Około godziny siódmej na sali był już komplet. O wstęp dopomi
nało się jeszcze wielu, ale sala nie była w stanie pomieścić wszyst

ek chętnych.
Zgodnie z założeniami przekazanymi przeze mnie społecznej ra

dzie ogniska każda impreza taneczna musiała mieć wstawki o cha
rakterze kulturalno-oświatowym, bo przecież nie samym tańcem 
ludzie się bawią. Zawsze piętnowałem karczemne szróme, a tym 
bardziej w szkolnym ognisku, tym wiejskim przybytku kultury. 
Początkowo organizatorzy i ludzie szemrali. Trudno było od razu 
wyrugować stare niedobre nawyki. Ale szybko przyzwyczaili się 
do moich wymogów. Pierwsze próby wprowadzenia tych wsta
wek — nazwijmy je artystycznymi — wypadły dość nieporadnie 
i sztucznie, ale odpowiedni instruktaż i pomoc zrobiły swoje. Ele- 

| menty takiej urozmaiconej zabawy wprowadził już mój poprzed
nik, nauczyciel Bernard Głombiowski, Kaszuba z Karczemek, któ
rego zabrała nagła nieuleczalna choroba.

Zapustną imprezę rozpoczęto odmiennie od innych, mianowicie 
od tańca kostiumowego. Starano się w czasie jego trwania rozpo
znać przebrane pary, co okazało się wcale niełatwym zadaniem. 
Pary, które utrzymały przez godzinę w tajemnicy swoją tożsamość, 
otrzymały upominki. Jednocześnie specjalna komisja wybierała 
spośród tańczących najefektowniej przebrane osoby: miss balu i jej 
partnera. Pierwsze miejsce za najoryginalniejszy strój otrzymała 
para w przebraniu klaunów, a jak się okazało po zdjęciu kostiu
mów, były to dwie kobiety. Wywołało to dodatkową, wcale nie 
planowaną sensację i pewne zakłopotanie organizatorów. Po szero
kiej dyskusji obu paniom przyznano tytuły miss balu.

Następną godzinę tańców przeznaczono na zabawę kotylionową. 
Dobrały się tak pocieszne pary, że wywołało to istną orgię śmiechu. 
W wielu wypadkach ani wzrost, ani wiek, ani temperament tań
czących par nie harmonizowały ze sobą. W tak pomieszanym to
warzystwie początkowo nie wszyscy czuli się dobrze. Na dodatek 
■wprowadzono dalsze atrakcje, Które u osób nie umiejących się 
bawić swobodnie wywołały chwilowe dąsy i zupełnie niepotrzebne 
nieporozumienia. Ta sytuacja rozbawiła pozostałych uczestników 
balu. Szczególnie wiele uciechy wywołały taniec z całusem, szuka
nie partnerki z zawiązanymi oczyma, taniec z pucharem na głowie. 
Pod koniec przeprowadzono też konkurs tańca. Orkiestra zagrała 
wiązankę tańców poczynając od znanych i popularnych, a kończąc
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na nowoczesnych, prawie nie znanych osobom starszym. Inną formą 
konkursu był taniec z orzechem ułożonym pomiędzy czołami tań
czących par. Niespodziewanie wygrała ten konkurs para, którą 
stanowili bardzo wysoki młodzieniec i bardzo niska starsza już 
pani. Proszę sobie wyobrazić tańczącego z wypiętym tyłkiem mło
dzieńca i wspinającą się na palcach panią. Ale utrzymali orzech 
najdłużej, a za ten wyczyn zebrali rzęsiste brawa i butelkę swoj
skiego wina. W konkursie tańca ludowego rej wiedli ci wcześniej 
urodzeni, bo młodzież z nielicznymi wyjątkami tych umiejętności 
nie posiadała. I tak w trakcie zabawy rozwiane zostały wszystkie 
dąsy, ba, nawet zadawnione waśnie sąsiedzkie.

Teraz przyszła kolej na część artystyczną. Popisywali się na sce
nie wiejscy artyści w słowie, w pieśni i w umiejętnościach aktor
skich. Wielkie brawa zebrały: Bronisława Licbarska — za humo- 
rystyczno-satyryczne monologi, Halina Bychowska — za wesołe 
scenki rodzajowe, Ilona Bojkę — za wzruszającą balladę, Wanda 
Fularczyk, Wanda Szlas, Konrada Schütz i inne — za pocieszne 
skecze. Występy pań z Koła Gospodyń Wiejskich przeplatane były 
kaszubskimi zagadkami. Oto niektóre z nich: Jaki je podobieństwo 
międze starką a wróblem? Kiede kura je na połowie? Bez czego 
piekórz nie upiecze chleba? Jakie głepstwa robi rebók westrzód 
nówikszi wodę, kiej łowi rebe? Na co są bocanie gniózda na masz
tach? Jednego w nosu szczipie, jak to mó, dregiego też szczipie, jak 
tego ni mó. Co to je? Na jakiego złodzeja pies nie szczęko? Ni mó 
ręk ani nóg, mó sztiwny kark, a krążi wkół. Co to je? Ni mó nóg 
a jidze, ni mó ręk, a bije i jednak nie żeje? Czemu kóń ni móże 
bec krówcem? W lese rosło, leste miało, przeszło dodóm, zaśpiewało. 
Czemu morze je słone? Co je na kuńcu Wisłę? Dze mieszkó papież? 
Jakó je nóstarszó ksążka świata? A beła w Polsce napisónó.

Goście rywalizowali w odgadywaniu tych zagadek. Nie sposób 
było ustalić, kto odgadł ich najwięcej, dlatego przewodnicząca 
KG W zdecydowała przy ogólnym aplauzie sali, że nagrodę należy 
przyznać panu Bieszkowi, bo przecież on musiał znać rozwiązanie 
kompletnie wszystkich zagadek.

Przed północą podano kawę i pączki. Jedzono je z podenerwo
waniem, bo wiedziano — a ogłosiła to przewodnicząca — że znaj
dują się w nich niespodzianki. Obracano je z przesadną ostrożnością 
ze wszystkich stron, żartowano przy tym i opowiadano różne ane
gdoty. Pestki znaleziono, ale do piołunu nikt się nie przyznał, za
pewne dlatego, że nikt nie chciał być gorzkim Franckiem, któremu 
dokuczano by przez cały rok.

Pierwszym tańcem po północy, a więc już w niedzielę zapustną, 
był polonez. Orkiestra wyprowadziła gości na zewnątrz budynku
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szkolnego, powiodła przez zaspy na zamarznięty przyszkolny basen. 
Tam przy zainstalowanym świetle odbył się pokazowy taniec na 
lodzie. Zagrano też białego walca, po nim szybkiego kosedra, na 
odmianę polkę na lewo, a dla uspokojenia i zmylenia rytmu — 
tango. Kto stracił wskutek upadku partnera, zostawał wyłączony 
z tańca. Najzgrabniejsza para, która wytrwała do końca i utrzy
mała rytm wszystkich granych tańców, otrzymała bon, który można 
było zamienić w bufecie według uznania na tabliczkę czekolady, 
butelkę wina lub michę purclów. Orzeźwieni ostrym powietrzem 
goście wrócili na salę do dalszej zabawy, która przeciągnęła się do 
godziny czwartej nad ranem.

