Alojzy Firyn (15.09.1892 – 28.07.1941) pochodził z Kociewia (z Barłożna). Miał jednego brata i siedem sióstr – nie mógł nie droczyć się
z nimi w dzieciństwie. Jego starsza siostra opowiadała wnuczce, że Aloś
często psocił – podkładał siostrom szczotki do włosów pod prześcieradła, a nawet miski z wodą wciskał w siennik pod prześcieradło.
Ze wspomnień Elżbiety Gąsiorowskiej, jego żony a mojej Babci: Mój
mąż się urodził w Barłożnie w 1892 roku. Skończył szkołę, seminarium
nauczycielskie w Toruniu. Pierwszą posadę objął na Pomorzu. Jak się
ta wieś nazywa – nie wiem. Wiem, że tam zapewniał chłopcom nocleg
i utrzymanie.
Stamtąd prawdopodobnie do wojska poszedł, na wojnę. Jak mój mąż
wyszedł z wojska w 16 czy 18 roku, nie wiem, trochę odpoczywał kilka tygodni, potem objął posadę w Ostrowitym, pod Trzemesznem. Ile lat – też
nie wiem, czy dwa, czy trzy. Nie pamiętam.
Poznałam go we Wójcinie na probostwie (około 1920 roku). Pierwszy
raz przyjechał trzeciego listopada. Pamiętam, mróz był siarczysty, chodził
w takim kożuszku. I potem jeszcze raz przyjechał i jeszcze raz. A potem
do Strzelna jeździł. Potem się trochę urwało. Swat pytał ojca, jaki posag
dostanę, a ojciec odpisał, że to nikogo nic nie obchodzi, przyjdzie na to
czas... Potem pojechałam do Strzelna, kupiłam sobie wyprawę. I w lipcu przyjechał (Alojzy). Potem, jak myśmy się pobrali (8 maja 1922 roku
w Strzelnie), dostał posadę na Pomorzu, w Boguszewie.

Osiemnastoletni Alojzy w seminarium nauczycielskim (pierwszy z lewej, siedzi)
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Strzelno 1922 rok, Elżbieta i Alojzy Firynowie,
poniżej: ich akt ślubu
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Jak przystało na syna hodowcy koni, Dziadek kochał konie. Często
z targu wracał z jakąś chabetą, którą doprowadzał do porządku. Jeszcze
trzydzieści lat po śmierci Dziadka Babcia opowiadała ze śmiechem, jakie to szkapy jej mąż przyprowadzał do odkarmienia. – Nic się Elu nie
martw, zobaczysz, jaki będzie jak się go odkarmi – tak mówił.
Przyprowadzał też psy, które pilnowały sadu w Boguszewie. Ponieważ od zawsze kocham psy, zapamiętałam opowieść o Morwie, wilczurze, który każdego wpuszczał do sadu po owoce. Ale z drzewa już nikt
nie mógł zejść, dopóki Dziadek nie przyszedł i nie odwołał psa. Ktoś
otruł Morwę. Kolejny pies (z opisu sądząc buldog), przyprowadzony
skądś przez Dziadka był tak groźny, że Dziadek kijem podsuwał mu pod
budę miskę z żarciem.
W Boguszewie, w szkole, której Dziadek był kierownikiem, przyszły
na świat dzieci – Urszula i Jerzy. Potem, w 1936 przeprowadziliśmy się
do Nicwałdu, to było bliżej do Grudziądza – opowiadała Babcia. Z Boguszewa do Nicwałdu pędziłam krowy, jak się przeprowadzaliśmy, całą drogę pieszo – wspomina Urszula, córka Alojzego i Elżbiety. Z Nicwałdu do
gimnazjum w Grudziądzu dojeżdżało tylko dwoje dzieci – moja Mama
i syn naczelnika stacji kolejowej. Kierownik szkoły był na pewno osobą
znaną we wsi, musiał też być ceniony, skoro jeszcze w 2011 roku, gdy
odwiedziłam Nicwałd, niektórzy pamiętali opowieści starszych mieszkańców o nauczycielu Firynie.

Boguszewo, początek lat 30. Alojzy Firyn z uczniami swojej szkoły.
