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WSTĘP

Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie dziejów parafii Świerzno od powstania
parafii luterańskiej w 1571 r. (pierwszy proboszcz 14 X 1576 r.), poprzez erygowanie parafii
rzymskokatolickiej (25 I 1974 r.), do roku 2007. Do podjęcia tego tematu skłonił autora fakt,
że dotychczas nie powstało żadne opracowanie przybliżające dzieje tego terenu ani historię
kościoła w Świerznie. Pod pojęciem „tego terenu” autor rozumie obszar parafii wraz z miejscowościami: Biała, Bobięcino, Gatka, Gołębsko, Jeżewsko, Kawcze, Kawczyn, Świerzno
i Świerzenko. Pracując w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świerznie, autor stwierdził
brak opracowań na temat dziejów miejsca zamieszkania uczniów (ich małej Ojczyzny) oraz
przeszłości kościoła parafialnego. Praca ta ma wypełnić istniejącą lukę i przybliżyć historię
tej ziemi i świątyni parafialnej w Świerznie.
Dotychczasowe opracowania w języku niemieckim1 omawiały znacznie szerszą tematykę (cały powiat Miastko). Dziejom obszaru parafii i kościoła w Świerznie poświęcono niewiele miejsca. Więcej wiadomości zawiera miesięcznik2 wydawany w latach 1905-08 przez pastora w Świerznie, Wilhelma Buscha. Przy redagowaniu W. Busch powoływał się na istniejące wtedy archiwalia powstałej w 1571 r. parafii luterańskiej w Świerznie. W czasopiśmie publikował artykuły również gen. von Lettow z Rzeczycy Wielkiej (Gr. Reetz). Omawiał on
historię zasiedlania tych terenów w XV i XVI wieku oraz spory między rodami von Lettow
i von Massow, co do zasięgu, własności i położenia swoich posiadłości. Niestety, w 1945 r.
archiwalia zaginęły. Uciekający przed Armią Czerwoną ostatni pastor, Georg Ernst Reinhold
Meyer, prawdopodobnie je ukrył. Do tej pory nie zostały odnalezione. Pierwsza publikacja po
polsku (nie licząc artykułów w periodykach lokalnych) ukazała się, staraniem Koszalińskiego

1
Der Kreis Rummelsburg. Ein Heimatbuch, Kreisausschuß des Kreißes Rummelsburg, Stettin 1938; Der Kreis Rummelsburg. Ein Schicksalsbuch, Soltau-Fallingbostel 1985.
2
„Monatsblatt der evangelischen Kirchengemeinde Gross-Schwirsen in Pommern“, Groß Schwirsen 1905 - 1908.
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Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Koszalinie3. Również i to opracowanie omawia teren całego powiatu miasteckiego, o Świerznie są zamieszczone niewielkie wzmianki. Zostało
ono napisane na zamówienie Komitetu Powiatowego PZPR i Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Miastku - stąd propagandowy charakter tej pracy. O organizacji struktur parafialnych i życiu religijnym mieszkańców po II wojnie światowej nawet nie wspomniano. Redaktor H. Rybicki ograniczył się do przedstawienia faktów historycznych z XVI i XVII wieku, opierając się na protokółach wizytacyjnych parafii protestanckich.
Autor niniejszej publikacji, omawiając dzieje tych ziem przed 1945 r., korzystał z badań polskich historyków (Zygmunta Borasa, ks. Bolesława Kumora, Gerarda Labudy, Józefa
Sporsa, Zygmunta Szultki i innych). Natomiast historię powstania parafii luterańskiej i kościoła parafialnego zaczerpnął z opracowań niemieckich (Wilhelma Busch, Juliusa Kohte,
Arna Wichmann i innych). Przy opracowaniu dziejów parafii rzymskokatolickiej w Świerznie
korzystano z archiwaliów parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
w Miastku i parafii pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Świerznie.
Pierwszy proboszcz rzymskokatolicki w Miastku, dość szczegółowo opisał w kronice
parafialnej początki swojej pracy po przybyciu w 1945 r. Z biegiem lat, z narastaniem terroru
stalinowskiego, zapisy w kronice stawały się fragmentaryczne i ogólnikowe. Również w kronice Szkoły Podstawowej w Świerznie można zauważyć po roku 1948 większą ostrożność
w redagowaniu wiadomości. Nowa władza rozpoczynała przebudowę stosunków społecznych. Wszystko to, co było kojarzone z religią, uznano za szkodliwe i zagrażające państwu.
Dlatego autor, by uzupełnić luki w materiale dotyczącym tamtego okresu, posłużył się wywiadami z osobami mieszkającymi na tym terenie w latach powojennych i pamiętającymi
wydarzenia tamtych lat.
Układ pracy ma charakter rzeczowo-chronologiczny. Praca podzielona została na osiem
części. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Przedstawia w zarysie dzieje polityczno-kościelne ziemi miasteckiej od ukształtowania się Pomorza Zachodniego jako odrębnego księstwa, do roku 1945. Jest to rok objęcia tych ziem przez państwo polskie po II wojnie
światowej. Zaprezentowanie wcześniejszego okresu jest niezbędne dla zrozumienia niemieckiej przeszłości tych obszarów i surowej w swym kształcie architektury kościoła parafialnego.
Rozdział drugi omawia miejscowości należące do parafii, historię ich założenia, pochodzenie nazw. Przedstawia również kształtowanie się własności przez wieki.
Rozdział trzeci omawia pochodzenie zamieszkałej tu przez wieki ludności, rody szla-

3

Dzieje Ziemi Miasteckiej, pod red. H. Rybickiego, Poznań 1971.
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checkie i osiedlonych tu chłopów; przedstawia strukturę ludnościową po 1945 roku, przesiedlenie ludności niemieckiej i osiedlenie nowych mieszkańców, pochodzących z różnych terenów Polski przedwojennej, Pomorza Gdańskiego i ludności narodowości ukraińskiej osiedlonej przymusowo w ramach akcji „Wisła”. Szczególnie ciekawe są umieszczone w tym rozdziale zarządzenia księcia Pomorza a dotyczące takich spraw jak: zakaz polowań, normy
urządzania uroczystości rodzinnych czy też ograniczenia w ubiorze chłopów – by nie dorównywali w ubiorze szlachetnie urodzonym. Świadczy to o dostatnim, w tamtym czasie, poziomie życia chłopów. Równie interesujące jest przedstawienie zwyczajów wiejskich opisane
przez nauczyciela z Kawcza 100 lat temu, dla porównania opis zwyczajów teraz kultywowanych. Nie mniej ciekawy jest opis powstanie szkolnictwa na tym terenie.
Rozdział czwarty został poświęcony świątyni parafialnej, jej historii, pracom remontowym i konserwacyjnym. Opisane zostały najstarsze zabytki znajdujące się w świątyni. Rozdział piąty przedstawia powstanie parafii luterańskiej w Świerznie, sylwetki niektórych pastorów, postacie duszpasterzy rzymskokatolickich. Rozdział szósty opisuje sytuację Kościoła
Rzymskokatolickiego na Pomorzu Zachodnim po zakończeniu II wojny światowej, utworzenie tymczasowej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp., powstanie diecezji koszalińskokołobrzeskiej (1972 r.) oraz erygowanie samodzielnej placówki duszpasterskiej w Świerznie
(1971 r.), utworzenie parafii (1974 r.); jej położenie oraz terytorium, statystykę i skróconą
kronikę parafii. Rozdział siódmy został poświęcony duszpasterskiej posłudze, głoszeniu Słowa Bożego i udzielaniu sakramentów. Opisano także inne formy pracy duszpasterskiej w parafii. Rozdział ósmy opisuje krzyże przydrożne i cmentarze na terenie parafii.
W pracy umieszczono (wykonane przez autora) mapy, tabele, rysunki i fotografie ilustrujące treść opracowania. Ze względu na układ pracy, niektóre wiadomości zostały (w skrócie) powtórzone. Pisownia imion niemieckich (często różna) jest zgodna z pisownią w źródłach. Nie udało się autorowi przetłumaczyć wszystkich nazw niemieckich mimo korzystania
z opracowań niemieckich4, polskich5 i szwedzkich6.
Szkole Podstawowej w Świerznie autor poświęcił niewiele miejsca - istnieją prace omawiające to zagadnienie7.
Autor składa podziękowania wszystkim, którzy okazali pomoc i życzliwość podczas

4

Ortsnamenverzeichnis des Kreises Rummelsburg mit allen Wohnplätzen nach dem Stande vom 1.09.1939, Remagen 1955,
w: Der Kreis Rummelsburg Ein Schicksalsbuch, Soltau-Fallingbostel 1985, s. 94 – 105;
www.rummelsburg.de/gemeinden/index.htm
5
www.kaszubia.com/pl/historia/nazwy/nazwy.htm
6
www.g-gruppen.net/pompolty.htm
7
m. in. - Mirosława Dunder, Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w Świerznie
w latach 1965 – 2000, Świerzno 2001 (maszynopis).
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zbierania materiałów i redagowaniu tej pracy. Panom Hansowi-Ulrichowi Kuchenbäcker,
dr Jügenowi Lux, pani Barbarze Pinl z domu Meyer i Hansowi-Jürgenowi Knaack za udostępnienie źródeł w języku niemieckim oraz dawnych fotografii. Tłumaczom: pani mgr Kamili Kwaśniewskiej, Lidii Rakowskiej i br. Januszowi Robionek ze Zgromadzenia Braci Szkół
Chrześcijańskich z Przytocka za przełożenie na język polski tekstów niemieckich, pisanych
często w gotyku. Pan Marek Bartkowiak przełożył teksty z języka szwedzkiego. Najwięcej
trudu włożyła pani mgr Renata Mazur, polonistka w Szkole Podstawowej w Świerznie, aby
praca została napisana w poprawnej i zrozumiałej formie.

EINLEITUNG

Die Aufgabe dieser Arbeit ist die Vorstellung der Geschichte der Pfarre Świerzno (Groß
Schwirsen) von dem Anfang als sie noch die Lutherische Pfarre seit 1571 war, und dann als
die katholische Pfarre am 25. Jänner 1974 ernannt wurde, bis Jahr 2007. Zur Unternehmung
dieses Themas durch den Autor bewegte die Tatsache, dass bisher keine Behandlung entstanden ist, die die Geschichte dieses Gebietes und der Kirche in Świerzno näher rückt. Unter dem
Begriff „dieses Gebietes“ versteht der Autor das Pfarrgebiet mit den folgenden Ortschaften:
Biała (Bial), Bobięcino (Papenzin), Gatka (Gadgen), Gołębsko (Wernershof), Jeżewsko (Gesifzig), Kawcze (Kaffzig), Świerzno (Groß Schwirsen), Świerzenko (Klein Schwirsen). Der
Autor, der der Grundschule und am Gymnasium in Świerzno unterrichtet, bemerkte, dass es
an verschiedenen Bearbeitungen von der Ortsgeschichte mangelt, wo Schüler wohnen („Ihre
kleine Heimat“), und von der Pfarrkirche. Diese Behandlung soll diese Lücke ausfüllen und
die Geschichte dieser Umgebung und der Pfarrkirche in Świerzno näher rücken.
Bisherige Bearbeitungen, die in Deutsch geschrieben und herausgegeben wurden8, haben mehr umfangreiche Thematik besprochen (den ganzen Kreis Rummelsburg). Über die
Geschichte des Pfarrgebietes und der Kirche in Świerzno wurde es sehr wenig geschrieben.
Mehr Informationen beinhaltet das Monatsblatt9, das durch den Pastor Wilhelm Busch in Jahren 1905 – 08 herausgegeben wurde. Wilhelm Busch hatte sich bei der Redigierung dieses
Blattes, auf die zugängige Archivmaterialien der im Jahr 1571 errichteten lutherischen Pfarre
in Świerzno berufen. In diesem Monatsblatt eigene Aufsätze publizierte gen. von Lettow, in
denen er die Besiedlungsgeschichte dieses Gebietes in XV und XVI Jahrhundert beschrieben
hatte, wie auch die Streitigkeiten wegen des Bereiches und der Lage ihres Gutes zwischen den
Familien von Lettow und von Massow. Leider, diese Materialien wurden im 1945 verloren

8
Der Kreis Rummelsburg. Ein Heimatbuch, Kreisausschluss der Kreises Rummelsburg, Stettin 1938,
Der Kreis Rummelsburg. Ein Schicksalsbuch, Soltau-Fallingsbostel 1985.
9
„Monatsblatt der evangelischen Kirchengemeinde Gross-Schwirsen in Pommern“, Gross-Schwirsen 1905 – 1908.
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gegangen. Der letzte Pastor, Georg Ernst Reinhold Meyer, musste vor der Roten Armee flüchten. Man vermutet, dass er sie irgendwo verborgen hatte und bis heute wurden sie nie wieder
gefunden. Die erste polnische Veröffentlichung (abgesehen von den Artikeln in Lokalzeitschriften) wurde durch die Bestrebung Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego10 erschienen. Diese Bearbeitung beschreibt den ganzen Rummelsburgkreis (powiat Miastko), über Świerzno gibt es nur wenigen Informationen. Sie wurde vom Kreiskomitee der
PZPR und dem Präsidium der Kreisvolksrat in Miastko (Rummelsburg) bestellt, deshalb hat
sie einen Propagandacharakter. Die Organisation der Pfarrstrukturen und das Religionsleben
der Einwohner nach dem II. Weltkrieg wurde überhaupt nicht erwähnt. In Beschränkung stellte H. Rybicki historische Fakten vom XVI und XVII Jahrhundert vor. Er basierte auf den Visitationsberichten der protestantischen Pfarren.
Bei der Besprechung der Geschichte dieser Umgebung vor dem Jahr 1945 benutzte der
Autor dieser Publikation die Unterlagen der polnischen Historiker (Zygmunta Borasa, Priester
Bolesława Kumora, Gerarda Labudy, Józefa Sporsa, Zygmunta Szultki, und andere). Die Geschichte der Entstehung der lutherischen und der katholischen Pfarre nahm er aus den deutschen Aufbereitungen (Wilhelm Busch, Julius Kohte, Arno Wichmann und der anderen). Bei
der Bearbeitung der Geschichte der katholischen Pfarre in Świerzno benutzte man die Archivalien der Pfarre in Miastko und in Świerznie. Der erste Pfarrer, der in Miastko gewesen war,
hatte den Anfang seiner Arbeit dort im Jahr 1945 ausreichend beschrieben. Im Laufe der Zeit,
mit der Entstehung des stalinschen Terrors, waren die Aufzeichnungen in der Chronik immer
mehr fragmentarisch und unbestimmt. Man kann auch die Behutsamkeit in der Informationsredaktion in der Schulchronik von Świerzno nach dem 1948 Jahr bemerken. Die neue Regierung fängt erst mit der Umbauung der Gesellschaftsverhältnissen an. Alles, was in der Verbindung mit der Religion war, wurde als Schade und Gefahr für den Staat anerkannt. Deshalb
benutzte der Autor, um diese Lücken dieser Zeit auszufüllen, Interviews mit den Einwohner,
die auf diesem Gebiet, in den Nachkriegsjahren, wohnten und sich an diese Ereignisse erinnern.
Die Arbeitsanordnung hat den sachlichchronologischen Charakter. Die Arbeit wurde in
acht Teilen gegliedert. Der erste Teil hat einen Einleitungscharakter, der eine Umsicht der
politisch-kirchlichen Geschichte des Rummelsburgslandes von der Entstehung des Westpommern als unabhängiges Fürstentum bis 1945 vorstellt. In diesem Jahr übernahm die polnische Saat diesen Teil Polens. Die Präsentation der früheren Geschichte ist notwendig, um die

10

Dzieje Ziemi Miasteckiej, pod red. H. Rybickiego, Poznań 1971.
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deutsche Vergangenheit dieses Gebietes und das Rohaussehen der Architektur der Pfarrkirche. Der zweite Teil bespricht die Vermögensverhältnisse. Der dritte Teil behandelt die Herkunft der seit Jahrhunderten ansässigen Menschen, adeligen Familien und ansiedelnden Bauern; stellt die Volksstruktur nach 1945 vor, Umsiedlung der deutschen Volksbevölkerung und
Ansiedlung der neuen Einwohner, die nach dem Krieg aus verschiedenen Teilen Polens herkamen, Danziger Pommern und der ukrainischen Bevölkerung, die in Rahmen der Aktion
„Wisła“ zwangsweise angesiedelt wurden. In diesem Teil besonders interessant sind Anordnungen der Landesherren vom Pommern, die das Jagdverbot, die Organisation der familiären
Feiern, die Beschränkung der Bauerntracht betreffen. Ebenso interessant ist die Vorstellung
der Dorfgebräuche, die vor 100 Jahren von einem Lehrer aus Kaffzig beschrieben wurden.
Der vierte Teil wurde der Pfarrkirche, ihrer Geschichte, ihrer Reparaturarbeiten und Konservationen gewidmet. In dem fünften Teil werden die Entstehung der lutherischen Pfarre und
einige Pastoren, wie auch katholische Seelsorger beschreiben. Der sechste Teil beschreibt die
Situation der katholischen Kirche im Westpommern nach dem Zweiten Weltkrieg, die Errichtung der vorübergehenden Kirchlichenadministration in Gorzów Wielkopolski, (Apostolische
Administrator für Cammin, Lebus und Schneidemühler Prälatur (zu) in Landsberg) die Entstehung der Köschlin-Kolberger Diözese und die Errichtung der Pfarre in Świerzno; ihre Lage und ihr Territorium, ihre Statistik und ihre Chronikauszüge. Der siebente Teil wurde der
Seelsorgenarbeit, der Verkündung des Wort Gottes und der Sakramentespendung gewidmet.
Es wurden auch andere Seelsorgenarbeitsformen in der Pfarre beschrieben. Der achte Teil
beschreibt Kreuzwege und Friedhöfe auf dem Pfarrgelände.
In der Arbeit wurden Landkarten, Tabellen, Zeichnungen und Fotos eingesetzt, die den
Inhalt dieser Arbeit illustrieren. Wegen der Aufbausarbeit wurden manche Informationen (im
Auszug) wiederholt. Die Schreibweise der Vor-und Nachnamen (oft verschiedene) stimmt mit
der Schreibung in den Quellen überein. Dem Autor ist es nicht gelungen, obwohl er deutschen11, polnischen12 und schwedischen13 Quellen benutzte, alle deutschen Namen zu übersetzen.
Der Grundschule in Świerzno widmete der Autor wenig Platz, weil es Bearbeitungen

11

Ortsnamenverzeichnis des Kreises Rummelsburg mit allen Wohnplätzen nach dem Stande vom 1.09.1939, Remagen 1955,
w: Der Kreis Rummelsburg. Ein Schicksalbuch, Soltau-Fallingsbostel 1985, s. 94 – 105;
www.rummelsburg.de/gemeinden/index.htm.
12
www.kaszubia.com/pl/historia/nazwy/nazwy.htm.
13
www.g-gruppen.net/pompolty.htm.
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gibt, die dieses Thema besprechen14.

Der Autor bedankt sich bei allen, die ihm Hilfe und Wohlwollen bei der Sammlung der
Materialien und der Arbeitsredaktion gezeigt haben. Den Herren: Hans-Ulrich Kuchenbäcker,
dr. Jürgen Lux, Barbara Pinl geb. Meyer und Hans-Jürgen Knaack für die Zugänglichkeit der
Quellen in Deutsch und die ehemaligen Fotos. Den Dolmetschern: Fräulein mgr Kamila
Kwaśniewska, Lidia Rekowska und Bruder Janusz Robionek aus der Kongregation der Brüder der Christlichen Schulen in Przytocko (Pritzig), die deutschen Texte ins Polnische übersetzt haben, die oft in gotischer Schrift geschrieben worden waren. Die größte Mühe machte
Frau Renata Mazur, Polnischlehrerin an der Grundschule in Świerzno, um diese Arbeit in
einwandfreier und verständlicher Form geschrieben zu werden.

14

M. in. Mirosława Dunder, Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w Świerznie
w latach 1965 – 2000, Świerzno 2001 (Maschinenschrieft).
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ROZDZIAŁ 1
ZARYS HISTORYCZNY DO ROKU 1945
1.1. Do Reformacji
Teren parafii Świerzno leży między Miastkiem a Polanowem. Obszary te należą do części wschodniej Pomorza Zachodniego. W źródłach pisanych nazwa Pomorze pojawiła się po
raz pierwszy w „Dagome iudex”15 (990-992 r.). Dokładnie tłumaczona z języka łacińskiego
oznacza ziemie leżące „wzdłuż morza”, „przy morzu”. Następny zapis pochodzi z 1070 r.,
gdy Adam z Bremy16 wspomina o Pomorzanach17. Również Gall Anonim wspomina Pomorze
jako krainę sąsiadującą od północy, zamieszkałą przez „bardzo dzikie ludy barbarzyńskie”18.
Nie ma zbyt wielu źródeł dotyczących tego obszaru z okresu wczesnego średniowiecza. Na
podstawie dostępnych źródeł można przyjąć, że w XII wieku tereny te należały do bocznej
linii książąt pomorskich, nazwanych Raciborzycami19. Wywodzili się oni od księcia Racibora
I20, brata Warcisława I21, księcia zachodniopomorskiego22. W drugiej połowie XII wieku Dania rozpoczęła ekspansję na południowe wybrzeże Bałtyku. Król Waldemar I23 z abp Absalomem24 zaatakowali i opanowali Rugię (1169 r.). Po blisko 40. latach Duńczycy ponownie

15
Dagome Iudex – tak brzmiały pierwsze słowa dokumentu wystawionego przez Mieszka I u schyłku X wieku i wysłanego
do Rzymu., w którym zostały dokładnie określone granice państwa polskiego – O. Baranowska, Pomorze Zachodnie, Moja
mała Ojczyzna, Szczecin 2001, s. 25; A. Gieysztor, Mieszko I, w: Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1984, s. 24; S.
Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2003, s. 56 – 57; Księga królów i książąt polskich, pod red.
S. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 17.
16
Adam z Bremy – zm. po 1081, kronikarz niemiecki. Pochodził z Frankonii Wsch., od 1066 lub 1067 kanonik, 1069 nauczyciel szkoły katedralnej w Bremie; (...) kronika Adama składa się z 4 ksiąg zachowanych w odpisach; (...) podaje ciekawe
informacje geograficzne i historyczne dotyczące Słowian Połabskich oraz kilka wiadomości z dziejów Polski ... – EK, t. I,
Lublin 1973, k. 72.
17
J. Spors, Dzieje polityczne ziem sławieńskiej, słupskiej i białogardzkiej w XII-XIV w., Poznań – Słupsk 1973, s. 197.
18
Gall Anonim, Kronika polska, ks. I.
19
Z. Boras, Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1968, s. 21.
20
Racibor I (zm. 1158). Po śmierci Warcisława I objął władzę w księstwie zachodniopomorskim - O. Baranowska, Pomorze..., s. 45.
21
Warcisław I (data urodzenia nieznana, + 1147) był pierwszym znanym ze źródeł pisanych władcą Pomorza Zachodniego O. Baranowska, Pomorze ..., s. 39.
22
J. Spors, Dzieje.. s. 17; O. Baranowska, Pomorze..., s. 39, 57.
23
Waldemar I (1131-1182) król duński od 1157, syn Knuta - Svensk Nationalencyklopedin, t. 19, Höganäs 1996, s. 193;
A. Waśko, Region bałtycki od XIII do poł. XV wieku, w: Wielka historia świata, t. 5, Warszawa 2005, s. 481.
24
Absalom – bp Roskilde 1158-91, abp Lund 1177-1201, był dla Waldemara I najbliższym i najważniejszym doradcą. Za
panowania Knuta VI (1182-1202) praktycznie zarządzał Danią - Svensk Nationalencyklopedin, t. 1, Höganäs 1989, s. 19.
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zaatakowali Pomorze. W duńskich podbojach usiłował przeszkodzić Władysław Laskonogi25,
organizując wyprawę na Pomorze26 w 1205 r., wspomagając księcia Bogusława II27.

Fot. 1. Pomnik abpa Absaloma i jego herb na Højbro Plads w Kopenhadze28

Jednak w 1210 r. Duńczycy opanowali ziemię słupską29, król duński Waldemar II doprowadza do zhołdowania książąt Pomorza Zachodniego (1205) i Wschodniego30. Duńska
zwierzchność trwała do 1225 r.31. Po śmierci ostatniego księcia sławieńskiego, Racibora II,
posiadaczem własności stał się Barnim I32. Rozstrzygnięto to na zjeździe książąt zachodniopomorskich w Kołobrzegu, 12 XII 1227 r. W 1236 r. własność przeszła na księcia gdańskiego
Świętopełka33, on przekazał nadgraniczne terytoria swego księstwa, wraz z całą ziemią sławieńską, swojemu synowi Mestwinowi II34.

25

Władysław III Laskonogi (między 1161 a 1166-1231), najstarszy syn Mieszka Starego, książę gnieźnieński i poznański od
1202. Dwukrotnie (1202 i 1228) panował w krakowskiej dzielnicy senioralnej - ME
26
Kalendarium dziejów Polski, pod. red. A. Chwalba, Kraków 1999, s. 57.
27
Bogusław II (1178-1220) był synem Bogusława I i księżnej Anastazji. Ożenił się z Mirosławą, córką Mściwoja I, księcia
Pom. Gd. Został pochowany prawdopodobnie w kościele św. Jakuba w Szczecinie – O. Baranowska, Pomorze..., s. 51.
28
Fot. autora
29
S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2003, s. 282; A. Waśko, Region bałtycki od XIII do poł. XV wieku,
w: Wielka historia świata, t. 5, Warszawa 2005, s. 492.
30
Kalendarium dziejów Polski, pod. red. A. Chwalba, Kraków 1999, s. 58; A. Waśko, Królestwa skandynawskie w XI i XII
w., w: Wielka historia świata, t. 4., Warszawa 2005, s. 447.
31
A. Waśko, Region bałtycki od XIII do poł. XV wieku, w: Wielka historia świata, t. 5, Warszawa 2005, s. 493.
32
Barnim I (ok.1210-1278), książę szczeciński od 1235, zachodniopomorski od 1264. Syn księcia szczecińskiego Bogusława
II i Mirosławy. Prowadził zbrojne walki z książętami gdańskimi o ziemię słupską i sławieńską i z książętami wielkopolskimi
o tereny nadnoteckie. Utracił na rzecz Brandenburgii ziemię stargardzką (1236) i wkrzańską (1250). Zagrożony przez
opozycję wewnętrzną, uznał zwierzchnictwo Brandenburgii. W 1264, po śmierci stryjecznego brata, Warcisława III, wygrał
zatarg z Brandenburgią o pozostałe po nim księstwo dymińskie, doprowadzając do zjednoczenia Pomorza Zachodniego.
Zagrożony przez Brandenburgię, zbliżył się do księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego. Sojusz został potwierdzony
małżeństwem wnuczki Barnima, Ludgardy z bratankiem Bolesława, Przemysłem II. Barnim I popierał rozwój osadnictwa na
prawie niemieckim.
33
J. Feith, H. Kaczmarczyk, I. Malczewski, H. Żeglarski, Kronika najważniejszych wydarzeń, s. 44, w: Szkice Słupskie,
Poznań 1960.
34
Z. Boras, W okresie rozbicia feudalnego i pod rządami ostatnich Gryfitów, w: Dzieje Ziemi Miasteckiej, Poznań 1971,
s. 52.
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Mapa 1. Pomorze Szczecińsko-Słupskie i Kołobrzesko-Białogardzkie w XIII wieku35

W latach 1266-1269 należała do książąt szczecińskich. Kolejno na księcia Rugii, Wisława II (1271 r.), który sprzedał swoje prawa margrabiemu brandenburskiemu36. Książę
wschodniopomorski Mściwój, przyłącza ziemię sławieńską do Księstwa Gdańskiego w 1283
r. Przez pewien czas (od 1294 r.) władał tą ziemią książę Wielkopolski Przemysław II37 jako
prawowity następca Mściwoja38 (układ w Kępnie 15 II 1282 r.39). Po jego śmierci ziemie te
opanował Władysław Łokietek40, a po zdradzie Święców, królowie czescy: Wacław II i Wacław III. Po śmierci Wacława III rozgorzały walki o Pomorze Zachodnie zakończone podziałem między Brandenburgią a Krzyżakami w 1310 r.

35

J. Spors, Dzieje polityczne ziem sławieńskiej, słupskiej i białogardzkiej w XII-XIV w., Poznań – Słupsk 1973, s. 197.
J. Spors, Dzieje... s. 36 i nn.
37
w 1273 Przemysław II zawiera ślub z Ludgardą, wnuczką księcia szczecińskiego Barnima. Sojusz wielkopolskozachodniopomorski przeciw Brandenburgii – Kalendarium.., s. 66.
38
J. Spors, Dzieje... s.131-154 ; Cz. Piskorski, Pomorze Koszalińskie, Warszawa 1961, s. 63 i nn; J. Feith, H. Kaczmarczyk,
I. Malczewski, H. Żeglarski, Kronika..., s. 45; Kalendarium .., s. 70.
39
B. Zientara, Przemysław II, w: Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1984, s. 215; Kalendarium.., s. 68; w: S. Sroka,
Historia Europy Środkowo-Wszchodniej od XII do poł. XV wieku, w: Wielka Historia świata, t. 5, Warszawa 2005, s. 441.
40
Władysław I Łokietek (1260 lub 1261-1333), syn Kazimierza I kujawskiego z linii Piastów mazowieckich, ojciec Kazimierza Wielkiego. Książę brzesko-kujawski od 1267, sieradzki od 1288, łęczycki od 1294, król Polski od 1320. Po śmierci
Wacława II (1305) i jego syna Wacława III (1306) zajął Kraków, odzyskał ziemię sieradzką i łęczycką, zajął Pomorze Gdańskie, (które 1308-1309 zagarnęli Krzyżacy)... – ME
36
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Fot. 2. Herb książąt Pomorza Zachodniego41

Ziemia miastecka dostała się pod wpływy Brandenburgii42, rozpoczęła się na niej kolonizacja niemiecka43.
Wkrótce

Brandenburczyków

wyparli

książęta

Pomorza

Zachodniego. W 1317 r. ziemia ta należała do Warcisława
IV44, po 1326 r. do Krzyżaków a od 1341 r. do syna
Warcisława IV, Bogusława V45. W 1347 r. książę obalił władztwo Święców na ziemi sławieńskiej i przyłączył ją do księstwa słupskiego.
Przez ciągłe przechodzenie z rąk do rąk, została rozbita dotychczasowa organizacja tych
terenów. W miejsce słowiańskich kasztelani i grodów powstały wójtostwa. Spowodowało to
podział dawnych struktur, a teren obecnej parafii Świerzno znalazł się w części wójtostwa
sławieńskiego. Na przełomie XIV i XV wieku władzę nad tą częścią Pomorza sprawował
Bogusław VIII46. W sporach polsko-krzyżackich wraz z bratem Warcisławem VII początkowo stanął po stronie Krzyżaków (1388 r.), za co otrzymał 1000 grzywien srebra. Krzyżacy
obiecali zwrócić ziemię dobrzyńską (posiadał ją kiedyś książę Pomorza, Kazimierz) za prze-