Dwudziesty drugi marcowy dzień 1970 roku wstał na Wyżynie 
Kaszubskiej później niż zwykle. Skróciły go nocna chlapa, morska 
mgła i., obawa, że cała, tak pieczołowicie przygotowana impreza 
może stać się niewypałem. No bo jeśli pogoda nie dopisze, to i fre
kwencja nie będzie taka, na jaką liczono. Organizatorzy uroczystości 
związanej z 25-leciem wyzwolenia ziemi kaszubskiej: ognisko kul
tury w Bojanie, koło ZBoWiD w Koleczkowie i Gromadzka Rada 
Narodowa w Kielnie rozesłali setkę wybitych w wejherowskiej 
drukarni zaproszeń, rozkleili za pośrednictwem szkół w całym 
powiecie dziesiątki ogłoszeń, w „Głosie Wybrzeża” ukazała się 
specjalna notatka zatytułowana „Przed 25 rocznicą wyzwolenia 
ziemi wejherowskiej”, a teraz wszystko zależało tylko od pogody.

Wstałem wcześnie i oceniłem, że nie jest aż tak źle. Ponuro, bo 
ponuro, mokro, bo mokro, ale wytrzymać można i drogi są prze
jezdne. Duże płaty wilgotnego śniegu polatywały w pewnych od
stępach czasu ■ wzbudzały uzasadniony niepokój. Śnieg sprzed 
szkoły i z przyległej ulicy już dawno uprzątnęli harcerze. Teraz 
przybyli, by zawiesić na zewnątrz budynku dekoracje, które ze 
względu na niepewną pogodę przetrzymano do dziś. Zawieszono 
flagi i chorągiewki biało-czerwone i czerwone, duży transparent 
z kaszubskim motywem i napisem „Srebrna zima na Kaszubach”. 
Nad wmurowaną już w ścianę szkoły tablicą pamiątkową, ufundo
waną przez zakład opiekuńczy ZPO „Jantar” z Wejherowa, umiesz
czono portret zamordowanego w Stutthofie kierownika tej szkoły 
Feliksa Ciepłucha, a całość zasłonięto dużą flagą narodową. We
wnątrz wszystko było już uszykowane. W sali ogniska kultury 
ustawiono ponad setkę krzeseł, a na scenie, pod flagą narodową 
z rzymską liczbą XXV i portretami dostojników państwowych — 
stoły dla prezydium uroczystej sesji Gminnej Rady Narodowej 
i Frontu Jedności Narodu, która stanowiła jeden z punktów dzi
siejszej uroczystości. Pomieszczenie obok sali, z którego wiodły
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drzwi bezpośrednio na scenę, przeznaczono dla zespołów mających 
wystąpić zaraz po sesji. W moim prywatnym pokoju mieli zebrać 
się najdostojniejsi goście. W jednej sali lekcyjnej na piętrze uloko
wano podręczny bufet i szatnię, drugą zamieniono na izbę pamięci, 
gdzie zgromadzono różne pamiątki po kierowniku Ciepłuchu, a trze
cią na tej kondygnacji, największą, przeznaczono na jadalnię. Rów
nież pomieszczenie na drugim piętrze, gdzie mieściła się szkolna 
izba pamięci narodowej, udostępniono gościom.

Najwcześniej, bo około dziewiątej, przybyła w towarzystwie 
kierownika sąsiedniej szkoły w Karczemkach wdowa po zamordo
wanym, Maria Ciepłuchowa z córką i synem. Wczesnymi gośćmi 

. byli też' przewodniczący GRN z Kielna Florian Odewaldt i prezes 
koła ZBoWiD z Kołeczkowa Jan Okrój. Tak więc organizatorzy 
uroczystości byli w komplecie. Nasi strażacy udekorowali flaga
mi — podobnie jak wszyscy mieszkańcy Bojana swoje domy — 
remizę strażacką i zawiesili na jej drzwiach dużą szklaną gablotę, 
w której umieszczono zdjęcia partyzantów poległych w bitwie nad 
Sleżą. Pod każdym z tych zdjęć, oprócz imienia i nazwiska, widnia
ła data urodzenia, a na dole — jedna wspólna data śmierci. Dwóch 
umundurowanych strażaków zaciągnęło przy gablocie wartę hono
rową, podobnie jak przed szkołą harcerze. W południe zajechał 
radiowóz jednostki wojskowej i żołnierze, zwani pospolicie drucia
rzami, rozwinęli kable, ustawili mikrofony i nagłośnienie. Prze
wodniczący naszej sekcji metaloplastyki, Edward Bojkę, zainstalo
wał w radiowozie magnetofon, by nagrać przebieg uroczystości. 
Kilku strażaków wciągnęło na rękawy opaski, by kierować na 
czas uroczystości ruchem drogowym na szosie przebiegającej obok 
budynku szkolnego.

A plesk nie przestawał oklejać dachów, płotów, parapetów na 
oknach i ludzi krzątających się po Bojanie. Na szczęście nie było 
ani krzty wiatru, przynajmniej od frontowej strony szkoły. Z tej 
strony śniegowe płaty opadały spokojnie, prostopadle na ziemię, 
przysparzając wilgoci na i tak już mokrej szosie, ale nie niszczyły 
dekoracji. Tylko fotograf, pan Spigarski z powiatowej geodezji, 
miał trudności z robieniem zdjęć. Pomimo to w większości vvypadly 
doskonale. Zjeżdżały autokary z orkiestrą, kompanią honorową 
marynarzy, harcerzami wejherowskiego hufca, pocztami sztandaro
wymi różnych organizacji, samochody z delegacjami, a liniowe 
autobusy PKS przywoziły na przystanki w Bojanie liczne grupy 
mieszkańców z bliższych i dalszych miejscowości. Jak przystało na 
gospodarza imprezy, witałem wraz z współorganizatorami miłych 
gości. Nauczyciele i członkowie komitetu rodzicielskiego krzątali 
się wszędzie, pomagając w sprawnym przyjęciu i rozmieszczeniu
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delegacji, całych grup zoiganizowanych i tych zwykłych uczestni
ków naszej uroczystości. Panie z KGW wydawały przybyłym go
ściom gorącą herbate.

O godzinie pierwszej po południu rozjechały się sprzed szkoły 
delegacje z wiązankami kwiatów na pobliskie obiekty pamięci 
narodowej: na cmentarze żołnierzy radzieckich w Głodowie i Łęży- 
cach, pod obelisk poświęcony partyzantom poległym w Koleczko- 
wie, na mogiłę partyzancką i żołnierską na cmentarzu w Kielnie. 
Część delegacji złożyła swe wiązanki i wieńce przed bojańską 
remizą strażacką. O tej porze w całym powiecie wejherowskim 
miejscowe delegacje składały kwiaty w miejscach upamiętnionych,, 
gdyż bojańska uroczystość miała zasięg powiatowy. Do chwili po
wrotu naszych delegacji orkiestra Gościcińskiej Fabryki Mebli 
grała poważne utwory. W tym czasie przed zasłoniętą jeszcze tabli
cą pamiątkową na budynku szkolnym zaciągnęli wartę nasi harce
rze Zenon Hewelt i Władysław Dawidowski oraz marynarze w heł
mach, białych rękawiczkach i z bronią. Jakaż to duma rozpierała 
naszych druhów, ileż w ich twarzach było powagi i satysfakcji. 
Po raz pierwszy w życiu stanęli w jednym szeregu z polskimi 
marynarzami.