W centralnym miejscu, blondynka z kwiatkami w ręce, to jego córka Urszula
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Szkoła w Boguszewie, w której mieszkał
Alojzy Firyn z rodziną (pokoje na piętrze). Po lewej - pod koniec lat 20.
z czasów gdy mieszkali w niej Firynowie,
poniżej widok z lipca 2011 roku. Drzew
w ogrodzie (brzoskwinie zrywałam
wychylając się z okna pokoju, mówiła
moja Mama, córka Alojzego).

Początki seminariów nauczycielskich na ziemiach polskich związane są
z działalnością Komisji Edukacji Narodowej, która chciała uniezależnić szkolnictwo od kościoła. Na ziemiach polskich pod zaborami seminaria nauczycielskie
najliczniejsze były w państwie pruskim. Wraz z upowszechnianiem szkolnictwa
elementarnego (ludowego) wzrastały zapotrzebowania na nauczycieli, powołano
więc seminaria nauczycielskie. Dawały one wykształcenie na poziomie zbliżonym
do średniego – były to średnie szkoły zawodowe pedagogiczne. W seminariach
przywiązywano uwagę nie tylko do opanowania treści programowych przyszłego
warsztatu pracy – do nauki czytania, pisania i języka, arytmetyki, muzyki (gry na
organach) i śpiewu, rysunków, historii naturalnej i historii, ale także do przyswojenia przedmiotów zawodowych. Edukację zamykał egzamin ze wszystkich przedmiotów wykładanych w seminarium.
Pod koniec XIX wieku znacznie wzrosła ranga i status społeczny nauczycieli.
Stali się urzędnikami państwowymi, powoływanymi przez organa państwa, otrzymywali emeryturę. Wiek XX wniósł rozwój nauk pedagogicznych i psychologicznych.
Sytuacja materialna nauczycieli w okresie międzywojennym nie była zła. Praktyka szkolna była wprawdzie bezpłatna, jednak już nauczyciel kontraktowy po seminarium zarabiał minimum 100 zł. Po 3 latach nauczyciel tymczasowy (kontraktowy) otrzymywał 160 zł, a etatowy 210 zł. W najwyższej, IX grupie nauczyciel
z wyższym wykształceniem otrzymywał nawet 360 zł (dla porównania - dniówka
robotnika magistrackiego: 2 zł, wyrobnika wiejskiego: 1 zł). Nauczycielom przysługiwały dodatki mieszkaniowe: 15 zł dla samotnego, 30 zł dla posiadającego rodzinę. Kierownicy szkół wiejskich otrzymywali także działkę ziemi.

158

Ojciec był bardzo tolerancyjny – wspomina Urszula Waligórska zd.
Firyn. Jak chciałam iść np. nad jezioro z koleżankami, zawsze odsyłał
mnie do matki „Jak ci mama pozwoli”. Pierwszej wojny nie wspominał,
przynajmniej nie przy mnie. Mówił tylko, że wyłysiał od hełmu, i że na
wojnie, na froncie, wszyscy kradli, żeby jeść.
Często po południu rodzice szli na spacer, my z nimi. Jurek (młodszy
o 3 lata brat Urszuli) zawsze biegał dookoła. Kiedyś mama nie miała czasu na spacer, mówiła, że musi guziki poprzyszywać. – Pokaż, gdzie te guziki masz przyszyć. Mama pokazała. Ojciec podarł bluzkę – już nie ma do
czego przyszywać, powiedział, i poszliśmy na spacer.
W Boguszewie były dwie klasy, uczył ojciec i panna Kubinówna, z Wadowic. Stołowała się u nas, była jak członek rodziny. Nie lubiła dziczyzny.
Raz ojciec namówił mamę, żeby zrobiła sarninę czy zająca jakoś inaczej,
żeby doprawiła jak wołowinę, tak żeby się nauczycielka nie połapała.
– Smakowało pani? – spytał ojciec.
– Tak, bardzo dobre.
–A wie Pani co to było? Sarnina. Kobieta zwymiotowała.