41

M. Derwich, A. Żurek, Polska, Dzieje cywilizacji i narodu, Rzeczpospolita szlachecka, Warszawa-Wrocław 2003, s. 44.
Brandenburgia - kraina we wsch. Niemczech. Jej nazwa pochodzi od miasta Brandenburg. W VI w. mieszkających na tym
terenie Germanów wyparli słowiańscy Łucice (Wieleci). W I poł. X w. zostali oni podbici przez Niemców, ale w 983 obalili
panowanie niemieckie i do poł. XII w. bronili się przed niemiecką ekspansją. W 1134 B. znalazła się pod panowaniem Albrechta Niedźwiedzia z dynastii askańskiej i przekształciła się w ośrodek ekspansji w kierunku ziem polskich. Słowianie
zasymilowali się z napływową ludnością niemiecką. Margrabiowie brandenburscy prowadzili antypolską politykę, zorganizowali zamach na Przemysła II (1296). Po ich wygaśnięciu (1320) B., jedna z najważniejszych ziem niemieckich, znalazła
się w posiadaniu Wittelsbachów, a jej władca został jednym z 7 elektorów niemieckich (1396). Od 1373 panowała tam dynastia luksemburska. W 1415 król Zygmunt I oddał tę ziemię Fryderykowi I Hohenzollernowi, twórcy dynastii rządzącej w
B. i Prusach do 1918. W 1539 wprowadzono w B. reformację i dokonano sekularyzacji dóbr kościelnych. W 1618 margrabia
B. został księciem Prus. W 1619 w jej skład weszły znaczne terytoria w Nadrenii. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-48)
B. przechodziła z jednego obozu do drugiego, a na jej terytorium toczyły się ciężkie walki. Na mocy pokoju westfalskiego
(1648) otrzymała część Pomorza Zach. i 3 dawne księstwa biskupie. Za panowania Fryderyka Wilhelma (1640-88), zw.
Wielkim Elektorem, wzięła udział w wojnie szwedzko-polskiej. W tzw. traktatach welawsko-bydgoskich (1657) Polska
zwolniła elektora z zależności lennej w Prusach Książęcych, co w krótkim czasie doprowadziło do powstania nad Bałtykiem
nowego, silnego, zagrażającego Rzeczpospolitej państwa. W 1701 syn Fryderyka Wilhelma, Fryderyk III, proklamował się
królem Prus. Odtąd historia B. łączy się z dziejami tego kraju – Wielka Encyklopedia Polski, t. 2, Kraków 2004, s. 15.
43
S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2003, s. 340.
44
J. Spors, Dzieje... s.131-154.
45
Bogusław V (ok. 1318-1374), syn Warcisława IV i księżnej głogowskiej, Elżbiety. Od 1326 książę wołogosko-słupski. Po
śmierci ojca aż do uzyskania pełnoletniości przebywał razem z braćmi Barnimem IV i Warcisławem V pod opieką matki,
następnie współrządził z braćmi. 1341 wykupił ziemię słupską zastawioną Krzyżakom. Nieustanne walki z Brandenburgią
oraz zakonem krzyżackim zbliżyły Bogusława do Polski. 1343 zawarł z Kazimierzem Wielkim przymierze przeciw Krzyżakom, umocnione dodatkowo małżeństwem z córką króla, Elżbietą. Syn z tego małżeństwa, Kaźko wychowywał się na dworze polskim i został adoptowany przez Kazimierza III Wielkiego. Po wygaśnięciu rodu Święców 1357 Bogusław przyłączył
Sławno i Darłowo. Po 1363 zbliżył się do dworu praskiego dzięki małżeństwu córki Elżbiety z cesarzem Karolem IV. Zbliżenie to zostało potwierdzone przymierzem zawartym 1370, które wzmocniło pozycję książąt pomorskich wobec zakonu
krzyżackiego i Brandenburgii. W 1368 po podziale księstwa objął dzielnicę słupską – ME
46
Bogusław VIII (ok. 1364-1418), syn Bogusława V i Adelajdy, księżnej brunszwickiej. Od 1377, po śmierci przyrodniego
brata Kazimierza IV (Kaźka), książę słupski; rządził wspólnie z braćmi Barnimem V i Warcisławem VII, po śmierci,
których, 1403 zjednoczył pod swym panowaniem całą ziemię słupską. Wymieniony po stronie polskiej w akcie pokoju
toruńskiego, kończącego wojnę z zakonem (1409-11) – ME
42
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puszczanie przez Pomorze ciągnących do Prus rycerzy z Zachodu. Układ ten potwierdziły
miasta pomorskie47. Wkrótce dyplomacji polskiej udało się odciągnąć od przymierza z Krzyżakami książąt pomorskich, w 1390 r. złożyli oni hołd Władysławowi Jagielle w Pyzdrach48.
Sposobiący się do wojny z Polską Zakon Krzyżacki w 1409 r. powtórnie zawarł przymierze
z książętami pomorskimi. Za 1000 kop groszy i żołd, zobowiązali się do pomocy Krzyżakom
przeciwko Polsce49. Słowa dotrzymali, przybyli do króla Władysława Jagiełły heroldzi
z dwoma mieczami przed bitwą pod Grunwaldem, trzymali w rękach m. in. sztandar księcia
szczecińskiego, czerwonego gryfa w białym polu50. Bitwa pod Grunwaldem nie przyniosła im
korzyści, książę Kazimierz szczeciński został przez Skarbka z Góry wzięty do niewoli. Został
później wykupiony przez Krzyżaków. Natomiast książę słupski Bogusław VIII złożył hołd
Jagielle w obozie pod Malborkiem, obiecał służyć przeciw Zakonowi. Za to otrzymał Bytów,
Człuchów i kilka innych zamków w dożywocie51. W 1455 r. Kazimierz Jagiellończyk szukając sposobów rozciągnięcia wpływów polskich na Pomorze Zach., przekazuje księciu wołogowskiemu Erykowi II w lenno Bytów i Lębork52. Zmiany graniczne nastąpiły po 1466 r.
(pokój toruński). Odtąd okręg miastecki graniczył z monarchią Jagiellonów. Po Eryku II53
rządy przejął jego syn, Bogusław X Wielki urodzony w Słupsku (1454-1523)54. Ożenił się
z córką Kazimierza Jagiellończyka - Anną55. Za Bogusława nastąpiła likwidacja rozbicia
dzielnicowego i zjednoczenie w jedno państwo Pomorza Zach.56. Kolejnym władcą został
jego syn, Barnim XI (1501-1573)57.
Pierwsze zetknięcie Pomorza Zach. z chrześcijaństwem nastąpiło na skutek starań książąt polskich. W 967 r. po zwycięstwie nad Wichmanem, Wolinianami i Wieletami, Mieszko I
rozpoczyna podbój Pomorza Zach., zakończony zwycięską bitwą pod Cedynią (24 VI 972 r.).
Podporządkował wtedy ziemie Pomorza Zach. na prawym brzegu Odry58. W 999 r. zostały
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Eryk II (1425-1474) był synem Warcisława IX wołogoskiego. Ożenił się z księżną Zofią, córką księcia słupskiego Bogusława IX i księżnej Marii Mazowieckiej. Początkowo wspólnie ze swoim bratem Warcisławem X rządził księstwem wołogoskim, a później przejął władzę w księstwie słupskim. W czasie wojny trzynastoletniej został zmuszony przez Krzyżaków
do opowiedzenie się po ich stronie. Doprowadziło to do zbrojnego ataku Kazimierza Jagiellończyka na ziemie pomorskie
i spustoszenia okolic Szczecinka. Księżna Zofia wyjednała Erykowi przebaczenie na dworze polskim i doprowadziła do tego,
że w kolejnym starciu zbrojnym Eryk walczył przeciwko Krzyżakom u boku Kazimierza Jagiellończyka - O. Baranowska,
Pomorze..., s. 84.
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Z. Boras, W okresie rozbicia..., s. 52 i nn; O. Baranowska, Pomorze...s. 84.
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M. Derwich, A. Żurek, Polska, Dzieje cywilizacji i narodu, Mon. Jagiellonów 1399-1586, Warszawa-Wrocław 2003, s. 55.
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J. Feith, H. Kaczmarczyk, I. Malczewski, H. Żeglarski, Kronika..., s. 47.
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Z. Boras, Książęta..., s. 139 i nn.
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O. Baranowska, Pomorze...s. 34; A. Dybkowska, J. Żaryn, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności,
Warszawa 2002, s. 4; M. Derwich, A. Żurek, Polska - Dzieje cywilizacji i narodu, U źródeł Polski do r. 1038, WarszawaWrocław, 2002, s. 157; J. Roberts, Ilustrowana historia świata, Kształtowanie się różnorodnych cywilizacji, Warszawa 1999,
48
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przygotowane plany powstania arcybiskupstwa w Gnieźnie (papież Sylwester II59 ustanowił
pierwszym metropolitą gnieźnieńskim w 999 r., Radzima-Gaudentego60), z biskupstwem
w Kołobrzegu61. Ogłoszono to na synodzie gnieźnieńskim w roku 100062. Niestety, biskupstwo w Kołobrzegu istniało krótko. Pierwszy biskup Reinbern, opuszcza Kołobrzeg prawdopodobnie około 1013 r.63.
Fot. 3. Biskup Reinbern (wizerunek współczesny)64

Jako kapelan księżnej Regelindy (córki
Chrobrego) wyjechał z nią na Ruś, gdy
wyszła za mąż za Świętopełka, syna
Włodzimierza I. Tam w czasie buntu
Świętopełka przeciwko ojcu, został uwięziony i zmarł65. Upadek biskupstwa w Kołobrzegu spowodowała wojna niemiecko-polska (1002-1018), która odwróciła uwagę Bolesława Chrobrego od spraw Pomorza. W efekcie nastąpiła reakcja pogańska na całym Pomorzu66.
Pomorze uniezależniło się od Polski. Najpierw na zjeździe w Miśni67 (1046 r.) Pomorze uzyskuje niezależność za cenę trybutu68 na rzecz Polski. Całkowite uniezależnienie następuje
w 1060 r., po przegranej kampanii wojennej w Czechach przez Bolesława Śmiałego. Nastąpił

s. 91; A. Gieysztor, Mieszko I..., s. 21; M. Tymowski, Mieszko I, w: Księga królów i książąt polskich, pod red.
S. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 16; Kalendarium dziejów Polski, pod red. A. Chwalba, Kraków 1999, s. 30; Księga
królów i książąt polskich, pod red. S. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 16.
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czym wzbudzał podziw u współczesnych. Otton II nadał mu opactwo Bobbio, od Ottona III otrzymał arcybiskupstwo w
Ravennie. Prawdopodobnie jako pierwszy podjął myśl wypraw krzyżowych - F. Seppelt, K. Löffler, Dzieje papieży, Poznań
1936, s. 184-185; J. Gelmi, Mały leksykon papieży, Poznań 2005, s. 61.
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diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1996, s. 13; A.M. Leszczyńscy, Kalendarium Polska świat, Świat książki 2000,
s. 9; S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2003, s. 63.
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L. Bończa-Bystrzycki, Studia i materiały do dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, Koszalin 1999, s. 5 i nn; L. Bończa-Bystrzycki, Zarys dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w: Schematyzm diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin 1998, s. 69 i nn; M. Derwich, A. Żurek, Polska...s. 201;
H. Holzapfel, Reinbern, pierwszy bp Pomorza, w: W 1000-lecie powstania biskupstwa w Kołobrzegu, Koszalin 2000, s. 36.
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S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2003, s. 72; B. Geremek, Polska w geografii kulturowej średniowiecznej Europy, w: Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., Warszawa 1985, s. 18.
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G. Labuda, Początki Państwa Polskiego, t. II, Poznań 1962, s. 274; K. Dola, Kołobrzeskie Biskupstwo, EK t. 9, Lublin
2002, k. 427 – 428.
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Kalendarium dziejów Polski, pod red. A. Chwalba, Kraków 1999, s. 38.
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trybut, w starożytności i średniowieczu danina, zwykle pieniężna, świadczona przez jednego władcę innemu jako wyraz
uznania zwierzchności terytorialnej – Encyklopedia PWN, t. 9, Warszawa 1998, s. 466.
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okres długich lat wojen między Polską a Pomorzem. Miały one charakter wzajemnych najazdów łupieskich69. Władysław Herman wyprawiał się na Pomorze w latach 1090-1091, jednak
bez sukcesów politycznych70.
Rysunek 1. Otto z Bambergu71

Pierwszą próbą chrystianizacji Pomorza Zach. jest
fundacja opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie (1065
r.), pomyślana jako wsparcie dla prac misyjnych m. in.
na Pomorzu72. Śladem chrystianizacji Pomorza jest
występujący w źródłach „Franco, episcopus Belegradensis” (Franko, biskup białogardzki) osadzony z
ramienia Polski w Białogardzie73 nad Parsętą74. Działo
się to w czasach panowania Władysława Hermana
(1079-1102). Wysłał on nawet na wyprawę przeciw
Pomorzu (1097) swoich synów Bolesława i Zbigniewa, ale oni nie wypełnili polecenia króla75. Z braku panowania politycznego na Pomorzu przez władców Polski, ta próba chrystianizacji Pomorza nie przyniosła owoców76.
Dopiero przywrócenie panowania nad Pomorzem przez Bolesława Krzywoustego (walki 1116-1123 r.77) pozwoliło na ponowne próby przeprowadzenia chrystianizacji Pomorza78.
Najpierw w bitwie pod Nakłem w 1109 r. Bolesław zadał klęskę Pomorzanom i osadził
w Nakle swojego krewnego Świętopełka (nakielskiego) jako zwierzchnika południowej części
Pomorza Zachodniego. Po załagodzeniu sporów z cesarzem Henrykiem V, powraca Bolesław
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EK, t. 2, Lublin 1976, k. 366.
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imię oraz kult okazywany przez niego św. Idziemu – J. Bazydło, EK, t. V, Lublin 1989, k. 685-686.
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na Pomorze Zach. w zimie roku 1121-2279 zdobywając Szczecin, Wolin i Pomorze Zaodrzańskie, oddziały polskie docierają na Rugię80. Prawdopodobnie przesiedlono wtedy do Polski
ok. 8 000 rodzin pomorskich81. Książę Bolesław pomógł jednocześnie księciu Warcisławowi I
zjednoczyć całe Pomorze Zachodnie82. Warcisław zobowiązał się do przyjęcia chrztu i opłaty
trybutu, Pomorze staje się lennem Polski83.

Fot. 4. Św. Otton z Bambergu – mal. H. Remiszewski 1989 r.,
Szczecin, kruchta kościoła św. Maksymiliana Kolbego

Kolejną

była

misja

eremity

Bernarda

zw.

Hiszpanem w 1122 r.84. W towarzystwie przewodnika
i tłumacza udał się na Pomorze i dotarł do Wolina85.
Został jednak wyśmiany i wypędzony86. Usłyszał tam m.
in.: „Jakże możemy wierzyć, żeś ty zwiastunem Boga
Najwyższego, skoro On chwalebny jest i wszelkiego
bogactwa pełen, ty zaś – godny wzgardy i tak ubogi, że
nawet obuwia mieć nie możesz? Nie przyjmujemy cię ani
słuchać nie będziemy. Najwyższy, bowiem Bóg nigdy by
tak nikczemnego posła do nas nie kierował. (...) A skoro
tak wielką pałasz chęcią głoszenia kazań, głoś je rybom
morskim i ptakom niebieskim”87.
Po nieudanej misji Bernarda, Bolesław Krzywousty uzyskał pozwolenie od papieża Kaliksta II88 na przeprowadzenie misji przez Polskę. Niestety, duchowieństwo polskie nie wykazało zainteresowania89. Krzywousty wysłał wtedy poselstwo do biskupa Ottona w Bambergu
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z zaproszeniem90 do wyprawy misyjnej91. Otton był znany Bolesławowi, przebywał wcześniej
w Polsce. Po raz pierwszy w 1080 r. przybył do Polski jako kleryk w otoczeniu opata Henryka z Würzburga, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Wtedy nauczył się mowy polskiej, został nawet nauczycielem92. W 1088 r. przybył ponownie jako poseł w sprawie małżeństwa Władysława Hermana z Judytą Salijską, siostrą cesarza Henryka IV. Po zawarciu
małżeństwa przez Hermana, pozostał na polskim dworze jako naczelny kapelan jego żony93.
Na życzenie cesarza powrócił do Niemiec w 1101 r. Został mianowany kanclerzem i kapelanem dworu cesarza. W dniu 25 XII 1102 r. został mianowany biskupem Bambergu i księciem
Rzeszy94.
W dniu 24 IV 1124 r. bp Otton pożegnał swoich diecezjan i przez Czeski Las, Kladno,
Miletin, Niemczę udał się do Gniezna. Do Gniezna przybywa w czerwcu 1124 r.95, w towarzystwie benedyktynów bamberskich. Najpierw przebywa w Gnieźnie goszczony przez Bolesława. Na misje udaje się szlakiem na Ujście w licznym towarzystwie rycerstwa polskiego
pod przewodnictwem kasztelana santockiego, Pawła. Dzieło swoje rozpoczął Otton od Pyrzyc. Kolejno m. in. Kamień, Wolin, Szczecin, Gardziec na wyspie Uznam, Lubin na wyspie
Wolin, Kołobrzeg i Białogard. Jednym z argumentów „misyjnych” użytych w Szczecinie były
słowa Bolesława Krzywoustego - „Dla pogan nieugiętych miecz, ogień i wiekuisty gniew, dla
nawróconych łaska i zmniejszenie ciężarów”96. Biskup Otton nawraca księcia zachodniopomorskiego Warcisława I oraz około 22 tys. Pomorzan97. Powraca na swoją stolicę do Bambergu w marcu lub na początku kwietnia 1125 r.98.
W czasie misji Ottona zbudowano 11 kościołów (dwa w Szczecinie)99, zwykle w miejscu dawnych kącin100. Dzięki misji bp Ottona, Pomorze od Odry na wschód przyjęło chrześci-
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„Panu swemu i najukochańszemu ojcu Ottonowi, czcigodnemu bpowi, polski ks. Bolesław, pokornie oddany, z synowskim
posłuszeństwem. Ponieważ pamiętam, że... bawiąc u ojca mego zachowałeś się z należytą godnością, a teraz również Pan jest
z Tobą, umacniając cię i błogosławiąc ci... jeśli to odpowiada twej godności, postanowiłem wznowić dawną przyjaźń z tobą
i skorzystać z twej rady a zarazem pomocy dla przysporzenia chwały Bogu ... Wiesz bowiem, jak sądzę, że surowi w swej
dzikości Pomorzanie, nie moją oczywiście, lecz bożą mocą upokorzeni, poprosili, aby przez chrzest dopuszczono ich do
wspólnoty z Kościołem. Lecz oto przez trzy lata martwię się, że do tego dzieła nie mogę nakłonić żadnego z biskupów czy
odpowiednich kapłanów... Dlatego, ponieważ powiadają, że twoja świątobliwość niestrudzona jest i gotowa do każdego
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jaństwo. W 1124 r. Pomorze sławieńskie zostało podporządkowane arcybiskupstwu w Gnieźnie101. Po śmierci cesarza Henryka V nowy władca, Lotar III z Supplinburga, w roku 1127
najechał ziemie Pomorza leżące na zachód od Odry. Poprzez układ z Warcisławem nastąpiło
zerwanie więzi politycznej z Polską. Nastąpiła reakcja pogańska, która objęła przede wszystkim Szczecin. W obliczy chaosu, który zapanował, zwraca się Warcisław o pomoc bezpośrednio do Ottona z Bambergu102. Ten 19 IV 1128 r. wyrusza poprzez Merseburg do Magdeburga, statkiem do Hawelbergu, przez krainę Wieletów do miasta Uzonoim na wyspie
Uznam. Po raz drugi przybył biskup Otton na misje 10 VI 1128 r.;103 tym razem na wezwanie
księcia pomorskiego Warcisława I, również z poparciem niemieckiego cesarza Lotara III104.
Działalność jego była ułatwiona przez napływ niemieckich rycerzy, chłopstwa, mieszczan
i mnichów. Niemały wpływ na przebieg misji miała zapowiedź karnej wyprawy Bolesława na
Pomorze. Najpierw Pomorzanie potwierdzili przyjęcie chrześcijaństwa na wiecu na wyspie
Uznam, Warcisław powrócił pod zwierzchnictwo Polski. Później udał się Otton na wschód,
do Bolesława, aby pośredniczyć w załagodzeniu sporu. Pod wpływem Ottona Bolesław odstąpił od wyprawy karnej na Pomorze. Owocem misji Ottona było założenie lub utrwalenie
czternastu ośrodków duszpasterskich na Pomorzu. Przywrócenie zależności od Polski Pomorza Zaodrzańskiego oraz pojednanie Warcisława z Bolesławem nie leżało w planach politycznych Lotara III, który nakazał bpowi Ottonowi powrót do Bambergu. Po wizycie w Gnieźnie,
20 XII 1128 r., Otton wrócił do swojej diecezji105.
Jeszcze w 1130 r. próbowali Pomorzanie uwolnić się od zwierzchnictwa Polski, jednak
przymierze z Danią i wyprawa Bolesława na Pomorze uśmierzyły bunt106. Zjazd w Mersburgu
(1135 r.) potwierdza prawa Polski do Pomorza i zezwala na zajęcie Rugii (nie zrealizowane)107. Książę Mieszko III Stary po wyprawie na Wieletów (1147 r.) podporządkowuje sobie
Pomorze. Wydał swoje dwie córki za książąt pomorskich, zjazd w Gnieźnie (1177 r.) potwierdził jego zwierzchnictwo nad Pomorzem108. Kazimierz II Sprawiedliwy zrezygnował
z aktywnej polityki zachodniej i pomorskiej na rzecz interwencji na Rusi. Skutkiem tego, Pomorze Zach. uzależniło się od cesarstwa i Danii (1181-1184 r.)109.
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S. Trawkowski, Bolesław III Krzywousty.., s. 85.
Z. Gach, Poczet kanonizowanych..., s. 75.
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B. Kumor, Chrystianizacja..., s. 69; A.M. Leszczyńscy, Kalendarium...,s. 22.
104
B. Kumor, Kamieńska..., k. 484; A. Dagnan-Ginter, A. Jureczko, Wielka historia..., s. 113; S. Tylus, Lotar III, w: EK,
t. X, Lublin 2004, k. 1400-1401.
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Z. Gach, Poczet kanonizowanych..., s. 77.
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A. Sokołowski, Dzieje..., s. 73 – 74.
107
Kalendarium dziejów Polski, pod red. A. Chwalba, Kraków 1999, s. 47; A. Waśko, Królestwo polskie, w: Wielka historia
świata, t. 4, Warszawa 2005, s. 437.
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Księga królów i książąt polskich, pod red. S. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 43.
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Fot. 5. Słowiańska Arkona na wyspie Rugia i rekonstrukcja zniszczonej w XII w.110 świątyni Świętowita111

Do aktywnej polityki pomorskiej powrócił Przemysł II. Jego małżeństwo z Ludgardą,
córką Henryka I księcia meklemburskiego, wnuczką Barnima I, miało cel polityczny. Chodziło o wzmocnienie sojuszu antybrandenburskiego księstw: pomorskiego i wielkopolskiego. W
tym celu został podpisany sojusz antybrandenburski między Przemysłem II a Bogusławem
IV, ks. zachodniopomorskim (Słupsk 1287 r.)112. Podobną politykę pomorską prowadził Władysław Łokietek. Uwikłany w spory i wojny z Krzyżakami, zawarł przymierze antybrandenburskie z książętami zachodniopomorskimi113. Jego syn, Kazimierz Wielki, odzyskał od randenburgii część Nowej Marchii, przerwał kontakt terytorialny Brandenburgii i państwa zakonu krzyżackiego, uzyskał granicę z Pomorzem Zach. Zawarte przymierze z książętami zachodniopomorskimi potwierdziło małżeństwo jego córki Elżbiety z Bogusławem V, ich syna
Kaźka adoptował114. Dynastia Jagiellonów skierowała swoją uwagę na tereny wschodnie,
polityka pomorska została porzucona, zagrożenia dla państwa polskiego pochodziły teraz ze
strony Zakony Krzyżackiego i Moskwy115
Podkreślić należy, że to władcy Polski zabiegali o chrystianizację Pomorza, najpierw
Bolesław Chrobry a później Bolesław Krzywousty116. Otton zamierzał założyć na Pomorzu
dwa biskupstwa: w Szczecinie dla niemieckiej strefy wpływu i w Wolinie, które miało podlegać Gnieznu117 (plany te miał zatwierdzić przebywający wówczas w Polsce legat papieski
kard. Idzi z Tuskulum118; obydwa biskupstwa wspomina bulla119 papieża Innocentego II120

110
W 1169 r. wojska saskie i duńskie pod wodzą króla duńskiego Waldemara i bpa Lundu Absaloma, zdobyły Rugię i zburzyły Arkonę - A. Waśko, Słowianie połabscy, w: Wielka historia…s. 447.
111
Tamże, s. 436.
112
Tamże, s. 77.
113
Tamże, s. 84-85.
114
Tamże, s. 88.
115
Tamże, s. 100-101.
116
T. Mielczarek, Rys historyczny, SDKK, Koszalin 1982, s. 40.
117
S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2003, s. 175.
118
Idzi z Tuskulum przeprowadził reorganizację struktur kościelnych w Polsce (1023-24).
119
bulla (łac. pieczęć), uroczyste pismo papieża w języku łacińskim sporządzone na pergaminie i zaopatrzona w pieczęć (stąd
nazwa) – W. Wójcik, Bulla, w: EK, t. 2, Lublin 1976, k. 1192.
120
Innocenty II (1130-1143). Gregorio Papareschi, Rzymianin, wybrany 14 II 1130, zm. 24 IX 1143, pochowany w Rzymie,
kościół S. Maria in Trastevere - J. Gelmi, Mały leksykon papieży ... s. 70.
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„Sacrosancta et apostolica Romana z 4 VI 1133 r.)121.
Opóźnienie w powołaniu biskupstwa na Pomorzu, było spowodowane skomplikowaną
sytuacją polityczną na Pomorzu (Lotar zmarł 3 XII 1137 r., Bolesław Krzywousty zmarł 28 X
1138 r.). oraz papiestwa, po wyborze dwóch papieży (Innocentego II i Anakleta II). Poparcie
przez episkopat Polski Anakleta II spowodowało podporządkowanie prowincji polskiej arcybiskupstwu w Magdeburgu. Dopiero wysłanie przedstawicieli episkopatu polskiego na synod
do Pizzy (1135 r.) przywróciło prawa Gniezna do zwierzchnictwa nad polską prowincją. Likwidacja zwierzchności magdeburskiej nad polskim Kościołem (lipiec 1136 r.) umożliwiła
wznowienie starań o utworzenie biskupstwa na Pomorzu122. Bullą papieską „Ex comissa nobis a Deo” z 14 X 1140 r., zostaje utworzone biskupstwo pomorskie z siedzibą w Wolinie,
a kościołem katedralnym, kościół św. Wojciecha w Wolinie123.
Bulla papieska nie określała dokładnych granic diecezji. Stwierdzono w niej, że będzie
rozciągać się poza obszar księstwa zachodniopomorskiego włączając obszar księstwa sławieńsko-słupskiego. Oznaczało to wyłączenie księstwa sławieńsko-słupskiego z jurysdykcji
metropolity gnieźnieńskiego. Diecezja wolińska podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
Zakończyło to rywalizację miedzy Gnieznem a Magdeburgiem, która trwała blisko dwa
i pół wieku. Do biskupstwa kamieńskiego wnosiły uprzednio pretensje metropolie w Gnieźnie, Magdeburgu (Niemcy) oraz w Lundzie (Szwecja)124. Jednak biskup Pomorza Zachodniego czuł się związany z Polską, przybył w roku 1180 do Łęczycy na zjazd zwołany przez Kazimierza II Sprawiedliwego125.
Pierwszym biskupem diecezji wolińskiej został Wojciech, Polak, towarzysz misyjny Ottona (sakra biskupia w Rzymie, 14 X 1140 r., z rąk papieża Innocentego II)126. Po nim następcą został Konrad von Salzwedel. To on, z powodu niepewnej sytuacji politycznej i ciągłych
zagrożeń ze strony króla duńskiego, przeniósł w 1176 r. rezydencję do Kamienia Pomorskiego, siedziby książęcej. Dnia 25 II 1188 r. papież Klemens III127 bullą „Ex iniuncta nobis
a Deo apostolatus” formalnie potwierdził przeniesienie biskupstwa do Kamienia Pomorskiego, nastąpiła zmiana nazwy na „diecezja kamieńska”. Dzięki nadaniom książęcym, diecezja
rozwijała się bardzo prężnie. W ciągu średniowiecza wybudowano około 1100 świątyń łącznie z kaplicami. Od XIII wieku zaczęły powstawać parafie. W XVI wieku przeciętna parafia
121

B. Kumor, Kamieńska..., k. 483 – 485; A. Dagnan-Ginter, A. Jureczko, Wielka historia..., s. 113.
S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2003, s. 176 – 177.
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B. Kumor, Chrystianizacja.., s. 69; Kalendarium dziejów Polski, pod red. A. Chwalba, Kraków 1999, s. 48.
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T. Mielczarek, Rys..., s. 53.
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T. Wasilewski, Kazimierz III Sprawiedliwy, w: Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1984, s. 125.
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B. Kumor, Chrystianizacja.., s. 69; Z. Boras, Książęta...s. 23; L. Fabiańczyk, Apostoł... s. 74.
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Klemens III (1187-1191). Paolo Scolari, Rzymianin, wybrany 19 XII 1187 w Pizie, zm. 28 III 1191, pochowany w Rzymie, bazylika Laterańska. Prowadził politykę kompromisu z Fryderykiem I. W roku 1189 doszło do porozumienia w Strasburgu, które przewidywało odbudowę Państwa Kościelnego - J. Gelmi, Mały leksykon papieży ... s. 74.
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liczyła od 8 do 10 miejscowości, liczba parafian, poniżej tysiąca128.

Fot. 6. Marcin Luter129

Pod koniec średniowiecza w Kościele katolickim
rozpoczął się kryzys. Na Pomorzu Zachodnim oznakami
przesilenia były m. in. nieograniczona samodzielność
biskupów kamieńskich, duże obciążenia ludu na rzecz
Kościoła w postaci wysokich podatków i danin, wszechogarniający

kościelny

wymiar

sprawiedliwości130.

Wystąpienie augustianina dra Marcina Lutra131 w 1517 r. w
Wittenberdze, zapoczątkowało nowy okres w życiu religijnym Pomorza Zachodniego132. Luter wygłosił kazanie w
wigilię Wszystkich Świętych w kościele zamkowym, sprzeciwił się sprzedaży odpustów w
Niemczech. Następnie ogłosił 95 tez na ten temat, wzywając przeciwników do publicznej
dysputy. Później sam stwierdził, że tezy były niekiedy nieprzemyślane i niedopracowane,
ubolewał nad nadaniem im zbyt wielkiego znaczenia. Prostolinijny i uczciwy w swoim oburzeniu na to, co uważał za nadużycia w Kościele, a zarazem często porywczy i gwałtowny,
Luter nie zdawał sobie sprawy, jaką burzę rozpętał.
Papież Leon X133 nie dostrzegł w wystąpieniu Lutra zagrożenia dla Kościoła, widział
raczej całą sprawę jako spór mnichów – między augustianami i dominikanami. Nakazał władzom augustianów w Niemczech uspokoić Lutra134. Kanonik Sigismondo Tizio ze Sjeny tak
pisał o papieżu: „Wielu było zdania, że źle się dzieje z Kościołem, ponieważ głowa jego bawi
się grą, muzyką, myślistwem i figlami błaznów, zamiast myśleć mądrze o potrzebach trzody
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L. Bończa-Bystrzycki, Studia i materiały.., s. 8.
H. Tüchle, C. Bouman, Historia Kościoła, Warszawa 1986, t. 3, s. 809.
130
L. Bończa-Bystrzycki, Studia i materiały..., s. 29; K. Dullak, Podstawy..., s. 22.
131
Marcin Luter (1483-1546), niemiecki zakonnik (augustianin), który widział potrzebę działalności reformacyjnej w Kościele katolickim. Krytykował handel odpustami i możliwość „kupowania” łaski Bożej. W 1517 r. wywiesił (większość historyków uważa to za legendę) na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez, które zapoczątkowały nowy sposób myślenia o religii, w: Encyklopedia PWN, Warszawa 1997, t. 5, s. 390; A. Dybkowska, J. Żaryn, Polskie dzieje..., s. 95.
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L. Bończa-Bystrzycki, Zarys... s. 78: Knowles D., Obolenski D., Historia Kościoła, t. 3, Warszawa 1988, s. 41 i nn.
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Leon X (1513-1521). Giovani Medici, ur. 11 XII 1475 we Florencji, wybrany 11 III 1513, zm. 1 XII 1521, pochowany
w Rzymie, kościół S. Maria sopra Minerva. W wieku 14 lat został kardynałem, mając 37 papieżem. Leon X poświęcił swe
radosne, pozbawione uprzedzeń życie następującemu mottu: ”Cieszmy się swym papiestwem, gdyż Bóg nam je ofiarował”.
Kochał polowania, wystawne uroczystości, teatr – nie zauważał jednak, że równocześnie w Niemczech zbiera się na burzę.
Ogólnie interesem papieża było utrzymanie Państwa Kościelnego i Florencji poza zasięgiem mocarstw europejskich, a we
właściwym czasie stworzenie we Włoszech z pomocą swej rodziny hegemonii. Leon kontynuował zwołany przez Juliusza II
Sobór Laterański i zakończył go w 1517 r. Mimo dobrego dekretu reformatorskiego, który rozwiązywał sobór, zabrakło sił
aby wprowadzić go w życie - J. Gelmi, Mały leksykon papieży ... s. 102-103.
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i opłakiwać nieszczęścia. Sól ziemi zwietrzała i nic nie pozostaje, jak ją wyrzucić, dając ludziom do podeptania”135.
W 1520 r. Luter ogłosił trzy rozprawy: „Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego”, „O niewoli babilońskiej Kościoła” i „O wolności człowieka chrześcijańskiego”. Stolica Apostolska zareagowała na wystąpienie Lutra bullą „Exurge Domine” (15 VI 1520 r.) grożąc mu klątwą. Ogłoszono zastrzeżenia do 41 tez z pism Lutra, dano 60 dni na ich odwołanie
i nakaz zamilknięcia na zawsze. Luter 10 XII 1520 r. spalił publicznie bullę papieską, papieskie dekrety, prawo kanoniczne i dzieła teologów u bram Wittenbergii. W konsekwencji, bullą „Decret Romamum Pontificem” (3 I 1521 r.) rzucono na niego klątwę136.

1.2. Po Reformacji
Fot. 7. Bogusław XIV i jego żona, Elżbieta Holsztyńska137

W

1618

r.

wybucha

w

Europie

wojna

trzydziestoletnia138. Cesarz niemiecki, obawiając się
wojsk szwedzkich, wymógł na księciu Bogusławie XIV
pozwolenie na stacjonowanie na Pomorzu wojsk
cesarskich. Stało się to na mocy postanowień zatwierdzonych na zamku w Szczecinie 21 XI 1627 r. Przebywanie wojsk cesarskich a właściwie okupacja, doprowadziły do zubożenia mieszkańców Pomorza. Szwedzi wystąpili przeciw
cesarzowi. Powodów mieli wiele: obawiali się wzrostu władzy cesarskiej, planów budowy
bazy morskiej nad Bałtykiem, która byłaby zagrożeniem dla ich planów ekspansji.
Do motywów politycznych i ekonomicznych dołączyła motywacja religijna – cesarz
zamierzał przywrócić na Pomorzu wyznanie rzymskokatolickie. Pod naciskiem Szwedów
cesarz musiał się wycofać z Pomorza139. Dnia 11 XI 1630 r. zwycięski król Szwecji, Adolf

135
Niezadowolenie z pontyfikatu papieża Leona X doprowadziło nawet do próby otrucia papieża przez kard. Alfonsa Petrucci. Wypadek ten ujawnił smutny i przerażający obraz zepsucia, sięgającego do najwyższych sfer kościelnych. Dlatego nie
można się dziwić, że o jakiejś wewnętrzno-kościelnej działalności papieża, pracy na reformą, nie mogło być mowy - Dzieje
papieży..., s. 354 - 357.
136
S. Grzybowski, Narodziny świata nowożytnego 1453-1605, w: Wielka historia świata, Warszawa 2005, s. 414-415; J.
Gelmi, Mały leksykon papieży ... s. 103; G. Denzler, C. Anderson, Leksykon historii Kościoła, Warszawa 2005, s. 327-328.
137
Bogusław XIV (1580-1637) był trzecim z kolei synem Bogusława XIII. Uzyskał bardzo staranne wykształcenie. Po
śmierci starszych braci sprawował władzę w całym księstwie zachodniopomorskim. Został pochowany w krypcie kościoła
zamkowego w Szczecinie - M. Derwich, A. Żurek... Rzeczpospolita szlachecka, s. 45.
138
G. Denzler, C. Anderson, Leksykon historii Kościoła, Warszawa 2005, s. 449-450.
139
Svensk Nationalencyklopedin, t. 18, Höganäs 1994, s. 408 – „Den svenska interventionen hade uppmuntras och stötts av
Frankrike, som också förmedlat ett stillestånd mellan Sverige och Polen i Altmark 1629. Motiven för det svenska krigsdelta-
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Gustaw, zawarł układ z księciem Bogusławem XIV. Na mocy tego układu władzę nad Pomorzem Zachodnim przejęli Szwedzi. Wkrótce zajęli całe Pomorze140. W roku 1637 umiera bezpotomnie książę Bogusław XIV.
Fot. 8. Król szwedzki Gustaw II Adolf141

Elektor brandenburski, powołując się na umowy z XIV i
XV wieku, znalazł pretekst do objęcia władzy nad Pomorzem po
Bogusławie142. Wojna trzydziestoletnia została zakończona
pokojem westfalskim w 1648 r.143. Księstwo Zachodniopomorskie
zostało podzielone, część wschodnia przypadła Brandenburgii
(tzw. Pomorze Brandenburskie) a część zachodnia Szwecji (część
wołogoską z wyspą Rugią, a także Strzałów i Szczecin oraz tereny wzdłuż wschodniego brzegu Odry wraz z leżącymi u jej ujścia wyspami Uznam i Wolin)144. Ostateczne ustalenie granic
nastąpiło w 1655 r. Wojna trzydziestoletnia doprowadziła Pomorze do ruiny gospodarczej,
upadło rolnictwo, handel i rzemiosło. Sprzymierzone z elektorem wojska szwedzkie, z terenu
Pomorza uczyniły sobie teren przemarszu w trakcie wojny z Polską. Spowodowało to jeszcze
większy upadek gospodarczy terenu miasteckiego145.
Przez zjednoczenie (18 I 1701 r.) dawnych Prus Królewskich i Brandenburgii, powstało
Królestwo Prus. Prowadzona w latach 1700-21 wojna północna nie zmieniła granic wschodnich i południowych Królestwa Prus146. Skutkiem wojny było zniszczenie gospodarki Króle-

gandet var sammansatta. Den kejserliga maktökningen i Nordtyskland och inte minst planerna på en kejserlig flottbas vid
Östersjökusten utgjorde ett allvarigt hot mot fortsatta svenska expansionsplaner, ytterst syftande till svensk dominans
i Östersjöområdet. Till ekonomiska och maktpolitiska motiv kom den ideologiska faktorn, krigets religionspolitiska dimension”. [Do interwencji została Szwecja zachęcona i poparta przez Francję, która pomogła również w zawarciu zawieszenia
broni pomiędzy Szwecją a Polską w Altmark w 1629. Motywy Szwedów do wojny były kompleksowe. Wzrost władzy cesarskiej w północnych Niemczech oraz plany budowy bazy okrętów wojennych nad Bałtykiem stwarzały bardzo poważne
zagrożenie dla szwedzkich planów ekspansji, mających na celu dominację w rejonie bałtyckim. Do motywów politycznych
i ekonomicznych doszedł motyw ideologiczny, wojenna polityka religijna – tł. M. Bartkowiak].
140
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Pommern i westfaliska freden 1648 mellan Brandenburg och Sverige, som erhöll Vorpommern och en remsa av Hinterpommern samt öarna Rügen, Usedom och Wollin” [Po wymarciu w 1637 r. domu książęcego na Pomorzu, podzielono Pomorze (1648 r.) w pokoju westfalskim pomiędzy Brandenburgię oraz Szwecję, która otrzymała Pomorze Przednie (Przedpomorze), mały kawałek Pomorza Tytlnego (wsch. brzeg Odry) oraz wyspy Rugię, Uznam oraz Wolin – tł. M. Bartkowiak];
O. Baranowska, Pomorze..., s. 101.
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A. Muszyński, Pod panowaniem elektorów brandenburskich i królów pruskich, w: Dzieje ziemi miasteckiej, pod. red. H.
Rybickiego, Poznań 1971, s. 79.
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stwa Prus, zubożenie społeczeństwa, rodzący się przemysł należało odbudować. Rzesza Niemiecka istniała do 1806 r., w jej skład wchodziło m. in. Królestwo Prus. Wojny napoleońskie
obnażyły słabość gospodarczą Królestwa Prus. Po kongresie wiedeńskim państwa niemieckie
stworzyły federację, zwaną Związkiem Niemieckim. Po pokonaniu Austrii (1866 r.) i zwycięskiej wojnie z Francją (1870-71 r.), Prusy proklamowały kraje niemieckie cesarstwem (II
Rzesza).