Właściwą uroczystość zainaugurował przewodniczący GRN. Mnie 
przypadło w udziale przedstawienie sylwetki byłego kierownika 
tutejszej szkoły —« Feliksa Ciepłucha i jego męczeńskiej drogi, jaką 
przeszedł przed trzydziestu laty z obozu jenieckiego w redłowskich 
koszarach, poprzez lochy gestapowskie na Kamiennej Górze, po 
barak śmierci w Stutthofie. Odsłonięcia tablicy przy dźwiękach 
fanfar i werbli dokonali: Maria Ciepłuchowa — wdowa po bohate
rze, Gabriela Szczepaniak — inspektor szkolny i dyrektor ZPO 
„Jantar”, pan Tadeusz Kowalski — fundator tablicy. Był to mo
ment wielkiego wzruszenia. Kiedy pani Ciepłuchowa drżącą ręką 
ściągnęła ze ściany budynku szkolnego biało-czerwoną flagę, uka
zała się marmurowa tablica i duży portret bohatera. W wielu 
oczach widziałem łzy wzruszenia. Wielu w tym momencie na nowq 
przeżywało i rozpamiętywało swe lata szkolne i młodość. Teraz 
ich dzieci stały w szeregu w szarych mundurach harcerskich, z bu
kiecikami kwiecia w drobnych rączkach. Istna zmiana warty po
koleń.

Serdeczne słowa skierowała do uczniów, harcerzy, zuchów i ich 
rodziców oraz do wszystkich zebranych pani inspektor, a po niej 
wystąpił komendant wejherowskiego hufca ZHP harcmistrz Apoli
nary Bittner. Odczytał akt nadania naszej drużynie harcerskiej 
imienia Feliksa Ciepłucha i pogratulował pedagogom, harcerzom, 
mieszkańcom Bojana takiego wyróżnienia. Następnie wziął do ręki
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drugi dokument, akt nadania drużynie sztandaru ufundowanego 
przez szkołę, rodziców, organizacje społeczno-polityczne, instytucje 
i społeczeństwo. W tym momencie delegacja, w skład której wcho
dzili reprezentanci najhojniejszych fundatorów sztandaru, wkro
czyła z nim na podwyższenie ustawione przed tablicą. Sztandar 
niósł prezes miejscowego kółka rolniczego Bronisław Grablowski, 
towarzyszyli mu przewodnicząca KGW i zarazem sekretarz kolecz- 
kowskiego koła ZBoWiD Maria Bork oraz przewodniczący komi
tetu rodzicielskiego Stefan Schroeder. Przewodniczący GRN przejął 
.sztandar i wręczył go ze słowami szacunku w moje ręce. Rozwi
nąłem go, zaprezentowałem w całej okazałości zgromadzonym 
gościom. Zieleń i czerwień, srebrny orzeł i złoty krzyż harcerski na 
przemian ukazywały się widzom. Słyszało się szepty zachwytu: — 
Jaczi fejn, jaczi peszny! — Z moich rąk sztandar trafił w ręce 
pocztu 45. Drużyny Harcerskiej im. Feliksa Ciepłucha. Miał być 
ozdobą i trwałą pamiątką tej drużyny. Przed nowym sztandarem 
harcmistrz Barbara Bork ustawiła grupę zuchów, którzy w tej 
niecodziennej scenerii, kładąc drobne rączki na drzewcu, złożyli 
ślubowanie harcerskie na nowy symbol swojej drużyny. Był to 
moment tak podniosły, że przeżywali go wszyscy: sami harcerze, 
cała młodzież szkolna, rodzice; nawet starzy weterani wojny ukrad
kiem ocierali łzy.

Minutą ciszy przerywanej łoskotem werbli, w które bili miarowo 
i donośnie w mglistej ciszy werbliści szczepu harcerskiego przy 
szkole podstawowej nr 9 z Wejherowa, uczczono pamięć Feliksa 
Ciepłucha i jego pomordowanych kolegów, poległych żołnierzy 
polskich Września 1939 roku i tych z Brygady Pancernej im. Bo
haterów Westerplatte, żołnierzy-wyzwoli cieli z marcowych słotnych 
dni 1945 roku, a także partyzantów z lasów kaszubskich. Hymn 
państwowy dodał splendoru i powagi temu wzniosłemu wycinkowi 
naszej uroczystości. Pochylone sztandary — a było ich około dzie
siątki — wyprostowane sylwetki marynarzy, poważny bezruch 
wszystkich obecnych — to niezapomniany widok, który utkwił 
w pamięci. Marynarze ustawieni w szyku na szosie w kolejności 
oddali salwę honorową, a jej suchy trzask przerwał kolejną chwilę 
zadumy. Sprężystym krokiem defilując przed szkołą >>dmaszero- 
wali do swego autokaru.

W trakcie marsza żałobnego delegacje i dziesiątki mieszkańców 
Bojana i okolicy złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą. Pod
chodziły dzieci, młodzież, zacni rolnicy, pracownicy kółka rolni
czego, nauczyciele, leśniczowie, pocztowcy — słowem przedstawi
ciele wszystkich generacji i zawodów. Jedni pamiętali Ciepłucha, 
jego działalność w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Polskim
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Związku Zachodnim, w zrzeszeniu pszczelarskim, inni dowiedzieli 
się o nim dopiero dzisiaj, ale wszyscy pragnęli uczcić jego pamięć. 
Przy dźwiękach melodii marszowych, po uroczystościach przed 
szkołą, część uczestników rozjechała się do domów.

Po krótkiej przerwie w ognisku kultury rozpoczęła się uroczysta 
sesja. Za stołem prezydialnym zasiedli obok przewodniczącego GRN 
Maria Ciepłuchowa, posłowie ziemi gdańskiej Maria Hasse i Fran
ciszek Liedtke, dyrektor Tadeusz Kowalski jako członek Prezydium 
PRN sołtys Paweł Specht i inni. Kierownik szkoły im. Partyzan
tów Kaszubskich z Kołeczkowa, Wojciech Klank, w wygłoszonym 
referacie przedstawił zarys wydarzeń ostatniej wojny na Lesókach. 
Z bogatym programem artystycznym wystąpiły: zespół miejscowej 
spółdzielni uczniowskiej pod kierownictwem Jerzego Kielińskiego 
i regionalny zespół wokalno-muzyczny „Kaszubią” z Kielna pod 
batutą Korneliusza Tredera. Trafnie dobrany i bogato ozdobiony 
kaszubską poezją i piosenką repertuar przypadł do gustu publicz
ności, która wypełniła do granic możliwości salę i przyległy hol. 
Ludowi artyści bisowali niektóre utwory kilkakrotnie.

W trakcie posiłku, którym organizatorzy imprezy podejmowali 
gości, odbył się wieczór wspomnień. Tę część programu zainaugu
rował redaktor „Dziennika Bałtyckiego”, Rajmund Bolduan. Omó
wił on w szerokim ujęciu ruch oporu na Pomorzu. Z wielkim 
zainteresowaniem obecni wysłuchali wspomnień kierownika szkoły 
Władysława Raatza z Osowej, który jako współwięzień obozu Stut- 
thof ukazał ostatnie tygodnie pobytu Feliksa Ciepłucha w baraku 
śmierci, zwanym też „szkołą polską”. Krwawy był ów Wielki Pią
tek 1940 roku, kiedy hitlerowcy urządzili rzeź ponad pięćdziesięciu 
wybitnych przedstawicieli Polonii Gdańskiej i wielu nauczycieli. 
Zdaniem mówcy głównym winowajcą śmierci Ciepłucha był bojań- 
ski Amtskommissar, Herbert Raasch.