21 czerwca, ostatniego dnia szkoły, mój ojciec miał imieniny. Wtedy
się zjeżdżali wszyscy z Grudziądza. Pamiętam ostatnie imieniny, przed
wojną. Przyjechał Edward Bieszka (siostrzeniec Alojzego) w mundurze,
grał na pianinie. Był bardzo przystojny.
W domu było pianino, na którym czasem grała moja mama, ja też się
uczyłam. Jak zaczynałam ćwiczyć palcówki, to pies, taki chudy pinczer
(Jurek go skądś przyniósł) uciekał do drzwi i chciał wyjść. Ojciec żartował,
że pies jest bardziej muzykalny niż jego córka.
Wakacje
przeważnie spędzaliśmy
u rodziców mamy,
w Strzelnie. Tam na
plebanii (Walenty
Gąsiorowski wówczas dzierżawił plebanię) często grali
w karty, dwa albo
i trzy stoliki. Ojciec
kiedyś, chcąc pospieszyć teścia, krzyknął
Strzelno, lata 30. Od lewej: Alojzy Firyn, Rajmund
– Rżnij Walenty, Bóg Gąsiorowski (w oknie chyba panna Amela), Jurek Firyn,
się rodzi… a teść ma
Feliks Ruoss, Ula Firyn, Maryla Gąsiorowska, Marian
Gąsiorowski, Elżbieta Firyn, Józef Gąsiorowski
na imię Walenty.
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Ale dziadek się nie
obraził, za to ojcu
było bardzo głupio.
Ojciec był wielkim koniarzem. Na
spacerach z nim
i Jurkiem bardzo się
nudziłam, bo ciągle
tylko komentowali, skąd jest koń od
powózki, która nas
Strzelno, lata 30. Od lewej stoją: Marian Gąsiorowski,
mijała, ciągle się
Helena Häusler, Alojzy Firyn.
sprzeczali o konie.
Siedzą od lewej: Walenty G., Scholastyka G.,
Już w NicwałMaryla G. Maria G, Elżbieta Firyn.
Na tym i poprzednim zdjęciu Babcia jest uśmiechnięta.
dzie w szkole pisaliTo był chyba najszczęśliwszy okres w jej życiu.
śmy pracę domową
na konkurs, z jakąś
nagrodą. Nie dostałam nagrody. Ale potem w domu ojciec mi powiedział,
że moja praca była najlepsza, no ale nie mógł nagrodzić córki. Do 5 klasy dojeżdżałam już do Grudziądza do szkoły im. królowej Jadwigi, koło
dworca, potem do gimnazjum. Jak wracałam, ojciec zawsze pytał – Byłaś
pytana? – Tak. – Umiałaś? – Umiałam. Był dumny, że mnie dobrze nauczył. Za to w Jurka chyba nie wierzył, bo jak ten się dostał do gimnazjum, to ojciec chciał, żebym sprawdziła listę.
Byłam bardzo obowiązkowa, jak miałam odmrożone nogi i nie mogłam włożyć butów, to ojciec powózką mnie do Grudziądza zawiózł (nie
da się nie skomentować – Alojzy uwielbiał przejażdżki). Jak się martwiłam, że zgrzeszyłam i chciałam się wyspowiadać, to ojciec się nie śmiał
ze mnie, że co to za grzechy mogę mieć, tylko zaprzęgał konia i wiózł
mnie do Okonina,
ze cztery kilometry.

Dziadek Alojzy z rodziną przed zabudowaniami
szkolnymi w Nicwałdzie. Na następnej stronie
ta sama szkoła w lipcu 2011 roku.
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Wspomnienia
Babci – Wojna wybuchła. Wszystko
miałam spakowane, ojciec wcześniej
przygotował. Wielki kosz, wszystko
tam było włożone,
zastawy i srebro

spakował i wysłał to do Gąsiorowskich, do Strzelna. Do moich rodziców. Taki był straszny tłok na kolei,
podróżowała ta paczka, ale nie doszła. Potem posłali do Nicwałdu, do
ojca zawiadomienie, że nie wiedzą,
gdzie to wysłać. Albo to Niemcy
rozebrali, albo Polacy, albo już nie
wiem.
Zanim wojna wybuchła, nauczyciele dostali trzymiesięczną odprawę i ją dostałam od ojca (męża).