Mapa 2. Pomorze po wojnie trzydziestoletniej 147

Ziemia miastecka należała wtedy do Prowincji Pomorze. Królowie Prus byli cesarzami
Niemiec, a funkcję kanclerza Rzeszy sprawował premier Prus. II Rzesza istniała do 1918 r.148.
Po I wojnie światowej, interesujący nas teren pozostał pod rządami Niemiec jako pruska prowincja – Pomorze, obszar miastecki znalazł się w rejencji Koszalin.
Dopiero po II wojnie światowej ziemia miastecka została przyłączona do Polski.
W miejsce niemieckiego powiatu Rummelsburg, powstał powiat Miastko, należący na początku do województwa szczecińskiego.

147

Mapa wykonana przez autora na podstawie map zamieszczonych w Svensk Nationalencyklopedin, t. 18, Höganäs 1994, s.
408 i t. 15, s. 210.
148
M. Szczaniecki, K. Ślaski, Dzieje Pomorza Słupskiego w wypisach, Poznań 1961, s. 157 – 158.
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Fot. 9. Szwedzkie granice i garnizony przy końcu XVII w. (fragment)149

Mapa 3. Pomorze słupskie w latach 1919 -1938150

Obszar miastecki leżał na skraju biskupstwa kamieńskiego. Warunki zewnętrzne (kryzys Kościoła powszechnego, odrodzenie europejskie, reformacja w Niemczech) jak i we-

149
150

Marinmuseum Stumholmen – Karlskrona (Szwecja), Herravälde – kampen on Östersjön.
M. Szczaniecki, K. Ślaski, Dzieje Pomorza Słupskiego w wypisach, Poznań 1961, s. 183.
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wnętrzne (kryzys Kościoła, nierówności i ruchy społeczne w miastach, postawy książąt) stanowiły podatny grunt na nastroje w ruchu religijnym płynące z Niemiec. Jedną z przyczyn
rozłamu w chrześcijaństwie zachodnim był smutny stan papiestwa, które bardziej interesowało się pomnikami i dziełami sztuki niż rozszerzaniem chwały Chrystusowej. Ilustruje to instrukcja papieża Hadriana VI151 wydana nuncjuszowi Chieregati udającemu się na sejm Rzeszy (1 IX 1522 r.) do Norymbergii152.

Rysunek 2. Norbert z Xanten153

Niektórzy biskupi nie posiadali święceń kapłańskich, inni
przyjmowali je w chwili objęcia urzędów kościelnych. Bywało,
że

zajmowali

się

polityką

i

przebywali

na

dworach

możnowładców, mało interesowali się życiem religijnym
w swoich diecezjach. Zwyczajem stawało się gromadzenie
urzędów kościelnych w jednym ręku. Niższe duchowieństwo
naśladowało przykład idący z góry, duchowieństwo parafialne
pobierało dochody z probostwa rezydując poza parafią,
a czynności duszpasterskie sprawowali wikariusze. Nastąpił upadek życia klasztornego. W
życiu zakonów zapanowało bogactwo, wyższe godności zakonne stały się monopolem szlachty i bogatego patrycjatu miejskiego. Komisja do przeprowadzenia reformy Kościoła (Consi-

151

Hadrian VI (1522-23) Adrian Florensz, ur. 2 III 1459 w Utrechcie, w niezamożnej rodzinie. Wybrany 9 I 1522. Wiadomość o wyborze na papieża zastała go w Hiszpanii gdzie pełnił funkcję namiestnika Karola V. Dzięki swej prostocie, skromności i pobożności mógł służyć za wzór, z bezwzględną surowością zaczął reformę zeświecczonej kurii rzymskiej. Wprowadził nadzwyczajną oszczędność i ostrożność w nadawaniu beneficjów, co spowodowało nienawiść otoczenia. Zm. 14 IX
1523, pochowany w Rzymie, kościół S. Maria dell`Anima. Inskrypcja na nagrobku brzmi: „Ach, jak wiele zależy od tego,
w jakich czasach przyjdzie działać nawet najdoskonalszemu człowiekowi” – F. Seppelt, K. Löffler, Dzieje papieży, Poznań
1936, s. 358-361; J. Gelmi, Mały leksykon papieży ... s. 103-104.
152
„Powiesz im, przeto, że my dobrze rozumiemy, iż Bóg te ciężkie czasy dopuścił na swój Kościół z powodu grzechów
ludzkich, a przede wszystkim kapłanów i przełożonych Kościoła (...). Wiemy, bowiem, że na tej świętej stolicy już od kilkunastu lat (miały miejsce) liczne sprawy godne potępienia, nadużycia rzeczy duchownych i władzy; nie było spraw, które by
nie zostały nadużyte. Nic przeto dziwnego, że choroba przeszła z głowy na poszczególne członki, od papieży na niższych
prałatów. Każdy z nas prałatów i mężów Kościoła pobłądził; każdy zeszedł na drogi swoje i nie było już nikogo od dłuższego
czasu, kto by czynił dobrze, nie było ani jednego (...). Z tych też powodów, co nas ma dotyczyć, to poręczysz w naszym
imieniu, że dołożymy wszelkich starań, aby zreformować przede wszystkim tę kurię (papieską), z której prawdopodobnie
wszystko to zło wzięło początek, aby jako z niej wszelkie zepsucie stoczyło się na niższych mężów Kościoła, tak z niej
również udzielały się wszystkim zdrowie i naprawa obyczajów”, w: B. Kumor, Z. Obertyński, Historia Kościoła w Polsce,
t. I, cz. 2, Poznań-Warszawa 1974, s. 8.
153
M. Derwich, A. Żurek, ... Monarchia Piastów, s. 43 – Norbert z Xanten po uzyskaniu w 1126 r. godności arcybiskupa
magdeburskiego, wykorzystał założony przez siebie 6 lat wcześniej zakon norbertanów do rozwoju akcji chrystianizacyjnej
na należących do metropolii ziemiach słowiańskich. W drugiej połowie XII wieku norbertanie wzięli udział w ewangelizacji
Pomorza Zachodniego; F. Sepplet, K. Löffler, Dzieje…,s. 217-218.
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lium delectorum cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda Ecclesia154) orzekła
w 1537 r., że klasztorów męskich nie da się zreformować, należy pozostawić je na wymarcie,
a później zapełnić nowymi ludźmi.
Reformacja była największą katastrofą w historii Kościoła katolickiego, reformatorzy
nie widzieli w Kościele dwu pierwiastków, boskiego i ludzkiego. Została przygotowana przez
rozkład tych podstawowych elementów, na których opierało się całe życie średniowieczne.
Było to możliwe dzięki zachodzącym wówczas w Niemczech i całej Europie przemianom
ekonomicznym, kryzysowi umysłowemu, zaciemnieniu pojęć filozoficznych i teologicznych,
pojawieniu się nowych laickich poglądów na świat (renesans)155.
Pierwsi przedstawiciele reform wyłonili się z Kościoła z zamiarem jego naprawy, zlikwidowania wypaczeń. Nie chodziło o zburzenie czy budowanie nowego Kościoła. Celem
reformatorów religijnych był powrót do stanu z początku chrześcijaństwa i oparcie się na Biblii w sprawach wiary. W zagadnieniach politycznych odwoływali się do władców świeckich.
Takie zamiary zjednywały im przychylność książąt, szlachty i bogatego mieszczaństwa, którzy byli niechętni papiestwu156. W tym duchu działało tzw. kolegium kapłanów istniejące
przy szkole przyklasztornej Norbertanów w Białobokach koło Trzebiatowa157. Jednym
z członków tego kolegium był Jan Bugenhagen158. W 1520 r. otrzymał od trzebiatowskiego
proboszcza opracowanie Marcina Lutra159 „O niewoli babilońskiej Kościoła”160. Dzieło niemieckiego reformatora wywarło na nim wrażenie. Udał się do Wittenbergii, by lepiej zapoznać się z nauką Lutra. Do krytycznych poglądów Lutra, pod wpływem Bugenhagena, zbliży-

154

Zwołana jesienią 1536 r. przez papieża Pawła III (1534-1549) komisja, złożona z dziewięciu członków, opracowała
memoriał o poprawie Kościoła. Odsłoniła nadużycia w kurii rzymskiej i w Kościele oraz ich przyczyny. Memoriał dostarczył
Soborowi Trydenckiemu materiału i programu do pracy nad reformą - F. Sepplet, K. Löffler, Dzieje…, s. 366.
155
B. Kumor, Z. Obertyński, Historia..., s. 8-9.
156
M. Derwich, A. Żurek, Polska..., s. 130; J. Roberts, ..., Dominacja europejska, s. 47-50.
157
„Białoboki, Białybuk, Biełbuk, dawny klasztor norbertanów na Pomorzu Zachodnim (na płn. od Trzebiatowa). Książę
dymiński Kazimierz I ufundował 1177 na miejscu świątyni pogańskiej w B. klasztor dla norbertanów, przybyłych na Pom.
Zach. ze Skandynawii, z opactwa Św. Trójcy w Lundzie; w wyniku działań wojennych (walki książąt pomorskich z
ekspansją duńską) zakonnicy w 1182 opuścili klasztor; 1208 biskup kamieński Sigwin sprowadził do B. liczną grupę norbertanów z fryzyjskiego Mariengaarde; uposażenie klasztoru stanowiły 32 wsie; podlegało mu 16 kościołów i 2 klasztory
żeńskie w Trzebiatowie i Słupsku; opat Johann Boldewan zorganizował 1517 przy klasztorze szkołę; 1536 konwent przestał
istnieć, 1560 klasztor spłonął” – M. Wrzeszcz, EK, Lublin 1976, t. 2, k. 363-364.
158
Jan Bugenhagen urodził się w 1485 r. w Wolinie. Studiował na uniwersytecie w Gryfii. Był rektorem łacińskiej szkoły
miejskiej w Trzebiatowie i wykładowcą w szkole klasztornej w Białobokach. Tutaj napisał czterotomową „Pomeranię”,
dzieło przedstawiające historię Pomorza Zachodniego do XVI w., wraz z opisem geograficznym kraju, - W. Słomka, Bugenhagen Johannes, EK, Lublin 1976, t. 2, k. 1184.
159
„31 października 1517 r., Wittenberga. M. Luter, augustianin i profesor książęcego uniwersytetu w Wittenberdze wysłał
Albrechtowi, arcybiskupowi Moguncji list, w którym uskarżał się na kaznodziejów odpustowych. Przedstawił 95 tez, którymi
wzywał do naukowej dysputy nad istotą i praktyką odpustu; mieli w niej wziąć udział także teolodzy z zagranicy. Nie jest
pewne, czy Luter rzeczywiście przybił 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze, pełniących funkcję uniwersyteckiej „tablicy ogłoszeń” – Kronika chrześcijaństwa, Warszawa 1998, s. 224; J. Roberts.., Dominacja europejska, s. 46-47.
160
„W piśmie tym z października 1520 r. Luter wypowiadał się na temat sakramentów. Sakramentem jest dla Lutra słowo
i czyn dane przez samego Chrystusa, powiązane z obietnicą udzielenia łaski. Z siedmiu sakramentów Luter uznał tylko
chrzest, pokutę i Wieczerzę Pańską” - Kronika chrześcijaństwa, s. 232.
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li się zakonnicy białoboccy wraz z opatem, Janem Boldewanem161. Wielu zakonników opuściło klasztor, by szerzyć idee reform Kościoła po całym Pomorzu162. Stało się to okazją dla
księcia Bogusława X do przejęcia klasztoru i jego dóbr163. Idee reform Kościoła znalazły wielu zwolenników wśród średniego i drobnego mieszczaństwa oraz wśród biedoty. Książę Bogusław X Wielki nie wnikał w spory teologiczne, reagował wtedy, gdy dochodziło do zaburzeń i niepokojów społecznych164.
Fot. 10. Portret Filipa I. Lucas Cranach Młodszy, 1541 r.165

Do idei reform Kościoła podobnie odnosili się jego
synowie, książęta - Jerzy I166 (był przeciwnikiem reformacji)
i Barnim IX167 (jego poglądy nie były jednoznaczne), którzy
wspólnie zarządzali krajem po śmierci ojca168. Zmiana
nastąpiła z chwilą śmierci ks. Jerzego I, który do końca życia
był katolikiem. Jego syn, Filip I169 okazał się zwolennikiem
reform w Kościele.
Najpierw książę Barnim a potem sejm w Szczecinie w
170

1531 r.

wyrazili zgodę na propagowanie luteranizmu w całym kraju. Spowodowało to wiele

niepokojów, rozruchów a nawet napaści na księży i kościoły. Powodowani troską o kraj, książęta zwołali do Trzebiatowa sejmik na 13 XII 1534 r. Miał on rozpatrzyć m. in. kwestie reli161

Z. Szultka, Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wrocław
Warszawa Kraków 1991, s. 31.
162
„Reformacja w diecezji kamieńskiej rozpoczęła się w 1521 od Trzebiatowa i postępowała wraz z działalnością Johanna
Knipstro w Pyrzycach, Chrystiana Katelhuta i Tomasza Kecketa w Słupsku, Pawła Rhodego w Szczecinie, Kerckego i Chrystiana Katelbacha w Strzałowie i Knipstro w Stargardzie Szczecińskim; do około 1530 ruch protestancki objął wszystkie
większe miasta Pomorza; 1525 doszło do szturmu na kościoły w Strzałowie; szerzeniu się protestantyzmu przewodziło
mieszczaństwo niemieckie, a szlachta i chłopi byli mu raczej przeciwni; sprzyjało mu niższe duchowieństwo; najliczniej
opowiedzieli się za nim zakonnicy, którzy 1525 zaczęli masowo opuszczać klasztory”, w: B. Kumor, Kamieńska..., k. 494.
163
„Niekorzystne warunki, jakie wkrótce nastały dla krzewicieli reformacji na Pomorzu były bezpośrednim następstwem
traktatu wormackiego, którego mocą książę Bogusław X, jako lennik cesarza Rzeszy (na tym sejmie w Wormacji Bogusław
otrzymał inwestyturę z rąk Karola V), był zobowiązany zwalczać luteranizm na terenie swego księstwa. Bogusław X,
wróciwszy z Wormacji, wypędził przeora Białoboku, Johana Bolduana, i magistra Bugenhagena; ten sam los spotkał nie
tylko pozostałych mnichów z klasztoru białobockiego, lecz także innych reformatorów w innych miastach Pomorza Zachodniego.” - H. Kaczmarczyk, Próba przedstawienia wydarzeń reformacyjnych w niektórych miastach Pomorza Zach.,
w: Szkice Słupskie, Poznań 1960, s. 26.
164
Tamże, s. 22.
165
O. Baranowska, Pomorze..., s. 91.
166
Jerzy I (1493-1531) był synem Bogusława X i Anny. W 1521 r. odwiedził Kraków, aby w imieniu ojca prosić króla Polski
o opiekę nad Pomorzem Zachodnim i pomoc w sporach z Brandenburgią. W 1526 r. doszło w Gdańsku do spotkania z Zygmuntem Starym i zawarcia przymierza polsko-pomorskiego, a także ustalenia kwestii lenna ziemi bytowsko-lęborskiej,
w: O. Baranowska, Pomorze... s. 91.
167
Barnim XI (1501-1573) - władca pomorski zwany Starym. Studiował w Gryfii i Wittenberdze gdzie m.in. słuchał wykładów Marcina Lutra, w: O. Baranowska, Pomorze..., s. 91.
168
Tamże.
169
Filip I (1515-1560) był synem Jerzego I. Studiował w Heidelbergu, ożenił się z saską księżniczką Marią, a ślubu udzielił
im Marcin Luter, w: O. Baranowska, Pomorze..., s. 91.
170
M. Derwich, A. Żurek, Polska..., s. 130.
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gijne. Teologowie luterańscy przedstawili projekt reform Kościoła. Kwestią sporną okazały
się nowe uprawnienia książąt, co do majątku kościelnego. Szlachta nie zgadzała się na powiększenie majątków książąt z sekularyzacji majątków kościelnych. Przedstawiciele szlachty
uważali, że majątek kościelny pochodził z nadań szlacheckich, dlatego chcieli je odzyskać171.

Mapa 4. Sieć kościołów ewangelicko-luterańskich z polskim językiem liturgicznym
w XVI-XIX wieku172. Zaznaczone są osady z kościołami filialnymi, parafialnymi.

Biskup kamieński, Erazm Manteuffel173 i większość szlachty opuścili posiedzenia sejmiku w drugim dniu sesji. Sejmik nie uchwalił nowego projektu. Mimo to, radcy książęcy
oznajmili obecnym jeszcze posłom, że jest wolą książąt uznanie protestantyzmu i ogłosili
zakaz publicznych praktyk Kościoła katolickiego.
Luteranizm został wprowadzony odgórnie przez władzę książęcą, niechętnie przyjmowany przez większość społeczeństwa. Oparto się na Ordynacji opracowanej przez Jana Bu-

171

Z. Szultka, Język polski..., s. 35.
Z. Szultka, Język polski..., s. 46a.
173
Erazm Manteuffel (1522-44), Pomorzanin, ostatni bp katolicki kamieński. W 1525 na synodzie w Stargardzie potępił
doktrynę Lutra; 1526 wraz z kapitułą katedralną wezwał duchowieństwo do zmniejszenia czynszów dla szlachty; 1527 w
Kołobrzegu uczestniczył w sejmie poświęconym sprawom gospodarczym Kościoła; 1527 występował przeciw rozpowszechnianiu luteranizmu z użyciem siły militarnej – Bolesław Kumor, EK, t. 8, Lublin 2000, k. 486-487.
172
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genhagena174. Jakub Hogensee175 ze Słupska został jednym z generalnych superintendentów176 kościoła pomorskiego. Ustanowił i wprowadził na urzędy kościelne pierwszych kaznodziejów ewangelickich (pastorów) na tym obszarze177. Po śmierci wiernego katolicyzmowi
biskupa E. Manteuffla, diecezja kamieńska została podporządkowana książętom pomorskim.
Biskupstwo kamieńskie przestało istnieć w 1545 r. z chwilą, gdy ostatni biskup Bartłomiej
Svave (świecki, żonaty, kanclerz księcia Barnima IX) przyjął luteranizm178.
Obszary dawnej diecezji kamieńskiej zostały przydzielone do Apostolskiego Wikariatu
Północy179. Do roku 1809 katolicy nie mieli prawa do organizowania parafii, a wcześniej,
w XVII i XVIII wieku za wyznawanie publiczne katolicyzmu groziło uwięzienie. W latach
1717-22 w Szczecinie pojawiły się pierwsze zorganizowane formy publicznego życia Kościoła Katolickiego, co było początkiem jego bardzo trudnej odbudowy180. Pruskie Powszechne
Prawo Krajowe ogłoszone w 1797 r. zawierało przepisy dotyczące Kościoła katolickiego,
zapewniające mu w zasadzie wolność kultu, jednak pod ścisłym i drobiazgowym nadzorem
protestanckiej administracji. Sekularyzacja pozbawiła jednak Kościół środków materialnych
i w połączeniu ze zmianami granic (rozbiory Polski, wojny napoleońskie, zmiany pokongresowe) znacznie go zdezorganizowała181.
Teren Pomorza Zachodniego wchodził w skład Apostolatu Wikariatu Północy (prowincja pomorska), a od 1789 r. jurysdykcja nad Pomorzem należała do biskupa w Paderborn,
który w 1811 r. ją subdelegował ordynariuszowi wrocławskiemu, co zostało potwierdzone
przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary. Rządca diecezji wrocławskiej uznał, że z Wrocławia było za daleko na Pomorze Zachodnie i Brandenburgię i w oparciu o bullę cyrkumskrypcyjną „De salute animarum” z dnia 16 VIII 1821 r., współzarządzał terenem Pomorza Zachodniego i Brandenburgią, proboszcz parafii św. Jadwigi z Berlina182.
Po kongresie wiedeńskim (1815 r.), Prusy podjęły rokowania ze Stolicą Apostolską
w 1816 r. Celem ustaleń było dostosowanie granic prowincji kościelnych do nowego podziału
terytorialnego państwa. Państwo pruskie nie chciało zawrzeć konkordatu ze St. Apostolską,
kompromis został osiągnięty w roku 1821, kanclerz Hardenberg podpisał go 25 III 1821 r.
174

Tamże, s. 29 i nn; Z. Szultka, Wybrane problemy badawcze Kościoła rzymsko-katolickiego na Pomorzu Zachodnim od
XVI wieku do 1945 r., KKWD 20(1992), nr 4-6, s. 20; I. Jeż, Szkic historyczny przynależności kościelnej terytorium diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej, SDKK, Koszalin 1977, s. 33.
175
Jakub Hogensee (1535 – 1573), uczeń M. Lutra, pochodził z Prus Książęcych, w: Z. Szultka, Język polski..., s. 68.
176
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Papież Pius VII ogłosił bullę „De salute animarum”183 (wydał również brewe184 „Quod de
fidelium”), która została opublikowana w pruskim dzienniku ustaw z zaznaczeniem, że król
wyraża zgodę i pozwala ogłosić. W ten sposób papież został uznany jako głowa krajowego
Kościoła katolickiego185. Wkrótce doszło do sporu między St. Apostolską a Prusami w sprawie asystowania duchownych przy zawieraniu małżeństw mieszanych. Po długich pertraktacjach, 23 IX 1841 r. zawarto porozumienie między królem Fryderykiem Wilhelmem IV a St.
Apostolską. Przyniosło ono swobody Kościołowi: dopuszczono niezależne komunikowanie
się z Rzymem, obiecano przestrzegać postanowień z 1821 r. przy obsadzaniu stolic biskupich,
nie popierać hermezjanów186 i pozostawiono Kościołowi swobodę w postępowaniu wobec
małżeństw mieszanych. Było to zwycięstwo St. Apostolskiej nad zabarwionym protestancko
etatyzmem pruskim187.
Antykościelne prawa dotyczące Kościoła Rzymskotatolickiego w Prusach, zostały zniesione konstytucją z dnia 31 I 1850 r. Mimo to, położenie Kościoła było nadal trudne188. Rozwój pomorskiej sieci parafialnej spowodował konieczność utworzenia pośredniego ogniwa
między urzędami diecezjalnymi a parafiami. Tak powstał archiprezbiterat pomorski (1862 r.)
a później koszaliński (1867 r.)189. Rozwój sieci parafialnej był skutkiem dużego napływu robotników sezonowych z Polski, z Pomorza Gdańskiego, z zaboru rosyjskiego i austriackiego
oraz dużą grupą katolików służącą w wojskowych garnizonach190.
Konkordat Stolicy Apostolskiej z Prusami (14 VI 1929 r.)191 został ratyfikowany bullą
papieską „Pastoralis Nostri Oficii” (13 VIII 1930 r.), powstała diecezja berlińska, która wcho-
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papież. Obie strony były przekonane, że w ten sposób załatwiono zarówno żądania państwa, jak i słuszne życzenia katolików.
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dziła w skład powstałej archidiecezji wrocławskiej192. Teren miastecki do 1945 r. należał do
diecezji berlińskiej. Dla terenu miasteckiego najbliższy ośrodek duszpasterski zależny od parafii w Szczecinie, znajdował się od 1851 r. w Koszalinie. Sytuacja poprawiła się z chwilą
ustanowienia katolickiego duszpasterstwa w Polanowie w końcu XIX wieku. Polanów otrzymał stałego duszpasterza w 1907 r. Powiat miastecki został przyłączony 15 IV 1908 r. do kuracji w Polanowie. Tymczasowo, do katolików w powiecie miasteckim, przyjeżdżali księża
z diecezji chełmińskiej193. Sytuacja uległa poprawie w 1917 r., kiedy powołano do istnienia
kurację w Miastku. Pierwszym kuratusem194 był ks. Stattko. W 1927 r. kuracja195 liczyła 550
katolików zamieszkujących powiat miastecki196.
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ROZDZIAŁ 2
MIEJSCOWOŚCI LEŻĄCE NA TERENIE PARAFII

Ten rozdział pozwala nam poznać czas założenia miejscowości i kto był ich właścicielem przez wieki. Zostały założone w czasie zasiedlania tych ziem w XVI wieku, w czasie
drugiej fali zasiedleń. Książętom pomorskim zależało, by te graniczne ziemie, zagospodarować. Aby zachęcić osiedleńców przyznawano szczególne przywileje; 7 lat bez płacenia podatków, połowa dziesięciny na kościół, itp. A ziemie są tu słabe; gleby piaszczyste zajmowały
69,6 % powierzchni, piaski z domieszką gliny 26,8 %, grunty bagniste 1,9 %. Ziemia orna
stanowiła 48 % powierzchni, lasy 42,2 % a bagna i pustkowia 9,8 %197. Plony też były słabe,
średnio 2,3 kwintala z hektara.

Rysunek 3. Fragment mapy Lubinusa z 1618 r.

Ziemie te otrzymały w lenno rody von Lettow i von Massow. To oni zakładali tu swoje
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A. Muszyński, Pod panowaniem elektorów brandenburskich i królów pruskich, w: Dzieje Ziemi Miasteckiej, pod red. H.
Rybickiego, Poznań 1971, s. 91.
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siedziby rodowe, pierwsze młyny, owczarnie, folwarki. Zasadzali na swojej ziemi osadników.
Ludność była mieszana, byli tu Kaszubi i Niemcy. Na wsiach przeważała ludność kaszubska.
W drugiej połowie XVIII wieku zakładano nowe folwarki drogą inwestycji melioracyjnych.
Środki na meliorację pochodziły z funduszy państwowych198. Dzięki tym działaniom powiększono areał ziemi uprawnej, nastąpił wzrost liczby ludności.
Pod koniec XVIII w. państwo pruskie podjęło próby likwidacji poddaństwa. Wynikało
to z narastającego kryzysu feudalizmu a szczególnie systemu folwarczno-pańszczyźnianego.
Na skutek przegranej wojny z Napoleonem, na początku XIX wieku, następuje proces
uwłaszczenia chłopów. Opiera się ta reforma, zwana reformą Steina199 i Hardenberga200, na
edykcie z 9 X 1807 r.201. Edykt czynił chłopów wolnymi, znosił obowiązek niesienia pomocy
poddanym, wprowadzał wolny obrót ziemią i prawo wyboru zawodu bez utraty przywilejów
stanowych (np. szlachcic mógł zostać przemysłowcem).

Rysunek 4. Dom dwurodzinny dla robotników melioracyjnych 1782 r.202

Kolejny edykt (Edict die Regulierung der gutdherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse
betreffend), z 11 IX 1811 r. reguluje prawa chłopów; mogli stać się właścicielami zagród
przez tzw. regulację. Gospodarstwa dziedziczne musiały odstąpić 1/3 a gospodarstwa niedziedziczne 1/2 areału na rzecz dworu. Można było spłacać należność w postaci renty, tzn. stałej
rocznej opłaty. Z regulacji wykluczeni byli tzw. mali posiadacze. Uwłaszczeniu i likwidacji
obciążeń feudalnych miała towarzyszyć rezygnacja chłopów ze świadczeń dworu na ich
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w latach 1772-1787 wydano ogółem 98 150 talarów – tamże, s. 92.
Stein Karl von, 1757-1831, polityk pruski, minister 1804-07, wprowadził liberalne reformy (m. in. zniesienie poddaństwa
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rzecz203. Pruskie reformy agrarne, których realizacja była procesem długotrwałym, objęły trzy
dziedziny stosunków wiejskich:
1. regulację, tj. nowe ułożenie stosunków między dziedzicem a gospodarzami, którzy
jako dziedziczni albo użytkownicy czasowi nie posiadali dotąd praw własności;
2. reluicję, tj. znoszenie ciężarów feudalnych świadczonych przez chłopów mających
już prawo własności do zajmowanych gospodarstw;
3. likwidację wspólnych użytków (serwitutów), połączoną z separacją i komasacją
gruntów204.
Poza wolnością osobistą i prawem do własności uzyskanych przez chłopów, nastąpiło
uwolnienie od pańszczyzny sprzężajnej i pieszej. Do 1848 r. 98% chłopów było z pańszczyzny zwolnionych205. Średnia wielkość gospodarstwa chłopskiego na Pomorzu wynosiła
w 1820 r. 11,4 ha, w 1848 r. 21,5 ha, a w 1865 r. 22,7 ha206. W innych prowincjach Prus gospodarstwa chłopskie były zwykle o połowę mniejsze. Po Kongresie Wiedeńskim (1815 r.)
reformy zostały poddane rewizji. Kolejna ustawa z 7 VI 1821 r., o podziale wspólnot gminnych, ustabilizowała stosunki własnościowe na Pomorzu. Zakładano i powiększano folwarki,
powstawały też nowe gospodarstwa chłopskie oraz mieszkania dla robotników rolnych potrzebnych po zniesieniu pańszczyzny. W 1845 r. w rejencji koszalińskiej dobra rycerskie
obejmowały 68,9% powierzchni207. W ten sposób powstały duże majątki ziemskie, które stały
się podstawą rozwoju ekonomicznego. Z nich pochodzili wyżsi urzędnicy i kadra wojskowa.
Wraz z reformą stosunków własności ziemi, podjęto inne działania mające na celu podniesienie gospodarcze wsi. Przez wprowadzanie nowych maszyn rolniczych, stosowanie nawozów sztucznych, powiększenie areału ziemi uprawnej, rozwój szkolnictwa i kursów rolniczych, utworzenie wzorowych gospodarstw rolnych, wprowadzenie nowych odmian i roślin
uprawnych, przejście z trójpolówki na płodozmian, rozwój hodowli koni, bydła, owiec, kóz,
świń, ptactwa domowego, pszczół; wsparcie przez kredyt inwestycyjny dało pożądane efekty.
Produkcja rolna wzrosła, nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej wsi, wzrosły ceny ziemi.
Na wsiach zaczął się rozwijać przemysł przetwórczy, przetwarzający lokalne produkty. Rzesza Niemiecka, uprzemysławiając się i urbanizując w szybkim tempie, stworzyła wielki rynek
zbytu dla producentów artykułów rolnych. Protekcjonistyczna polityka władz chroniła krajowe rolnictwo przed zagraniczną konkurencją208. Przemysł rolny nie dawał jednak zajęcia
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wszystkim bezrolnym mieszkającym na wsi. Stąd próby emigracji do Ameryki, utrudniane
przez władze209.
Pewną trudnością w zrozumieniu poniższych informacji, jest sposób nazewnictwa poszczególnych mieszkańców wsi, czy też przyjętych na Pomorzu nazw określających powierzchnię ziemi, jednostki miar. Wg zapisów niemieckich występują nazwy:
1. Kossat - mieszkaniec wsi posiadający dom bez ziemi
2. Hufe - jednostka powierzchni gruntu = 9,82 ha - 39,30 ha
3. morga - pomorska jednostka powierzchni gruntu = 0,65 ha
4. morga magdeburska - jednostka powierzchni gruntu = 0,25 ha
5. Budner - posiadacz małej posiadłości ziemskiej
6. Füß - jednostka miary = 0,292 m
W języku polskim odpowiedniki tych nazw nie pokrywają się ściśle z określeniami niemieckimi, np.:
1. zagrodnik - w Polsce (XIII-XIX w.) kategoria chłopów posiadających dom
i niewielkie gospodarstwo (zagrodę) obowiązanych do pańszczyzny pieszej lub
czynszu
2. komornik - od XIV w. bezrolny chłop, mieszkający w cudzej chacie, odrabiający pańszczyznę pieszą
3. kmieć - chłop mający własne gospodarstwo
4. chłop - drobny gospodarz, produkujący na własne potrzeby
5. łan210 - dawna jedn. powierzchni gruntu o bardzo różnej wartości; kmiecy = ok.
3-4 ha; staropolski = 146-156 ha; królewski = 50-54 ha211; frankoński = 23-27 ha,
chełmiński = 17 ha212
Dlatego w tekście zachowano określenia niemieckie tam, gdzie polskie odpowiedniki
nie oddają właściwego znaczenia.