Notatki i zdjęcia z bojańskiej uroczystości zamieściły wszystkie 
wybrzeżowe dzienniki. Impreza ta zakończyła konkurs „Srebrna 
zima na Kaszubach” w roku kulturalnym 1969/70. Przyszkolne 
ognisko kultury w Bojanie zajęło pierwsze miejsce. Nie był to 
pierwszy ani też ostatni konkurs tego typu organizowany w tutej
szej szkole.
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Na smętorzu

Po wykopkach, na początku lat siedemdziesiątych, a może wcze
śniej —- tego już dobrze nie pamiętam — odbyło się w bojańskiej 
szkole zebranie organizacji partyjnej, liczącej ponad dwudziestu 
członków, w większości rolników. Porządek zebrania przewidywał 
wśród wielu spraw omówienie przebiegu uroczystości związanych 
z kolejną rocznicą Rewolucji Październikowej. Uczestniczyłem 
w tym zebraniu nie tylko jako członek tej organizacji partyjnej, 
ale również jako sekretarz Komitetu Gromadzkiego.

Zdecydowano, że w tym roku będzie inaczej: zamiast tradycyjnej 
akademii z nudnym referatem cała uroczystość odbędzie się na 
cmentarzu. Poparłem tę myśl, bo i tak starsza młodzież szkolna 
i nauczyciele od kilku lat organizowali na wojennym cmentarzu 
rocznicowe apele. — Niech w nich uczestniczą dorośli — pomyśla
łem — i podałem projekt apelu, który spodobał się zebranym 
towarzyszom.

— Tak będze dobrze — z aprobatą powiedział Tona i dodał: — 
Jó móm porę kroków na smętórz, a do szkołę prawie trze kilometre. 
Niech róz jiny chodzą.

— Tej le zrzucma sę na wińc — zaproponował sekretarz orga
nizacji, pełniący zarazem we wsi funkcję sołtysa.

— Ale do nieseni wińca wezta forsz ledzy — radził zebranym 
jeden ze starszych gburów, zwany potocznie Szadim. Podjęto de
cyzję, że wianek poniesie młody przedstawiciel kółka rolniczego, 
a asystować mu będą przewodnicząca koła gospodyń i członek 
zarządu organizacji młodzieżowej.

Termin uroczystego apelu ustalono na środę. Delegacje i wszyscy 
chętni zbiorą się o godzinie trzeciej po południu w szkole, skąd 
pochód młodzieży i dorosłych wyruszy na miejsce wiecznego spo
czynku 6058 żołnierzy polskich i radzieckich.

Organizacją całej imprezy zajęła się szkoła. Drużyna harcerska 
przystąpiła do \yykonania chorągiewek, wiązanek i wianków. Upo
rządkowała też cmentarz przed Dniem Zmarłych. Zwróciłem się 
do chłopców z koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej — 
członków sekcji metaloplastyki przy szkolnym ognisku kultury, by 
przygotowali — jak się patetycznie wyraziłem — iluminację świetl
ną na cmentarzu. Harcerze i strażacy mieli zaciągnąć w czasie 
apelu przed obeliskiem cmentarnym wartę honorową. Zarząd
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Gminnej Spółdzielni z Szemuda obiecał, że dostarczy pewną ilość 
zniczy i barwnych lampek na mogiły.

I tak do przygotowania uroczystości została zaangażowana znacz
na część mieszkańców wsi. A o to mi właśnie chodziło. Uważałem 
za moralny obowiązek łamanie lodów obojętności w stosunku do 
tych tysięcy żołnierzy, którzy oddali swe życie na polach i w la
sach krainy lesóckiej w bohaterskiej walce o przełamanie potęż
nych umocnień okalających twierdzę gdyńską — Festung Goten
haien, której hitlerowcy postanowili bronić do upadłego.

Ranek owej środy był wietrzny. Później podmuch zmalał i zja
wiła się mgła. Wypełzła z lasów, powlokła się w doliny i w jary, 
obsiadła powytopiskowe wklęsłości, w środku których migały ku 
obłokom tak pospolite na Kaszubach oczka i sąsiadujące z nimi 
niewielkie, bardzo nieregularne skrawki łąk. W godzinach popo
łudniowych mgła otuliła wyżej wzniesione pola i śródpolne zagaj
niki, których po wojnie tak wiele przybyło. A do wsi przyniosła 
senny i ponury nastrój. Poranne, donośne i radosne gęganie woju
jących ze sobą stad gęsi zastąpiło przygnębiające, monotonne, 
ostrzegawcze pomrukiwanie buczków w odległym o niespełna dwie 
mile porcie gdyńskim i jazgotliwe, jakby przerażone nawoływanie 
lecących na zachód ostatnich kluczy dzikiego ptactwa.

Jesienno-żałobny nastrój nie udzielał się jednak dziatwie, któ
ra — podekscytowana niecodzienną wycieczką na cmentarz — 
teraz różnymi dróżkami, ścieżkami, miedzami podążała po raz 
drugi w tym dniu do szkoły. Niektórzy nieśli bukieciki jesiennego 
kwiecia, inni gałązki zielonej jedliny lub świerkowe wiązanki 
z różnobarwnymi wstążkami, a kilku chłopców dźwigało wielo
barwne lampiony. Najbardziej podobała się wszystkim latarnia 
Józka, wykonana z dziurawego żołnierskiego hełmu. Był to hełm 
polski albo ruski — tego dokładnie chłopcy nie potrafili określić — 
i miał dziurę wydartą przez pocisk czy odłamek granatu. Ta 
dziura szpeciła go wprawdzie, ale uczyniła z niego symbol śmierci 
i zwycięstwa zarazem. Całego hełmu Józek nie mógł znaleźć. Były 
wprawdzie hitlerowskie, ale tych zielonych garnków — jak z dużą 
dozą pogardy wyraził się Józio — brać nie należało na taką uro
czystość. A że dziurawy? Nic nie szkodzi, bo może jego były wła
ściciel leży akurat na naszym cmentarzu...

Przed szkołą uformowała się kolumna, na której czele stanął 
poczet sztandarowy naszej 45. Drużyny Harcerskiej im. Feliksa 
Ciepłucha. Za pocztem stanęły delegacje: najpierw naszych partyj
niaków, później harcerzy, młodzieży i innych organizacji szkolnych 
i wiejskich. Dalej ustawiła się barwna, prawie stuosobowa grupa 
młodzieży szkolnej, a za nią pozostali uczestnicy pochodu. Wyległo



zza opłotków sporo gapiów, gdyż o tak niezwykłej porze zrobiło 
się przed szkołą rojno i gwarno. Przybyli ostatni, spóźnieni, zdysza
ni uczestnicy manifestacji.

Kwadrans po trzeciej stanąłem przed kolumną i wydałem dość 
nieoczekiwany rozkaz: — W lewo zwrot! — Wszyscy stanęli przed 
frontem budynku szkolnego, na którym widniała tablica poświę
cona pamięci kierownika szkoły, Ciepłucha.

