
REPORTAŻ NA FESTIWAL

Orlików dużo więcej w zaborze 
pruskim, a ochotniczych straży 
pożarnych w rosyjskim. Zabory 
widać nawet w populacji dzików. 
Dzikie świnie wolą gleby pruskie.

„Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł Biały.  
Gdzie ty mieszkasz? W Rypinie. To ty Antek, skurwysy- 
nie” – taki wierszyk przyniosły do domu dzieci w drugiej 
klasie szkoły podstawowej w Brodnicy.

JESTEŚMY LEPSI
Ja z Brodnicy – Krzyżak jestem. Tak przedstawiał się  
Roman w wojsku, i miał fory. Tak przedstawiają się mi: 
Anna (bo tak robił zawsze jej ojciec), Marian (bo kocha  
to miasto), Piotr (bo ma tu korzenie od średniowiecza)  
i pani Ola (bo Krzyżacy zrobili wiele dobrego). Tak przed-
stawia się każdy, kto w Brodnicy się urodził. Ja również. 
Bo jak nie Krzyżak – znaczy, że Antek. A to wstyd.  
Wiemy o tym od dziecka. Rodzice o nich żartują, a kie-
rowcy szkolnych autobusów każą wyciągać paszporty, 
gdy przejeżdża się przez rzeczkę Pissę, granicę dawnych 
zaborów. Z jednej strony Brodnica, z drugiej Rypin.  
Z jednej my Krzyżacy, z drugiej oni – Antki. Ale wszyscy 
przysięgają, że konfliktu nie ma. 
– Ja w rodzinie czuję się jak czarna owca albo jak jakiś 
Murzyn – mówi Włodzimierz, Antek, od 43 lat miesz-
kający w Brodnicy. Przyszedł tu za żoną. Jest Antkiem, 
a nawet „pierdolonym Antkiem” – tak słyszał od ludzi. 
W 1976 roku na imieninach u ciotki żony nazwał rodzinę 
„volksdojczami”. Zdenerwował się, bo ciotka znowu coś 
o Antkach gadała, nie zwracając uwagi, że on siedzi przy 
stole. Jego ojciec po ślubie był u nich tylko raz.  
Włodzimierz bał się, że jego też obrażą. Rozmawiamy  
przy zamkniętych drzwiach, gdy do pokoju wchodzi  
z kawą i karpatką żona, Krzyżaczka – przerywa. Czeka,  
aż wyjdzie to jego kochanie. Spowiadał się księdzu,  
że czuje nienawiść, jak widzi, co się dzieje teraz w polityce. 
Ksiądz kazał mu znaleźć hobby. 
– Granicy zaborów nie ma prawie sto lat, a ciągle mamy 
ją w głowach. Tej Polski nie dało się zlepić do dzisiaj. Ja 
mam duże oczy, a mam jeszcze większe, gdy widzę tych 
obecnych patriotów. Przecież w Polsce nie ma Żydów, 
a na murach mnóstwo gwiazd Dawida powieszonych na 
szubienicy. Głupota? Albo to, że PiS wygrał wybory i my 
się boimy teraz imigrantów. Ja się mogę bać czy nie, ale 
ich nie ma, to nawet nie wiadomo, kto to. I tak samo te 
Antki z Krzyżakami. Dla mnie to jest idiotyzm, ale to jak 
przyroda. Kijem rzeki nie zawrócisz. 
Włodzimierz był mile zaskoczony, gdy ks. kanonik  
Gabriel Aronowski z parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej 
w Brodnicy zganił na kazaniu parafian, że wyzywają  