1.2. Biała
Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od rzeczki o jasnym, czystym, kamienistym podłożu213. Dzisiaj rzeczka ta nosi nazwę Białka. W ciągu wieków nazwa przyjmowała postać:
Byalle (1581 r.), Bial (1755 r.), Bijal (1779-85 r.), Biall (1804 r.)214. Założenie nastąpiło do-
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piero po podziale majątku w 1543 r. Najpierw został wybudowany młyn, potem owczarnia
i siedziba rycerska.
Mapa 5. Biała215

W 1590 r., wg danych kościelnych, istniały 3 dwory, z
których w 1593 r. jeden został przemieniony w zagrodę wiejską. Dane z 1628 r. podają ½ Hufe. Wg danych z roku 1717
był tylko jeden Kossat przy posiadłości. Z pieniędzy
melioracyjnych, od roku 1775 została założona nowa
owczarnia i przyłączonych 2 Budner. Oprócz siedziby
rycerskiej i owczarni w 1784 r., we wsi było również 4
Kossaten, nauczyciel i młyn wodny. Folwark Selberg B
(Nowy Żelibórz) nie należał do Białej; posiadłość należała do okręgu Sławno. Powstała ona
z trzeciej części wrzosowiska „Selbur”, które Michael von Lettow sprzedał rodzinie von Glasenapp z Polanowa.
Fot. 11. Biała 2002 r.216

Do 1813 r. powstały folwarki Ewaldshof lub Raderang (Drążkowo), Johannishof
(Przyborzyce) i Jagerhof (Psary), które
należały do Świerzenka. W 1818 r. powstały
Luisenhof (Miłogoszcz) i Peterhof, w 1820
r. Seehof (Głęboczek), a w 1822 r. Klewerhof (inna nazwa Kleehof). Po 1871 r. powstała cegielnia. W latach 1901-02 posiadłość Białej została podzielona na 15 dóbr rentowych217, reszta wynosiła 164 ha. Przy nowej organizacji okręgów gminy w 1928 r., Biała z folwarkiem
została gminą wiejską. Z folwarku Selberg B (Nowy Żelibórz) i Johannishof, Junsterberg,
Kleehof (Pokrzywno), Marienhutte, Raderang i Schlangenmoor (Bagnisko), Hasselhof (Jeżewo) i Klein Reetz (Rzeczyca Mała) stworzono nową gminę wiejską Selberg B218.
Własność
Po podziale majątku w 1543 r., Hans von Lettow, najstarszy syn Michaela, otrzymał ten
teren, który oprócz wymienionych budynków zawierał również ”Bentenheide” - w tamtym
215
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czasie szacowane na 1000 reńskich talarów. Po nim teren odziedziczyli jego synowie, Jakub
i Hans. Syn Jakuba, Adrian kupił w 1612 r. część pola uprawnego za Białą od Asmusa von
Lettow z Płocka. Poprzez jego córkę ziemia przeszła na Christiana von Lettow, który w roku
1672 podzielił swój majątek między synów. Wartość Białej wynosiła 4700 guldenów.
Jürgen Ulrich zamienił swoją część Białej z Gregorem von Lettow z Gatki na jego część
w Gatce i 800 reńskich talarów. Po Jakobie Ernst jego część odziedziczył syn Hans Jürgen.
Był właścicielem jeszcze w 1717 r. Inną część posiadali w tym samym roku spadkobiercy
porucznika Georga von Lettow. Po nich Alexander Karl sam posiadał Białą w 1737 r., potem
jego brat Christoph Georg, który sprzedał Białą w 1764 r., Georgowi Wedig von Schmeling.
Jego spadkobiercy posiedli Białą w 1780 r. a w 1785 sprzedali Wernerowi von Lettow. Do
posiadłości należało 2 chłopów i 3 Kossaten ze Świerzenka oraz chałupa ze Świerzna. W
1725 r. wartość wynosiła 5000 reńskich talarów, a w 1766 r., 8100 reńskich talarów.
Po Wernerze von Lettow ziemię odziedziczył jego jedyny syn, Johann Peter Jakob; była
w jego posiadaniu do 1842 r. W wyniku podziału majątku (7 VI 1842 r.), ziemię otrzymał
jego syn, Gustaw Wilhelm von Lettow, który w 1855 r. sprzedał ją za 20 000 talarów Hermannowi von Belling a zatrzymał sobie folwark Selberg B. W 1889 r. posiadłość nabył Reinhold von Woedtke, po nim w 1890 r. ziemia przeszła w posiadanie Friedricha von Koppen
i jego żony Elisabeth z domu Wartchow. Już w 1892 r. ziemia powróciła do von Woedtke.
Następca to Maria von Zitzewitz z Ciecholubia, w 1901 r. Johann Kroggel. Po podziale pozostałą posiadłość posiadali: 1905 r. Albert Clemenz i jego żona Mathilda; 1910 r. Julius Wolff
i jego żona Bertha; 1911 r. Ludwig Brandt i jego żona Adeline; 1920 r. Adolf Sengler, a od
1926 r., starosta na emeryturze, Alfred Brandt219. W 1935 r. Biała liczyła 158 mieszkańców,
w tym 134 rolników220.
Tabela 1. Dane statystyczne Białej: W 1933 r. uwzględniono nowy podział gmin, oddzielnie Nowy Żelibórz.

liczba domów
liczba mieszkańców

1812
14
40

1817
72

1843
25
238

1871
38
395

1885
39
360

1905
45
378

1925
52
429

1933
192+244

2.2. Bobięcino
Nazwa wsi odnotowana została po raz pierwszy jako Papenzin (1755 r.), rekonstruowana jest przez językoznawców jako Popętin i wywodzona jest od nazwy osobowej Po-

219
220

Tamże, s. 141.
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pek, Popczyc od rzeczownika „pop”, czyli ksiądz; niem. Papenzin221. Wieś została założona
w drugiej połowie XVI wieku i składało się na nią, wg źródeł kościelnych, 13 zagród, każda
o wielkości 1 Hufe. Zgodnie z danymi z 1628 r. było tu 14 ½ Kossaten. Ta niezgodność między danymi kościelnymi a danymi Hufen występuje często, szczególnie przy nowym osadnictwie w XVI wieku; każdy właściciel dążył do obniżenia płaconego podatku.
Po wojnie w 1655 r. mieszkało tylko 10 Kossaten. Klasyfikacja Hufen podawała 7,
a pod koniec XVII wieku tylko 6 gospodarzy, nazywanych półchłopami. Do tego doszły
3 siedziby rycerskie, kuźnia, nauczyciel i mały drewniany dom „Peitzken-kathen”.
Mapa 6. Bobięcino 222

Nie było regulacji, ponieważ zagrody
chłopskie były stopniowo wykupywane. Chłop
Duske posiadał 1 półzagrodę do roku 1813.
Kossat Krauze zrzekł się praw do własności zagrody 31 VII 1827 r. Wdowa Knop i jej dzieci,
sprzedali zagrodę (19 X 1830 r.) za 150 talarów panu Boye. Natomiast wdowa Koenig sprzedała swój dwór (21 IX 1831 r.) za 150 talarów również panu Boye. Dwór ten, sprzedał Boye
żydowi Baruchowi Borchhardt za 200 talarów. Borchhardt nabył również dwory od Joanna
Koenig, Erdmanna Koenig i Knop. Sprzedał je w 1834 r. właścicielowi majątku. W pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku został założony rząd domów drewnianych.
Od 1811 do 1820 r. powstały Birkhof, Charlottenhof, Eichmannshof (Cieciorki), Fließhof (Ostrzyki), Grunhof, Louisenhof (Gostkowo), Misshof (Wrześnica), Lilienhof i Seehof
(Żabnica). W 1820 r. założono Dorotheenhof i Friederickenfelde; w 1831 r. założono Karlshof, Marienhof i Peterswalde. Do tego doszły powstałe na początku XVIII wieku folwarki:
Peitzkenkaten (Pajersko), Neu Globnitz (Głobniczka) i Friedrichswalde (Zbysławice).
Z biegiem lat zwiększała się i zmniejszała liczba dworów z małymi drewnianymi domami,
niektóre otrzymały inne nazwy.
W roku 1843 : 1. Charlottenhof, 2. Eichmannshof, 3. Fließhof , 4. Frie-drichswalde, 5.
Friedrickenhof, 6. Globnitz, 7. Grunhof, 8. Katharinenhof, 9. Lilienhof, 10. Louisenhof, 11.
Marienhof, 12. Misshof , 13. Peterswalde, 14. Karishof, 15. Seehof.

221
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Fot. 12. Pozostałości po siedlisku o nazwie
(prawdopodobnie) Żabnica 2004 r.223

W 1871 r.: 1. Charlottenhof, 2.
Eichmannshof,

3.

Friedrichswalde,

4.

Gustavswerder (Ostrowite), 5. Hedwigshöhe
(Święcice)

,

6.

Hermannshof,

7.

Karolinenhof (Kaziska), 8. Katharinenhof, 9.
Louisenhof (Gostkowo), 10. Marienhof, 11. Mushof, 12. Neu Globnitz, 13. Peterswalde, 14.
Peierzig, 15. Seehof, 16. Wolfradshof (Witomierz), 17. Friederickenhof.
Fot. 13. Dawniej mieszkali tu ludzie (Żabnica), dziś
rośnie las224

W roku 1885 : 1. Charlottenhof,
2. Eichmannshof, 3. Friedrichswalde, 4. Gustavswerder,

5.

Hedwigshöhe,

6.

Her-

mannshof, 7. Karolinenhof, 8. Louisenhof, 9.
Mushof, 10. Neu Globnitz, 11. Peierzig, 12. Wolfradshof.
W latach 1905 i 1925: 1. Berghof, 2. Eichmannshof, 3. Friedrichswalde, 4. Grunhof,
5. Gustavswerder, 6. Hedwigshöhe, 7. Hermannshof, 8. Karolinenhof, 9. Louisenhof,
10. Misshof, 11. Neu Globnitz, 12. Peierzig, 13. Pinkenhof, 14. Seehof, 15. Wiolhelmshof,
16. Wolfradshof. Dwory zostały oddane w dzierżawę wieczystą225. W 1935 r. Bobięcino liczyło 281 mieszkańców, w tym 259 rolników226.
Tabela 2. Dane statystyczne Bobięcina:

liczba domów
liczba mieszkańców

1812
18
94

1817
112

1843
28
315

1871
30
349

1885
18
281

1905
29
361

1925
40
331

1933
331

Własność
Wieś od założenia była podzielona na 3 części. Mickes Lettow sprzedał swoją część
„między wrzosowiskiem a Studnicą i Pobben-Zebbnitze” w 1519 r. Lütcke von Massow,

223

Na słuszność tej nazwy wskazuje położenie w pobliżu stawu otoczonego torfami.
Siedliska te były zamieszkane jeszcze w II poł. XX wieku, obecnie są zalesione.
225
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a Michael von Lettow sprzedał czwartą część nad jeziorem Bobięcińskim Wielkim rodzinie
von Glasenapp z Polanowa. Przez te sprzedaże, oprócz Lettowów, Massowowie i Glasenappsowie mieli udział w ziemi należącej do miejscowości. Część Glasenappsów zawierała
w 1628 r. obok folwarku, 3 Kossaten i kuźnię. Ta część zaliczała się później do okręgu Sławno. W 1712 r. część ta przeszła z Franza von Glasenapp na Georga Betrama von Lettow, potem na wdowę von Münchow, następnie na Heinricha Gottliba von Plötz. Udział Massowów
został zajęty w 1689 r. przez radę rządzącą von Münchow. W 1720 r. został sprzedany przez
Christiana Lütcke von Massow za 1580 guldenów panu von Plötz na 20 lat.
Fot. 14. Pałac w Bobięcinie, rok
budowy 1825, stan 1906 r.227

Część Lettowów została
sprzedana przez Kaspara Ernsta
von Lettow w 1726 r. za 2 000
guldenów panu von Plötz. Dziedziczył syn, Otto Adrian. Po jego śmierci część ta została
sprzedana w 1743 r. na 25 lat Heinrichowi von Froreich. On przekazał swoją cześć (1770 r.)
najstarszemu synowi, Paulowi Gustawowi, który w 1777 r. tą i część Glasenappsów sprzedał
Peterowi Friedrichowi von Massow. Po nim, całe Bobięcino odziedziczył syn, Werner Lücke
von Massow. Sprzedał on Bobięcino w 1811 r. na 30 lat Gottliebowi Eichmann, który zmarł
w 1820 r. Spadkobiercy pozostawili posiadłość kupcowi i konsulowi Baon z Darłowa w dniu
27 VIII 1829 r. Po jego śmierci w 1843 r., ziemię posiedli spadkobiercy. W wyrównaniu
spadku otrzymał je porucznik Reinhold Leopold Bahn, który sprzedał je w 1853 r. za 135 000
talarów rolnikowi Unruch.
Od dnia 28 VIII 1889 r. Bobięcino było w posiadaniu królewsko-pruskiej Haufideikommiß; a od 22 XII 1927 r., byłego cesarza i króla Prus - Wilhelma II. Majątek w tym
czasie liczył ogółem 1830 ha, 555 ha ziemi ornej, 50 ha łąk, 947 ha lasów, 258 ha jezior i innych zbiorników wodnych oraz 20 ha nieużytków. Prowadzono produkcję roślinną, hodowle
bydła, owiec i trzody chlewnej oraz gospodarkę leśną, pracowała gorzelnia228.

227
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Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, 1996.
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Fot. 15. Pałac w Bobięcinie, stan 1975 r.229

Mapa 7. Plan zabudowań majątku w Bobięcinie.
Legenda: 1. dwór, 2. budynek socjalno-mieszkalny, 3,4. obora, 5,13,15,16. budynki gospodarcze, 6. stodoła, 7.
garaż-nawozownia, 8. stajnia, 9. chlewnia, 10. kuźnia, 11. gorzelnia, 12. basen przeciwpożarowy, 14. remiza230

2.3. Gatka
Nazwa miejscowości kształtowała się przez wieki: Gatze (1631 r.), Gaatz (1779 r.),
niem. Gadgen. Pochodzi prawdopodobnie od „grobla, tama”. Osiedle zostało założone w XVI
wieku przez von Lettow jako folwark. Według dostępnych dokumentów, wyłoniło się na początku z lenna w 1623 r.

229
230

Tamże.
Tamże.

Miejscowości leżące na terenie parafii

49

Mapa 8. Gatka231

Dane kościelne z 1590 r. nie wspominają o Gatce,
natomiast mapa Lubinusa232 z 1618 r. podaje nazwę
„Goien”. Zagospodarowanie nastąpiło dzięki chłopom z
Kamnicy i Okunina. Później osadzono Kossaten. W roku
1734 było 5 punktów ogniowych, w 1784 r. 1 chłop, 4
półchłopów, 2 Kossaten, karczma, kuźnia, nauczyciel. Po
1773 r., poprzez regulację zostały założone:
1.
2.
3.
4.

folwark Wernershof (Gołębsko),
2 zagrody „Agnisenthal”,
2 mieszkania Budner „Louisenhöfe”,
Seehof przy rzece Studnica z 2 Kossaten.
Fot. 16. Gatka 2002 r.

Nie było czynnych gospodarzy. Z
powodów melioracyjnych w czasie XIX
wieku

przestały

istnieć:

Agnesenhof,

Seekaten, Louisenhof i Pflasterhof. W latach
1859 - 1897 od majątku odsunęło się 10 posiadłości rentowych. Pozostała część, 640 ha została w 1902 r. podzielona na 24 posiadłości
rentowe. W ten sposób z majątku powstała samodzielna gmina wiejska. W roku 1935 ludność
Gatki liczyła 274 osoby, w tym 200 rolników233.
Tabela 3. Dane statystyczne Gatki:

liczba domów
liczba mieszkańców

1812
25
126

1817
170

1843
25
199

1871
22
226

1885
17
138

1905
36
277

1925
36
265

1933
277

Własność
Gatka należała do posiadłości lennych von Lettowów, które od założenia do zniesienia
majątku, pozostały w posiadaniu rodu. Dopiero w 1804 r. posiadłość została sprzedana przez
Jahanna Petera Jakoba von Lettow. Kupił ją Johann Wilhelm Heinrich von Zitzewitz, na 25
231

Der Kreis..., 1985, s. 181.
Lubinus – profesor uniwersytetu w Rostocku, wykonał w 1618 r. mapę Pomorza (Die grosse Lubnische Karte von Pommern) w skali 1: 235 000, na zamówienie księcia Pomorza, Filipa II.
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lat, za 14 000 reńskich talarów. Od Wilhelma posiadłość nabył w 1812 r. Otto Georg von Zitzewitz za 14 500 reńskich talarów. Po jego śmierci i podziale majątku, ziemię otrzymała żona,
która sprzedała ją w 1816 r. za 14 000 talarów Karlowi Wilhelmowi von Treskow. W 1838
ziemię nabyła Dyrekcja Departamentu Ziemi Słupsk za 14 700 talarów i pozostawiła ją za tą
samą cenę urzędnikowi Friedrichowi Wilhelmowi Hering. Od syna Friedricha Hering posiadłość kupił w 1879 r. von Stülpnagel za 70 000 talarów. Za jego posiadania ziemia została
podzielona.

2.4. Kawcze
Mapa 9. Kawcze234

Nazwa wsi pochodzi od ptaka „kawka”.
Kaffsche (1698 r.), Kaffz (1711 r.), Kafzig
(1755 r.), Kaftzig (1779 r.); niem. Kaffzig235.
Według dokumentów, pierwsze wzmianki o
osiedlu pochodzą z 1517 r. W 1590 r. do wsi
należało 2 chłopów, 2 Kossaten, wcześniej 3
chłopów z 3 Hufen. Klasyfikacja Hufen z roku 1717 podaje 3 chłopów i 1 Kossaten. Ta liczba
pozostaje do zniesienia majątku.
Fot. 17. Kawcze 2002 r.236

Po wyregulowaniu stosunków pańskochłopskich,

Kawcze

posiadało

majątek

dworski, 3 chaty, 3 chłopów i 1 Kossaten.
Rekompensata odbyła się poprzez oddanie ziemi. Posiadłość otrzymała 2131 mórg, gmina
chłopska 538 mórg. Urząd naczelnika został wyposażony w 3 x 163 morgi. Jednocześnie odbył się podział wspólnoty „Wostrick” z Okunina. Przy ogólnym podziale w 1862 r., udział
brało 3 chłopów, 1 półchłop i właściciel. W 1900 r. z posiadłości wydzielono 15 siedlisk rentowych, pozostała część wynosiła 155,64 ha237. W 1935 r. ludność Kawcza liczyła 281 osób,
w tym 162 rolników238.

234

Der Kreis...., 1985, s. 191.
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Tabela 4. Dane statystyczne Kawcza:

liczba domów
liczba mieszkańców

1812
8
41

1817
58

1843
11
93

1871
15
173

1885
15
157

1905
22
266

1925
33
297

1933
312

Własność
Na początku XVI wieku Kawcze było w posiadaniu von Lettowów, w dwóch częściach.
W 1517 r. Heinrich von Lettow zamienił swoją własność w Świerzenku, Płocku, Chorowie
i Osowie na część Kawcza z Ewaldem von Massow z Barcina. Ta część była posiadłością
daną w zastaw Massowowi, ponieważ list lenny z 1496 r. nie wspomina o żadnych posiadłościach w Kawczu. Część Mickesa von Lettow przeszła w 1519 r. na Lütcke von Massow,
przez co Massowowie zakorzenili się w Kawczu. Wzmianka o tym następuje w liście lennym
(1575 r.) von Massowów ze Świerzna. Część von Lettowów przeszła później również na von
Massowów, w XVII wieku cała wieś była w ich posiadaniu, początkowo należąca do Świerzna, potem jako samodzielna posiadłość. W 1805 r. przeszła w ręce Wernera Lütcke Friedricha
von Massow. On sprzedał Kawcze w 1811 r. na 99 lat szwagrowi von Malottki za 8 000 talarów. W 1833 r. pozostawił ziemię żonie, Ludwike Charlotte z domu von Massow.

Fot. 18. Dworzec kolejowy i poczta w 1912 r.239

Od tej pory prawa własności wsi Kawcze zmieniały się często, aż do nowego zasiedlenia: 18 VI 1841 r. Christian Friedrich Tamnes; 18 VII 1843 r. Karl Friedrich Brandt; 15 III
1847 r. Heinrich Dietz; 24 XII 1853 r. Karl Wilhelm Gaedicke; 11 IV 1854 Ernst Emil Joedecke; 3 XI 1856 r. Karl Schmidt; 5 V 1873 rentier240 Schmidt ze Słupska; 6 III 1880 r. Au-

239

APS
rentier (fr. od rente ‘renta; roczny dochód’) osoba niepracująca, która utrzymuje się z dochodów pochodzących np.
z oprocentowania wypożyczonego kapitału, dzierżawy posiadanej ziemi, obligacji, odsetek od papierów wartościowych - ME
240

Miejscowości leżące na terenie parafii

52

gust Ludwig Schmidt; 7 II 1885 r. Johann Schack; 22 XI 1886 r. Johann Kroggel; 3 IV 1904
r. owdowiała Maria Kroggel z domu Wetzel z Białej. Reszta przeszła później w posiadanie
Martina Grajetki241.

Fot. 19. Gościniec Juliusa Lamottki – 1916 r.242

Fot. 20. Widok na dwa ostatnie gospodarstwa w kierunku
Miastka – Führmann i Raddatz (1943 r.)243

2.5. Świerzenko
Wieś różniła się od innych przez małą własność chłopską, niewielką powierzchnią ziemi uprawnej oraz częścią kościelną ze Świerzna. Dane kościelne z 1590 r. wykazują 13 zagród wiejskich, 6 Kossaten. W roku 1628 6 5/8 Hufen oraz 1 ½ Kossat zostały opodatkowane.
W czasie wojny trzydziestoletniej większość zagród została zniszczona. Dane z 1717 r. podają: 4 chłopów i 7 Kossat oraz 3 ½ opodatkowanych Hufen przy folwarkach.

241
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Mapa 10. Świerzenko244

Wg Bruggemanna245 w 1784 r. było: 6
chłopów, 4 Kossaten, 2 folwarki we wsi i folwark Pogasili na polach należących do
miejscowości. Po przeprowadzonej w 1828 r.
regulacji do Świerzenka należało: chłop, 7
Kossaten, 2 półKossaten i w części „b” - 1
Kossat. Przy tym istniało 9 domów Budner z 16 mieszkaniami. Rekompensata nastąpiła w
połowie przez ziemię, w połowie przez renty. Gospodarze wiejscy posiadali wcześniej 1435
mórg, potem 1149. Przy ogólnym podziale w 1857 r. zagroda wiejska została podzielona na 2
półzagrody, a 1 półzagroda na 2 ćwierćzagrody. Jedną ćwierćzagrodę posiadał 1 półKossat246.
Fot. 21. Świerzenko 2002 r.247

Własność
Świerzenko było starą posiadłością von
Lettow, z XIV wieku nie ma dokładnych
danych o właścicielach. W źródłach zróżnicowanie Świerzna i Świerzenka następuje znacznie później. Z akt procesowych wynika, że w
roku 1460 Thomas von Lettow miał posiadłość w Świerzenku, którą przekazał synowi Klausowi, wzmianka o nim występuje w roku 1493. Wnuk Thomasa, Michael, bardzo zadłużył
swoje lenno. Po jego śmierci spadek posiedli synowie Hans, Asmus i Tonnies.
Po podziale majątku w 1543 r. Świerzenko otrzymał najstarszy syn, Hans. Posiadłość
obejmowała dwór, 4 zajęte i 2 puste zagrody chłopskie. Po roku 1570 właścicielami byli synowie Jakob i Hans. Inną część posiadał w 1523 r. Ulrich von Lettow, którego syn Lukas, jak
stwierdzono, jeszcze w 1590 r. mieszkał w Świerzenku mając 70 lat. W XVII wieku część
Michaela posiadał syn Hansa, Kurt. Po nim byli właścicielami synowie: Hans Ernest i Richard, po nich syn Hansa, Ludwig Richard. Wraz z nim ród wymarł. Druga część znalazła się
w 1628 r. w posiadaniu synów Lukasa: Lukasa i Dinniesa. Dalej przeszła na potomstwo.
244
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W 1935 r. ludność Świerzenka liczyła 288 osób, w tym 228 rolników248.
Tabela 5. Dane statystyczne Świerzenka:

liczba domów
liczba mieszkańców

1812
29
116

1817
152

1843
30
291

1871
28
317

1885
27
307

1905
28
278

1925
30
307

1933
307

Przy klasyfikacji Hufen spadkobiercy posiadali całe Świerzenko; Świerzenko „a”: Hans
Jürgen, Świerzenko „b”: wdowa po Jürgenie Lettow. Część „a” przeszła po wyrównaniu
w 1736 r. na najstarszego syna Hansa, Alberta; po jego śmierci, na brata, Christiana Georga.
Po śmierci Chrystiana część przeszła na następcę lenna Wernera Ernesta von Lettow, który
w 1782 r. zrekompensował spadkobierców majątku Allodial, sumą 3 000 reńskich talarów.
Świerzenko „b” otrzymał, poprzez umowę z 1725 r., Christoph Georg Lettow, którego
następcą był Ewald Chrystian von Lettow. Wdowa po nim sprzedała ziemię wraz z Pogasill
za 2745 reńskich talarów w roku 1784 Wernerowi Ernestowi von Lettow, który przez to scalił
Świerzenko. Jego jedyny syn, Johann Peter Jakob, otrzymał Świerzenko w 1789 r. Po jego
śmierci, w 1839 r., Świerzenko przeszło na jego synów, Gustawa Wilhelma i Heinricha Wernera von Lettow, z których w umowie majątkowej z 1842 r., ten ostatni przejął Świerzenko.
Od tego czasu własność zmienia się często: 26 II 1852 r. Karl Ludwig Michaelis; 12 I
1854 r. Karl Krüger; 28 VIII 1859 r. Friedrich Könnecke; 27 XI 1876 r. Teodor Blanck; 15
XII 1900 r. Franz von Zitzewitz-Püstow; 2 II 1910 r. Viktor Hardt; 28 VIII 1928 r. Richard
Mecke249.

2.6. Świerzno
Nazwa wsi kształtowała się przez stulecia: Zwyrsno (1374 r.), Swirssen (1477 r.), Swirsen (1523 r.), Zwirsen (1711 r.), Schwirsen (1780 r.), nazwa topograficzna od nazwy drzewa
„świerk”, niem. Gross Schwirsen250; inni autorzy podają, że nazwa może się wywodzić od
„świerzepie” (dzikie rośliny polne)251. Po raz pierwszy wymieniona w źródłach w jako własność rodu von Lettow - 1477 r. Były to obszary, o które to przez dłuższy czas trwał spór terytorialny między dwoma rodami: von Massow i von Lettow. W 1519 r. Świerzno przeszło w
ręce von Massow. W 1541 r. znajdujemy wzmiankę o „dwóch posiadłościach na polach
Świerzna, które miał w zastaw Mickes von Lettow”.
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Mapa 11. Świerzno252

W pierwszych listach lennych von Massow i von Lettow nie wspomina się o Malęcinie
(Mallenzin 1755 r.), lecz o Scharpze (kilka km
na płd. - zach.253). Dopiero w XVII wieku wyłania się jako folwark, posiadłość von Massowów i von Lettowów. W roku 1655 mieszka
tu Lutcke von Massow. Podczas wizytacji po 1676 r., wieś miała 12 chłopów, każdy 1 Hufe, 4
Kossaten i młyn.
Fot. 22. Świerzno 1921 r.254

Wojna

trzydziestoletnia

nie

wyrządziła większych szkód, ponieważ w
roku 1655 znajdujemy tę samą liczbę
posiadłości chłopskich jak w roku 1590.
Dopiero potem kilku chłopów zostało
przeniesionych. Dane z 1717 r. wykazują 9 chłopów, 6 Kossaten; przy dworach 3 2/32 opodatkowanych Hufen. Pod koniec XVIII w. było o 1 Kossaten więcej. Do tego doszły 2 folwarki,
kaznodzieja, kościelny, kowal i pola należące do miejscowości, folwark Malęcino.
Fot. 23. Jeden z 11 domów dolnosaksońskich w Świerznie
(zdjęcie przedwojenne)

Pod koniec XVIII w. istniały w Świerznie 2
małe majątki dworskie. Regulacja gospodarzy
nastąpiła w latach 1836 - 37. Brało w tym udział 9
chłopów, 2 półchłopów i 5 Kossaten. Ustanowiona
w 1836 r. renta zbożowa została ustalona jako
niezmienna renta pieniężna. Jednocześnie zostały oddzielone 2 zagrody. Wspólny podział
nastąpił w roku 1851. Jeżeli chodzi o zagrody - 2 zostały podzielone tak, że brało w tym
udział 5 chłopów, 6 półchłopów i 5 Kossaten. Na początku XIX wieku powstały folwarki:
Berghof (Dzikowo), Pasthof, Wilhelmshof, potem Scharbnitz i Seehof. Spośród nich upadły
252
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gospodarstwa Berghof, Pasthof, Wilhelmshof i Seehof. Scharbnitz zostało podzielone na dwa:
Scharbnitz i Scharbnitz II255.
Rysunek 5. Świerzno wg mapy von Dietz z 1823 r.256 Działki
ponumerowane to domy saksońskie.

Oto inny opis Świerzna przetłumaczony dosłownie z
języka niemieckiego: „Groß Schwirsen (Świerzno), w starych
dokumentach zwane Zwirsen; szlachecka posiadłość, milę od
Miastka na północny zachód i o tyle samo, na południowy
wschód od Polanowa; w dolinie i przy źródle, które wytryska
z małego jeziorka zwanego Schibbe (Gęsie), przepływa przez
wieś i przy Kawczu wpada do Studnicy; na trasie od
zachodnio-pruskiego miasta Chojnice do Darłowa, Polanowa i
Sławna. Ma 2 pańskie dwory, młyn wodny, proboszcza, kościelnego, 9 chłopów, 7 robotników dniówkowych, kuźnię. Na granicy pola wsi - folwark Malęcino, który składa się z 2
dworów rządzących, 29 palenisk. Pod patronatem posiadacza dóbr Świerzno, należący do
sławieńskiego synodu, kościół. Do kościoła należą jeszcze wsie: Świerzenko, Biała, Kawcze,
Gatka i Bobięcino. To dobro jest starym lennem von Massow.

Fot. 24. Malęcino 2002 r.

Część tego samego lub tak zwany duży
dwór przeszedł po śmierci starosty Georga
Christiana von Massow na najstarszego syna
- podpułkownika Rüdigera, następnie na jego
brata - majora Clausa Georga i potem na jego
brata - kapitana Ernsta Bogislava von Massow. Po jego śmierci, część przeszła na następnych
spadkobierców lenna - braciom, podpułkownikowi Nicolausowi Georgowi i Jacobowi Nathangelowi von Massow. Pierwszy nie zostawił ani wdowy, ani dzieci; drugi, syna Georga
Conrada von Massow i córkę. Podpułkownik Nicolaus von Massow w swoim testamencie z
24 XII 1773 r., obsadził bratanka Georga Conrada von Massow jako uniwersalnego spadko-
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biercę całego majątku. Otrzymał on po tym, jak się pokłócił z siostrą (1 III 1774 r.), Henriettą
Ludoviką, dobra Świerzno z należącym do niego folwarkiem Malęcino”257. W 1935 r. ludność
Świerzna liczyła 570 osób, w tym rolników 491258.
Tabela 6. Dane statystyczne dotyczą Świerzna i Malęcina razem:

liczba domów
liczba mieszkańców

1812
33
211

1817
208

1843
45
351

1871
59
566

1885
67
629

1905
60
532

1925
72
600

1933
600

Własność
Mapa 12. Malęcino259

Badania

najwcześniejszych

zapisów

własności były trudne, ponieważ w starych
danych jest mowa o Świerznie, przy czym nie
jest rozstrzygnięte, czy mowa o Świerznie czy
Świerzenku. W 1519 r. Mickes Lettow sprzedał
wieś i posiadłość Świerzno oraz udziały innych wsi i wrzosowiska, Lütcke Massow, kapitanowi z Darłowa. Małą część Świerzna posiadał Michael Lettow z Płocka. Przez ten zakup
Massowowie weszli na tereny należące wcześniej do Lettowów, spowodowało to zróżnicowanie w stosunkach własności w XVI wieku260.
Od pierwszego nabywcy, Świerzno otrzymali jego synowie: Lütcke i Valentin. Oboje
mieli tutaj swoją siedzibę rycerską. Następni lennicy to synowie Lütcke. Dane z 1628 r. wymieniają jako spadkobierców wnuków pierwszego właściciela, są to Lütcke i Rüdiger. Lütcke
mieszkał w Malęcinie a Rüdiger w Kawczu. W następnym pokoleniu ziemię posiadali Christian i Rüdiger Ewald von Massow. Ten pierwszy przekazał swoją posiadłość synom, z których Werner Ludwig miał w 1717r.: 2 chłopów, 3 Kossaten; a Christian Ludwig: chłopa i 1
Kossaten. Rüdiger Ewald pozostawił swoją część żonie, która sprzedała w roku 1680 za 3 800
guldenów, bratu Rüdigera Ewalda, Georgowi Christianowi. Od niego odziedziczył ją jego
syn, Ernst Bogislaw, w 1717 r. wymieniony jako właściciel. Obydwie pierwsze części odziedziczył jedyny syn Wernera Ludwiga, Christian Lütcke.
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Fot. 25. Książę Anton Fretner w Świerznie 1910 r.261

W roku 1758 Georg Nikolaus kupił
wszystkie części Świerzna za 8 000 reńskich
talarów i scalił wieś. Po nim odziedziczył
jego bratanek Georg Konrad (1773 r.), który
pozostawił je w 1817 r. swojemu synowi,
Wilhelmowi Franzowi von Massow. On sprzedał posiadłość w 1857 r. Wilhelmowi Konstantinowi von Massow.

.
Fot. 26. Pałac von Massow w Świerznie - 1920 r.262

Fot. 27. Widok od północnego zachodu263
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W 1867 r. posiadłość odziedziczył najmłodszy syn, Alexander von Massow. Po nim,
w roku 1901 jego syn. W dniu 10 X 1910 r. folwark Malęcino został sprzedany właścicielowi
ziemskiemu Ulrichowi Becker.
Dnia 23 IX 1930 r. posiadłość Świerzno przeszła w posiadanie spółki publicznej okręgu
Miastko, która przemieniła je w 1931 r. w 17 siedlisk rentowych264. Ludność Świerzna liczyła
wtedy około 600 osób.

Fot. 28. Gościniec – 1935 r.265

Fot. 29. Sala w gościńcu – 1935 r.266
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Fot. 30. Tablica pamiątkowa umieszczona na ogrodzeniu w Malęcinie,
upamiętniająca sprzedaż Malęcina w 1910 r.267

267

Tamże.