— Zanim wyruszymy na cmentarz — zakomunikowałem — nasi 
harcerze złożą wiązankę kwiatów przed tablicą pamiątkową swego 
patrona. — Minutą ciszy uczczono jego pamięć. Choć nie było 
komendy „baczność”, wszyscy odruchowo wyprostowali się, po
zdejmowali czapki i w milczeniu oraz zadumie asystowali cere
monii. Niejeden ze starszych przypomniał sobie postać swego na
uczyciela, który jako członek Polskiego Związku Zachodniego 
ostrzegał Kaszubów przed hitlerowskim niebezpieczeństwem. Zre
sztą wielu mieszkańców Bojana jeździło przed wojną do Sopotu, 
Oliwy i Gdańska, a tam widziało na własne oczy „nowy porządek 
europejski”. Tylko panowie rządzący wówczas Polską byli ślepi 
i głusi na te prowokacyjne ekscesy i nawet broni takim jak Cie- 
płuch nie potrafili zapewnić. Trzeba było bronić ojczyzny kosami, 
jak za czasów kościuszkowskich.

Na zakończenie tego mini-apelu harcmistrz Basia zaintonowała: 
„Wszystko co nasze Polsce oddamy...”. I popłynęła w mglistą dal 
melodia harcerska, wypełniła opłotki, wyszła na pola, poniosła się 
z biegiem Kaczej hen na łąki i pastwiska, w zagajniki i torfo
wiska, ożywiając jesienną monotonię. Pieśń skierowała zadumanie 
harcerzy na błonia, w żarnowieckie parowy, zbychowskie jerki, 
na.d Raduńskie Jeziora, pod Lechicką Szczelinę, do rezerwatu torfo- ' 
wego w Wygodzie i na Pucką Górę — wszędzie tam, gdzie obozo
wali latem, gdzie urządzali wanogi. Myśli starszych — tych po 
pięćdziesiątce — powędrowały w przeszłość, do owych tragicznych 
dni polskiego Września, kiedy to wrzosowiska na pagórkach, roz
ległe kartofliska w dolinach i na terenach bardziej płaskich oraz 
lasy pełne borówek zostały obficie zroszone krwią żołnierzy w mun- 
d lirach koloru zgniłej zieleni i ciemnego błękitu, krwią chłopców 
w harcerskich i uczniowskich odzieniach, kolejarzy, pocztowców 
i kobiet wspierających walczące oddziały. Nieco młodsi zatrzymali 
swe myśli na latach okupacji: krwawym terrorze, eksterminacji 
i na walce z najeźdźcą.

Pieśń się skończyła, myśli pierzchły, a kolumna pomaszerowała 
przez wieś w kierunku Głodowa. Przeszła obok remizy strażackiej, 
pamiętającej początek obecnego stulecia, w której bojański kmts- 
kommissar w ostatnim dniu lutego 1944 roku kazał złożyć ciała
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bohaterskich partyzantów „Gryfa” poległych nad Sleżą pod PieKieł- 
kiem w nierównej walce ze stokroć liczniejszym wrogiem. Minęła 
bazę kółka rolniczego, w której gospodarni rolnicy zgromadzili 
sprzęt mechaniczny wartości około dwóch milionów złotych. Daw
niej, przed wiekami, za rządów sołtysa Alberta Turocha (który 
w XVII wieku sprawował władzę w Bojanie), a również pized 
wojną, stała w miejscu tej bazy karczma, świadcząca inne zgoła 
usługi tutejszym mieszkańcom. Za geesowskim sklepem kolumna 
zboczyła z szosy na drogę polną pręwadzącą przez Głodowo do 
Chyloni. Za starą wsią, pomiędzy szosą a tą drogą, wyrosło 
w ostatnim dziesięcioleciu osiedle robotnicze składające się z sie
demnastu domków jednorodzinnych. Mieszkańcy tego osiedla, na
zwanego humorystycznie przez sołtysa Spechta „Nową Warszawą’, 
to pracownicy miejscowego kółka rolniczego, robotnicy leśni i inni, 
dojeżdżający autobusami PKS do zakładów przemysłowych miast 
nadmorskich. Wywabione dziecięcym szczebiotem «gospodynie wy
szły na progi domostw. Jeden ze starych weteranów pierwszej 
wojny światowej stanął przy furtce, wyprężył się jak struna przed 
harcerskim sztandarem i zasalutował do gołej głowy, już siwej 
i wyłysiałej.

Kiedy kolumna znalazła się za glińcą na płaskowyżu, Szadi 
zbliżył się do sołtysa, szturchnął go łokciem w bok i zapytał: — 
Pamiętósz te, co tu sę dzało w marcu prze kuńcu wojnę? Rusce 
trze raze szturmowele te górczi, ale frice mocno sedzele w bun
krach.

— Ale co tu sę robiło 15 marca, pamiętósz te — w zamyśleniu 
odpowiedział pytaniem na pytanie sołtys i stanął mu przed oczyma 
ów dzień ognia i rwącego wiosenne powietrze żelaza. Wojska ra
dzieckie, znając lokalizację niemieckich umocnień od swych zwia
dowców, którzy od początku lutego wspólnie z koleczkowskimi 
gryfowcami penetrowali całą okolicę, wczesnym rankiem owego 
piekielnego dnia skierowały na cały płaskowyż aż do lasu lawinę 
pocisków artyleryjskich wszystkich kalibrów i tysiące, tysiące ogni
stych pocisków-rakiet, zwanych katiuszami. Po tej nawale ruszyła 
do ataku piechota wsparta czołgami. Tanki niewiele pomogły pie
churom, ponieważ grzęzły w bagnistej dolinie i ślizgały się na 
gliniastych zboczach rozmokłych roztopami wzniesień. Hitlerowcy, 
którzy przeżyli huraganowy ogień artyleryjski — a przeżyło ich 
w doskonałych umocnieniach wielu — stawiali zacięty opór nacie
rającym, mając świadomość, że parę kilometrów za nimi jest morze 
Gwardziści w walce na białą broń, kolby i pięści zdobywali umoc
nienia wroga ciągnące się wzdłuż strumienia Kacza od Bojana aż 
po Orłowo. W okrutnym zmaganiu ludzi z błotem, żelazem i śmier-
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cią padła wreszcie niemiecka linia oporu, ale za nią były następne, 
tak samo trudne do zdobycia jak ta, o którą skończył się dopiero 
co śmiertelny bój.

— Teli naszech zginęło tego dnia — jakby reasumując myśli 
sołtysa stwierdził Szadi. — Naszech cze Rusków? — jakby od nie
chcenia zauważył sołtys. — Cze to nie je wszetko jedno — odpo
wiedział z przekonaniem Szadi — Jó szedł z Ruskami aż nad Odrę 
i jó, i oni, me bele wszesce naszi.