Pociągiem jechałam z dziećmi,
a cały majątek wozem. Cała bielizna, dziadka futro, moje futro,
piękne futro miałam, z popielic
(zdaniem jej córki, a mojej mamy,
to raczej pelisa była, ale to już mało
istotny szczegół). Ula też miała futerko i Jurek też.
Ja z dziećmi pojechałam do
Strzelna, a ojciec (Babci mąż, Alojzy – dalej tak samo nazywa go Babcia ojcem) odczekał. Jako nauczycielowi nie wypadało mu uciekać – tak uważał. I jak mobilizacja wybuchła, to
Helka, pomocnica taka, spakowała ojca i on na wozie... Konia i ten wóz,
jak mi się wydaje, oddał nauczycielowi, który tam przed nami mieszkał
i miał starą teściową i dla niej ten wóz... I ta bryczka i koń dostał się do
wsi, tam do Helki, na majątek do Niemca. I krowy dwie i wszystko. Jak
Niemcy weszli, to już zbombardowane było. Nic nie zostało. Ojciec tego
szukał potem. Ojciec wrócił do Nicwałdu, kupił rower i nim dostał się do
Strzelna. Mieszkaliśmy u moich rodziców.
Zostało wydane takie rozporządzenie, żeby wszyscy nauczyciele się
zgłosili na swoje miejsca i dostaną posady normalne. Ojciec pojechał do
Nicwałdu, tam było już zbombardowane i się zgłosił. Mówił, że nic mu nie
zrobią, że go nie zabiją przecież. Wiem, że raz pojechał do Grudziądza,
tam ciotka Ludwika (siostra Alojzego) miała sklep kolonialny i kamienicę. Dostali wtedy mieszkanie zastępcze, ale ciotka Ludwika dalej pracowała w sklepie. Tam był też wujek Bolek, jego brat, był mecenasem, był
bystrzejszy, widział co się święci, zobaczył żandarmerię i uciekł drugimi
drzwiami. Niemcy szukali mężczyzn, zabrali mojego męża. Najpierw był
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w więzieniu w Grudziądzu, potem go do Niemiec zabrali i do Dachau.
Wcześniej chyba był w obozie Sztutowie, widział go tam siostrzeniec,
Edmund Dominikowski, które przeżył obóz. Dokumenty tamtejsze jednak nie potwierdzją pobytu Dziadka w Sztutowie.
Ze wspomnień wujka Zbyszka Radackiego (siostrzeniec Dziadka)
wynika, że Niemcy szukali Bolesława, brata Alojzego, który był adwokatem w Grudziądzu, oraz że aresztowanie Alojzego uratowało życie
Bolesławowi.
Dziadek nie obawiał się Niemców, wylegitymował się i spokojnie poszedł z nimi na posterunek. Uważał (jak wielu Polaków w tym czasie),
że wojsko niemieckie – a znał je z I wojny światowej – przestrzega zasad
i prawa międzynarodowego. Skoro nic nie zrobił Niemcom, oni też mu
nic nie zrobią.
Z listów pisanych po niemiecku na blankiecie więziennym (mógł je
wysyłać co cztery tygodnie) widać ogromną miłość do Babci (zawsze
nazywał ja Ellą), troskę o jej zdrowie, zdrowie dzieci i całej rodziny. Pytał w listach o teściów i małą Ewę (bratanica Babci), braci Babci i jej
wuja Feliksa, czyli wszystkich, którzy wówczas mieszkali w Strzelnie,
a z którymi zawsze spędzał wakacje. Pierwszą stronę jednego z listów
widzimy na sąsiedniej stronie.
Korespondencję od Babci dostawał na pewno, będąc nawet w Mauthausen – w swoich listach nawiązywał do otrzymanych informacji, jak choćby
pytając o szwagra w Skulsku (mieszkał tam z rodziną Marian Gąsiorow-

1939 rok. Urszula, Elżbieta, Jerzy Firynowie.
Takie zdjęcie Babcia przesłała Dziadkowi do więzienia w Grudziądzu.