Antków. To niegodne chrześcijanina. Krótko po kolędach 
to było, więc się pewnie nasłuchał. 
Pytam księdza o Antków, ale ksiądz nie chce rozmawiać.
– Ja antagonizmów nie budzę – argumentuje. 
I odsyła do wikariusza. Ksiądz Dariusz Pukalski pamię-
ta, że podał tylko mikrofon, rok temu, w maju. Msza dla 
dzieci, kazanie dialogowane. 
– Gdzie jest największe bezrobocie na świecie? – ksiądz 
już nie pamięta, do czego chciał wtedy nawiązać. 
A jakiś chłopiec głośno do mikrofonu – w Rypinie. Cały 
kościół ryknął śmiechem. A w kościele też podziały,  
bo kościelny Krzyżak, a organista – Antek.
– Antki w Brodnicy to jak Turki w Niemczech – chcą  
w lepsze strony, ale z kawałkiem „własnego kraju”. A to 
się nie da! – mówi brodniczanin z Berlina (chce pozostać 
anonimowy), który pisze o historii Brodnicy. – Kultury  
są różne. O tym, która jest wyższa, w której żyje się  
lepiej, decydują ludzie. I zdecydowali: rypinianie ciągną 
do nas. Problem w tym, że zbyt duża liczba Antków  
zagraża naszemu sposobowi życia.
– Polska A i Polska B to nie tylko wymysł politologów  
tłumaczących wyniki wyborów. Granica nadal istnieje 
między Krzyżakami (Pomorzakami, pomorskimi śledziami), 
cenciokami z Galicji i bażantami z Poznańskiego a bosymi 
Antkami (nazywanymi też chadziajami w Wielkopolsce,  
kopiniokami w Małopolsce, łańcuchami i zgojakami  
w dawnym Konińskiem, parasolami w okolicach Sandomie- 

rza, wróblami, jebitami, skorcami w dawnym Kaliskiem) – 
twierdzi dr hab. Jacek Schmidt z Instytutu Etnologii  
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. – A ta granica to około 1200 kilome-
trów, trzykrotność obecnej z Niemcami. Jedna z najdłuż-
szych w ówczesnej Europie. I ona wciąż jest aktualna. 

W RYPINIE DZIECKA NIE URODZĘ
Brodnica i Rypin są w jednym województwie kujawsko- 
-pomorskim. Dzieli je zaledwie 25 km i Pissa. Za nią 
mieszkają już Antki, bose Antki. Dlaczego „bose”? Histo-
rycy mówią, że rypinianie przychodzili boso na targowi-
sko w Brodnicy, bo buty w czasie zaborów były obłożone 
cłem. Kupowali nowe i wracali w nich przez granicę,  
nie płacąc cła. 
Zdzisława Marciniak na oddział położniczy w Brodnicy 
trafiła w 1988 roku. Razem z nią – Marian Marciniak, dziś 
dyrektor muzeum w Brodnicy. Ginekolog mówi, że poród 
już w piątek, ale będą wywozić, bo na oddziale dezyn-
fekcja. W ręku trzyma już wypis. Marian pyta: „Dokąd?” 
– Do Rypina. 
– O, nie, niech pan doktor wywali ten wypis! Zabieram 
żonę. Pojedziemy do Grudziądza.
– Ale dlaczego? 
– Panie doktorze, a chciałby pan mieć dziecko urodzone 
w Rypinie? Przecież dzieciak będzie miał do końca życia 
nabrudzone w papierach. 

Tomasz Piotrowski

JA KRZYŻAK, PATRZĘ 
NA ANTKA KRZYWO

– Dlaczego Antki tańczą na dyskotece boso? – pyta burmistrz Brodnicy. – Żeby słyszeć muzykę z Brodnicy  
Fot. Tomasz Piotrowski
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METAFORA FAKTU | Reportaż jest pokłosiem 
warsztatów METAFORA FAKTU, organizowanych 
przez bibliotekę ECS. Dwanaście osób od marca  
do września tego roku szkoliło się pod okiem Wło-
dzimierza Nowaka – pisarza, dziennikarza, reportera 
„Dużego Formatu” (magazynu reporterów „Gazety 
Wyborczej”), autora książek, finalisty nagrody Nike.