Mglista pogoda i zaduszny czas nastrajały uczestników pochodu 
do dalszych wspomnień. Najczęściej rozpamiętywano lata wojny 
i okupacji. Kolumna znalazła się na mostku, pod którym przecho
dził głęboki rów łączący oczka i torfowiska rozrzucone wśród pól 
i odprowadzał zbędną wodę do Kaczej. Maszerujący w tylnej czę
ści pochodu Jany wskazał na ów rów i powiedział: — Wieta. ten 
rów przepomnął mnie też marcowe dnie. — I zaczął opowiadać, 
jak tym rowem pomiędzy stanowiskami niemieckimi przedostali 
się na skraj lasu dwaj zwiadowcy, zapewne Polacy, bo mówili 
płynnie po naszemu. Tam koło zagrody Szredera weszli na nie
wielkie wzgórze i okopali się. Kiedy spod Bojana ruszyło radzie
ckie natarcie, zwiadowcy też otworzyli ogień z elkaemu, rażąc 
Niemców krótkimi seriami. Zdezorientowani fryce szybko zrezy
gnowali z obrony Głodowa i wycofali się do lasu.

Tuż za mostkiem Gust powiedział: — Checz Brunów miała 
w wojnie wieldżie znaczenie. — Widząc na twarzach sąsiadów zain
teresowanie, zaczął opowiadać, że budynek ten stanowił punkt kon
taktowy pomiędzy koleczkowską komendą „Gryfa” a innymi ko
mendami. W nim odbywały się narady, spotkania, odprawy i szko- 

> lenia. Kaszubski Kloss — Paweł Hebel, niedoszły mnich rodem 
•l, Bojana, tutaj, w mieszkaniu swej siostry, uczył leśnych towarzy
szy umiejętności posługiwania się gryfowskim szyfrem.

Od przydrożnego krzyża kolumna skręciła w lewo i po przejściu 
kilkuset metrów zbliżyła się do zagajnika, przed którym stała 
rozsypująca się ze starości chateńka, wybudowana co najmniej pół 
wieku temu przez jednego z głodowskich gburów dla jego „miesz- 
keńców”. W nowej Polsce zabrakło chętnych ludzi, którzy zgodzi
liby się za liche mieszkanie i kawałek piaszczystej ziemi pracować 
na ziemi właściciela tej chatki i dlatego stała pusta. Jedynie latem 
zaludniały ją na krótki czas wędrujące po pięknej ziemi Lesóków 
grupki harcerzy. A przez cały rok smagały ją deszcze, biczowały 
wiatry, przygniatały śniegi — za los, jaki niegdyś zgotowała bied
nym ludziom.

W kolumnie zapanowała prawie absolutna cisza. Chyba bliskość 
cmentarza oddziaływała na ludzi. Szli więc skupieni i poważni.
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Nawet dzieci przestały szczebiotać. W pewnym momencie stanęła 
przed kolumną ciemna ściana, ogromnie wysoka i jakby osłonięta 
utkaną z delikatnych nitek pajęczego tworzywa zasłoną. W chwili, 
gdy kolumna znalazła się tuż przed nią, zasłona nagle znikła i uka
zały się pnie drzew, z brzegu koślawe, dalej w las smukłe, z mnó
stwem sęków, na których babie lato pozostawiło resztki swej 
włochatej odzieży. Sosnowe złociste kolumny drzew, nakrapiane 
srebrzystym mchem, podpierały zielone sklepienie, z którego padały 
na gąbczasty dywTan płonnika łzy mglistego smutku. Wydawało 
się ludziom, że wkraczają do wielkiej świątyni. Cisza wciąż trwała.

Po przejściu dalszych kilkudziesięciu metrów kolumna stanęła 
u wrót cmentarnych, których strzegły brzozy-płaczki i zielone, 
rozwichrzone kępy żarnowca. Kiedyś cmentarz stał na gołym polu, 
a dziś otuliły go z dwóch stron zaciszne zagajniki. Na brzegu 
lasu, w otoczeniu drzewostanu nabrał powagi i stał się bardziej 
przytulny. Zastanawiałem się wielokrotnie, kto zdecydował o tym, 
że ten cmentarz, przecież największy na Kaszubach, został zloka
lizowany na głębokim pustkowiu, z dala od osiedli i dróg. Komu 
na tym zależało, by ukryć go w samym sercu lesóckiej pustelni? 
A może to miejsce jest wymarzonym zakątkiem wiecznego spoczyn
ku osamotnionych żołnierzy?

Ludzie weszli na cmentarz. Poczet sztandarowy i delegacje 
ustawiły się z jednej, pozostali uczestnicy apelu z drugiej strony 
obelisku. Wcześniej na cmentarzu znaleźli się harcerze i strażacy, 
którzy stanęli w postawie zasadniczej przy zniczach po obu stro
nach ścieżki prowadzącej przed obelisk. Już miano rozpocząć uro
czysty apel, gdy z pobliskiego wgłębienia z zachodniej strony 
cmentarza wyłoniła się jakaś postać ciemna i niebywale w całunach 
mgły wysoka. W miarę zbliżania się do cmentarza — wbrew zasa
dom perspektywy — postać ta malała i przybierała wyraźnie kształt 
człowieka. Liczący już prawie osiemdziesiątkę sołtys, a zarazem 
sekretarz podstawowej organizacji partyjnej, najpierw z niedowie
rzaniem pokręcił siwą głowią, jeszcze raz pochylając się do przodu 
wytężył swój, jak na ten wiek, doskonały wzrok, przytaknął zna
cząco głową i już z przekonaniem stwierdził: — To doch je Prze
wodniczący!

— Zdrzeta le, on mó kwiótk w ręce — z pewnym zażenowaniem 
stwierdził ktoś ze starszych. Kwiat w rękach mężczyzny to coś 
niebywałego w pojęciu starych Kaszubów.

To był wzruszający widok. Żołnierz kampanii wrześniowej, były 
koleczkowski sołtys, prawdziwy chłop od pługa, a obecnie prze
wodniczący Rady Gromadzkiej w Kielnie, Leon Blaszkowski, po
informowany o mającej odbyć się na cmentarzu uroczystości, przy
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szedł pieszo na przełaj przez pola, by uczestniczyć w tej manife
stacji przyjaźni. A teraz stanął z wszystkimi w jednym szeregu, 
dzierżąc dość nieporadnie w dużej, chropowatej, bo spracowanej 
dłoni delikatne łodyżki czerwonych goździków.

Zapadał zmrok. Znicze przed obeliskiem już płonęły wielkim, 
spokojnym płomieniem rozjaśniając twarze wpatrzonych w nie 
harcerzy, strażaków i wszystkich uczestników apelu. Chłopcy zapa
lili swoje lampiony. Najwyraźhiej i najjaśniej zaświeciła latarnia 
Józka, jakby z tytułu żołnierskiego pochodzenia pragnęła podkre
ślić swoje pierwszeństwo do złożenia hołdu tym, którzy spoczywają 
snem bohaterów w żołnierskich mogiłach. Jadzia z siódmej klasy 
stanęła pod strzelistym jałowcem i rozpoczęła dźwięcznym, dono
śnym głosem apel poległych.

— Stoimy na ubogiej, piaszczystej ziemi kaszubskiej obficie zbro
czonej krwią. Tu jesienią 1939 roku toczyli zacięte boje z hitle
rowskim najeźdźcą i ginęli żołnierze z batalionów Obrony Naro
dowej, ochotnicy ze szwadronu Krakusów i batalionu Czerwonych 
Kosynierów oraz harcerze z ochotniczej drużyny harcmistrza Kru
szyńskiego. Wzywamy Was, obrońców Wybrzeża 1939 roku, stańcie 
z nami do apelu!