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ski, wyrugowany przez Niemców z majątku w Trlągu). W liście z więzienia
z Cytadeli w Grudziądzu ze stycznia 1940 roku wydawał nawet dyspozycje, co do sprzedaży konia, którego zostawił u sąsiada w Nicwałdzie:
mnie ten koń kosztował 24 złote, więc powinien zapłacić co najmniej 120
marek.
Z więzienia udało mu się przemycić przez strażnika zegarek i obrączkę
oraz jeden list po polsku – przynajmniej jeden jest w naszym posiadaniu.
Być może jest najpóźniejszy – pisał w nim o bliskim przewiezieniu do
łagru: Wczoraj spisano mnie i kilku innych, jakie oczy, usta, włosy, ubranie itd., to pachnie do łagru, tylko nie wiadomo kiedy. List był adresowany do jego siostry, Ludwiki, dlatego pisał wprost o swoich podejrzeniach
przewiezienia do obozu, i prosił siostrę: Jak mnie wywiozą, to możesz Elli
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tak mądrze nadmienić, tylko niech się nie przejmują, bo nie warto. Mimo
paczek żywnościowych, otrzymywanych od rodziny, bardzo był już wychudzony, skoro prosił o agrafki i pasek, jak żartował – w obawie przed
opadnięciem spodni. List pisał chyba w lutym – żeby już tylko mróz chciał
się skończyć. Do Babci nigdy nie pisał ani o mrozie, ani o swoim zdrowiu. Zawsze martwił się nie o siebie, ale o kochaną Ellę – jej zdrowie –
i dzieciaczki – jak sobie radzą.
Babcia i siostra Alojzego, Ludwika, usilnie zabiegały o zwolnienie go
z aresztu. Starania ich i ich znajomych nie dały skutku, podobnie jak ich
poświadczenia, że przed wojną nie zachowywał się wrogo wobec Niemców. Można jednak było przekazywać paczki, toteż Babcia zrobiła sobie
z dziećmi (Urszulą i Jerzym) pamiątkowe zdjęcie (na poprzedniej stronie), żeby przekazać je mężowi do więzienia.
Ostatni list z więzienia w Grudziądzu jest datowany na 11 lutego
1940 roku. Po pięciu miesiącach przyszedł list z Mauthausen. Nie wiem,
czy Babcia w międzyczasie miała jakieś informacje o mężu i miejscu
jego pobytu, nie wiem, dlaczego uważała, że z Grudziądza przewieziono
go do Dachau.
Alojzy Firyn w jednym z pierwszych transportów, jako więzień polityczny z numerem 1435, trafił do Mauthausen Gusen (czyt str. 430.),
do bloku nr 6, sztuba (salka, część) nr 2. Gdzie był więziony między
Grudziądzem a Mauthausen – tego nie wiemy. Wiadomo jednak, że
pierwsze transporty więźniów do Mauthausen przyjechały z Dachau,
być może tam był więziony Dziadek.
W lipcu 1940 roku, a więc trzy miesiące po założeniu obozu, przysłał
pierwszy list z Gusen. Jak w poprzednich – nie pisał o sobie, pozdrawiał
rodzinę, martwił się o zdrowie bliskich, pozdrawiał też Stehlów i Thomanków – znajomych, którzy poświadczali o jego neutralnym nastawieniu do Niemców. Czy to oznacza, że próbowali mu jeszcze pomóc, gdy
już był w obozie? Czy to może znak dla rodziny, żeby tamci nadal się
starali? Listy od rodziny dostawał, zawsze za nie dziękował i za przysłane pieniądze – czy je naprawdę otrzymywał, czy tylko więźniów informowano o przesyłkach, tego nie wiem.
Od sąsiada ze wsi, który wrócił z obozu do domu (podejrzewano go o
podpisanie volkslisty, został zamordowany pod koniec wojny, prawdopodobnie przez żołnierzy z polskiego podziemia), rodzina dowiedziała
się, że Alojzy jest już słaby, nie pracuje w kamieniołomach lecz w kuchni,
dlatego można mieć nadzieję, że Niemcy wypuszczą go z obozu. Człowiek ten opowiadał też, że Dziadek zawsze upominał współwięźniów,
żeby pisali normalne listy do domu – oni tam i tak mają dość zmartwień.