TOMASZ PIOTROWSKI | Już jako uczeń  
podstawówki uwielbiał pisać wypracowania,  
co narażało go na drwiny kolegów. Po maturze 
wybrał dwa kierunki studiów – dyplomację i dzien-
nikarstwo, właśnie zaczyna trzeci rok nauki  
na Uniwersytecie Gdańskim. Bardzo lubi słuchać, 
pytać, rozmawiać..., stukać w klawiaturę.

Lekarz kiwa głową i drze skierowanie. Filip rodzi się  
w Grudziądzu. Poszedł w ślady ojca, jest archeologiem. 
Jednak gdy ojciec zaczyna temat Antków i Krzyżaków 
przy stole, syn macha na to ręką. 
– Tato, co ty znowu opowiadasz. 
Na oddziale położniczym w Brodnicy potwierdzają: brod- 
niczanki w Rypinie nie chcą rodzić. Jak są remonty i od-
działy trzeba zamknąć – to kobiety jadą do Grudziądza, 
Torunia…, ale nie do Rypina. 
Marian Marciniak słynie z tego, że zawsze coś o Antkach 
wspomni. Gdy przyjeżdżają znajomi z Warszawy (a więc 
Antki), opowiada, że Krzyżacy waterklozety mieli już  
w XIII w., a Antki sławojki dopiero w 1938 roku. 
Jak większość Krzyżaków twierdzi, że ten konflikt to 
przeszłość, ale różnice między Krzyżakami a Antkami… 
i tak wylicza.
– Krzyżacy mają luźne związki rodzinne. Nawet jak ro-
dzeństwo mieszka w pobliżu, to się odwiedzają w świę-
ta i to jeszcze z zapowiedzią. A za Pissą nie odróżnia się 
brata rodzonego od brata stryjecznego. My specjalnie 
przejęliśmy „kuzyna” od Francuzów. Ponadto Krzyżacy 
mniej mówią, więcej robią. A Antki odwrotnie. No i Antki 
się popierają nawzajem. Brodniczanie jak się modlą  
do Boga, mówią: „Dlaczego ja mam jedną krowę, a sąsiad 
dziesięć, zrób coś, żeby mu dziewięć zdechło”. A Antków 
związki rodzinne przejawiają się w układach w pracy.  
Jak już jeden ma stanowisko, to się otacza swoimi.
W czasie całej naszej rozmowy trzy razy upewnia się,  
czy jestem Krzyżakiem. 
Statystyki Krzyżacko-Antkowskie są takie. Brodnica – 
ponad 28 tys. mieszkańców, Rypin ponad 16 tys. Straż 
pożarna w Brodnicy od 1862 roku, w Rypinie od 1881 
roku. Bank spółdzielczy w Brodnicy powstał w 1862 roku, 
w Rypinie – 60 lat później. Planowany dochód Brodnicy 
w 2017 roku to 109 mln zł, w Rypinie – 74 mln zł. 
Bezrobocie w Brodnicy – 8,1%, w Rypinie – 11,6%.  
W sierpniowej analizie Instytutu Geografii i Przestrzen-
nego Zagospodarowania PAN o zagrożeniu średnich 
miast marginalizacją i zjawiskami kryzysowymi Brodnicy  
nie ma, a Rypin jest na 83 miejscu ze 122 (na 255 wszyst-
kich miast średnich). Szkół podstawowych w Brodnicy 
jest 5, w Rypinie – 3. Posłów powiat brodnicki ma 2,  
rypiński – żadnego. 