— Cześć ich pamięci! — odpowiedzieli zgodnym chórem zebrani.
Następnie na apel zostali wezwani partyzanci kaszubscy, którzy

w dniach terroru i bezprawia swą walką i ofiarą życia dokumen
towali patriotyzm i nienawiść do okrutnego wroga. Myśli wielu 
w tym wzruszającym momencie mimo woli powędrowały do naj
bliższych, którzy w mrokach wojny składali ojczyźnie daninę krwi 
Nie ma chyba w Polsce rodziny, która nie opłakiwałaby kogoś 
bliskiego. Tak więc nasza narodowa tragedia okresu okupacji skła
da się z milionów tragedii rodzinnych. Dlatego faszyzm Hitlera 
był, jest i będzie tu powszechnie przeklinany.

A Jadzia kontynuowała apel:
— Wzywamy Was Rosjanie, Gruzini, Ukraińcy, Uzbecy, Rusini 

i Mongołowie z dalekich republik azjatyckich, Was wszystkich, 
którzy spoczywacie na tym cmentarzu, stańcie w dniu Wielkiego 
Października razem z nami do apelu! — I znowu rozległo się 
donośne: — Cześć ich pamięci!

Teraz po cmentarzu rozbiegły się grupki harcerzy, którzy na 
zbiorowych mogiłach ustawiali barwne lampki nagrobne, słali na 
nich kwiaty, układali wiązanki, a chłopcy z sekcji metaloplastyki 
rozpalili w rogach cmentarza barwne znicze. Cmentarz ożywił się 
grą świateł i czerwienią chust harcerskich. Mgła wyraźnie rzedła 
i w obawde przed światłem powoli zaczęła wycofywać się do lasu 
pełnego śladów marcowej batalii. Gdy mgła przerzedzała się, mrok
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gęstniał. Na wschodzie pokazały się czerwone światła na masztach 
chwaszczyńskiej telewizji. Ożywiła się grą świateł osadzona na 
szczycie obelisku pięcioramienna gwiazda. Mieniła się wieloma od
cieniami czerwieni. Ta gwiazda to nie tylko znak narodowy czer
wonoarmistów, ale także symbol krwi przelanej tu na przedpolach 
naszej Gdyni. Sołtys Paweł Specht, jakby na pocieszenie nieobec
nych na apelu matek, żon, sióstr i córek opłakujących w dalekiej 
ojczyźnie swych synów, mężów, braci i ojców tu poległych, sze
ptem powiedział do mnie: — Pięknie tu leżą na skraju lasu, z dala 
cd zgiełku, a kaszubskie sosny szumią im pieśń wdzięczności.

Jadzia zakończyła apel przywołaniem polskich pancemiaków 
z brygady imienia Bohaterów Westerplatte, których szlak bojowy 
prowadzi niedaleko stąd: przez Koleczkowo, Rogulewo, Wielką 
Rolę, Wiczlino, Kolonię, Wielki Kack — do Gdyni. Na cmentarzu 
spoczywrają bowiem prochy kilku żołnierzy z tej polskiej jednostki.

Apel skończony. Wystąpiłem z szeregu, by powiedzieć do zebra
nych kilka słów. Tego wymagał scenariusz apelu. Nawiązałem do 
Święta Zmarłych, kiedy to nasze polskie cmentarze zapłonęły tysią
cami świec, lampek i zniczy, pokryły się wspaniałym kobiercem 
zieleni i kwiatów, zaludniły tysiącami osób. W tym dniu tu, na 
żołnierskim cmentarzu, było pusto. Nie mogły przybyć na bojański 
cmentarz tysiące rodzin pogrzebanych tu żołnierzy, nie mogły po
kłonić się ich prochom, nie mogły na groby przywieźć garści ojczy
stej ziemi, posadzić tu drzewka pamięci. Rzadko docierały tu listy, 
a w nich troska o mogiły najbliższych. Najodważniejsi docierali do 
Bojana — najczęściej w Dniu Zwycięstwa — przywożąc pamiątki 
po zmarłych. Dwie siostry z Donbasu, Jelizawieta Łazarewna i Ale
ksandra Samsykina przywiozły list swego brata górnika, podpo
rucznika Oba Michaiła Łazarewicza, który tak pisał spod Chwa- 
szczyna do swego rodzinnego Doniecka: „...Dzisiaj, 13 marca piszę 
do Was list o moich bardzo trudnych wojennych przeżyciach. Nie 
wiem, czy przeżyję te trudne chwile, ale żywy zawsze myśli o ży
ciu. Nie martwcie się o mnie, bardzo Was o to proszę. Co służba 
żoinierska przyniesie — to będzie. Ja ten list piszę w dwóch dniach. 
Rozpocząłem go 13 marca i »przyszedł rozkaz atakować wroga. Pod
czas tego ataku leżałem i czołgałem się sześć godzin w wodzie 
i błocie. Byłem cały przemoczony. Ponieważ zostałem żywy, kończę 
mój list 14 marca w ciasnym, zimnym okopie. Nieraz wspominam 
Ojca i jego męki w pierwszej wojnie światowej. Takie same męki 
przechodzi obecnie i syn, ale służba’ moja jest poświęcona mojej 
Ojczyźnie. (...) Spośród tysięcy rozrywających się pocisków i grana
tów wyszedłem cało i żyję do dziś (...). W tym piekle można trwać 
rok, dwa, trzy lata, ale nie wiecznie. Mówią, że jest jakieś piekło



dla grzeszników, a skoro jest, to jest ono w porównaniu do tego, 
w czym ja się znalazłem — błogim rajem”. Autor listu poległ 
21 marca 1945 roku na wzgórzach chwaszczyńskich i spoczywa na 
naszym cmentarzu.

W trakcie przemówienia, kiedy wspominałem o rosyjskiej rewo
lucji, z szeregu wysunęła się piątoklasistka Elka, stanęła przed 
obeliskiem, odsunęła z oczu swe długie, płowe jak len włosy, spoj
rzała w czerwień ognia i dźwięcznym głosem zapowiedziała: — 
Władysław Broniewski — „Już z Aurory wystrzał padł”. Słowa 
dziewczynki zabrzmiały dostojnie i uroczyście, wznosiły się ponad 
migocącą nad cmentarzem łunę, odbiły o ścianę lasu . popłynęły 
na faliste zagony głodowskich pól.

— Ta mółó piękno gódó wiersze — z uznaniem stwierdził soł
tys. — Dzys wiele lepi uczą w szkołach, jaż wort posłechac — 
przytaknął Tona, a ja dalej ciągnąłem swoje przemówienie. Wy
mieniłem nazwiska znanych pochowanych na cmentarzu oficerów 
i żołnierzy, a w tym sierżanta Biezrukowa, porucznika Koligajewa, 
majora Lewczuka... I na zakończenie zaproponowałem: — Pamięć 
wszystkich poległych uczcijmy minutą ciszy.

"Wszystko na cmentarzu zamarło. Nawet płomienie, do tej pory 
swawolnie skaczące, jakby też spoważniały, wydłużyły się i lepiej 
oświetliły miejsce wiecznego spoczynku i ciągłego smutku, a dym 
ze zniczy rozpłynął się po mogiłach, otulając je welonem żałoby. 
Pochylony, ociekający złotem i srebrem haftów sztandar harcerski 
składał w pokłonie hołd żołnierskiej braci. Sołtys miętosił w za
dumie swoją wiekową czapkę, a pc jego pomarszczonych policzkach 
spłynęły łzy.