ROZDZIAŁ 3
MIESZKAŃCY

3.1. Pochodzenie ludności
Księstwo pomorskie zaznaczyło swoją odrębność w osobie księcia Warcisława I. Było
to małe państwo słowiańskie położone między Polską a krajami niemieckimi. Można przyjąć,
ze władcy Pomorza byli od samego początku podporządkowani władcom Polski. Książę
Mieszko I podbił Pomorze Zachodnie w 972 r.268. Warcisław I jest wymieniony po raz pierwszy przez biografów św. Ottona z Bambergu. Pierwsze oznaki obecności żywiołu niemieckiego nastąpiły w czasie misji św. Ottona z Bambergu; sam był Niemcem i większość osób mu
towarzyszących, również. Kształcenie kleru w Niemczech, napływ osadników na prawie niemieckim269, brak kontaktu z Polską w czasie rozbicia dzielnicowego, wpłynęło na zakorzenienie się na tej ziemi niemieckich wpływów.
Kolonizacja niemiecka osiągnęła największy rozmach i zasięg w XIII wieku270, kiedy to
Pomorze zostało odcięte od Polski przez rozrost państwa krzyżackiego i Brandenburgię. Nowi
przybysze przejęli piastowanie najważniejszych stanowisk świeckich i kościelnych. Rządząca
dynastia powierzała wychowanie swoich dzieci nauczycielom i wychowawcom z Niemiec.
Ludność słowiańska została zepchnięta na pozycję marginesową w życiu politycznym i religijnym. Pomorze stawało się mieszaniną żywiołu słowiańskiego i niemieckiego, stopniowo
postępowała germanizacja271. Jednak jeszcze w 1339 r., podczas procesu polsko-krzyżackiego
w Warszawie, świadkowie stwierdzali, że ludność zagarniętego przez Zakon terenów Pomorza nie różniła się językiem od mieszkańców ziem podległych królowi polskiemu272.
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Teren obecnej ziemi miasteckiej został zagospodarowany dopiero w XIV wieku273. Następowało to poprzez nadawanie ziemi w lenno rodom szlacheckim, wtedy osiedlili się tu
Lettowowie i Massowowie274.
Massowowie byli niemiecką szlachecką rodziną, która przybyła z zachodu na Pomorze
i jak inne rody, zdani byli na opustoszałe wioski i posiadłości, które uprawiali i korzystali
z wielu przywilejów tamtejszej ludności, Słowian. Rody te pielęgnowały przyjmowanie nazwisk od danych miejscowości. Tak też nazwali się von Massow od należącej w większości
do nich miejscowości Massow (Maszewo), miasteczka na północ od Stargardu.
To nazwisko jest po raz pierwszy wymienione w dokumentach z roku 1249. W ugodzie
pomiędzy księciem Barnim a biskupem Hermanem z Kamienia, wymieniony został rycerz
Conradus z Massow (Maszewo275) jako świadek. Jest on jeszcze raz wymieniony w 1271 r.,
i to on jest protoplastą tego rodu. Jego potomkowie zostali podzieleni na linię Barcino
i Świerzno. Prawnuk Conrada, Luetke, w 1394 r. wyzbył się swoich dóbr w Tarnowie i Lancke na rzecz klasztoru w Wolinie i zakupił Krzywań koło Słupska. Jego czterech synów - Lorenz, Claus, Kurt i Otto, mieszkało w Krzywaniu i sąsiednim Głąbinie. Najmłodszy syn Lorenza, Luetke, otrzymał w 1501 r. od burmistrza ze Słupska prawa władania dobrami oraz
otrzymał Klęcino k/Główczyc. Luetke von Massow, który był kapitanem w Darłowie, zakupił
w 1519 r., w środę po Nawiedzeniu Najśw. Maryi, „wioskę i dobra Świerzna” od Mickes von
Lettow ze Świerzna, wzamian za Klęcino i 1130 reńskich guldenów276.
Zasiedlanie tych ziem następowało przez osiedlanie ludności niemieckiej, kaszubskiej
z Pomorza, ale także przez imigrantów z Polski277. Dlatego używano tu języka kaszubskiego
i niemieckiego (dolnosaksoński). Potwierdzają to wizytacje kościelne, które nakazują tłumaczenie kazań z języka niemieckiego na zrozumiały przez mieszkańców język polski. Nakazywano też zatrudnienie zakrystiana, który miał prowadzić miejscową szkółkę, tłumaczyć kazania i czytać teksty kościelne po polsku. Wynika z tego, że do połowy XVII wieku zamieszkiwała tu również ludność mówiąca po polsku278. Jednak wpływ miejscowej szkółki, nabożeństw prowadzonych w języku niemieckim, sąsiedztwo ludności niemieckiej, zgermanizowanie szlachty, doprowadziło do całkowitej germanizacji tych terenów. Postępującą szybko
germanizację Pomorza Zachodniego wzmogła rozwijająca się tutaj reformacja. Jej rozwój
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przypadł na okres, gdy większość ludności była już zgermanizowana. Nawet na terenie biskupstwa kamieńskiego, gdzie element słowiański był silniejszy niż w innych regionach, po
kilku latach oporu wprowadzono język i wiarę Lutra279. W późniejszych latach przybywali tu
osiedleńcy z Polski. Wiązało się to z prowadzeniem prac melioracyjnych i pozyskaniem nowych terenów do zasiedleń. Np.: w latach 1772 - 78 osiedliło się wielu przybyszów z Polski
w Gatce i Malęcinie. Dokumenty wymieniają nowych gospodarzy (Bauern) przybyłych z Polski (pisownia z dokumentów niemieckich): Michel Goede, Martin Christeky, Rüdiger Totzky,
Andreas Wolter i Martin Kröning. Osiedlili się też pracownicy rolni (Büdner): Mathias Duda,
Jakob Scherbarth, Hans Stach, Michel Werner280. Istotną wskazówką jest spis darów na parafię z 1746 r. sporządzony przez pastora Fernera. Wymienia on następujące zagrody chłopskie
w Świerzenku: 1. Caspar Dumrese, 2. Hans Christian Krumrey, 3. Martin Dumrese sen.,
4. Juergen Krupp, 5. Martin Spott, 6. Christian Chrun, 7. Michael Ren, 8. Christian Hitze,
9. Jakob Krupp, 10. Martin Dumrese jun. ½ Hof281.

Fot. 31. Strażacy w Świerznie – 1934 r.

Można łatwo zauważyć, że
nie ma tu ani jednego nazwiska o
innym brzmieniu niż niemieckie.
Potwierdza to pobieżny życiorys
syna pastora ze Świerzna –
Petera

Gottlieba

Andreasa

Fiddechow (ur. 14 III 1765 r.), który był pastorem (1797-1808) w Skórowie. Otóż z językiem
kaszubskim zetknął się dopiero wtedy, gdy po studiach na Uniwersytecie w Halle, został nauczycielem domowym szlachty w Charbrowie282. Wynika z tego, że w tym czasie w Świerznie, nie używano już języka kaszubskiego. Inaczej poznałby ten język na miejscu.
Karta separacyjna283 Świerzna opracowana przez von Dietz z roku 1825, wskazuje na
przewagę dolnosaksończyków jako mieszkańców Świerzna. Można było wskazać nie mniej
niż 11 domów w stylu dolnosaksońskim. Opracowanie nie wymienia przedstawicieli innych
narodowości284.

279

Z. Boras, Stosunki polsko-pomorskie w II połowie XVI w., Poznań 1965, s. 22.
Der Kreis..., 1985, s. 297.
281
W. Busch, Monatsblatt ... 1905 roku, s. 138.
282
Z. Szultka, Język..., s. 271.
283
mapka z zaznaczeniem posiadłości rentowych wykonana w czasie regulacji własności ziemskich
284
Der Kreis..., s. 134.
280

Mieszkańcy

64
3.1.1. Po roku 1945

Na początku 1945 r. wojska radzieckie wkroczyły na ziemię miastecką, nie ukrywały
swej okupacyjnej funkcji. Przejawiało się to w rabunku, gwałtach, grabieży, zabójstwach,
dewastacji i wywozie do Związku Radzieckiego wielu fabryk i urządzeń przemysłowych285.
Wraz z cofaniem się frontu na zachód, wielu dotychczasowych mieszkańców opuściło swoje
domy286. Z gminy Świerzno zginęło na wojnie 20 mężczyzn, 27 osób zmarło po wkroczeniu
wojsk radzieckich (1 - zastrzelony, 10 - podczas ucieczki przed frontem, 8 - przy deportacji,
3 - wskutek prześladowań, 1 - popełnił samobójstwo, w 4 przypadkach nie ustalono przyczyny śmierci). Ucieczki przed frontem rozpoczęły się 28 lutego 1945 r. ok. godz. 6 rano. Nie
było planowej ewakuacji, każdy uciekał na własną rękę, najczęściej wozami konnymi w kierunku Słupska. Do ucieczki przyłączyli się jeńcy francuscy, którzy przebywali na terenie gminy Świerzno287.
Oto opis jednej z ucieczek przed frontem:
„Nasza mała kolumna – 3 zaprzęgi – dojechała pierwszego dnia do Ostrowca (Wusterwitz) w powiecie Sławno. Ponieważ niemożliwy był przejazd na zachód, ruszyliśmy w następnych dniach w kierunku Słupska i dojechaliśmy do Gardny Wielkiej (Groß Garde). Tu
zostaliśmy 2 dni, potem w kierunku Lęborka (Lauenburg). W pobliżu Smołdzina ( Schmolsin)
zostaliśmy przyłapani 9 marca przez Rosjan. Przy tym mój najstarszy syn otrzymał postrzał
w udo. Gdy drugiego dnia wszyscy mężczyźni mieli się zameldować na rosyjskiej komendzie,
zaryzykowaliśmy i potajemnie uciekliśmy 3 wozami. Jechaliśmy w kierunku Słupska. Następnie dotarliśmy do Węgorzyna koło Darnowa (Vangerin) w powiecie Miastko. Krótko
przed tym Rosjanie zabrali mi jednego konia. Z Węgorzyna 2 pozostałe wozy jechały przez
Przytocko (Pritzig) do Świerzna. My pojechaliśmy do znajomych do Okunina (Wocknin) i 16
marca wróciliśmy przez młyn w Kawczynie (Kaffziger Mühle) do Świerzna”288.
Tak zapamiętał tamte wydarzenia mieszkaniec Świerzna - Walter Freter: „Rosjanie
wkroczyli do Świerzna 3 marca z kierunku Malęcina. Nie doszło do bezpośredniej walki, ponieważ nie było oporu, mimo to strzelali w kierunku Białej i Przytocka. Pozostali we wsi
mieszkańcy ukryli się w piwnicach. Wtedy stało się to, co zwykle: kobieto do mnie. Chłop
Herman Dargus został zastrzelony blisko swego podwórza. Spalone zostało domostwo wieloletniego burmistrza Alexa Hoppe, 9 mężczyzn i 4 kobiety zostało deportowanych. W czasie
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lata 1945 roku ponownie przybyły rosyjskie pojazdy wojskowe z żołnierzami, którzy urządzili polowanie na kobiety i dziewczyny. Polacy przybyli później z patrolem milicyjnym i zabrali ludności niemieckiej ostatnie rzeczy. Rosjanie nie dawali za pracę żadnego wynagrodzenia
ani jedzenia. Dopiero pod koniec przydzielali na osobę kilka funtów śruty do pieczenia chleba. Polskie rządy rozpoczęły się w październiku 1945 roku. Na początku pozabierali najważniejsze ziemie. Wyznaczone rodziny musiały w ciągu 10 minut opuszczać domy i szukać innego miejsca, dlatego w niektórych domach mieściło się kilka rodzin. Prawie wszyscy dotychczasowi mieszkańcy, na początku polskich rządów, mieszkali we wsi. Ludność została
zaciągnięta głównie do prac w rolnictwie w gospodarstwach należących do Rosjan. Ponieważ
były gromadzone stada krów, kobiety musiały je doić, karmić i czyścić”289.
„ Niedziela 16.09.1945 r. W tym dniu Mszę odprawiał pastor Rückert z Dretynia (Treten). Podczas kazania wszedł do kościoła Polak, spojrzał na mnie i wyprowadził mnie. Z pistoletem w ręku zaprowadził mnie do burmistrza. Wielogodzinne przesłuchanie - powód: podejrzenie o schowanie broni.
29.09.1945 r., 6 rano. 6 uzbrojonych mężczyzn zaprowadziło mnie do Kawcza na posterunek milicji. Przesłuchania, pobicia, zamknięcie w piwnicy wielkości 1,5 m na 1,5 m.
1.10.1945 r. Przyszedł do mojego mieszkania Polak z nakazem aby moja rodzina - żona,
troje dzieci i teściowa (70 lat) opuściła w ciągu 10 minut dom. Żona i teściowa zostały pobite,
rzeczy i żywność zostały zabrane przez Polaków.
5.10.1945 r. Zostałem odtransportowany do UB290 w Miastku, Lipowa 15. Ponownie
wielogodzinne przesłuchania. Strasznie pobity pasami gumowymi z opon samochodowych na
gołe ciało. Jedna z tych bestii usiadła na mój kark abym nie mógł się ruszać. Przez 2 tygodnie
mogłem leżeć tylko na brzuchu. Plecy były jedną zakrwawioną masą. Wybito mi 5 zębów
i uszkodzono słuch. Cios kolby w lewe ramię aż złamała się kolba karabinu.
3.01.1946 r. Zostaliśmy zabrani z 60 kolegami, w tym 5 kobiet, do obozu karnego Potulice. Transport wykonano 2 traktorami, każdy z jedną przyczepą. Na jednej przyczepie pokrytej śniegiem stało 30 osób. Nie mogliśmy siedzieć. Podróż trwała podczas śnieżycy, czwartek
– sobota, od 3 do 5 stycznia. Nie otrzymaliśmy prowiantu podczas transportu. W Potulicach
obcięcie i golenie wszystkich włosów u kobiet i mężczyzn.
23.11. 1947 r. Wróciłem, po tym, jak w międzyczasie pracowałem u polskiego chłopa,
do obozu. W tym czasie wróciła z blisko położonych wsi, brygada pracownicza, która w cza-
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sie jesieni była wyznaczona do zbioru roślin okopowych. Wśród nich byli mężczyźni w wieku
78 - 81 i 85 lat. Dwa razy dziennie trochę jedzenia i kopniaki były nagrodą za pracę.
13.12.1947 r. Zostałem z 4 kolegami odtransportowany do Słupska na rozprawę. Skazany na 3 lata. Za co?
24.03.1948 r. Następny transport do ciężkiego więzienia w Goleniowie (Gollnow). Byłem tam świadkiem wielu strasznych scen, dręczenia, znęcania się i szykanowania. Walter
Freter”.291
Osadnictwo nowych mieszkańców nastąpiło zaraz po przejściu frontu w 1945 r. Na
miejscu pozostali tylko mieszkańcy terenów przygranicznych dawniejszej granicy polskoniemieckiej, ludność władająca tak językiem niemieckim jak i polskim292. Pierwszymi osadnikami byli polscy robotnicy przymusowi oraz byli jeńcy wojenni. Zaczęli przybywać mieszkańcy sąsiednich województw. Na puste tereny zaczęto przesiedlać ludność z terenów polskich, które przypadły Związkowi Radzieckiemu, przez ludność mieszaną z „za Buga”. Zasiedlać zaczęli te tereny również ludzie wracający z prac przymusowych na terenie Niemiec,
do jakich zostali zesłani przez władze niemieckie w czasie okupacji. Przyjeżdżali tu ludzie
z Polski centralnej, szukający ziemi, lepszych warunków życia, przygód w dobrym i złym
tego słowa znaczeniu. Jako przykładowe można podać miejscowości skąd przybywali przesiedleńcy: Chojnice, Brusy, Starogard, Sarny gm. Klesów, Witryłów gm. Brzozów, Ciele gm.
Bielsk Podlaski, Krasnystaw, Munino gm. Jarosław, Dzierżno gm. Brodnica, Tarnoszyn gm.
Tomaszów Lubelski, Ułanowo gm. Klecko, Siemiatycze gm. Bielsk Podlaski, Miechów gm.
Nieszków, Gniezno, Dzierzno gm. Rypin, Szawry gm. Lida, Klecko gm. Poznań, Pińczów,
Ogronowice gm. Opoczno, Wileńsko Troczki gm. Równiany, Chodyniec gm. Kobryń, Gała
pow. Wilno, Ropieńka gm. Lesko, Konarzyny gm. Kościerzyna, Kaliska gm. Starogard,
Laszki gm. Jarosław, Podlesie gm. Stopnica, Mleczów gm. Rypin, Święciany, Czersk pow.
Chojnice, Szczorsy gm. Stołpce, Kutno, Bobrowniki gm. Lipno, Polska Wieś gm. Klecko,
Bydgoszcz, Augustów, Szczawnica, Lubnia gm. Brusy, Wilno, Szereżewo gm. Prużadły293.
W początku lat 50-tych ubiegłego wieku, rozpoczęła się akcja zakładania Spółdzielni
Rolniczych (kolektywizacja). Wtedy wielu osadników opuściło miejsca zamieszkania294.
Różne było ustosunkowanie tych grup do religii i Kościoła. Na ogół bardzo pozytywne. Kościół był jedynym czynnikiem znanym, swoim ojczystym – na terenie obcym295.
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Fot. 32. Fragment kroniki szkolnej296

W 1946 r. nastąpiło największe nasilenie akcji osiedleńczej, przybyły transporty repatriantów, a w 1947 r. napłynęli osadnicy ukraińscy w ramach akcji „Wisła”297. Przybyło wówczas 2409 osiedleńców, umieszczono ich:
1.
2.
3.
4.

na gospodarstwach indywidualnych
- 1048 osób
w Państw. Nieruchomościach Ziemskich - 1119 osób
w majątkach przeznaczonych do parcelacji - 84 osoby
jako robotników
- 158 osób298

Nadawanie ziemi osadnikom rozpoczęte w 1947 r., ustabilizowało ludność wiejską299.
Statystyki tamtego okresu tak przedstawiają strukturę ludności na omawianym terenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

przesiedleńcy
a. z województwa bydgoskiego
b. z województwa kieleckiego
c. z województwa rzeszowskiego
repatrianci
reemigranci
autochtoni

68,9 %
24,3 %
11,3 %
9,9 %
14,2 %
1,8 %
2 %300

Od stycznia 1946 r. władze krajowe realizowały „oczyszczenie” Ziem Zachodnich
z ludności niemieckiej (zamierzano wysiedlać 6 tys. osób dziennie)301. Planowe przesiedlenie
pozostałej po wojnie ludności niemieckiej nastąpiło w latach 1946/47 - akcja „Jaskółka”. Plan
przesiedlenia został ustalony na XII posiedzeniu Sojuszniczej Rady Kontroli w dniu 20 XI
1945 r. Dokładne zasady przesiedleń zostały ustalone w dniu 14 II 1946 r. przez przedstawicieli rządu polskiego i połączonej Egzekutywy Repatriacyjnej Okupacyjnych Władz Brytyj-
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skich w Niemczech302. Zgodnie z nimi, transporty drogą kolejową kierowano do brytyjskiej
strefy okupacyjnej oraz drogą morską do Lubeki. Punktem zbornym przesiedlanych z powiatu
Miastko był Gdańsk. Podstawą prawną przesiedleń ludności niemieckiej był XIII rozdział
Układu Poczdamskiego303. „Wysiedlenie ludności niemieckiej nastąpiło zimą 1945/46. Wysiedleńcy otrzymali krótkoterminowe decyzje. Na osobę przypadała odpowiednia waga bagażu. Najczęściej wysiedleńcy byli wywożeni furmankami do Miastka i załadowani do wagonów. Tymczasowym punktem zatrzymania był Szczecin - Golęcino lub Świdwin. Cały majątek pozostał w posiadaniu państwa polskiego”304.
Fot. 33. Wysiedlanie Niemców305

Jeden

z

uczestników

akcji

prze-

siedlenia, mieszkaniec Świerzna, tak to
opisał: Za przebieg repatriacji ludności
niemieckiej z terenu województwa odpowiadały

wydziały

społeczno-polityczne

urzędów wojewódzkich, na terenie powiatu, starosta. Sprawy techniczno-organizacyjne repatriacji powierzono Powiatowym Urzędom Repatriacji. Należało do nich organizowanie środków transportu, konwojów, zaopatrzenia punktów zbornych w żywność, opał, środki sanitarno-dezynfekcyjne, udzielanie pomocy lekarskiej na punktach, załadowanie i odprawianie
transportów oraz opieka nad repatriantami w czasie transportu306. W ramach akcji łączenia
rodzin, pozostała ludność niemiecka wyjechała w latach 1948 - 1960. Pozostało niewielu,
zwykle w małżeństwach mieszanych.
Dane statystyczne PO PUR w Miastku podają, że do końca 1945 r. zasiedlono
w powiecie 1106 gospodarstw rolnych (4624 osoby)307. Duże majątki niemieckie przekształcono w Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Z nich utworzono w początku lat 1950 Pań-
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stwowe Gospodarstwa Rolne. Zatrudniały one około 41 % ludności wiejskiej308. Na terenie
obecnej parafii w Świerznie gospodarstwa PGR powstały w Świerznie, Świerzenku, Malęcinie i Bobięcinie. Większość mieszkańców Bobięcina, Malęcina i Świerzenka była w nich zatrudniona. Natomiast Świerzno i Białą w większości zamieszkiwali rolnicy indywidualni.
Mieszkańcy Kawcza mieli utrzymanie z własnych gospodarstw rolnych, wielu znalazło zatrudnienie na stacji kolejowej, składnicy drewna, gromadzie, poczcie. Pewna część mieszkańców parafii miała zatrudnienie w przedsiębiorstwach leśnych. Niewielki odsetek parafian pracował poza parafią – w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, w Miastku, w Polanowie.
Przez kolejne lata blisko 70% ludności powiatu miasteckiego utrzymywało się z pracy na roli.
Odbudowa przemysłu w Miastku obniżyła wskaźnik do 58% w 1960 r.309.
W schematyzmie diecezji gorzowskiej, Świerzno jest wymienione jako kościół filialny
parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku. Parafia Miastko należała nadal do dekanatu
Bytów. Poszczególne wsie wchodzące obecnie w skład parafii w Świerznie liczyły wówczas
wiernych: Bobięcino – 66, Biała – 75, Gatka – 119, Kawcze – 166, Malęcino – 83, Świerzno
– 328, Świerzenko - 242310.
10 lat później (1969), schematyzm nie wykazuje żadnych większych zmian dotyczących
parafii Miastko (odeszło kilka miejscowości przekazanych do innych parafii, powstała
w sąsiedztwie parafia w Żydowie – 13 VI 1959 r.). Schematyzm nie zawiera liczby parafian
w poszczególnych miejscowościach. Kościół w Świerznie jest nadal kościołem pomocniczym
parafii w Miastku311.
3.1.2. Od powstania parafii (1974 r.)
Pierwszy schematyzm wydany w powstałej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
w 1974 r. odnotowuje parafię pw. Niepokalanego Serca NMP w Świerznie, w dekanacie
Miastko. Schematyzm zawiera tylko niezbędne dane, są wymienione miejscowości (Świerzno, Biała, Bobięcino, Gatka, Kamnica, Kawcze, Malęcino, Świerzenko, Toczyń), nie ma
podanej liczby mieszkańców czy też parafian w poszczególnych miejscowościach312.
Schematyzm wydany w 1977 r. podaje ogólną liczbę wiernych parafii na 1300 osób. Po
raz pierwszy w schematyzmie jest umieszczona nota historyczna kościoła parafialnego313.
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Kolejny schematyzm314 z 1982 r., podaje liczbę wiernych 1300, czyli tą samą, co 5 lat wcześniej. W schematyzmie nie ma danych dotyczących liczby mieszkańców czy też wiernych
w poszczególnych miejscowościach. Zostały podane tylko nazwy miejscowości należących
do parafii. W nocie historycznej zostały podane niewielkie uzupełnienia315. Schematyzm, wydany w 1987 r., wylicza miejscowości należące do parafii z podaniem odległości od Świerzna
i liczbę parafian316.
Polityka rolna państwa spowodowała zmniejszanie się ilości rolników indywidualnych.
Wiele gospodarstw nie miało następców, młodzi szukali swego miejsca przenosząc się do
miast (np. w Świerznie jest obecnie 4 rolników indywidualnych). Przeobrażenia, które nastąpiły po roku 1989 doprowadziły do likwidacji PGR. Dotychczasowi pracownicy stali się bezrobotnymi. Podjęto próby stworzenia na części majątku byłych PGR spółdzielni pracowniczych, chętnych jednak nie było317. Powstałe prywatne zakłady przerobu drewna, zakłady
usługowe, zatrudniły niewielką część byłych pracowników PGR. Niektóre zakłady przemysłowe w miastach upadły. Spowodowało to bezrobocie sięgające 40% (2003 r.) mieszkańców
parafii.
Schematyzm z 1992 r. jest bardzo ubogi. Podane są tylko najważniejsze dane: adres, kościół parafialny, liczba mieszkańców, miejscowości należące do parafii i obecnie urzędujący
proboszcz. Podana liczba mieszkańców - 965 - jest błędna. Prawdopodobnie chodzi o liczbę
wiernych, którzy do kościoła uczęszczają318.

3.2. Rody szlacheckie
3.2.1. Massowowie w Świerznie, Malęcinie, Kawczu i w Bobięcinie.
Wiadomości o rodzie Massow, są wyciągiem i pochodzą z niedawno opublikowanych
„Wiadomości o rodzie Massow”319. Powinny one uzupełnić historię tej rodziny, według kościelnych akt, a szczególnie według kościelnej kroniki. To nazwisko jest po raz pierwszy
wymienione w dokumentach z 1249 r.

konstrukcji słupowej, w górnej części czworoboczna. Sufit płaski wsparty na drewnianych słupach. Ołtarz główny
późnobarokowy z początku XVIII w., takaż sama i z tego samego czasu ambona, żyrandol mosiężny z 1755 r. z rzeźbą
Chrystusa”.
314
SDKK, Koszalin 1982, s. 29.
315
„Prezbiterium zamknięte trójbocznie; wieża w górnej części czworoboczna, zakończona hełmem dzwonowatym, przechodzącym w kształt cebulowato-iglicowy”.
316
SDKK, Koszalin 1987, s. 411. Świerzno – 170 osób, Biała (4 km) – 89 osób, Bobięcino (8 km) – 91 osób, Gatka (6 km) –
30 osób, Kamnica (12 km) – 190 osób, Kawcze (3 km) – 150 osób, Malęcino (5 km) – 70 osób, Świerzenko (1 km) – 501
osób, Toczyń (16 km) – 16 osób, Świerzno-kolonia (2 km) – 19 osób.
317
AWA, Wywiad z p. Markiem Kwiatkiem, (z dnia 12 IV 2002 r.) ówczesnym kierownikiem PGR w Świerzenku. Powodem niechęci do utworzenie spółdzielni pracowniczych były wypłacane byłym pracownikom PGR „kuroniówki”.
318
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W ugodzie pomiędzy księciem Barnim a biskupem Hermanem z Kamienia, wymieniony został rycerz Conradus z Massow jako świadek. Luetke von Massow zakupił w 1519 r.
„wioskę i dobra Świerzna” od Mickes von Lettow ze Świerzna, wzamian za Klęcino i 1130
reńskich guldenów.
Rysunek 6. Herb rodu von Massow

W 1541 r. Thomas von Lettow wniósł sprawę do sądu
przeciw Luetke von Massow i skarżył się na to, że Mickes von
Lettow wyzbył się Świerzna, kiedy on jeszcze był niepełnoletnim.
Proces ten przegrał i w poniedziałek Wielkanocy została przez
księcia Barnima potwierdzona własność Luetke. W jednym z
protokołów z roku 1548 jest zapisane „ Luetcke Massow ein Edelmann tho groten Schwiersen
wanende, gudes Vermoegns, bi 90 jaren olt”. Luetke von Massow żył jeszcze w 1554 r. Jego
małżonka była córką Czesława z Objezierza. Poza jedną córką, Elżbietą, która w 1557 r. była
małżonką Henninga von Wopersnow; miał on czterech synów: Luetke, Lorenza, Valentina,
Konrada.
Rysunek 7. Herb rodu von Massow320

W 1554 r. Lorenz miał 22 lata, posiadał 35 służby z 2 polami w
Świerznie i Łodzierzy oraz pokaźne lasy i przywileje. W 1554 r. Valentin
był myśliwym u księcia Barnim. W roku 1557 jego żoną była Regina z
domu von Massow z Barcina, która w pierwszym małżeństwie była
zamężna z Azmusem z Guentersberg w Kallies. Z nią miał dwie córki: Annę, małżonkę Mathesa z Puttkammer oraz Froneke lub Weronikę, która zmarła niezamężna. Około 1580 r.
zmarł Valentin, jego następcami zostali synowie jego brata: Luetke, Valentin (młodszy)
i Ruediger. Bracia podzielili własność, Valentyn posiadał Świerzno i żył do 1621 r., Ruediger
otrzymał Łodzierz. W roku 1595 Ruediger zaskarżył Valentina z powodu jego ojcowskiego
spadku: ten miałby posługiwać się całymi dobrami wraz ze służbą, gdy ten był jeszcze niepełnoletni i nic za to nie otrzymał. W latach 1603 i 1605 sądził się on z jego siostrą Dorotą. Ruediger zmarł ok. 1621 r. bez potomstwa. Jego posiadłości przypadły synom jego brata Valentina (młodszego) Mathesa lub Teosa, Luetkiego, Ruedigera (młodszego). Ci ugodzili się, co
do spadku po ich ojcu i wuju (3 IV 1632 r.), Mathes otrzymał Łodzierz i Kamnicę, Luetke
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część Świerzna z Malęcinem i Okunino, Ruediger inną część Świerzna.
Luetke, prawdopodobnie mieszkający w Malęcinie, przekazał w 1656 r. swoim synom:
Christianowi, udział w Świerznie i Malęcinie; Wernerowi Ludwikowi, w Okuninie. Ruediger,
na mocy umowy braci Lettow w Świerzenku, 19 VI 1654 r., otrzymał udział w Mallenzinischen Holzung, rozdzielił swoje dobra przez umowę spadku (w Kawczu z 8 IV 1656 r.) pomiędzy swoich synów i dał najstarszemu Ruedigerowi Ewaldowi swój udział w Świerznie
i Malęcinie, a młodszemu Georgowi Christianowi, Kawcze. Luetke, albo jak sam pisze, Luedecke podpisuje razem z Christianem kościelny protokół powizytacyjny w 1668 r., zmarł
w 1674 - „25 listopada zmarł nagle Luedicke i według świerzeńskiego zwyczaju pochowany”,
jego małżonka zmarła już 1673 - „7 stycznia zmarła pani Luebicke von Massow i pochowana
zwyczajem Świerzna”, była córką Wernera von Lettow z Łodzierzy.
Przy zapiskach w księgach kościelnych o pogrzebach szlachty znajduje się regularnie
zapiska, że zostali pochowani według świerzeńskiego zwyczaju „Schwirsischen manjer”,
„more Schwirsensium”, „more Schwirsensium nobilium”, „more solito Schwirsensium ohn
alle Christl. Ceremonien”, „in aller Stille”; albo jak to raz zapisano w 1670 r. - „bez krzyża,
bez światła, bez śpiewu, bez dzwonów (sine crux, sine lux, sine gesung, sine geklunge)”.
Około roku 1660 stan posiadania przedstawiał się następująco:
1. Christian, mały Berghof w Świerznie i część Malęcina,
2. Ruediger Ewald, duży Berghof w Świerznie i część Malęcina,
3. Georg Christian, Kawcze.
Z tych trzech najpierw zmarł Ruediger Ewald w 1664 r. Według umowy spadkowej
z 23 XI 1653 r., Świerzno odziedziczyła wdowa, Sophie Juliana von Manteussel; ona ustanowiła 24 I 1665 r. Ruedigera von Massow z Dretynia opiekunem jej syna Heinricha i kazała
sporządzić spis dóbr. Potem wyszła za mąż za Bogislausa von Steinkeller - w 1668 r., „10
listopada został Bogislaus Steinkeller von Retzenhagen z panią Sophią Julianą Manteusseln
zaślubiony” - i wniosła dobra Świerzno w małżeństwo. Von Steinkeller sprzedał 14 VIII
1680 r. Świerzno Georgowi Christianowi von Massow w Kawczu, za 3800 guldenów321.
3.2.2. Lettowowie w Świerznie i Świerzenku
W czasie, gdy rodziny von Massow i von Lettow sprzeczały się o majątki, robiąc sobie
różne możliwe zarzuty w aktach oskarżenia, walczyli zjednoczeni o swoje prawa, które im
ograniczała rodzina von Muenchow. Sprawa dotyczy pozwolenia na polowania w Sępólnie,
Wiesenburg, i w Oberschlag. Von Muenchow kupili te majątki, świerznianie i Drawehner
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wierzyli jednak, że mogą nadal brać wapno, polować oraz łowić ryby. Od 1505 do 1516 r.
trwają pertraktacje, zostało wydanych 13 wyroków na korzyść von Muechow. Potem doszło
do ugody, którą świerznianie dotrzymywali „jako uczciwe od szlachty, tak długo jak my
i Ruediger von Lettow żyjemy”. Spór został ponownie podjęty przez ich spadkobierców i
trwał do 1546 r., kiedy to został zakończony przez książęcą „decyzję”. Następuje 24 lata spokoju. Gdy w 1568 r. książę Pomorza Barnim obdarował von Muenchow dobrami, von Lettow
spierali się o granicę, spór zaczął się od nowa. W 1603 r. uznano sądownie, że von Muenchow mieli oznaczyć swoje granice dla ochrony a oskarżeni zostali zobowiązani do pokrycia
kosztów. Przeciw temu została powołana izba sądowa, a przez to spór został przeciągnięty do
1657 r., czyli 54 lata. W tak długim czasie brało w nim udział 22 różnych von Lettow, Lukas
von Massow, Mathes von Massow. W sądzie zapisano 4500 stron papieru.
Rysunek 8. Herb rodu von Lettow

Andreas von Muenchow, przez wycięcie drzew, wywołał ataki
na majątek von Lettowów, Valentina i Ruedigera von Massow,
właścicieli w Świerznie, Świerzenku, Białej i Kamnicy. Dla swej
obrony von Muenchow mógł jedynie podać, że przeciwnicy napadli
na jego dobra i zmienili granicę. Należy o tym pamiętać, że zmiana granic była przedmiotem
pierwszych sporów. Prawdopodobnie proces trwał za długo, dlatego Andreas dochodził prawa
siłą. On to wyrugował von Lettow z bobięcińskiego jeziora i założył dla siebie młyn.
Rysunek 9. Herb rodu von Lettow322