ANTKI TAŃCZĄ BOSO
Najpopularniejszy brodnicki kawał o Rypinie: „Dlaczego 
mieszkania na czwartym piętrze w Rypinie są najdroż-
sze? Bo są z widokiem na Brodnicę”. Dowcip z ust bur-
mistrza Brodnicy: „Dlaczego Antki tańczą na dyskotece 
boso? Żeby słyszeć muzykę z Brodnicy”. A teraz wikariusz 
z Brodnicy: „Oddział położniczy w Rypinie. Kowalski  
z Brodnicy przychodzi po swoje dziecko. Lekarz tłuma-
czy, że zabrakło pasków imiennych dla dzieci. 
– Może pan sobie wybrać noworodka. 
– To ja chcę tego. 
– Ale przecież to dziecko jest czarne? – dziwi się lekarz.
– Ale na pewno nie Antek”. 
Długo chodziłem po Rypinie, pytając o kawały o Brod-
nicy. Usłyszałem tylko ten o brodnickich tablicach re-
jestracyjnych: „Co znaczy CBR? Całkowity brak rozumu  
lub Całkiem blisko Rypina”. Brodniczanie już mają odpo- 
wiedź: „Wiesz dlaczego Antki mają na tablicy rejestracyj-
nej CRY? Bo jak się widzi Antka, to się płakać chce”.
Rypin ma innego wroga. To Lipno, dawna stolica powiatu. 
Jak Ola, rypinianka, składała dokumenty do szkoły w Lip- 
nie, to dyrektorka od razu jej powiedziała, że z powiatu 
rypińskiego nie przyjmują. A jak zostawiała CV w jednej  
z firm, to ktoś obstawił jej samochód śmietnikami z każdej 
strony. O Lipnie mówi się w Rypinie, że tam straszna bieda 
i złodziejstwo. 
Serwis tvbrodnica.pl na Facebooku ma ponad 16,5 tys. 
lajków. 18 kwietnia 2016 roku administrator wrzuca 
zdjęcie. Tył niebieskiej fabii, ale logo skody zmienio-
ne na BMW. Rejestracja Antkowska – CRY. I posypały  
się komentarze, m.in. „Jakie miasto, takie BMW” –  
160 polubień.
Jeszcze gorzej było 26 marca 2013 roku, gdy portal brod- 
nica.net powiadomił o wyborze Dariusza Szczepańskiego 
(Antka) na stanowisko dyrektora szpitala w Brodnicy. 

„Eliza: […] Wypierdalać kocmołuchy do Rypina. Tam wa-
sza ziemia”. Gdy ktoś wspomina o ksenofobii, pada odpo-
wiedź: „Ksenofobia to strach przed obcymi, nieznanymi, 
a my się nie boimy Antków tylko ich nie lubimy, a to jest 
cholerna różnica”.
Anna Karolewska, która napisała pracę magisterską  
o Krzyżakach i Antkach, twierdzi, że ta niechęć ewolu-
uje i przenosi się do Internetu. Studiowała socjologię  
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Gdy przejeżdżała z ojcem 
(Krzyżakiem) przez dawną granicę, on zawsze trąbił i ka-
zał jej wyciągać paszport. 
Profesor Jerzy Holzer w latach 80. XX wieku badał sto-
sunki antkowo-krzyżackie w pobliskim Golubiu-Do-
brzyniu, jeszcze bardziej napięte, bo tam dawna granica 
przebiega przez środek miasta. Twierdził, że za 10–15 lat 
różnice się zatrą. 
– A minęło prawie 40, a dalej się nie zatarły – mówi 
Anna i wciąż szuka dobrych słów. – Może to „socjalizacja 
wielopokoleniowa”?, bo anegdoty przechodzą z pokole-
nia na pokolenie. A może „odrębność tożsamościowa”?, 
bo na pewno nie etniczna. „Animozje”?, bo „konflikt”  
to zbyt mocne słowo, Antek dla Krzyżaka to po prostu 
inny, obcy. 
Takich niechęci w Polsce jest wiele, często irracjonal-
nych. Ostrów Wielkopolski wolał przepłacać, niż mieć 
oczyszczalnię z Kaliszem, a niektórzy z dawnego Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego dalej mówią, że tylko tam 
jest Wielkopolska. Reszta to Kongresówka. Mówi mi  
o tym etnolog Jacek Schmidt. Sam był w szoku, gdy  
zbadał ponad 700 wielkopolskich rodzin i okazało się,  
że zdecydowana większość jest endogamicznych – jak 
ślub to tylko ze „swoim”, nie tym zza granicy. Właśnie 
stara się o grant. Razem z 20 naukowcami (socjologami, 
historykami, prawnikami, geografami i antropologami) 
zbada granice wszystkich trzech zaborów. Z tego po-
wstanie elektroniczne repozytorium „Polska podzielona, 
Polska zintegrowana” – żeby ludzie mieli świadomość 
stanu rzeczy. 