Słowem: — Dziękuję — przerwałem świętą zadumę. Były kolejne 
wiersze, były piosenki żołnierskie w wykonaniu harcerskiego ze
społu wokalnego. Słowa tu docierały głębiej, a pieśń brała za serce. 
Kiedy ciemność zbliżającej się nocy opanowywała ziemię, a dalekie 
ujadanie psów, zdziwionych niecodzienną łuną pod lasem, ozwało 
się od wschodu, drużynowa zaintonowała ostatnią pieśń tego wie
czoru: „Sziroka strana moja rodnaja...”.



Posłowie

Większość wspomnień i opowiadań zawartych w książce nie po
wstała z myślą umieszczenia ich w zwartym wydawnictwie. Pisałem 
je po prostu z wewnętrznej potrzeby, dla utrwalenia pewnych — 
moim zdaniem charakterystycznych — epizodów mego życia, dla 
własnych dzieci, wnuków i kilkudziesięciu roczników uczniów oraz 
rówieśników, wreszcie dla udokumentowania własnej tożsamości. 
Niektóre teksty były już publikowane, przede wszystkim w piśmie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Pomerania” i w „Zielonym 
Sztandarze”, inne pisałem na konkursy. Stąd różny styl, objętość, 
poziom i walory poznawcze tych wspomnień.

Moje życie było zwyczajne, nie inne niż życie tysięcy Kaszubów 
w latach 1930—1970. To, że z-wiejskiego pacholęcia z zapadłej 
wsi kaszubskiej wyrosłem na wiejskiego nauczyciela, że zdobyłem 
pewien szacunek mimo „plam” z okresu okupacji, zawdzięczam po 
części mojej pracowitości, po części zbiegowi dziejowych przeobra
żeń, jakie w tym czasie nastąpiły. Po zawierusze wojennej, po 
morzu krwi, w tym bratobójczej, złożonej na ołtarzu Ojczyzny 
przez moich rodaków, nadszedł taki czas, że wiejskie dzieci, te 
praćowitsze i zdolniejsze, mogły osiągnąć nawet wysoką pozycję 
zawodową i społeczną. W porównaniu do wielu innych, nawet by
łych moich uczniów, nie zaszedłem zbyt wysoko. Niedługo kończę 
pracę w zawodzie nauczycielskim i mam tę satysfakcję, że życia 
nie zmarnowałem, że służyłem w jakiś sposób polskiej wsi. Oczy
wiście wiele zamierzeń pozostało w sferze planowania.

Moje życie — zresztą jak życie całego mego pokolenia — nie 
było łatwe, nie było usłane różami. Moje życiowe drogi — przede 
wszystkim te z okresu wojny — były bardzo pogmatwane. Po 
wojnie zaś ciągłe łączenie pracy zawodowej i społecznej z własnym 
doskonaleniem zawodowym i niedomaganiami życia codziennego 
wymagało wiele hartu i samozaparcia. Wiem, co to niedostatek, 
głód, lęk, wojna, upośledzenie społeczne, wrodzona nieśmiałość,
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trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, choroba, 
różne życiowe zawody i niepowodzenia. Wiem też, co znaczy utrata 
wolności, tęsknota za krajem, zgroza niewoli, trud powojennej od
budowy, walka z samym sobą, z przesądami, starymi nawykami 
i poglądami, z ludzką nieświadomością, obojętnością, zachłannością 
i zawiścią. Rozpocząłem niełatwe życie w zupełnie innych warun
kach społeczno-ustrojowych, a kończę w odmiennych, zasadniczo 
różnych od tamtych z okresu przedwojennego.

Wiem, że może tu paść zarzut, iż jest w moim pisaniu za wiele 
nostalgii, niepoprawnego romantyzmu i tęsknoty za czymś co już 
bezpowrotnie odeszło. Może to i prawda, ale takiej prawdy nie 
muszę się wstydzić.

Opowiadania o czasach mojego dzieciństwa wydawać się mogą 
młodym Czytelnikom bajecznym ukazaniem wieśniaczej doli chłop
skiego dziecka. Ale tak było. Potwierdzą to Wasi rodzice i dziad
kowie. Moje wnuki też słuchają tamtych wspomnień jak baśni z ty
siąca i jednej nocy.

Jedno krótkie życie, a tak ogromne różnice. Starałem się wiernie 
odtworzyć przeżywane wówczas radości i smutki, marzenia i za
wody, zachwyty i wątpliwości na tle prawdziwych zdarzeń, rodzi
mego krajobrazu i roku obrzędowego moich stron rodzinnych, Część 
nazwisk i niektóre imiona zmieniłem, inne pozostawiłem w brzmie
niu autentycznym z przekonaniem, że żyjący rówieśnicy nie będą 
mieli o to do mnie pretensji.

Posmak fantazji mogą mieć moje przejścia wojenne ukazane 
chronologicznie. „Wstydliwy” dla Kaszubów, wciąż niesprawiedli
wie oceniany, szczególnie tu na Pomorzu, okres okupacji hitlerow
skiej: problemy niemieckiej listy narodowościowej, służba w armii 
wroga, specyficzny ruch oporu — wszystko to gwoli sprawiedli
wości i prawdzie historycznej starałem się przedstawić, w miarę 
mych możliwości, obiektywnie i prawdziwie.

Obrazki z pierwszych lat powojennych cechują wielki powszech
ny zryw i entuzjazm pracy. To zrozumiałe. Po latach koszmarnych, 
w których panowały terror, strach i śmierć, nastąpił okres wielkiej 
radości, wielkich przemian, nadziei i tworzenia. Spontaniczność, 
prostolinijność, życzliwość dla innych, zachłanność na wiedzę, dą
żenie do samodoskonalenia, wyżycia się intelektualnego, a przy tym 
bardzo szczery, nie pozowmny patriotyzm ogarnęły przede wszyst
kim młodzież. Zapewne całe moje pokolenie życzyłoby sobie, żeby 
dzisiejsza młodzież wiejska miała zapał tamtej, z jaką przypadło 
mi obcowrać i pracować. Jestem przekonany, że właśnie taka posta
wa byłaby zbawienna dla młodego pokolenia lat osiemdziesiątych. 
Życzeniem moim byłoby, aby młode pokolenie zdziałało choćby
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tylko tyle, ile zrobiło moje. Będzie to realne wówczas, gdy wyple
nimy z naszej gleby chwasty, których tyle ostatnio narosło. My 
robiliśmy to po swojemu, młodzi niech działają na swój sposób. 
Może moje wspomnienia cośkolwiek pomogą w dziele odnowy. 
Byłaby to dla mnie, starego wiejskiego nauczyciela, wielka saty
sfakcja.

Moim rówieśnikom chciałbym zaś dostarczyć przyjemnej wędrów
ki w krainę złudzeń szczęśliwej młodości.

Wspomnienia kończę w zasadzie na 1970 roku. Nie znaczy to 
wcale, że nic się w moim dalszym życiu nie działo. Okres ten jest 
jednak zbyt świecy, wymaga jeszcze wielu przemyśleń i perspekty
wy spojrzenia, aby o nim cokolwiek sensownego napisać.

Bojano, marzec 1982 roku
Autof
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