W tym czasie von Lettow zbierali swoje siły do sporu. Pod
dowództwem Hansa, Azmusa i Dinnies von Lettow, jak również braci
Valentina i Ruedigera von Massow, 200 mężczyzn napadło na majątek von
Muenchow niszcząc jeden z tamtejszych młynów. Ze stawu powierzchni
12 mórg spuścili wodę i zniszczyli zapory. Koła młyńskie, skrzynie zostały
rozbite, okna i drzwi zniszczone, ziarno i mąka zostały rozrzucone na ziemi i rozdeptane,
a wdowa po młynarzu została, mimo jej próśb, obrabowana, a jej dobytek zniszczony. Napastnicy przewrócili beczkę do masła z mlekiem, rozbili krosno tkackie i podarli przędzę.
Również pieniądze, pięć guldenów, które młynarzowa trzymała schowane w łóżku, zabrali.
Tak samo garnki z kapustą rozrzucili nad ogniem. Służącej, która worki z ziarnem z Sępólna
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przyniosła, a która ich nie chciała wydać, zakrywając je swoim ciałem, przyłożono do piersi
strzelby i strzelano przy jej głowie. Osła, wartego 14 talarów, zabrali ze sobą; potem ścięli
zbójcy - jak oskarża Andreasa von Muenchow - „ponad 100 dębów i drzew bukowych, klejnot jego majątku oraz inne drzewa”. W końcu wymierzyli położenie nowej wsi.
W tym samym czasie wysłano kilku mężczyzn do Muenchowa. Parobkowie mieli zawiadomić Andreasa o tym, co się wydarzyło; na szczęście był on w podróży. Gdy powrócił,
zniszczył powstałą wioskę (3 domy) i odebrał bukowinę, beczki z prochem i artykuły spożywcze. W końcowym wyroku sądowym, na wniosek von Muenchow, został przyznany von
Lettow majątek w Gamnitzer i wrzosowisko Wołczy. Koszty sądowe zasądzono Andreasowi
von Muenchow oraz pewną karę pieniężną323.
3.2.3. Nieporozumienia między Lettowami a Massowami
W dawnych czasach posiadacze dóbr zostawali uznani jako ich pełnoprawni właściciele
dopiero wtedy, gdy posiadłość zatwierdził im władca. Aby to uzyskać proponowali swoje
dobra księciu jako lenno. Książę badał czy wszystko jest w porządku, czy posiadacz nie wypędził wcześniej siłą innego. Gdy nie znalazł żadnego zastrzeżenia, dawał posiadaczowi list
lenny lub, gdy takie lenno było już przy tej samej rodzinie – dawał im „wolną rękę”.
Aby uzyskać uznanie władcy, posiadacze musieli wspomagać go w czasie wojen
i wypraw wojennych. Ile każde lenno musiało wystawić było dokładnie ustalone. Dzisiaj324,
w przypadku wojny zaciągnięty byłby każdy użyteczny koń. Wiemy, że te konie już w czasie
pokoju są przeglądane. Gdy wybuchnie wojna, wystawione konie opłaca państwo, które kupuje je za dobrą cenę. Ze starego obowiązku lennego pozostało tylko to, że właściciel musi
wystawić swój zaprzęg państwu, jeżeli jest ono zagrożone przez nieprzyjaciela.
Do utworzenia sił zbrojnych, służy u nas od 90 lat, powszechny obowiązek służby wojskowej, który wciąga do obrony ojczyzny każdego poddanego, bez wyjątku. W czasach książąt, elektorów brandenburskich i pierwszych pruskich królów były inne zwyczaje. Żołnierze
byli werbowani za taki zadatek, jakby teraz dano służbie „talerz śmieci”. Potem służyli pułkownikowi, który brał ich na żołd albo szli do innych, gdy myśleli, że dostaną więcej i będą
mieli lepiej. Dochodziło do tego, że najemnicy służyli Francuzom przeciw Brandenburczykom, ale też przy wojskach brandenburskich przeciw Szwedom.
Za posiadłość w Świerznie, ponieważ było zobowiązane księciu w lennie, musiał
w 1523 r. Ulrich von Lettow wystawić 2 konie, Michael von Lettow 1 konia. Świerzno było
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wtedy w lennie von Letowów i to już od około 1400 r., gdy osiadł tu Witzke von Lettow, który odziedziczył obydwie części Świerzna po ojcu. W 1519 r. część Świerzna przeszła
w posiadanie von Massowów. Luedcke von Massow zamienił swoje dobra w Klęcinie
z Lettowami za ich udziały w Świerznie. Lettowowie nie opuścili Świerzna, w 1601 r., oprócz
Świerzenka, Gatki, Malęcina, Kawcza - Świerzno również było oznaczone jako ich własność.
Lettowowie otrzymali w 1601 i 1665 r. od władzy „wolną rękę”. W ich prośbie do ostatniego
księcia Pomorza piszą: „Ponieważ wszystkie dobra w posiadaniu Massowów pochodzące od
nas Lettowów, są pomieszane jeszcze do dziś i wspólnie będą służyć łaskom książęcym”325.
Pomieszanie posiadłości powodowało kłótnie. Wówczas rozwiązywane one były przemocą, potem jednak skrzywdzona strona udawała się z oskarżeniem do sądu w Stargardzie.
Mam przed sobą dokumenty kłótni. Proces odbywał się od 1546 do 1662 r. a więc 116 lat.
W ciągu tego czasu zostało zużytych 2542 arkuszy papieru. W Świerznie odbywały się również walki. Mówi o tym treść dwóch oskarżeń, które chcę tu krótko przedstawić.
W 1540 r. Ulrich i Hans von Lettow oskarżają Lutcke Massow i jego synów (Lorenz,
Valentin i Kurdt):
1. Na ziemiach należących do Okunina Massowowie wyrządzili pokrzywdzonym „rozmaitą, swawolną, niesprawiedliwą przemoc, bicie drewnem, zniszczenie pszenicy”.
2. Lütke Massow zagarnął jedną połowę Tamnitz, która należała do Lettowów
i ją zagospodarował.
3. Lorentz i Valentin Massow napadli poddanego Hansa von Lettow ze Świerzna
w jego domu i mocno pobili. Lütke Massow wyjaśnia, że chłop ten wciąż wyrządzał mu
szkody, kradł owce ze stada. Gdy był w Świerznie zachowywał się niekulturalnie, groził mu
podcięciem gardła, obrażał jego synów.
W 1541 r. Ulrich von Lettow oskarża Lütke von Massow i jego synów:
1. Lütke von Massow przed laty, gdy był kapitanem w Darłowie, napadł na lenno oskarżającego w Tichow i zabrał mu pszenicę z pola.
2. Lütke von Massow zabrał z dwóch majątków, które oskarżyciel miał w Świerznie
owies – z 4 Hufen; natomiast, gdy Ulrich von Lettow chciał to pole ponownie uprawiać, przepędził jego syna i chłopa z pola.
3. Z łąki na terenie należącym do Malęcina, Massow zabrał mu przemocą siano
oraz połamane brzozy na wrzosowisku Malęcino, kazał też zniszczyć pocięte listwy.
4. Lütke von Massow kazał zniszczyć pokój na dworze kościelnym 5 lat temu,
a w tym roku zabrał dzwon kościelny, sprzedał go a pieniądze zatrzymał.
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5. Chłop oskarżającego został potraktowany przemocą przez oskarżonego.
W odpowiedzi na oskarżenie Massow tłumaczy każdy punkt oraz uznaje, że ziemia, na
której został skrzywdzony Lettow należała do niego. Pokój przy kościele sprzedał już wcześniej Mickes von Lettow, dzwon sam spadł na ziemię. Chłop skrzyczał jego syna. Gdy toczyła
się walka w sądzie, uzbrojeni chłopi walczyli pod dowództwem swoich panów. Mimo tych
niepojętych wrogości uważamy, że ci panowie pogodziliby się w przypadku konieczności
zwalczania wspólnego wroga326.
Przykładem zgody w przypadku sporu ze wspólnym wrogiem, jest porozumienie i ugoda podpisana z właścicielami Kołtek (Hölkewiese) i miastem Koszalin. Przedmiotem sporu
był las. Niżej przytoczony rękopis jest umieszczony na stronach Internetu przez dra Bodo
Koglin z Berlina327:
„Panowie Massow i panowie Lettow uznają pana porucznika Rüdigera Massow ze Świerzna jako współzainteresowanego. Zainteresowani panowie Kołtek zgadzają się na ugodę i kończą proces
przeciw niemu. Jako odpowiedź podpisuje wyżej wymieniony pan porucznik tę umowę i umowę z 4
czerwca 1704 r. z uznaniem panów Kołtek i miasta Koszalina. On zatrzymuje swoje należne prawa w
całym lesie razem ze swoimi kuzynami i panem Lettow. Ponieważ ta sprawa teraz została przedstawiona, chcą utrzymać wszyscy zainteresowani po wsze czasy tę umowę i ostatecznie wyrzekają się
wymówek. W przypadku nieporozumień, obowiązuje, mniej więcej, porozumienie jak zostało powiedziane, jak napisano i przeciwnie, w przypadku oszustwa, umyślnego uszkodzenia umowy i innych
spraw, ogólna zasada prawa nie obowiązuje, chyba, że została specjalnie poprzedzona słowami, niech
im w tym Bóg dopomoże.
Ten tekst został przed Bogiem sporządzony, od ręki podpisany oraz opatrzony pieczęciami. Tak
się stało w Kołtkach, 8 sierpnia 1706 r.
Matthias Heinrich von Below, radca dworu i radca konsystorza oraz jako przedstawiciel Joachima Friedricha von Lettow, Sępólno Małe - Rüdiger von Maßow, Świerzno - Konrad Friedrich von
Lettow, Matthes Ludwig von Maßow, Wołcza Wielka - Werner Ernst von Lettow, Wołcza Mała - Otto
von Maßow”328.
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3.3. Chłopi
Fot. 34. Chłopska studnia 1937 r.329

W miesięczniku parafialnym pastor Wilhelm
Busch tylko raz opisywał dzieje mieszkających tu
chłopów. „Ostatnim razem widzieliście, jak daleko szlachetnie urodzeni mogą sięgać w historii ich rodzin, niektórzy z Was myśleli przy tym, że dobrze byłoby poznać swoich przodków.
Im więcej wie się o swoich przodkach, tym więcej szanuje się swoją rodzinę; im dłużej ma się
u siebie przodków, tym się jest bardziej gorliwym mieć ich u siebie, a przy tym radość, która
jest przy opowiadaniu dzieciom o przodkach, oraz radość dzieci ze słuchania. Sens rodziny,
który mniej lub więcej macie, chcę pielęgnować i umacniać, chcę zachować wspomnienia
o przodkach, młodzież zachęcać by je utrzymać, a Wam więcej radości przy tym czynić. Daleko nie sięgają Wasze wspomnienia, jest to prawie jedno stulecie, ale mam w ręku nasze
księgi kościelne. Rozpoczynają się one w roku 1668, i chociaż są skromne w zapiski, nawet
miejscowości nie są zapisane, to jednak dojdziemy do początków XVIII wieku.
W historię naszych zagród chłopskich możemy sięgać do lat 1809. Chłopi byli wtedy
uzależnieni od pana, który mógł zabrać im zagrodę w każdym czasie lub też ją zamienić na
inną. Tak, że dziś jest trudno stwierdzić, czy dana zagroda była w posiadaniu jednej rodziny,
oraz czy jej członkowie zawsze byli chłopami. Dlatego nie jesteśmy w stanie określić właścicieli poszczególnych zagród. W pierwszym rzędzie chcemy najpierw spróbować określić historię rodzin.
Powinienem zacząć od Świerzna, ale tu są szczególne trudności. Zagrody zostały prawie wszystkie podzielone, nie mogę dotrzeć do ich właścicieli, dziś też nie jest dla mnie
wszystko jasne. Potem nastąpią następne wioski, miejscowości. Również w Gatce, Bobięcinie
i w Białej były kiedyś chłopskie zagrody, które zostały z biegiem czasu wykupione przez
możnych. W protokole powizytacyjnym z 1668 r., jest zapisane: „w Świerzenku jest 13 Hufen, każdy daje jeden korzec żyta. Jest 5 parobków”. Wtedy było 13 chłopów i 5 parobków.
Z czasów pastora Fernera - a więc 1746 r. - jest spis darów na parafię, który daje pewne spojrzenie na tamtą sytuację. Są wymienione zagrody chłopskie: 1. Caspar Dumrese, 2. Hans
Christian Krumrey, 3. Martin Dumrese sen., 4. Juergen Krupp, 5. Martin Spott, 6. Christian
Chrun, 7. Michael Ren, 8. Christian Hitze, 9. Jakob Krupp, 10. Martin Dumrese jun. ½ Hof.

den 8 Septembr: Anno 1706 M Below alß Unterhändler. JF. v. Lettow, Rüdiger v. Maßow, Conrad Fridrich v. Lettow,
Mattheß Ludwig v. Maßow, Werner Ernst v. Lettow, Otto v. Maßow".
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Natomiast wg spisu z 1799 r. są wymienieni: 1. Christian Dumrese, 2. Johann Krumrey,
3. Christian Krumrey, 4. Jakob Krumrey, 5. Martin Dumres, 6. Christian Vollmann, 7. Martin
Krupp, 8. Witwe Spotten, 9. Michael Koenig, 10. Schulz Michael Renne, 11. Johann Laurenz.
Żaden z dzisiejszych chłopów nie nosi takiego nazwiska; jak niektórzy są przez małżeństwa powiązani, zobaczymy to na poszczególnych rodzinach”330.
3.3.1. Dumresowie
Fot. 35. Zagroda chłopska w 1937 r.331

Na początku XVII wieku są wymienieni
Daniel i Christian, (zm. 1741 r.) Daniel, „1673
ożeniony z Anną Liezen”, (zm. 1697 r.).
Prawdopodobnie miał jednego syna Christiana, którego syn Christian (ur. 1723 r.) zm.
jako parobek w 1772 r. Christians, „w 1689 r. z Anną Khwatz ożeniony” zm. w 1741 r., synowie Martin i Caspar byli około roku 1740 chłopami.
Martin (ur. 1702 r., zm. 1777 r.), miał jednego syna, Martina (ur. 1741 r.), który ożenił
się z córką półchłopa, Michaela Nimza ze Świerzna, który w 1781 r. nieszczęśliwie zginął
przez wypadek w stodole. Wdowa po nim wyszła w 1782 r. za mąż, za Christiana Vollmanna
(ur. 1752 r., zm. 1825 r.). Zachował swoją zagrodę do 1809 r., która jest teraz podzielona na
Rummern IV i V. Syn z pierwszego małżeństwa, Martin (ur. 1775 r., zm. 1830 r.), pozostał
najpierw przy swej matce, ożenił się z Evą Koenig (zm. 1847 r.), był w 1804 r. poddanym,
a następnie właścicielem. Jego jedyne dziecko, Dorothee Luise, wyszła za mąż w 1826 r. za
Martina Friedricha Dufta; drugi syn, Joahim Friedrich Duft, zmarł w 1876 r. Jego synowie,
Wilhelm (ur. 1830 r.) i Karl August Duste (ur. 1832 r.) w 1864 r. podzielili trzeci dziedziniec.
Ostatni oddał w 1892 r. swój udział córce Auguście.
Caspar (ur. 1708 r.) był chłopem jeszcze w 1779 r. Miał dwóch synów, Christiana
i Martina. Christian przekazał zagrodę ojcowską. Był ożeniony z wdową, Barbarą Marią Resunn (ur. 1765 r., zm. 1797 r.), a potem z wdową Engelke z Kamnicy. Jego syn, Christian (ur.
1781 r.), ożenił się z córką Christiana Vollmann, Dorotheą Luise (ur. 1783 r., zm. 1840 r.),
a przez to otrzymał zagrodę Dumrese IV oraz V. Dzieci Christiansa, Johann (ur. 1816 r., zm.
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1880 r.) oraz Georg Erdmann Michael Witt (ur. 1808 r., zm. 1870 r.). Syn Johanna, Carl Johann (ur. 1850 r., zm. 1881 r.). Wdowa po nim wyszła za mąż w roku 1882, za obecnego właściciela, Karla Gallem z Świerzna.
Martin, inny syn Kaspara (ur. 1753 r., zm. 1825 r.) miał w 1779 r. połowę zagrody parobków. Jego pierwszą żoną była od 1779 r. Dorothea Krupp (zm. 1780 r.), drugą Anne Marie
Tillner (ur. 1764 r., zm. 1834 r.), córka chłopa Jacoba Tillner ze Świerzna. Martin został właścicielem w 1809 r. Zagrodę nr IX otrzymał bratanek jego żony, Friedrich Erdmann Nimtz
(ur. 1797 r., zm. 1857 r.). Po nim właścicielami byli: jego córka Charlotte Nimtz i jej mąż
Julius Thom. Po nich w 1878 r. byli Rochard Zernin, Julie Wilhelminevon Jutrezenka, od
1898 r. Lipkow, a od 1900 r. Emma Auguste Heter”332.
3.3.2. Warunki życia chłopów
Ogólne zasady, normujące warunki bytu chłopa pańszczyźnianego na Pomorzu, ujęte
zostały w zarządzeniu książęcym z roku 1616 pod nazwą: „Rozszerzona i objaśniona ordynacja dla chłopów i owczarzy”333. Ordynacja ta zawiera szereg przepisów, regulujących drobiazgowo nawet prywatne sprawy chłopów i z tego względu dostarcza mnóstwo ciekawych wiadomości o poziomie życia wsi pańszczyźnianej. Należy tu dodać, że stosunki na wsi pomorskiej nie różniły się wiele od stosunków, panujących w krajach sąsiednich, a szczególnie na
pogranicznych ziemiach ówczesnej Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej, zaopatrzone w objaśnienia, fragmenty owej ordynacji:
a. zakazy polowania
Właściciele majątków rezerwowali sobie polowanie na bardziej cenną zwierzynę. „Zakazuje się wszystkim parobkom, młynarzom, krawcom, kowalom, owczarzom, kotlarzom,
tkaczom i pastuchom, poważnie pod groźbą kary 20 guldenów, [...] strzelania, polowania zajęcy lub innej dziczyzny, jak również wybierania jajek ptakom. A zwierzchność każdej miejscowości winna zwrócić uwagę na to, aby chłopom sidła i strzelby, które używają do polowania lub strzelania, odebrano. Gdyby ktoś z panów danej wsi na takich ludzi patrzał przez palce
oraz należytych środków przeciw nim nie użyje, zezwala się drugim, którzy we wsi są także
uprawnieni do przeprowadzania takich egzekucji, odebrać im sidła i strzelby, w ten sam sposób mogą to czynić ci w sąsiednich wsiach, jeśli napotkają na swoim gruncie takich niedozwolonych strzelców, a jeśli im nie mogą dokonać zajęcia na gorącym uczynku, to winni
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o tym donieść naszemu sądowi nadwornemu, a jeśli znajdują się pod jurysdykcją naszych
zarządców, to owym, którym nakazujemy, po otrzymaniu zawiadomienia odebrać fuzje,
a opornych uwięzić [...]”.334
b. zakaz urządzania wystawnych przyjęć
Bardzo szczegółowe przepisy ograniczały możność wyprawiania hucznych wesel,
chrzcin itp. przez chłopów. Miały one na celu kontrolę nad nadmiernymi wydatkami, które
mogłyby zachwiać ekonomicznie gospodarstwem chłopskim, a tym samym podważyć jego
wywiązywanie się ze świadczeń na rzecz dworu.
„Wszyscy chłopi, sołtysi, młynarze, owczarze w naszym kraju winni na uczty weselne
wyłącznie swoich najbliższych krewnych, jednak nie ponad trzy stoły, przy każdym po 10
osób (między nimi państwo, jeśli przyjdą, proboszcz, mężczyźni i kobiety, panny, dzieci, parobcy i czeladź, młodzi i starzy), zwołać i poprosić, a nad tę liczbę nikogo, pod karą jednego
guldena za każdą pozostałą osobę, nie zaprosić względnie mieć obecnym; do tych 30 osób nie
są dzieci i czeladź, należące do weselnego domu, wliczone. Nie należy też innych podarunków i prezentów ślubnych dawać, prócz jabłek, gruszek, orzechów i innych owoców, pod
karą w wysokości podwójnej wartości podarunku, dawanie natomiast całych lub pół beczki
piwa będzie przekroczeniem niniejszej ordynacji; także należy tylko dwa posiłki, jeden w poniedziałek, drugi we wtorek, składające się z trzech zwykłych dań, sporządzić, a najwyżej
razem 6 beczek piwa wypić, a śniadania wraz z wetami zupełnie znieść i we wtorek wieczorem wesele całkowicie zakończyć. Błogosławieństwo małżonków winno zaraz po ślubie nastąpić, a nie należy odkładać je do następnego dnia i spowodować tym większych zachodów.
W niektórych miejscowościach nie mogą ludzie z ubóstwa 6 beczek piwa wytoczyć na weselu, tam wolno zwierzchności takowe na 4 beczki obniżyć335.
Nie chcemy również oczekiwać, aby jak się w niektórych miejscowościach dzieje, goście po skończonym weselu piwo i żywność znosili, wyrządzając tym szczególne marnotrawstwo i nakazuje się niniejszym za każdy ponadto wydany posiłek ukaranie winnych 3 talarami
grzywny, a za każde inne jedzenie l guldenem; do ponad to wydanego piwa stosuje się po-
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przednio wspomniane kary i przepisy. Kowale, zagrodnicy i pasterze mogą najwyżej 15 osób
zaprosić, dwa posiłki wydać, tylko dwie beczki piwa wypić, a wszystko, co powyżej chłopom
nakazano, winni także dotrzymać i są zobowiązani do unikania przekroczeń pod groźbą tych
samych kar.
Ponieważ w wielu miejscowościach uznano, że we wsiach, gdzie odbywają się wesela,
wszyscy sąsiedzi tej wsi obciążają się wielkimi kosztami, urządzają biesiady, dużo marnują
i zjadają, tudzież w niektórych miejscowościach inne wielkie nieporządki się czyni, osobliwie
tym, że weselnicy od jednego sąsiada do drugiego przez całą prawie noc wybiegają i niepotrzebne wyjadanie i inne szkody wyrządzają, więc należy to w przyszłości znieść i zaproszeni
goście winni na miejscu, gdzie odbywa się wesele, jeść i pić i całkowicie się od rozchodzenia
po innych domach, wyjadania i nieporządków wstrzymać; jeśliby zaś ktoś się temu sprzeciwiał, musi, ilekroć to się zdarzy, gość i gospodarz, każdy po 2 guldeny kary zapłacić. Nie
wolno też nikomu, niech nim będzie, kto chce, nieproszonemu na wesele przyjść, tańczyć,
jeść albo pić, pod karą 2 guldenów [...]
Jeżeli zwierzchność danej miejscowości okaże się w wykonaniu niniejszej ordynacji
opieszałą, a jak przy końcu poprzedniego rozdziału pomyślano, nadzorem i karą winni się
nasi zarządcy zajmować, a ponieważ w niektórych miejscowościach nadużycie się wdziera
tego rodzaju, że parobcy z sąsiednich wiosek gromadami na wesela, chociaż nie są proszeni,
nacierają, w takim wypadku winna każda zwierzchność im z powagą i siłą opór stawić;
w końcu, jeśli sami chłopi są temu winni, wesele takie należy zakazać, chyba, że zawczasu
o tym swojej zwierzchności doniesiono.
Jeśli wieśniak wyprawia chrzciny, nie powinien sobie koniecznie żadnych kosztów czynić lub kogoś zaprosić, bo dla biednego męża jest największą niedogodnością doczekać się
licznych gości i gotowania, ponieważ żona jego jest jeszcze przykuta do łoża, a on musi
wszystko u obcych ludzi zamawiać. Nie należy też chrzcin ponad 2 dni, a w żadnym wypadku
do czasu, aż matka do kościoła się uda, przełożyć. Jeśli jednak położnica chrześcijańskim
zwyczajem do kościoła się uda, wolno mu, gdy zechce, samego proboszcza, kumów i wreszcie sąsiadki, które były obecne przy urodzeniu dzieciątka zaprosić, a liczba ta może być
mniejsza, ale żadną miarą podwyższona; także nie może kum w podarunku chrzestnym więcej
niż 4 szelągi sundyjskie, najwyżej jednak 16 szelągów sundyjskich, a żadnego podarunku
położnicy na łoże lub kołyskę oraz żadnego ubioru chrzestnego dać, pod karą w wysokości
podwójnej wartości zakazanego prezentu. Na takich chrzcinach wolno tylko jeden posiłek,
składający się z trzech lichych i zwykłych potraw podać, a nie więcej niż jedną beczkę piwa
wypić, a nie wolno nadto chłopom nic z wesel, uczt lub chrzcin dla zapobieżenia nadużyciom
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(tak wielokrotnie przy tym odczuwanych) posyłać. Również kaznodzieje i pastorowie winni
się stosownie do wyżej oznajmionej ordynacji o weselach i chrzcinach wiejskich zachowywać, atoli jeśliby chcieli jedną zwykłą potrawę więcej zjeść, jest im to dozwolone, lecz nic
ponadto pod groźbą poprzednio nakazanych i ustanowionych kar.
Kościelni wszakże winni się do wszystkich wyżej nakazanych punktów z powszechnej
ordynacji dla chłopów stosować [...]. Podczas czuwania przy zmarłych niech nikt nie śmie
żadnych niepotrzebnych wiktów stosować, jak również innych swawolnych i przykrych rzeczy zebrana zewsząd czeladź niech nie wyrządza; chcemy, aby zmarli nie pozostali ponad
jedną noc niepochowani, do czuwania nie młoda czeladź, lecz na miejscu osiadłe osoby były
proszone, a przychodzącym nic ponad 4 grosze pomorskie, a jedzenia w ogóle nie dawano.
Jeżeli ktoś, kto jest zamożnym, chce po odbytym pogrzebie najbliższym krewnym posiłek
dać, wówczas zezwala się na to w granicach jednego stołu i trzech zwykłych dań, także wolno
najwyżej tylko jedną beczkę piwa dać, jeśli chodzi o chłopów i im równych, jeśli chodzi
o innych, tylko połowę tego wytoczyć i wypić”336.
c. ograniczenia strojnego ubierania się
Podobny cel miały przepisy zabraniające chłopom bogatszego ubierania się. Ponadto
poczucie nierówności stanowej nie pozwalało, aby poddany mógł ubierać się podobnie jak
przedstawiciele wyższych stanów.
„Zwykły chłop na wsi, najemnicy i wyrobnicy, jak również ich żony, dzieci i czeladź
nie mogą innego ubioru jak z materiału lub sukna swojskiego wyrobu, lub z tego, co w sąsiednich miejscowościach najtaniej wyrabiają, a zamożniejsi nic lepszego od zwykłego angielskiego nosić. Również ubiór chłopa nie powinien być pokrojony ani jedwabnymi sznurami, aksamitem lub innym jedwabiem oblamowany; tak samo winny być kaftany do wybornego lub lepszego ubioru wyłącznie z tej samej tkaniny, lub barchanu i nic ponadto lub lepiej
niepokrojone, nie oblamowano i bez dalekich rękawów uszyte, a także noszone. Chłopi i parobkowie nie mogą żadnych strusich piór, jedwabnych podwiązek u spodni ani beretów nosić,
lecz muszą się zwykłym kapeluszem bez jedwabnej podszewki, oblamowania lub sznura zadowolić, tak samo są im zabronione dziane pończochy, a dozwolone wyłącznie wełniane,
które sami mogą zrobić i farbować.
Także nie mogą mężczyźni i kobiety wśród chłopstwa żadnego złota, pereł, jedwabi,
koszul haftowanych złotem, jedwabiem lub cienką nitką, nosić; do kołnierzy i chustek na szyję należy nie zagraniczne, lecz własne samorodne płótno użyć, nie przystawiać do nich innych
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rzeczy lub koronek prócz tych, które chłopki i dziewki z uprządzonych przez siebie nici lichymi wzorami same mogą zrobić; kołnierze te winny być złożone przez nie, a niewysyłane
do miast lub w inny sposób za nie płacono. Podobnie nie mogą żony chłopów, córki i dziewki
żadnych czepków, czapek, kabatów ani surdutów złotymi szlaczkami albo krajankami, jak
również żadnymi złoconymi pasami, koralami, sznurkami ani pozłoconym srebrem lub miedzią (wyjąwszy ich czopy i haftki), ani aksamitem lub jedwabiem oblamować, tudzież pantofli złoconych jak i korduańskich bucików nosić, ani do ozdoby lub ubioru użyć. Jednakże
dziewki i panny mogą czopy ze sprzączką nosić, także żony chłopów mogą nosić kaftanik lub
stanik ze zwykłej angielskiej tkaniny, a podbite wyłącznie lichymi futerkami z baranka lub
owcy oraz z oblamowanym dokoła kołnierza lub na staniku brugijskjim atłasem na szerokość
dłoni albo, podług zamożności, wysadzane srebrnymi spinkami, które jednak nie mogą być
pozłocone. Zbytkowności, które się w niektórych miejscowościach u żon chłopskich i ich
córek, zwłaszcza u córek sołtysów, młynarzy i owczarzy, zauważa, przez noszenie jedwabnych kaftaników i staników z atłasu337, adamaszku338, tobinu, taftu339, karteku, a nawet aksamitu340 lub półaksamitu, z jedwabnymi tasiemkami lub frędzlami, chcemy niniejszym wraz
z aksamitnym odzieniem kres położyć.
W przypadku, gdyby mężczyźni, kobiety, dzieci, parobcy, dziewki, wyrobnicy niniejszą
ordynację, wydaną z powodu zbytecznego i nieporządnego ubioru, zdobienia i strojenia przekroczyli, należy taką osobę najpierw jednym guldenem grzywny ukarać, a jeśli się mimo to
nie poprawi, a zbytecznego ubioru, stroju lub ozdoby nie zdejmie, to ubiór, strój lub ozdoby,
które wbrew naszemu zakazowi będą noszone i używane, ulegną przepadkowi lub sam zostanie przez zwierzchność danej miejscowości ukarany [...]”341.

3.4. Zwyczaje na wsi pomorskiej (1905 r.)
3.4.1. Zwyczaje i obyczaje latem
Wielki Czwartek. W tym dniu od 11 - 12 godziny przed południem, ze szczególnym
upodobaniem myte są garnki. Młode dziewczyny sadzą mirtę, ponieważ to daje nadzieję na
szybki wzrost. Również posiadacze pieców, w tym dniu nie lubią, aby w ich piecach pieczono, ponieważ pola, nad którymi dym z nich się roznosi, cierpieć będą suszę a ziarno będzie się
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atłas (ar. atlas ‘gładki’) technol. gładka tkanina z jednej strony błyszcząca, z drugiej matowa.
adamaszek (naz. Damaszek m. w Syrii) jedwabna, lniana lub bawełniana jednobarwna tkanina o atłasowym splocie
i charakterystycznym wzorze z jednej strony matowym, a z drugiej błyszczącym.
339
tafta (fr. taffetas z pers. tafta ‘tkanina’) technol. jedwabna tkanina o delikatnym połysku, szeleszcząca przy poruszaniu,
mieniąca się kilkoma barwami, używana najczęściej na suknie balowe i wieczorowe.
340
aksamit (ś. łc. samitum z gr. heksámiton ‘składający się z sześciu nici’) technol. tkanina jedwabna lub bawełniana, pochodząca z Indii; używana m.in. jako obicie mebli.
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Sczaniecki M., Śląski K., Dzieje Pomorza Słupskiego, Wyd. Poznańskie 1961, s. 82 – 83.
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słabo rozwijać. W następnym dniu, w cichym Wielkim Piątku, ludzie wstrzymują się, jeśli to
możliwe, od spożywania potraw mięsnych, wybierając w ich miejsce ryby, a tam gdzie ich nie
ma, dania z jaj lub ryżu. Ten, kto spożywa mięso, będzie cierpiał w czasie nadchodzącego lata
od ogromnej plagi komarów.
Pierwszego dnia dni wielkanocnych istnieje zwyczaj „przynoszenia wody wielkanocnej”. Ludzie każdego wieku spieszą przed wschodem słońca do źródła płynącej wody, aby jej
nabrać i zanieść do domu. Przyniesiona woda jest używana do mycia ciała w wielkanocny
poranek, i częściowo zachowana w butelkach. Według wierzeń, przez umycie się wodą wielkanocną zostaje wzmocnione ciało i uchronione w przyszłości od chorób. Woda zachowana
w butelkach jest używana często jako lekarstwo, które ma pomóc przy chorobach z gorączką.
Jednak zachowuje ona swą uzdrawiając moc, jeśli podczas przynoszenia w drodze, po nią i z
nią do domu, nie rozmawia się z nikim. Również przypisuje się moc uzdrawiającą jedzeniu
jabłka w poranek wielkanocny, tzw. wielkanocnego jabłka albo jajka, które podczas gotowania owinięte w kolorową wełnę otrzymuje kolorowe zabarwienie342.
Chcę wspomnieć też o nocy Walpurgi343. Jak wszędzie w Niemczech, uważa się, że czarownice tej nocy udają się na szczyt góry, stawia się kij od miotły lub długą wąską deskę,
którą używa się do opiekania ciasta chlebowego, jako środek podróży przed drzwi i maluje się
każde drzwi trzema krzyżami, aby czarownicom zabronić wejścia do domostw, aby nie wyrządziły żadnej szkody ludziom i zwierzętom. Również powszechnym zwyczajem jest ozdabianie domów gałązkami brzozowymi lub słomą kukurydzianą i tatarakiem przed Świętami
Zesłania Ducha Świętego. Zauważyłem, że niektórzy ludzie przechowują ten tatarak na podstawie łóżek, aby robactwo się nie gromadziło. Również dzień św. Jana, 24 czerwca, nie jest
bez znaczenia dla naszego ludu. Tego dnia przed południem, pomiędzy 11 - 12 godziną, zbierane są różne zioła, jak dziurawiec, cudowne zioła Jezusa, oraz trzy kolorowe fiołki, aby później zostały użyte jako zioła lecznicze dla zwierząt. Zostają wystawione na słońce wszystkie
ubrania, łóżka, ponieważ tego dnia słońce ma szczególne działanie niszczące na robactwo, jak
mole, itp. Jeszcze większe znaczenie ma 30 czerwca, jako środkowy dzień roku, a który
w ludowym języku nazywa się „Abdon”. Jest on dniem, w którym się smaruje lub delikatnie
wysusza narośl na ciele rozkładającym się lub więdnącym przedmiotem. Tak długo, aż dany
przedmiot zgnije lub uschnie, powinna ludzka słabość zginąć.
Wiele zwyczajów i obyczajów wiąże się ze żniwami. Dzień pierwszy, w którym rozpoczyna się koszenie, jest najważniejszym; nazywa się go „wielkim dniem”. Kosiarze ozdabiają
342

Max Manke, Lehrer in Kaffzig, w: Monatsblat..., 1906, s. 87-88.
Walpurgi noc - z 30.IV na 1.V, kiedy, wg legend średniowiecznych, odbywały sabaty czarownic na górze Brocken
(najwyższy szczyt w górach Harcu - 1142 m)
343

Mieszkańcy

85

kosy a ci, co wiążą, ozdabiają grabie wiązankami, z długich wstęg kolorowego papieru.
W tym dniu jest także robiony wyjątek dotyczący wyżywienia pracowników. Jest więcej pieczonych ciast i przygotowanych ogólnych potraw tak, że ten dzień jest bardziej uważany za
dzień świąteczny niż za roboczy. Ten dzień kończy się często małą zabawą. Od teraz upływają dni żniw w ciężkiej pracy.

Fot. 36. Chłopi z wieńcem żniwnym 1938 r.344

Jeśli podczas koszenia właściciel lub jakaś inna obca osoba wejdzie na pole żniw, zaraz
biegnie do niej wiążąca, owija ramię tej osoby kolorową wiązanką lub z kłosów i mówi następujące powiedzenie:
Usłyszałam, że, jakiś obcy pan przyszedł.
Wiążę pana pięknymi rzeczami,
pięknymi sprawami,
nie umiem mówić dużo komplementów.
Nie weźmie mi pan to za złe,
że, jestem grubiańska,
i że, grubiańską wiązanką
związałam pańską białą dłoń.
To czynię nie za piwo lub wino,
lecz jedynie z samej czci345.
Chcę wspomnieć o jednym zwyczaju, który ma miejsce w ostatni dzień żniw. Każdy
kosiarz stara się, aby móc skosić ostatnie kłosy. Z nich jest potem robiona ludzka figura, tzw.
„stary”. Zostaje ona dana właścicielowi a przy tym mówi się następujące powiedzenie:
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Fot. 37. „Stary”

Przynoszę „starego”, którego pan zatrzyma.
Grabiliśmy w czasie zimna oraz upału
i pracowaliśmy, pociliśmy się.
Lecz teraz życzę panu obfitego stołu,
na wszystkich czterech rogach pieczonej ryby,
na środku butelki wina:
wtedy mogą państwo być weseli.
A pani życzę pęk kluczy w ręku,
aby mogła prowadzić gospodarstwo w dobrobycie.
Pan będzie mógł wygodnie ze „starym” wypoczywać346.
Po zakończeniu żniw odbywają się dożynki. W tym dniu dziewczyny (służące) przynoszą państwu wieniec dożynkowy, wieniec w rodzaju korony z różnych rodzajów zboża, liście,
kwiaty, kolorowe wstęgi. Dwie dziewczyny niosą ten wieniec, pozostałe im towarzyszą. Jedna z niosących deklamuje taki wierszyk:
Ten wieniec z kwiatów i liści,
drogi Bóg dał dobrą pogodę,
dobre ziarna, dobre zbiory,
w przyszłym roku drogi Bóg da nam znowuż coś.
Drogi Bóg da błogosławieństwo,
żebyście w przyszłości z nami w pokoju żyli.
Pan żył w pokoju i prawie,
nikt nie może się skarżyć na niego, ani dziewczyny ani słudzy.
Życzę panu drogi z goździków,
ławki z róż,
drzwi z diamentu,
a na dodatek z rozmarynu zasuwy347.