DZIADEK W PIKIELHAUBIE
Regionalista Piotr Grążawski (Krzyżak) w 2010 roku  
kandydował bez sukcesu na burmistrza Brodnicy.  
Codziennie publikuje na Facebooku ciekawostki z prze-
szłości Brodnicy. Opowiada, jak w szkole na zajęciach  
o rodzinie dzieci chwaliły się zdjęciami z dziadziem  
na traktorze, a on przyniósł dziadka w pikielhaubie  
(skórzany niemiecki hełm zakończony charakterystycz-
nym szpikulcem). Antki nie mogły zrozumieć, że Piotrek 
taki dumny z dziadka, który miał Krzyż Żelazny, jedno  
z najwyższych pruskich odznaczeń. 
– Dobrze, że nie wziąłem zdjęcia wuja, który w mundu-
rze Wehrmachtu walczył pod Stalingradem – śmieje się 
Grążawski. 
Jako nastolatek jeździł za Pissę bić się z Antkami.  
Wystarczyło wyjść na ulicę. 
– Różniliśmy się wtedy. My słuchaliśmy rock and rolla, 
a oni jakieś, kurde, Happy Endy „Jak się masz kochanie”. 
Nosiliśmy długie włosy, rozchełstani jak nasi idole, a oni 
koszule zapięte pod szyje.
Różnic było dużo, niektóre zostały. Krzyżaki mleko grzeją 
w stufach, a za domami mają szałerki. U Antków zamiast 
„opona”, usłyszysz często „łopona”. Przez całe dwu- 
dziestolecie międzywojenne Krzyżaki ważyły tylko  
w funtach. Brodniczak jest tak oszczędny, że aż skąpy.  
A Antek – jak robi wesele, to przepieprzy całą forsę.  
Ja nigdy w szkole nie miałem nawet jednej godziny  
rosyjskiego, w przeciwieństwie do kolegów zza Pisia-
ka. W Brodnicy do dzisiaj jest zwyczaj różyczkowania –  
dekoruje się wieńcem kwiatów abiturienta, a w Rypinie 
jest podwójna Komunia Święta. Diecezja płocka jako 
jedyna w Polsce już przed wojną udzielała sakramentu 
powtórnie. 
Brodnica jest też w „Krzyżakach” Sienkiewicza. Maćko 
trafia do niej, szukając Zbyszka z Bogdańca. Dlatego też 
podstawówka w Brodnicy nosi imię Władysława Jagiełły 
(pokonał Kazimierza Górskiego o 200 głosów). Z okazji 
nadania imienia szkoła dostała reprodukcję Bitwy pod 
Grunwaldem, a dyrektor miecz, którym co roku pasuje 
nauczycieli na wychowawców. W czasie szkolnych  