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13 lipca 1941 roku przysłał ostatni, bardzo krótki list (fot. poniżej): Ukochana Żono, Kochani Teściowie i Dzieciaczki! Twoje listy – moja kochana –
i przekaz pieniężny otrzymałem, za co wielkie dzięki. Jestem zdrów i tego
samego Wam życzę. To ładnie, że dzieci są zatrudnione i pracują pilnie.
Uściskaj ode mnie naszą małą Ewę (Babci bratanicę) do matczynego serca. Serdeczne ucałowania i pozdrowienia dla wszystkich.
Dwa tygodnie po napisaniu tego listu już nie żył – 30 lipca jest datowane oficjalne pismo do Babci z informacją, że Alojzy Firyn zmarł 28 lipca
1941 roku na chorobę płuc. Z dokumentów otrzymanych w 2011 roku
wiem, że zmarł o godzinie 6.15. Tego dnia wyjątkowo wielu więźniów
zmarło nagle na różne dolegliwości, była to więc raczej likwidacja dużej
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grupy osadzonych.
Urna z jego prochami spoczęła w niszy
zbiorowej nr 2 na
cmentarzu w Steyer k. Gusen. Babci
starania o odzyskanie prochów męża
nie dały rezultatu
– odpowiedziano
jej wprost, żeby nie
pisała, bo nie odpiszą (kopia poniżej).
Kuzynka Babci (siostrzenica jej matki, Helena Posłuszna), przebywała podczas okupacji na robotach w Austrii. Odwiedziła cmentarz
w Steyer i napisała: Cały dzień szukałam, z jednego urzędu do drugiego,
z jednego cmentarza do drugiego. Dopiero pracownicy krematorium zaprowadzili mnie na to miejsce. Opiszę ci, jak wygląda. Otóż na około
cmentarza jest postawiony mur z cementu, w którym znajduje się pełno
małych nisz wielkości urny. W części starej cmentarza, a istnieje on dopiero od 29 roku, z lewej strony znajduje się ta wspólna nisza. Jest ona
wielkości 1m na 70 cm na której nie ma żadnego napisu. Czysta, gładka
płyta marmurowa. W wewnątrz niszy znajduje się masa uren, przy których znajdują się dokumenty zmarłych.
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Kilka lat po wojnie, na kolejną próbę odzyskania urny
wyjaśniono, że nieodebrane
wcześniej urny z prochami
więźniów złożono we wspólnej mogile. Prochy Dziadka
zostały w Austrii. Babcia nigdy nie wystąpiła o odszkodowania wojenne – nie będę
kupczyć śmiercią męża.
Zdjęcie Dziadka Alojzego w muszce zawsze stało
w domu na wprost fotela,
w którym Babcia na starość
spędzała wiele czasu. Teraz stoi u mojej Mamy, obok
zdjęcia Babci. Mam takie marzenie, że odnajdzie się kiedyś
urna z prochami Dziadka,
przywiozę ją ze Steyer i pochowam obok Babci, ich syna
i ich wnuczki.
O rodzinie Firynów na str. 332.
W 2011 roku skontaktował się ze mną wnuk ofiary Mauthausen, Mirosław Polak. Opowiedział mi o odnalezieniu kilkuset urn z prochami więźniów obozu Mauthausen Gusen znajdujących się w podziemnej krypcie
na cmentarzu w Steyr. Są to szczątki ofiar z pierwszego okresu wojny, które
władze obozu planowały przesłać rodzinom, czego jednak nie uczyniły.
Powiedział mi, że austriaccy działacze ze Stowarzyszenia Pamięci Mauthausen weszli do krypty, znaleźli urny i listy ofiar, wśród których znalazły
się nazwiska polsko brzmiące. Pan Polak nie był w stanie wymóc na Radzie
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa inwentaryzacji urn i sprowadzenia
prochów polskich więźniów do kraju.
Sprawa została na chwilę nagłośniona przez PAP, potem wszystko ucichło.
W kwietniu 2014 roku otrzymałam kopię
wpisu do księgi obozowej oraz informację
z wiedeńskiego Archiwum Mauthausen, że
rozpoczęto inwentaryzację urn.
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