346
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Fot. 38. Wręczenie wieńca dożynkowego - 1938 r.348

3.4.2. Zwyczaje i obyczaje zimą
Obserwując rolnika tutejszej okolicy przy jego codziennym zajęciu, można przyjąć, że
jesień przynosi mu największą i najcięższą pracę. Ziemniaki, główny plon naszej okolicy, aby
zebrać, kto tylko raz widział rozciągnięte, często prawie nie objęte wzrokiem pola ziemniaczane, może sobie myśleć, jak wiele potu i pracy kosztuje zbieranie tego rodzaju plonu. Można jednak powiedzieć, jak ludzie idą weseli i powracają z pracy, ponieważ wiedzą, że wkrótce
zima rozpocznie swoje panowanie, w którą mogą zażywać odpoczynku. To nie tylko to, co
pozwala im pamiętać o zimie, jednak więcej, to są przyjemności zimowe, które zachowały się
do dzisiejszego dnia w różnych zwyczajach i obyczajach u naszych mieszkańców. O niektórych obyczajach i zwyczajach z naszej okolicy chcę opowiedzieć. Częściowo jak je sam przeżyłem, częściowo przez poznanie, gdy o nie pytałem. Odnoszą się one do świąt chrześcijańskich, które przeżywamy w zimie349.
Najpierw jest Boże Narodzenie, kilka dni po rozpoczęciu zimy. Tak, jak we wszystkich
regionach niemieckich, wieczorem w przeddzień święta zbierają się młodzież i starsi w kościele przy choince bożonarodzeniowej. W pozostałych wioskach miejscem wspólnego świętowania jest szkoła. Po zakończeniu tych pierwszych uroczystości widzi się na drodze przez
wieś w prawie każdym domu oświeconą choinkę, która jest otoczona przez rodzinę, aby
otrzymać przygotowane podarunki, słyszy się również pieśni bożonarodzeniowe. W tak godny sposób odprawiana Wigilia, zostaje zakłócona przez przebrane postacie, które chodzą od
domu do domu. Przedstawiają tańce oraz wszelakie psoty, aby otrzymać pieniądze lub jakieś
inne prezenty.
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Rummelsburger Land..., s. 7.
Max Manke, Lehrer..., s. 21.
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Fot. 39. Tak kiedyś wykopywano ziemniaki350

Zwykle chodzą we dwóch: jeden całkowicie owinięty słomą - ma przedstawiać niedźwiedzia - prowadzony na łańcuchu wokół szyi przez drugiego, który niesie w ręku kosz na
dary. Pielęgnuje się też tradycję występowania biednej kobiety a kiedyś również konia (białego konia) lub bociana. Dni Bożego Narodzenia przebiegają bardzo radośnie, odwiedza się lub
przyjmuje odwiedziny również poza faktyczne dni świąteczne. Pracuje się mało lub wcale
pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Wykonywanie niektórych z prac jest pogardzane, np. sprzątanie obór, ponieważ to przynosi choroby bydła, oraz pranie rzeczy, bo to
oznacza, że ktoś w danym domu miałby umrzeć.
Niewyczerpane są zwyczaje na ostatni i pierwszy dzień roku. Oba dni działają żywiołowo na fantazję ludzi jako początek i koniec długiego odcinka życia. Przede wszystkim dla
młodych ludzi ciekawe są wyrocznie miłosne w noc sylwestrową. Dziewczęta leją wosk
i wróżą przyszłość ze zmarszczonych i zębatych figur, puszczają na wodzie światła, rzucają
pantoflami, w ciemności otwierają śpiewnik i szukają odczytania przyszłości, kiedy i jak wyjdą za mąż lub, co ich spotka. Jest jeszcze jeden zwyczaj. Aby poznać przyszłość stawiane są
cztery talerze, każdy z nich jest napełniony albo piaskiem lub wodą, pieniędzmi i mirtą. Zainteresowana osoba wybiera jeden. Piasek oznacza śmierć, woda - niebezpieczeństwo utopienia
się, pieniądze - dużo szczęścia i bogactwo a mirta - ożenek.
Również w Sylwestra, przez gospodynie domowe pieczone jest pewnego rodzaju ciasto,
tzw. ciasteczka noworoczne, z których każde żyjące istnienie, czy to człowiek, czy też zwierzę domostwa, otrzyma swoje ciastko, aby od jakiejkolwiek choroby w nowym roku zostało
uchronione. Kiedy ciastka są gotowe, zostają rozłożone na słomie, aby ostygły. Jak tylko
ostygną, to tą samą słomą zostają obłożone drzewa owocowe. Także jeden fenig lub inne
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drobne pieniądze zostają zakopane przy korzeniach drzewa. Nazywa się to „obdarowywanie
drzew” i wierzy się, że przez to spowoduje się większą wytrzymałość drzew. Tak działo się
powszechnie jeszcze kilka lat temu, ale z powodu kilku wypadków zostało to zabronione
przez urzędy. Ten zwyczaj można jeszcze niekiedy zauważyć. Niektórzy ojcowie rodzin starają się gorliwie, aby ze świeżo ściętych gałęzi brzozowych związać trzyczęściową miotłę,
aby nią zamieść wąski pasek od stołu do drzwi wyjściowych, prawdopodobnie, aby usunąć
wszystkie troski o pożywienie w przyszłości. Zanosi miotłę do obory i wiesza za belką przy
wejściu do stajni.
Czas po Nowym Roku przebiega przy spokojnej i cichej pracy. Prawie całkowicie wymarł stary zwyczaj wspólnego zbierania się przy przędzeniu. Przez rozwój fabryk
w ostatnim półwieczu, domowe przygotowywanie płótna zostało zaniechane prawie całkowicie. Tylko starsi ludzie potrafią opowiadać o uroku tych wieczorów, jak się nie tylko żeńska
ale i męska młodzież zbierała, jak przy pracy w świetle łuczywa opowiadano stare opowieści
i historie oraz wspólnie śpiewano pieśni.
Ponownie wesołe zachowanie zauważa się przy zbliżaniu się czasu Wielkiego Postu.
Swoje natężenie osiąga w wieczór przed postem, „ostatki”, jak to jest nazwane przez lud. Tego wieczoru są pieczone specjalnego rodzaju ciasta, ciasta wielkopostne. W różnorodnym
przebraniu młode dziewczęta jako Matka Postu przechodzą od domu do domu, aby po wypowiedzeniu jakiegoś przysłowia otrzymać prezenty. Wieczór kończy się zazwyczaj tańcem,
przez który niejako żegna się zimowe przyjemności. Przez okres Wielkiego Postu, cicho
i spokojnie przygotowuje się do świąt Wielkiej Nocy351.

3.5. Zwyczaje na wsi pomorskiej (2004 r.)
1. Październik. Miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Każdego dnia w kościele
jest odprawiane nabożeństwo różańcowe. Składa się ono z wystawienia Najświętszego Sakramentu, odmówienia 5. tajemnic różańca, litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny,
modlitwy do św. Józefa, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Ci, którzy z różnych
powodów (wiek, choroba, złe samopoczucie) nie mogą przybyć do kościoła, odmawiają różaniec w domu z domownikami. Babcie często uczą w ten sposób swoje wnuki różańca, uczą
nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Odmawiając różaniec, można zyskać odpust pod
zwykłymi warunkami.
2. Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada. Ponieważ jest to dzień wolny od
pracy, wszyscy udają się na cmentarze do grobów swoich zmarłych. Już wiele dni przed uro351
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czystością na cmentarzach panuje ożywiony ruch. Są naprawiane uszkodzone nagrobki,
sprzątane opadłe liście, wokół widać porządek i czystość. Stawia się na nagrobkach kwiaty
i znicze352. Nieraz można zauważyć przesadę: znicze zajmują całą powierzchnię grobu
a kwiaty są sztuczne. W samą uroczystość na cmentarzach są odprawiane Msze św. i procesja
do grobów. Uczestniczy bardzo wielu, często przybyłych z daleka. W zachowaniu na cmentarzach są spotykane niewłaściwości, głośne rozmowy przy grobach a nawet palenie papierosów. Przy większości grobów panuje atmosfera skupienia, powagi i modlitwy. Ruch drogowy
przy cmentarzach jest utrudniony, wszelkie miejsca do parkowania są zajęte. We właściwy
dzień wspomnienia zmarłych, czyli we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) odwiedziny grobów są mniej liczne, przychodzą ci, co mieszkają na miejscu. W kościołach rozpoczyna się modlitwa za zmarłych, tzw. wypominki.
3. Andrzejki. Zakończenie starego roku kościelnego. Dzień związany z wróżbami
dziewcząt odprawianych w wigilię św. Andrzeja Apostoła, 29 listopada. Do najbardziej znanych wróżb należą: losowanie różnych przedmiotów o symbolicznym znaczeniu ukrytych pod
talerzykami lub kubeczkami (np. obrączka - szybki ślub, różaniec - stan zakonny) oraz wylewanie wosku przez otwór w kluczu i odgadywanie przyszłości z kształtu zastygłej masy woskowej lub jej cienia rzucanego na oświetloną ścianę. Z biegiem czasu wróżby i spotkania
andrzejkowe stały się zabawą zarówno dziewcząt, jak i chłopców.
4. Adwent. Rozpoczyna się nowy rok kościelny. Wiesza się tzw. wieńce adwentowe na
drzwiach domów lub na furtkach. Rzadko są wykonywane własnoręcznie, można je kupić
z łatwością. W kościele są odprawiane Roraty. Wczesnym rankiem wierni z roratkami
w rękach przybywają do kościoła. Nabożeństwo rozpoczyna się przy zgaszonych światłach,
palą się tylko roratki. Choć przykazania kościelne nie zakazują zabaw, to jednak nie ma zwyczaju zawierania ślubów w Adwencie. Niektóre lokale rozrywkowe organizują dyskoteki,
w ten sposób łamią ducha Adwentu, okresu radosnego, ale przede wszystkim pobożnego
oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa Pana.
5. Św. Mikołaja – 6 grudnia. Radosny dzień szczególnie dla dzieci. Są obdarowywane
drobnymi prezentami na pamiątkę św. Mikołaja biskupa. Agenci wielkich sklepów przebierają się w czerwone szatki, by zachęcić rodziców do zwiększonych zakupów. Na szczęście
dzieci jeszcze piszą listy do św. Mikołaja o prezenty, jako adres podają: Niebo.
352

Panie Jezu Chryste, Ty pocieszałeś ludzi opłakujących śmierć swoich bliskich i obiecałeś, że każdy, kto wierzy w Ciebie,
choćby umarł, żyć będzie. Wejrzyj na nas modlących się za zmarłych, którzy odeszli do wieczności.
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6. Wigilia i Boże Narodzenie. Jest to wyjątkowy dzień w roku. Wszyscy są dla siebie
bardzo życzliwi, zanikają tego dnia sprzeczki czy nieporozumienia. Kilka dni przed świętami
wysyła się kartki świąteczne z życzeniami do rodziny i znajomych. W każdym domu panuje
ożywiony ruch, widać radosną krzątaninę przy przygotowywaniu wieczerzy wigilijnej, stroi
się choinki (po okresie fascynacji sztucznymi, wracają do naszych domów choinki żywe),
wita z radością przybywających gości. Kto zapomniał, ma ostatnią możliwość poczynienia
zakupu prezentów dla najbliższych. Niektórzy, dając się powodować modą lansowaną przez
duże sklepy, przyozdabiają swoje domy świecidełkami na wiele dni przed świętami. Gdy rozbłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie, wszyscy zasiadają do wigilii. Stół wigilijny jest przykryty białym obrusem, pod nim odrobina siana. Stawiamy jedno nakrycie więcej, to dla mogących przybyć niespodziewanie, jest to też miejsce dla zmarłych członków rodziny. Najpierw wszyscy składają sobie życzenia, łamiąc się poświęconym353 opłatkiem. Przy śpiewie
kolęd spożywają przygotowane dania (zwykle 12). Są one tradycyjne i choć jest to dzień
świąteczny, mają charakter postny. Tego dnia wszystkie potrawy smakują wyjątkowo. Po
wieczerzy wszyscy zaglądają pod choinkę, aby zobaczyć, jakie to prezenty przyniósł Gwiazdor, Mikołaj (w rodzinach używa się różnych nazw). Wśród radosnych krzyków i śmiechów
rozpakowuje się prezenty. Zachował się zwyczaj kolędników. Chłopcy przebrani za króla
Heroda, śmierć, diabła, aniołów odwiedzają domy, przedstawiając jasełka. Za to są obdarowywani drobnymi datkami. O północy, w kościele odprawiana jest Pasterka, śpiew kolęd słychać z daleka, kościół dosłownie „pęka w szwach”. W pierwszy dzień świąt zwykle nie gotuje
się obiadu. Z wieczerzy pozostaje wiele potraw, odbywają się nieraz nawet „małe bitwy”
między domownikami nad odgrzewanymi na patelni pierogami, które tego dnia smakują wyśmienicie. Jest to dzień odwiedzin. Przyjmuje się gości lub udajemy się w gościnę. Przy radosnych rozmowach, wspomnieniach, dzieleniu się radościami upływa cały dzień. W drugi
dzień świąt nadal mają miejsce odwiedziny, ale też przychodzi pora żegnać gości, którzy wracają do swoich domów. Mimo zmęczenia i sporych wydatków poniesionych na święta, pozostają miłe wspomnienia z przeżytych chwil. Księża rozpoczynają odwiedziny duszpasterskie
domów swoich parafian, czyli kolędę. Jest to okazja do spotkania się ze wszystkimi parafianami w ich domach, rozmawiania o problemach rodziny. W czasie kolędy odmawia się mo-

353
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem
ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje
nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego Narodzenia mamy dzisiaj zasiąść do wspólnego
stołu i łamać się opłatkiem. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać
sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym
postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak
chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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dlitwę354 za mieszkających w tym domu, poświęca się domostwo. Parafianie otrzymują obrazek kolędowy na pamiątkę odwiedzin a sami swojemu proboszczowi składają ofiarę.

Fot. 40. Kolędnicy 2004 r.355

7. Sylwester i Nowy Rok. Obchodzony jest hucznie. Młodzi zwykle uczestniczą w zabawach. O północy słychać wokoło huk rac i petard. Najgorzej znoszą to domowe zwierzęta
nieprzyzwyczajone do nocnego hałasu. Pamięta się o złożeniu życzeń najbliższym, składa się
też życzenia telefonicznie, młodsi wysyłają SMS-y.
8. Trzech Króli. Rozbiera się choinki w domach. W kościele poświęca się wodę, kredę
i kadzidła. Poświęconą kredą356 nanosi się na drzwi domów i mieszkań imiona królów i rok,
np.: M+K+B 2003.
9. Karnawał. Po Nowym roku rozpoczyna się okres karnawału. Organizowane są liczne
zabawy i kuligi. Kuligi organizują szkoły we współpracy z rodzicami. Biorą w nich udział
zwykle dzieci i nauczyciele, nieraz też rodzice. Trasa kuligu ciągnionego przez traktor wiedzie polami do lasu. Dzieci zawożą zwierzętom i ptakom leśnym pożywienie, które pod
okiem leśniczych rozkładają w lesie. Kulminacyjnym punktem kuligu jest pieczenie kiełbasek
przy ognisku. Potem wracają z wielką wrzawą często oblepione śniegiem, z czerwonymi
z wrażeń twarzami. Pod opieką nauczycieli, dzieci szkolne przygotowują jasełka, które przed-

354

Np.: Wiekuisty Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę
i na ten dom i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują twoje przykazania i tak korzystają z
obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
355
zbiór p. Marioli Kwaśniewskiej
356
Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad
królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary. Pobłogosław + tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych
mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz bardziej widocznym
światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Pobłogosław + to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi
modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy (napełnione dzisiaj wonią kadzidła) będą miejscem codziennej
modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie. Który z Tobą żyje i króluje
na wieki wieków.
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stawiają w szkole, świetlicach wiejskich, w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku.
10. Matki Boskiej Gromnicznej - 2 lutego. Kończy się okres Bożego Narodzenia,
w kościele rozbiera się choinki i szopkę, kończy się śpiew kolęd. Zgodnie ze zwyczajem
przynosi się do kościoła gromnice. Są one uroczyście poświęcane. Gromnica zajmuje w domu
honorowe miejsce. Zapala się ją w czasie wspólnych modlitw domowników, stawia zapaloną
w czasie burzy, zapala przy czytaniu Pisma św., wkłada do rąk umierającym, by pod opieką
Pana Jezusa przeszli bezpiecznie do życia wiecznego.
Fot. 41. Ministranci adorują przy Ciemnicy - 2002 r. (od
lewej: Patryk Lewandowski, Dariusz Korczyński)357

11. Tłusty Czwartek. Okres karnawału
zbliża się do końca. Ostatni czwartek przed Popielcem, to wszędzie obecny zapach pączków i
chrustów zwanych faworkami. Gospodynie tego
dnia smażą pączki i chrusty. Bardziej zabiegani
mogą je kupić. W każdym sklepie jest ich pod
dostatkiem. Wtorek przed Popielcem zwany jest
„śledzikiem” dla przypomnienia, że kończy się
karnawał i nadchodzi post. Ostatni dzień, kiedy można sobie jeszcze poswawolić.
Fot. 42. Grób Pański - 2003 r.358

12. Popielec. Rozpoczyna się okres
Wielkiego Postu. W kościele następuje
posypanie głów popiołem na znak wezwania
do pokuty i nawrócenia359. Ci, którzy nie
mogą przybyć do kościoła proszą, by im
przynieść poświęcony popiół. To także okres
pięknych nabożeństw: Drogi Krzyżowej i
Gorzkich Żali. W każdej parafii prze-

357

zbiór p. Marii Bruskiej.
Tamże.
359
Np.: Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, niech
wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków.
358

94

Mieszkańcy

prowadza się rekolekcje, by wierni mogli się dobrze przygotować do wielkopostnej spowiedzi. Dzieci mają 3 dni wolne od zajęć w szkole, aby mogły uczestniczyć w rekolekcjach.
Uwieńczeniem Wielkiego Postu jest Wielki Tydzień. Rozpoczyna go Niedziela Palmowa. Wierni przynoszą palmy do kościoła na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
13. W Wielki Czwartek odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, którą spożył Pan Jezus z apostołami. Po nabożeństwie przenosi się Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, gdzie jest adorowany przez wiernych. W Wielki Piątek nie ma
Mszy św., jest odprawiane nabożeństwo Męki Pańskiej, po nabożeństwie adoracja przy Grobie Pańskim. W Wielką Sobotę rano poświęca się pokarmy360. Kapłan udaje się do każdej
wioski, by pod krzyżem poświęcić wodę i tradycyjne pokarmy. Wieczorem w kościele liturgia światła. Poświęca się ogień rozpalony koło kościoła i zapala paschał, który wnosi się uroczyście do kościoła. Po nabożeństwie adoracja przy Grobie Pana Jezusa.

Fot. 43. Pisanki wykonane w szkole przez uczniów

14. Wielkanoc. Wczesnym rankiem, zwykle
o 6 rano, odbywa się procesja zwana rezurekcyjną.
W procesji wokół kościoła niesie się zapalony
paschał, figurę Jezusa Zmartwychwstałego i krzyż
przepasany czerwoną stułą. Słychać bicie dzwonów

i

wybuchy

petard.

Po

uroczystym

nabożeństwie w kościele wszyscy udają się do domów, by zasiąść przy śniadaniu wielkanocnym. Najpierw dzielą się poświęconym jajkiem i składają sobie życzenia. Na stole tradycyjne
potrawy: święconka, szynka, biała kiełbasa, babka wielkanocna, pisanki. Nie może zabraknąć
baranka wielkanocnego i bazi. Drugi dzień świąt to lany poniedziałek. Szczególnie chłopcy
starają się zmoczyć panienki. Jest przy tym wiele krzyku i śmiechów. Co ładniejsze panny są
dokładnie mokre. Starsi polewają się symbolicznie, używając wody, ale pachnącej.
15. Topienie Marzanny. Symboliczny obrzęd niszczenia zimy i powitania wiosny. To
360

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do
Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas
wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś
z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś
słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte \ czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.
Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które
będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie
rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do
Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
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przede wszystkim zabawa młodzieży i dzieci szkolnych urządzana, najczęściej 21 marca, w
pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Dzieci ze zrobionymi przez siebie kukłami, wyruszają
w wesołym pochodzie na leśną polanę. Tam, przy śpiewie i żartach, palą Marzanny, „odganiając” w ten sposób zimę. Na zakończenie obrzędu, pieką na ognisku kiełbaski.

Fot. 44. Dzieci w drodze na topienie Marzanny
(opiekun - p. Renata Mazur) 2003 r.361

16. Maj poświęcony Matce Bożej. W
kościołach i pod krzyżami na wsiach, odprawiane są nabożeństwa majowe. Jest to
czas porządkowania, czyszczenia i upiększania figurek Matki Bożej. Ci, którzy nie
mogą przybyć do kościoła na nabożeństwo, gromadzą się przy krzyżach przydrożnych, by
tam odśpiewać Litanię Loretańską i hymn „Pod Twoją Obronę...”.

Fot. 45. Ognisko przy topieniu Marzanny 2003 r.362

17. Zielone Świątki. Obchodzone są 50 dni po Wielkanocy, pamiątka Zesłania Ducha
Św. Zagrody i domostwa na ten dzień są przyozdabiane zielonymi gałązkami brzozy lub liśćmi tataraku. Organizacje chłopskie obchodzą swoje święto.

361
362

ASzP
Tamże.
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Fot. 46. Ołtarz Bożego Ciała 2003 r. (w asyście Bracia Szkolni z Przytocka)363

18. Boże Ciało. Tego dnia wychodzi z kościoła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy przygotowanych w różnych miejscach wioski. Trasa procesji
jest udekorowana, domostwa umajone. Ksiądz, pod baldachimem prowadzony przez mężczyzn, w rękach trzyma monstrancję. Poprzedza go krzyż, chorągwie, feretrony, figurki,
ozdobne poduszki, kobiety z gromnicami, dzieci sypiące kwiatki, ministranci. W powietrzu
unosi się zapach kadzidła. Przy każdym ołtarzu ksiądz śpiewa wyznaczony urywek Ewangelii, okadza Najświętszy Sakrament i odmawia modlitwy. W procesji między ołtarzami wierni
śpiewają pieśni eucharystyczne. Procesja kończy się na placu przykościelnym radosnym odśpiewaniem hymnu „Ciebie Boga wysławiamy...” (14 zwrotek) i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Po zakończeniu procesji zrywa się gałązki
z ołtarzy i zabiera do domu. Mają one chronić domostwa i zabudowania gospodarcze od pożaru, a wtykane w granicach pól przed chorobami i szkodnikami.
19. Pierwsza Komunia Św. Co roku, przed uroczystością Bożego Ciała, parafia przeżywa uroczystość przystąpienia do I Komunii Św. uczniów kl. II szkoły podstawowej. Dzieci
przez 3 lata przygotowują się do pierwszego przyjęcia do swojej duszy Pana Jezusa pod postacią chleba. Kościół jest odświętnie udekorowany przez rodziców. Dzieci w jednakowych,
białych szatach oczekują pod figurką Niepokalanego Serca NMP na księdza proboszcza.
Ksiądz wita ich, rodziców, chrzestnych i zgromadzonych gości. Po poświęceniu świec, książeczek do nabożeństwa i różańców, dzieci wchodzą w procesji do kościoła. Po uroczystości

363

APS – przy posesji p. Bruskiej
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dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki i stają z ks. proboszczem do wspólnego zdjęcia. Tak
zostają utrwalone te wyjątkowe chwile przeżyte przez dzieci i ich rodziny. Wiszący na ścianie
w domu obrazek będzie te chwile przypominał. Zgodnie ze zwyczajem, w czasie przyjęcia
w domu rodzinnym, nie podaje się alkoholu.

Fot. 47. Państwo Olga i Stefan Lewiccy z wieńcem dożynkowym.364

Fot. 48. Teraz tak się kosi zboże365.

20. Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) – Matki Boskiej Zielnej. Święto łączy się
z zakończeniem prac żniwnych. Na Pomorzu żniwa, ze względu na panujący tu klimat, przypadają później. Przynosi się do kościoła wieńce świeżego zboża, owoce pól i ogrodów do
uroczystego poświęcenia. Te dary Boże pozostają w kościele. Natomiast wierni przynoszą

364
365

zbiór p. Bożeny Bagińskiej
zbiór p. Marii Bruskiej
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uplecione wianki ze zboża, ziół i kwiatów. Po poświęceniu zabiera się je do domów366. Dożynki są organizowane w terminie późniejszym, zwykle pod koniec sierpnia lub na początku
września.

Fot. 49. Bp Ignacy Jeż, odpust parafialny w 1974 r.367

21. Odpust parafialny – koniec sierpnia. Licznie gromadzi wiernych w pięknie udekorowanej świątyni parafialnej. Uroczysta Msza św. odpustowa jest celebrowana przez zaproszonego księdza. On też zwykle wygłasza kazanie odpustowe. Po kazaniu poświęca wieńce
dożynkowe, jako podziękowanie Bogu za tegoroczne plony i modli się, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Po Mszy św. wychodzi procesja z Najświętszym Sakramentem, aby
podziękować Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez parafian.
Po uroczystości w kościele, wierni udają się na festyn parafialny organizowany wspólnymi siłami przez Radę Parafialną, sołtysów wsi i Caritas. Festyn otwiera ks. proboszcz, życząc wszystkim dobrej zabawy i wypuszcza gołębia - znak pokoju i zgody między ludźmi.
Program festynu jest bogaty: zabawy z nagrodami dla dzieci, sklepiki i kramy, kiełbaska
z rożna, loteria fantowa, przejażdżki bryczką, jazda konna i taneczna zabawa odpustowa.

366

Panie, nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od
Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław + przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon
i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych
czynów, przedstawia Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie
do Twojego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
367
APS, Kronika parafii.
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Fot. 50. Wypuszczanie gołębi na rozpoczęcie festynu 22 VIII 2004 r.
(od lewej: ks. dr Edward Sienkiewicz, ks. Bartkowiak, A. Lica, B. Bagińska)

Fot. 51. Parafianie w czasie festynu368

Współautor: mgr Renata Mazur, polonistka w Szkole Podstawowej w Świerznie

368

APS
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3.6. Wycieczka ze Świerzna na Kamienną Górę (1905 r.)
W miesięczniku parafialnym wydawanym przez pastora Buscha został zamieszczony
opis wycieczki krajoznawczej ze Świerzna na Kamienną Górę koło Gołogóry przez Bobięcino. W nawiasach nazwy niemieckie użyte przez autora. Piękne sprawozdanie jest warte przeczytania, dlatego zostało przytoczone prawie w całości369.

Fot. 52. Teraz tak wygląda Znak Pomiaru370.

Nasze czytelniczki i naszych czytelników zapraszamy dziś na małą wędrówkę. Zachęca nas do niej wiosenne powietrze, zapach kwiatów, śpiew skowronków
oraz złociście śmiejące się słońce. Ci mili towarzysze
pozwolą nam zapomnieć o piaszczystej drodze, którą
pozostawiamy na południe od Świerzna (Gr. Schwirsen)
i która stopniowo się wznosi. Około kilometra na południe od cmentarza, po lewej stronie od
drogi wznosi się pagórek, na którym znajduje się krzyż z kamieniami, z czterech stron okutymi. Jest on punktem Komisji Pomiarów. Spojrzenie na mapę (wojskową) informuje nas, że
te miejsce wznosi się na wysokość 173 m371 n.p.m.
Przy radosnych sadach obniżająca się droga prowadzi nas coraz bardziej na obrzeże
iglastego lasu, który obejmuje południową część pól Świerzna. Zanim wejdziemy do lasu,
wchodzimy na pagórek położony po prawej stronie. Ciekawy widok wynagradza nam wysiłek
wchodzenia. Z lewej strony widzimy dachy Nowego Żeliborza (Selberg B.), na północ, ponad
leżącym w dolinie Świerznem i ponad dachami siostrzanej wsi Świerzenko (Kl. Schwirsen) aż
do Przytocka (Pritzig) i jeszcze dalej. Po prawej stronie rozpościera się płaszczyzna, na której
znajduje się Kawcze (Kaffzig), a za tą miejscowością wznoszą się pagórki Okunina (Wocknin) i Dretynia (Treten), które ograniczają dolinę Studnicy (Stiednitz). Pagórki porasta rzadki
las iglasty, częściowo są tam pola uprawne z charakterystycznymi czterostronnymi ograniczeniami, które rozróżniają różnokolorowe płody ziemi.
Ta część pomorskiego krajobrazu, która chce przykuć nasze spojrzenie, szczególnie
wtedy, gdy po raz pierwszy ją widzimy, należy do najwyższego płaskowyżu Pomorza, który
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Monatsblatt…, 1905, s. 68 i nn, Hugo Weichel, nauczyciel w Miastku.
Ten znak pomiaru jest umieszczony na innym pagórku. Tekst poniżej brzmi-„ Uszkodzenie podlega karze”. G.U.G.M. –
prawdopodobnie – Główny Urząd Geodezji i Miar. Numer – AH 1931.
371
173,3 m – 2003 r. Dziś ten punkt pomiaru nie ma żadnego oznaczenia.
370
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ciągnie się od zachodnich Prus aż do południowej części naszej małej Ojczyzny. Bogactwo
jezior przyczyniło się do nazwy pomorskiego płaskowyżu (Hinterpommerscheplatte), przy
czym wyrażenie „platte” nie jest tu użyte w znaczeniu dosłownym - „równina”, ponieważ
liczne wierzchołki wznoszą się do znaczących wysokości: Góra Kamienna (Steinberg) przy
Gołogórze (Breitenberg) ma wysokość 235 m. Obok tych pagórków znajdują się głębokie
doliny, które jako wąwozy powstały przez wyżłobienie bystrymi strumieniami, następnie
zbiorniki jezior i równinne terytoria, wpływające na zmianę ukształtowania się naszej ziemi Ojczyzny.
Fot. 53. Oczko w torfowisku wczesną wiosną372

Różnorodność gleb jest zauważalna,
niestety jest to mało pocieszające dla rolnika. Ostry piasek i gliniasta gleba zmieniają
się, jak to wskazują oba brzegi strumienia,
który płynie w głębokiej dolinie Świerzna.
Dowodem na to jest prawa strona brzegu strumienia - o czym niektórzy mieszkańcy wsi może
wiedzą, jej nazwa urzędowa brzmi „Strumień Drzewny”373. Ta część jest prawie piaszczysta,
podczas, gdy lewa strona brzegu częściowo wskazuje na żyzną glebę, która w niżej położonej
części doliny rozciąga się wokół Świerzenka (Kl. Schwirsen). Cały ten teren jest bogaty w
piasek, glinę, bagna, błoto, las iglasty, las liściasty, wrzosowisko, łąki - krótko powiedziawszy
- wszystkie możliwe mieszaniny glebowe.
Korci mnie bardzo, aby drogim czytelnikom opowiedzieć trochę o powstaniu tych różnorodnych gleb, występujących na tym terenie, ale muszę to przesunąć na późniejszy czas,
albowiem nie dojdziemy do Bobięcina, a przecież taki mamy zamiar. Młody zespół dębów,
po prawej stronie drogi, i występowanie drzew liściastych pomiędzy sosnami uświadamia
nam, że pod naszymi stopami znajduje się inny rodzaj gleby. Zniknął piasek, jak tylko opuściliśmy las i weszliśmy na bobięciński obszar. Po obu stronach drogi rozpościera się grunt
uprawny, który częściowo zawiera piaskową glinę. Częściowo, na licznych wzniesieniach,
składa się z mocnej, a w czasie suszy twardej jak kamień a w całości z mało uprawnej gliny.
Tam, gdzie droga znacznie się obniża, zauważamy, po prawej stronie torfowisko, którego
obrzeże jest otoczone radosnym pierścieniem młodych grusz.

372

Opisane w artykule torfowisko trudno dzisiaj umiejscowić. Po 100 latach nastąpiły duże zmiany w zalesieniach, struktury
lasów są inne. Również cała sieć melioracji nie jest obecnie w pełni sprawna. Na dawnych siedzibach ludzkich, polach i
łąkach posadzono lasy. W strukturze lasów wynosi to około 40% - wywiad z p. Zbigniewem Gindą (leśniczym).
373
dziś - Świerzynka
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Fot. 54. Grążel żółty (autor: Lankosz-Mróz
Maria)374

To jest Seckenmoor, którego
nazwa prawdopodobnie pochodzi od
„Segge”, co każdy znawca rośliny
określa

jako

specjalnego

rodzaju

trawę (Schnittgras). Torfowisko ma
jeszcze po środku małą, ciemną
kałużę, której powierzchnia jest spokojna, a jej obrzeża są ukształtowane przez ruchomy torf,
który może być przekroczony przez stopę ludzką na własną odpowiedzialność. Róże wodne375
mogą bez przeszkód kwitnąć na czarnej powierzchni, ale obrzeże torfowiska rozrasta się dalej
bez ograniczenia. Wody z roku na rok ubywa, aż w końcu nic z niej nie pozostanie, tylko
otwarty otwór, „oko bagna wcześniej wesołego jeziora”, które przed 100, 200 lub więcej laty
wypełniało całą dolinę. Stoimy pośrodku postępującego tworzenia się torfowiska, którego
płytka, stojąca woda stopniowa staje się ofiarą.
Fot. 55. Brzeżyca jednokwiatowa376

Wędrując dalej powoli dochodzimy do wsi Bobięcino (Papenzin).
Bobięcino tak jak inne pomorskie wioski przy majątkach, nie ma
chłopów, całość należy do króla, ponieważ Bobięcino jest prywatną
własnością królewską. Przy drodze zauważamy dobrze wyrośnięte, z
pięknymi liśćmi młode jesiony. Te drzewa są w naszym regionie rzadko spotykane. Jest to
godne pożałowania, nie tylko są piękne, ale również dostarczają nieporównywalnie dobrego
drewna. Nasz wzrok przykuwa kilka potężnych, starych sosen. Jedna stojąca po prawej stronie wiejskiej drogi ukazuje głęboką i szeroką rysę wzdłuż całego pnia: ślad mocnego uderzenia pioruna, który przed 10 laty spowodował wielkie szkody wśród potężnych drzewostanów.
Jeszcze potężniejsza sosna stoi w ogrodzie majątku w pobliżu gorzelni, jest ona, tak myślę,
największa w okolicy.