otrzęsin uczniowie przebierają się za Krzyżaków i z drew-
nianymi mieczami pilnują pierwszaków.
Znajoma, która chodziła do szkoły Jagiełły w latach 80., 
pamięta, że „Krzyżaków” Forda widziała 20 razy, a ja  
w tej samej szkole w 2012 roku grałem Juranda. 
Historycy tłumaczą, że granica zaboru Prus i Kongre-
sówki tworzyła największe dysproporcje. W Brodnicy  
za cenę germanizacji powstają ulice, wodociągi, elektrownia 
miejska. A na Kongresówce celowo jest utrzymywany nie- 
dorozwój gospodarczy. Jako bufor pomiędzy zaborami. 
Na granicy przemyt – nie tylko samogonu w wieprzowych 
pęcherzach, ale i ludzi. Uciekają, bo w Brodnicy i praca, 
i kasa. Jak Prusakom brakuje ludzi do pracy, to wydają 
zezwolenia na pracę sezonową. Czasem od 1 marca  
do 20 grudnia. Zamierają zwyczaje i kultura ziem rypiń-
skich, ale i chłop przenosi w rodzinne strony nowe nawyki. 
Chociażby taki, że komin trzeba bielić. Sadza wyjdzie,  
to znaczy, że pęknięty. Biały komin w Prusach to norma. 

RYPIN NA MARSIE
Brodnica zaczęła zazdrościć Rypinowi w 2011 roku, kiedy 
otwarto tam aquapark. Krzyżacy narzekają, że muszą  
pływać u Antków. Ola z recepcji poznaje brodniczan, 
bo mówią, że są obcy. I ciągle się porównują z Rypinem. 
Siostra Oli ma chłopaka z Brodnicy, to jak jadą tam  
na imprezę, to ciągle słyszy, że ona z Rypina, że Antek. 
Wcześniej nie wiedziały, że w Brodnicy są takie głupoty. 
Właściwie to nie ma po co tam jeździć. W Rypinie mają 
kino, galerię handlową, mniejszą, ale jest. Trzy biedronki. 
Tylko McDonalda brak. 
A poza tym Rypin jest też na Marsie. Konrad o tym nie 
wiedział i stracił trzy koła ratunkowe w pytaniu o 40 tys. 
zł w ostatnim sezonie „Milionerów”. Tylko cztery miasta 
Polski mają na Marsie kratery o swoich nazwach. Rypin 
brał udział w losowaniu, za produkty mleczarskie lokalnej 
firmy. Los się uśmiechnął. W przyszłym roku zamierzają 
to wykorzystać do promocji. 
Akcja sagi kryminalnej Katarzyny Puzyńskiej dzieje się  
w Brodnicy i okolicach. Latem był tu zlot fanów tej po- 
wieści. Wiem od autorki, że jedno z miast zaproponowało 
jej honorowe obywatelstwo w zamian za przeniesienie 
do nich akcji powieści. Czy to był Rypin? Pytam burmi-
strza Rypina, Pawła Grzybowskiego. Śmieje się. 
– Każdą okazję do promocji trzeba wykorzystywać! 
Mówi, że żadnego konfliktu z Brodnicą nie ma, tylko  
zdrowa rywalizacja. Bo Brodnica zawsze była dla nich 
wzorem. Po 1980 roku wykorzystała swoją szansę i od-
skoczyła Rypinowi. Ale dziś Rypin pędzi do przodu i ma 
się już czym chwalić. Razem z burmistrzem Brodnicy,  
Jarosławem Radaczem, stworzyli Związek Gmin Północ-
nego Mazowsza. Dzięki temu i tam, i tu mają gaz. Marzy, 
żeby połączyć Brodnicę i Rypin ścieżką rowerową. Pro-
ponował też wesołą rywalizację podczas Dni Rypina,  
ale burmistrz Radacz nie odpowiedział. 
Za Brodnicą, w Gorczenicy stoi dawna strażnica  
z czerwonej cegły. Od lat na jej widok rodzice krzyczeli  
do mnie: „Uwaga, przejeżdżamy przez granicę!”. 
Tuż obok powinna być Pissa, ale jej nie widać. Szukam  
w zaroślach. W końcu jest. Granica między dwoma  
mocarstwami oraz między Krzyżakami i Antkami ma pół 
metra szerokości i może 20 cm wody. To wszystko.  
Zwykły marny Pissiak, stróżka. A tak dzieli.