374

ME
Grążel żółty (Nuphar luteum), roślina wodna z rodziny grzybieniowatych, występująca w Polsce dość często
w zbiornikach wodnych. Liście przypominają wyglądem liście grzybieni, ale kwiaty znacznie mniej efektowne, żółte, niewielkie. Roślina trująca i lecznicza, czasem sadzona jako ozdobna - ME
376
Beschreibung Strandlings-Gesellschaft.htm
375
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Rysunek 10. Nurogęś (autor: Robert
Dzwonkowski)377

Wędrując dalej na południe dochodzimy do Małego Jeziora Bobięcińskiego,
które styka się z wiejską drogą. Ma wielkość
około 100 mórg378, właściwie okrągłej
formy, którego brzeg jest piaszczysty i płytki, częściowo torfowy i stromy. Kilka małych
wysp porośniętych krzakami, widnieje na powierzchni wody i tworzy wspaniały kontrast
z ciemnymi drzewami iglastymi obejmujący południowe brzegi. Całe dno jeziora jest pokryte
roślinnością, którą rybacy nazywają „zielskiem leżącym odłogiem”. To „zielsko leżące odłogiem379” zostało po raz pierwszy zaobserwowane w Niemczech w stawach wysokich gór.
Dopiero później badacze, tacy jak profesor Paul Arschenson i profesor dr Löbcker, znaleźli je
w wysoko położonych jeziorach północno-wschodnich Niemiec. W towarzystwie tych roślin,
blisko brzegu, spotykamy jeszcze dwie inne rośliny charakterystyczne dla naszych jezior:
„Brzeżycę jednokwiatową”380 oraz „Lobelię jeziorną”381.
Czytelnikom jest znana niebieska Lobelia, którą często spotkamy, jako ozdobę rabat
ogrodowych lub przy oknach w donicach, a która nosi nazwę „Pilna Elżunia”. Jej liście tworzą regularną rozetę, która na dnie wody jest zakorzeniona licznymi białymi korzeniami. Z jej
środka unosi się ponad wodę szypułka grubości słomy, aby wznieść do słońca i w powietrze
bladoniebieskie kwiaty, które rozwijają się w lipcu. Te rośliny „otulają” cały brzeg jeziora.
Jeśli mamy szczęście, to Małe Bobięcińskie jezioro może nam również ukazać wyjątkowego ptaka. Na północnym końcu jeziora, na małej z niskimi zaroślami wyspie, najczęściej

377

ME
28,8 ha – 2003 r.
379
zapewne chodzi tu o poryblin jeziorny - (Isoetes lacustris), roślina należąca do paprotników różnozarodnikowych. Jest to
niewielka roślina wodna, osiągające zwykle od 5 do 15 cm wysokości. Ma krótką, pękatą łodygę, szydlaste liście umieszczone na szczycie i korzenie o niezwykłej właściwości: po jakimś czasie odpadają, a na ich miejscu powstają następne (podobnie
jak drzewa zrzucają liście, tak poryblin „zrzuca" korzenie). Poryblin należy do roślin borealnych. W Polsce spotykany jest
niezwykle rzadko, głównie w północnym pasie pojezierzy (na Pomorzu Zachodnim). Ponadto został stwierdzony na oderwanym stanowisku położonym w Wielkim Stawie w Karkonoszach, będącym najdalej wysuniętym na południe stanowiskiem
tego gatunku. Porybliny rosną na dnach czystych płycizn jeziorowych. Jako rzadko spotykane i interesujące dla nauki, objęte
zostały ochroną gatunkową – ME
380
Brzeżyca jednokwiatowa (Litorella uniflora) – występuje dookoła krawędzi jezior i wolno płynących wód. Pręciki kwiatów dł. na 1-2 cm, łodyżki o dł. 2-10 cm. Każda rozeta ma 1 kwiat męski z 4 pręcikami i około 1-4 żeńskich kwiatów w
podstawie łodygi. Tworzy dywany na brzegach jezior i sięga na 4 m głębokości. Pod wodą nie kwitnie -Beschreibung Strandlings-Gesellschaft.htm
381
Lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), roślina wodna z rodziny lobeliowatych (Lobeliaceae). Osiąga wysokość 20-70 cm.
Listki ma równowąskie, zebrane w rozetkę, na końcach tępe, z dwoma kanalikami powietrznymi, odgięte do tyłu. Kwiatostan
typu grona, zazwyczaj skąpokwiatowy, nierozgałęziony, wyrasta ponad wodę. Roślina ta ma kwiaty bladoniebieskie,
zwisające. Kwitnie od lipca do sierpnia. Lobelia jeziorna jest trująca. Występuje w czystych wodach stojących, ubogich
w składniki odżywcze. Rośnie przy brzegu, na głębokości 10-30 cm. Na głębszych stanowiskach nie zakwita. W Polsce
występuje bardzo rzadko, tylko w jeziorach Pojezierza Pom. Objęta ochroną gatunkową – Encyklopedia PWN, t. 5, s. 345.
378
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latem wykluwa się nurogęś, piękny ptak wielkości gęsi. Jego lęg składa się z dwóch dużych
jaj, które są koloru kawowego. Mają nieregularne ciemne plamki i leżą w gnieździe bezpośrednio przy wodzie tak, aby nurek prosto z wody mógł wylądować w gnieździe. Takie
umiejscowienie jest konieczne, ponieważ ptak, który porusza się w wodzie, na lądzie nie potrafi prawie chodzić. Jego nieprzyjemny krzyk, wg wierzeń mieszkających w pobliżu jeziora,
zapowiada niepogodę, wskutek czego niektórzy nazywają go „Ptakiem burzy”. Jeszcze przed
piętnastoma laty znawcy ptaków nie chcieli wierzyć, że ten, północny nurogęś382 tu występuje
jako ptak lęgowy, aż do momentu, gdy ja sam ich o tym naocznie przekonałem (dzisiaj już nie
występuje na jez. Bobięcińskim Małym383).

Fot. 56. Jezioro Bobięcińskie Małe –
2003 r.384

A teraz do dużego jeziora.
Od małego jeziora oddziela go
pasek ziemi około 20 m szerokości, powstaje w ciągu roku z połączenia dwóch zbiorników385.
Przechodzimy tę wąską połać ziemi i idąc w kierunku zachodnim dochodzimy do stromego
brzegu, który jest nazywany „Ścianą Marcina”. Z wysokości tego brzegu podziwiamy wspaniały widok. Na południe rozciąga się przed nami szerokie lustro wód jeziora Bobięcińskiego
Wielkiego, po części okrążonego przez zalesione brzegi i ożywionego przez kilka wysp. Jedna z nich tworzy z horyzontem prawie poziomą linię - to jest górna krawędź wału obronnego
na wyspie, którą zamierzamy zwiedzić. Po drugiej stronie widzimy jezioro Bobięcińskie Małe
i część wsi. Po lewej stronie od niej w lesie ukrywa się mały zbiornik ze spokojnie świecącą
taflą wody i ciemnym gruntem - to jezioro Czarne (Scharn). Przedstawia sobą piękny widok,
na który patrzy się z przyjemnością. Teraz pływanie łodzią po jeziorze. Podczas, gdy nasza
łódź spokojnie płynie, pozwólmy sobie opowiedzieć, że lustro tej wody wznosi się na wyso-

382

Nurogęś (Mergus merganser), ptak z rodziny kaczkowatych z grupy traczy. Zasięgiem swojego występowania obejmuje
północne obszary Europy, Azji i Ameryki Północnej. Zamieszkuje okolice dużych jezior i głębokich rzek o stromych brzegach porośniętych starodrzewami. Osiąga 72 cm długości i 95 cm rozpiętości skrzydeł. Charakteryzuje się długim, wąskim,
zakończonym haczykowato dziobem. W okresie godowym samiec ma głowę i górną część szyi upierzoną czarno
z zielonawym połyskiem, ozdobioną skierowanym do tyłu czubkiem, dolna część szyi i spód ciała białe, grzbiet czarny.
Samica brunatnoszara. Odżywia się rybami i bezkręgowcami wodnymi chwytanymi podczas nurkowania na głębokości do
4 m. Gnieździ się w dziuplach starych drzew, norach lub szczelinach skalnych. Samica składa 7-15 jaj, które wysiaduje przez
ok. 28 dni. Pisklęta wkrótce po wylęgu są prowadzone przez matkę do wody. Kilka pierwszych dni życia spędzają na grzbiecie matki. W Polsce należy do gatunków ptaków nielicznych lęgowo, głównie na północy kraju. Podlega ochronie gatunkowej – Encyklopedia PWN, s. 575.
383
przypis autora
384
zdjęcie autora
385
w latach 70-tych XX w. wykopano przesmyk szer. ok. 3-4 m i niewielkiej głębokości. Daje to możliwość przepłynięcia
łódką z Małego na Wielkie jezioro.
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kości 177 m386 nad poziomem morza, że to jezioro jest długie na jedną milę, tylko 1,5 km
szerokie i ma ok. 40 m głębokości387.
Fot. 57. Wyspa Buszów Grądy od
północy388.

Po ok. 40 minutach nasza
łódź jest przy wyspie Buszów
Grądy389

(Buchwerder).

Po-

zdrawia nas odległa historia.
Stawiamy naszą stopę na wale obronnym grodziska. Po północnej stronie czubka wyspy, która w ludowym języku jest nazywana „Burgwerder”, leży wniesienie podobne do wału, które
ostro wznosi się na ok. 25 m ponad płaską okolicę.
Rysunek 11. Wyspa Buszów Grądy390

Pokonanie stromych ścian jest trudne,
dlatego zamierzamy od południa przez
obniżenie wału dojść do wnętrza fortyfikacji.
Składa się ona z dwóch pierścieni, z których
większy ma średnicę 116 metrów391, zaś
mniejszy jest całkowicie zamknięty. Liczne
odłamki garnków, które zostały znalezione
podczas wykopalisk, są również znajdowane
przy brzegu, wg znawców gródka jako
wendyjskie392 (Wendisch).
Na południowym brzegu płaskiej wyspy leży ukryty pod trawą i torfem kamień, którego

386

176,5 m – 2003 r.
jezioro Bobięcińskie Wielkie, pow. 524,6 ha, dł. 6,9 km, szer. 0,3-1,6 km, gł. 48 m.
388
zdjęcie autora
389
powierzchnia powyżej 5 ha 1900 m2.
390
mapa wykonana przez autora
391
„ Zespół osadniczy usytuowany na wyspie w północnej jej części. Prezentuje typ grodziska wyżynnego typu
pierścieniowego o kształcie nieregularnego owalu z wypukłym majdanem. Wał o stromych stokach osiąga najwyższą
wysokość 17 m w stosunku do lustra wody, w części południowo-zachodniej obiektu. Od południa do wału przylega mokra
fosa szerokości 10 m oddzielająca grodzisko od osady. We wschodniej partii obiektu znajduje się wklęsły gródek oddzielony
od majdanu płytką fosą i niewielkim wałem. Podstawa grodziska wynosi 170 x 177 m, średnica majdanu 73 x 109 m. Osada
zajmuje kulminację i przybrzeżną partię południowej części wyspy. Podwodne relikty mostu zalegają w postaci rumowiska
na dnie jeziora. Jest to unikalny zespół osadniczy, na który składa się grodzisko, osada i most, datowane na wczesne
średniowiecze: IX-XII wiek” – Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, nr rejestru A-a-117, Słupsk
1994 r.
392
Wenedowie, Wenedzi, Wenetowie, wg źródeł rzymskich z I-II w. lud zamieszkujący ziemie między Górami Wenedzkimi
( Pojezierze Mazurskie, Góry Świętokrzyskie, Karpaty a Morzem Wenedzkim ( Morzem Bałtyckim). Większość badaczy
identyfikuje Wenedów ze Słowianami. Jordanes (VI w.) terminem Wenedowie określa Słowian (Antów i Sklawenów) - ME
387
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wystająca część ma wielkość ok. 0,25 m3, na której są odciśnięte stopy dorosłego mężczyzny.
Czy mamy tu do czynienia z kamieniem ofiarnym, lub czy też stoimy przed dziełem jakiegoś
pasterza lub łowczego, który pozostawił ślady?
Z wysokości wału obronnego cieszymy się widokiem cudownego, leszczynowego żywopłotu, który go otacza bezpośrednio przy brzegu. Przed kilkoma laty dostałem prezent ze
żniw leszczynowych. Ofiarodawca dobrze wiedział, dlaczego nie miałem ani jednego orzecha. Kiedy pewnego poniedziałku wypłynąłem, aby je zerwać, to w niedzielę jakieś „pilne
ręce” nie pozostawiły żadnego orzecha. Podczas krótkiej przejażdżki łodzią na zachód, do
stromego brzegu, chcę drogich towarzyszy poinformować o pewnym starym znalezisku, które
zostało dokonane w okolicach jeziora Bobięcińskiego.

Fot. 58. Kamień z wyspy ze śladem stopy
w 2004 r.393

Wyspa,

którą

opuszczamy

była

połączona mostem od wschodniej strony z
brzegiem jeziora. Resztki tego mostu są
jeszcze w głębokościach jeziora i sprawiają
rybakom wiele kłopotów, muszą obawiać się
o swoje sieci. Przed dwoma laty w pobliżu brzegu znaleziono starą łódź, która była wykonana
z drzewa dębowego. Ściana poprzeczna dzieli łódź o długości 3 m na dwie nierówne części.
Surowe wykończenie tego znaleziska wskazuje na bardzo późny wiek. Może ten, którego
popioły spoczywają w urnie, znalezionej na północy Bobięcina (po obu stronach drogi do
Świerzna), pływał po tym jeziorze?
Cienie przeszłości wznoszą się nad nami, gdy stawiamy nasze stopy na cmentarzach
urn. Przed wieloma laty miałem możliwość odkryć jeden z takich grobów. To była płaska
kamienna skrzynia, która zawierała dużą urnę, ozdobioną wygrawerowanymi gałązkami podobnymi do jodły. Pokrywka była najlepiej zachowana i ukazywała podobną dekorację. Zawartość składała się z prochów i kości. Nie było pierścieni, klamer, które znajduje się w podobnych grobach. W kolejnych latach podczas orki zostały poczynione podobne znaleziska,
których wiek szacuje się na 2500 lat.
Jesteśmy przy starej chacie. Po tym, jak weszliśmy na stromy brzeg, rzucamy okiem na
przepiękne jezioro i pozdrawiamy wspaniale zalesione odcinki brzegu, jak również żółtą
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„ścianę Marcina”, potem kroczymy dalej, aby dojść do Kamiennej Góry (Steinberg) - końca
naszego wypadu. Od starej chaty nasza droga prowadzi w górę do widocznej miejscowości
Gosław (Arnsberg), która z jej kilkoma domami, czystymi podwórzami i sadami wywiera na
nas przyjemne wrażenie. Organizowałem tam wiele razy krótkie postoje w gorących dniach
lata. Nie mogłem z moimi towarzyszami pożegnać się z serdecznymi gospodarzami bez
orzeźwiającego napoju, którzy do miłego wrażenia, jakie robią ich domy, dodają jeszcze na
okrasę ich prawdziwą pomorską, serdeczną gościnność. Stąd tylko jeden krok do Kamiennej
Góry, która przez długi czas uważana była za najwyższą na Pomorzu. Również dziś, chociaż
ta sława została jej odebrana, jest najbardziej interesującym wzniesieniem okolicy. Stoimy na
wysokości 234 metrów nad poziomem morza i rozkoszujemy się widokiem na północny zachód, zachód, południowy zachód aż do równiny nadmorskiej. Niebo jest jasne, przez lornetkę widzimy nawet wieżę widokową Góry Chełmskiej394, jak palec wskazujący ponad koroną
lasu tej wspaniałej góry koło Koszalina.

Rysunek 12. Breitenberg (Gołogóra) wg mapy Lubinusa

Nie tylko widok przykuwa naszą uwagę, również budowa góry, na której stoimy jest
godna zainteresowania. Ona jest naprawdę kamienną górą (Steinberg), od podstawy aż po
wierzchołek jest zbudowana z bloków granitowych. To można najlepiej zauważyć od strony
naszej wspinaczki, a więc od Gołogóry (Breitenberg), dlatego opłaca się od strony zachodniej
zejść w dół i tam ją „własnymi oczami obejrzeć”. Przed kilkoma laty prawie cała powierzchnia góry została zalesiona drzewami iglastymi. Wydaje się, że na kamiennym podłożu, ładnie
się rozwijają. Wydaje się to korzystne z punktu gospodarczego, jednak osobiście chodzi mi
o ten piękny widok, który za około dziesięć lat zostanie zarośnięty, jak również o wyjątkową
formę i budowę tej góry, która potem zostanie pokryta zieloną nawierzchnią gęstego lasu jodłowego. A teraz, drodzy towarzysze wędrówki, żegnam się z Wami. To, co chciałem Wam
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pokazać i o czym pragnąłem opowiedzieć, może nie jest czymś ogromnym ani wielkim, lecz
jest to coś pięknego, dobrego i naszego, często niesłusznie lekceważonego Pomorza Zachodniego, z naszej drogiej Ojczyzny.
autor: Hugo Weichel, nauczyciel, Miastko (Rummelsburg)

3.6. Szkoła przykościelna w Świerznie
W historii naszej parafii, którą opisuje miesięcznik, nie może brakować przede wszystkim wiadomości o rozwoju szkolnictwa. Obok kościoła istniała przecież w pierwszej kolejności szkoła, która powodowała wzrost moralnego i duchownego stanu naszej ludności. Nie
interesuje nas jedynie czytanie i śledzenie tego rozwoju, ale doświadczamy z niego, ile pieczy
zawdzięczamy pruskim królom i uczymy się być wdzięczniejsi za dzisiejsze warunki, które
przy małym wysiłku z naszej strony, dają naszym dzieciom wykształcenie i wychowanie395.
Wiemy o staraniach reformatorów o szkolnictwo, wiemy o podróżach wizytacyjnych dr
Marcina Lutra w Saksonii, o jego małych i dużych katechizmach, przez które chciał wspierać
uczniów i nauczycieli. Po wprowadzeniu w 1534 r. reformacji w Księstwie Pomorza dbano
również o szkoły. Regulamin kościoła z 1535 r. „Porządek kościoła całego Pomorza” Johanna
Bugenhagena, przyjaciela i współpracownika Lutra, zajmuje się również szkołami, ale tylko
szkołami w mieście. Wieś musiała jeszcze długo na nie czekać. Z pewnością możemy stwierdzić, iż w XVI i XVII w. jedynie we wsiach kościelnych396, gdzie obecny był kościelny (zakrystian), zajmował się on dziećmi. Oczywiście według „Porządku kościoła” z 1535 r. utrzymanie szkoły nie należało jeszcze do funkcji kościelnego, jest mowa o tzw. „niższych zadaniach kościelnego”, poza tym należało do niego śpiewanie psalmów z wiernymi, ćwiczenie
pieśni kościelnych.[...]
Ówczesne, ubogie warunki w Świerznie, które znamy dzięki pastorowi Danielowi
Papke i z listu pastora Andreasa Strenge, nie pozwoliły na zatrudnienie kościelnego. Nauczanie dzieci ograniczało się tylko do przygotowania do konfirmacji i tzw. egzaminu katechetycznego przez pastora. Rodzice uczyli dzieci tego, co sami już znali.
Dopiero w roku 1716 r. czytamy wzmiankę o budowie domu kościelnego, a w 1724 r.
znajdujemy w księdze kościelnej, Ernsta Gottlieba Dressow - kościelnego, który objął swój
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urząd w 1716 r. Zauważa się wpływ króla Fryderyka Wilhelma I397. Jego ojciec, Fryderyk
I398, opiekował się sztuką i nauką, on natomiast zajmował się szkołami, jest założycielem pruskiej szkoły powszechnej. Wydawał rozporządzenie po rozporządzeniu, a 23 X 1717 r. wprowadził obowiązek szkolny, który pod ciężką karą obligował rodziców, by posyłali dzieci do
szkoły zimą codziennie, a latem w okresie prac polowych raz lub dwa razy w tygodniu. Patroni naszej parafii byli zmuszeni zadbać o kościelnego, aby chociaż dzieci wsi kościelnej
i blisko położonych wsi, pobierały u niego naukę. Właściciel wsi Świerzno, kapitan von Massow, podarował mały dwór i ogród. Położenie dużego dworu nie jest nam już znane, ogród
jest dzisiejszym ogrodem przy domu kościelnego. Na wskutek tego daru posiadacz dużego
dworu, według umowy z 1717 r., został zwolniony z utrzymania domu kościelnego i ogrodu,
przejmują je pozostali Massowie - na małym dworze w Malęcinie, Kawczu i Bobięcinie oraz
Lettowowie w Świerzenku, Białej i Gatce, każdy po połowie.
Mało wiemy o stanie szkoły z tego czasu, znajdujemy tylko pojedyncze notatki
w protokołach wizytacji kościoła. W 1728 r. na pytanie „Jak działa szkoła oraz czy wszystkie
dzieci chodzą do szkoły?”- nastąpiła odpowiedź - „Kościelny utrzymuje szkołę dzięki ludziom, których dzieci uczęszczają do szkoły, a pozostałe są ubogie i uczą się w miarę możliwości w domu. W tych trudnych czasach sprawa ta nie może się polepszyć”. Natomiast w
protokole z 1733 r. zapisano troskę o tworzenie szkół w innych wsiach. W protokole wizytacji
z 1736 r. pastor chce czynić wszystko, aby wsie posiadały nauczycieli, choć wskazuje również i na to, że wsie są zaludnione przez małą liczbę mieszkańców, dlatego utworzenie szkół
jest niemożliwe. O tym, że już wtedy niektóre zdolne dzieci były wspierane, świadczy następujący wpis w rejestr zmarłych: „5 IV 1739 r. zmarł Christian Pooch, chłopiec w wieku 10
lat, dobrze potrafił czytać zarówno Stary jak i Nowy Testament, był dobry z katechizmu. Na
życzenie rodziców, którzy kochali go za jego pobożność, 12. tego samego miesiąca został
pochowany przy modlitwie pogrzebowej.”
397
Fryderyk Wilhelm I (1688-1740), król brandenbursko-pruski od 1713, zwany królem - sierżantem. Pokojowy militarysta.
Najbardziej dynamiczny reformator najsilniejszej armii europejskiej w XVII w. [...] Twórca sprawnego systemu fiskalnowojskowego administracji (redukcja urzędników i akademików). Wprowadził koszarowy tryb życia na dworze królewskim
i w państwie. W schyłkowej fazie wojny północnej odebrał Szwecji Szczecin wraz z południową częścią szwedzkiego Pomorza (1720). W polityce gospodarczej preferował samowystarczalność kraju (zakaz importu artykułów luksusowych).
W sprawach religijnych opowiadał się za tolerancją. W 1732 wydał patent emigracyjny wygnanym z Salzburga protestantom,
z prawem zasiedlenia wyludnionych przez dżumę terenów Prus Wschodnich – ME
398
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, zwany Wielkim Elektorem (1620-1688), elektor brandenburski i książę pruski w latach
1640-1688. Twórca podstaw przyszłego państwa pruskiego. Przekształcił Brandenburgię - Prusy w absolutny, scentralizowany kraj. W ciągu 48 lat rządów ze spustoszonego wojną trzydziestoletnią elektoratu ukształtował poszerzone terytorialnie
państwo. W 1648 uzyskał wschodnią część Pomorza Zachodniego z Kołobrzegiem i Starogardem, zdobył Magdeburg
i Minden. W czasie II wojny północnej, podczas najazdu szwedzkiego na Polskę (1655-1660) jako sojusznik Karola X Gustawa zerwał związki lenne z Polską (traktat w Królewcu 1656). W bitwie o Warszawę (28-30 XII 1656) zabłysnął talentem
wojskowym i wykazał wartość bojową armii, a następnie na mocy traktatów welawsko-bydgoskich (16 IX i 6 XI 1657)
uzyskał suwerenność Prus, uznaną przez Polskę za cenę odstąpienia od sojuszu ze Szwecją. Doskonały organizator armii
zawodowej na bazie dochodów z podatku gruntowego i pośredniego (akcyzy). Twórca podstaw rozwoju gospodarki, administracji i handlu Prus. Zmarł w Poczdamie – ME
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Fot. 59. Szkoła w Świerznie w 1920 r.399

Ernst Gottlieb Dressow przeniósł się prawdopodobnie w 1730 r., gdyż nie ma daty jego śmierci.
W grudniu tego roku dom kościelnego nie był
zajęty, choć powołany był już następca, Adam
Bublitz. Protokół wizytacji kościoła z roku 1730 jeszcze dziś służy jako matrykuła400. Utrzymaniem kościelnego było wówczas:
1. 12 korców401 żyta z dworów pańskich,
2. ¾ żyta z 3 młynów,
3. z każdej owczarni 1 funt wełny,
4. 1 talar gotówki za „uderzanie w dzwon”,
5. przy ślubie poddanego 2 grosze, wolnego 4 grosze 6 fenigów,
6. przy chrzcie poddanego nic, przy chrzcie wolnego 1 grosz, nieślubnego dziecka
4 grosze,
7. przy pochówku poddanego bez modlitwy pogrzebowej 1 grosz, wolnego 2 grosze, z modlitwą pogrzebową 2 lub 4 grosze,
8. pieniądze szkolne „od każdego dziecka, które chodzi zimą do szkoły 8 groszy
i 1 furę drewna.”
Jak widać, uposażenie w takim wymiarze nie wystarczało, aby wyżywić kościelnego
i jego rodzinę. Dlatego zajmował się on przy tym rzemiosłem, z reguły był krawcem lub tkaczem. Możemy to również przypisać von Dressow i Bublitz, mimo, iż nie było o tym zapisane. Bublitz, który w 1736 r. roku stracił żonę, prawdopodobnie wyprowadził się ok. 1740 r.
Jego następcą został „mistrz” Johann Christoph Breinling, który sprawował urząd do 1758 r.,
ale tu nie zmarł. Wiemy o jego rodzinie, że w 1745 r., 1 i 4 listopada, zmarli: jego syn Karl
i jedyna córeczka, Barbara Maria. Pastor Ferner zapisał w księdze kościelnej: „Niech te kochane dzieci spoczywają w pokoju, a obudzą się w dniu zmartwychwstania do życia w wiecznej radości. Zasmucone serca rodziców, zranione przez ból, niech połączy z pociechą w nadziei ponownego spotkania w królestwie wieczności.”
Podczas sprawowania urzędu przez Breilinga dowiadujemy się więcej o szkole.
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matrykuła (p. łac. matricula zdrobn. od matrix, -icis ‘rejestr’ od łac. ‘macica’) nauk. legitymacja studencka lub uczniowska – W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2000, s. 320.
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Uczęszczają do niej dzieci ze Świerzna, Świerzenka, Białej i Kawcza. Pastor Fiddechow skarży się przy okazji wizytacji kościelnej (4 IV 1753 r.), że nawet, gdy rodzice w Świerznie
i Świerzenku wysyłają dzieci do szkoły, to było kilku takich, którzy swoje, ale i również obce
dzieci „nauczali potajemnie, przez co dochód kościelnego się obniżył.” Mimo, że obecni patroni uważali za słuszne, aby tego zabraniać i mieli nadzieję, że inni patroni zgodzą się
z tym, że służy on (Breinling) Bogu i jest jego najlepszym sługą, to i tak początkowo zostało
wszystko po staremu.
Pastor Fiddechow jest zmuszony 15 listopada tego samego roku, skierować szczegółowe sprawozdanie do patrona. Wskazuje w nim na wyżej wymienione zło, do tego dochodzi
również i to, że niektórzy rodzice wysyłają dzieci dopiero po Nowym Roku, gdy szkoła właściwie niedługo się kończy lub opóźniają jeszcze dłużej pójście do szkoły. Z tego powodu
powstaje nieład, konfirmowani nic nie wiedzą, a kościelny jest przez to pokrzywdzony. Bezcelowo wykonywał swoją profesję i odbierano mu pieniądze szkolne.
Usprawiedliwienia rodziców nie były przekonywujące, wśród dzieci uczęszczających
do szkoły, są i takie, których rodzice są tak biedni, że muszą poprzez tkactwo zarabiać na
utrzymanie. W szkolnictwie powstał nieporządek. Patroni chcieli, aby wszystkie dzieci chodziły do szkoły. Rodzice powinni być zobligowani do tego, by wcześnie posyłać dzieci, by
nie dać się im „zestarzeć”. Gdy tylko osiągną wiek 6 lat, i tak nie mogą być wykorzystywane
do innej pracy, będą uczyć się lepiej niż gdyby musiały zacząć naukę w wieku 10 lat. Pod
listem Fiddechowa złożyli swoje podpisy C.L., E.B. von Massow, wdowa z Gelsdorfen, A.
von Lettow. Ostatni zwraca jeszcze uwagę: „Dzieci 6-letnie z Białej i Świerzenka nie mogą
być wysyłane do szkoły zimą, ale nie ma innych szkół utrzymywanych przez moich ludzi”.
„Wyrażenie woli” patronów, napisane i odczytane z ambony przez pastora Fiddechowa kończy się słowami: „Mamy tylko nadzieję, że rodzice nie przeciwstawią się, lecz dostosują,
gdyż wszystko jest skierowane ku czci Boga i dla dobra ich dzieci. Od tego czasu poprawiło
się uczęszczanie do szkoły, zaprzestano też z „potajemnym nauczaniem”.
W przedwojennej publikacji znajdujemy informacje o szkołach w innych miejscowościach należących do parafii. Wiadomości są krótkie, ale ciekawe.
1. Biała. Pierwsza szkoła w wynajętym budynku w 1904 r. Wcześniej dzieci z Białej
uczęszczały do szkoły w Świerzenku. W roku 1926 została wybudowana nowa szkoła.
W 1937 r. był zatrudniony 1 nauczyciel, do szkoły uczęszczało 31 uczniów402.
2. Bobięcino. Około 1780 r. był 1 nauczyciel. W latach 1813-1836 uczył były wojskowy, właściciel szkoły Ebel. W 1813 r. do szkoły uczęszczało 20 uczniów. Ustronność miej402

F. Tribbensee, Schulwesen, w: Kreis Rummelsburg..., s. 544.
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sca, niekorzystne warunki mieszkaniowe były powodem częstej zmiany nauczycieli. W roku
1937 był zatrudniony 1 nauczyciel, uczniów było 32403.
Fot. 60. Szkoła w Świerznie 1926 r.404

3. Gatka. W 1769 r. nauczycielowi w
Gatce zostało przyznane 8 groszy ze
środków kościelnych. Wg zarządzenia, w
każdą niedzielę miały być przeprowadzane
powtórki w szkole letniej. W roku 1813 do
szkoły uczęszczało 19 uczniów. W 1908 r.
właściciel szkoły Karl Friedrich Schwuchow zawiadomił, że budynek szkolny od 3 lat nie ma
dachu. W 1937 był zatrudniony 1 nauczyciel a do szkoły uczęszczało 51 uczniów405.
4. Kawcze. W 1769 r. dzieci z Kawcza uczęszczały do szkoły w Świerznie. W 1813 r.
Kawcze nadal nie miało własnej szkoły. W roku 1937 był zatrudniony 1 nauczyciel, uczęszczało do szkoły 64 uczniów406.
5. Świerzno. W 1769 r. zostało wydane zarządzenie o podtrzymaniu szkoły letniej. Do
uczęszczania były zobowiązane również dzieci z Malęcina, Kawcza i Świerzenka. Właściciel
szkoły otrzymywał na prowadzenie szkoły 6 groszy z funduszy kościelnych. W 1797 r.
Świerzno otrzymało nowy budynek szkolny. Od 1797 do 1834 roku lekcje prowadził właściciel szkoły Kruckow. W 1813 r. do szkoły uczęszczało 24 uczniów. Kruckow był sumiennym
nauczycielem. Po 50. latach pracy w szkole otrzymał odznakę honorową i 30 talarów nagrody. Jego następcą został August Trapp (1834-1886). W latach 1925/26 została wybudowana
nowa szkoła407. W 1937 r. było zatrudnionych 2 nauczycieli, uczęszczało 108 uczniów408.
W czasach przed II wojną światową w Świerznie funkcjonowała szkoła podstawowa dwuklasowa: klasa 1-4 oraz klasa 5-8409.
6. Świerzenko. W 1813 r. był zatrudniony 1 nauczyciel, który uczył 15 uczniów.
W latach 1827-31 opiekunem szkoły był nauczyciel Wilhelm Heirich August Burmeister.
Jego następcą w latach 1831-35 był August Trapp, przygotowywany na nauczyciela u pastora
Ulricha w Białym Borze. Następcą Trappa został Karl August Krey, który, w 1884 r. święto-
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wał jubileusz 50-lecia sprawowania urzędu. W 1937 r. był zatrudniony 1 nauczyciel, do szkoły uczęszczało 45 uczniów410.

Fot. 61. Nauczyciele i uczniowie szkoły w Świerznie w 1931 r.411

Po wojnie pierwsza szkoła rozpoczęła działalność w listopadzie 1945 r. w Świerzenku,
kierowana przez Adolfa Suprynowicza. W Świerznie szkoła powstała z dniem 3 IX 1946 r.,
w budynku szkoły przedwojennej, przyjęła nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerznie. Jej pierwszym nauczycielem był Jan Bobkowski, a od 1 XII 1945 r. została zatrudniona
również jego żona. Do szkoły w Świerznie uczęszczały dzieci ze Świerzna, Świerzenka,
Kawcza i Białej. W pierwszym roku działalności szkoły istniało 5 klas a łączna liczba
uczniów wynosiła 70 dzieci. I tak: kl. I – 19, kl. II – 10, kl. III – 28, kl. IV – 3, kl. V 10.

410
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Fot. 62. Rok szkolny 1948/49412.
Siedzą od prawej nauczyciele: Maria Hamernik, państwo Bobkowscy

Wraz z powiększającą się liczbą mieszkańców, przybywało uczniów w szkole. Stary
budynek szkolny stawał się za ciasny. W kronice szkolnej napisano dosłownie: „katastrofalne
warunki lokalowe”413. Zostały podjęte starania o wybudowanie nowego obiektu szkolnego.
W 1962 r. powołano Komitet Budowy Szkoły. W dniu 17 V 1964 r. wmurowano akt erekcyjny, nowa szkoła została oddana do użytku 6 VI 1965 r.414

Fot. 63. Wejście do budynku szkoły w Świerznie – 2003 r.415
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414
ASzP
415
Tamże.
413
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3.7. Nazwiska dawnych mieszkańców
3.7.1. Pochodzenie naszych nazwisk
Przez życie wiedzie nas nasz wierny towarzysz i nigdy nas nie opuści. Głęboko go poważamy i strzeżemy przed hańbą zarówno z naszej strony jak i innych. Ten wierny towarzysz
to nasze nazwisko. Mimo, że je tak szanujemy, w wielu wypadkach nie mamy pojęcia, co ono
oznacza, nikt nie łamie sobie nad tym głowy. W każdym razie warto poznać, co nazwiska
oznaczają i jak powstały. Każde nazwisko musi mieć jakiś sens416.
Zacznijmy od wyliczenie spotykanych tu nazwisk rodzinnych. Każdy mógłby powiedzieć, że przodkami Schultz i Müller byli Schultzen (naczelnicy gmin) i Müller (młynarz),
nazwisko przeszło z ojca na dzieci, że Lange (długi) pochodzi od nazwiska człowieka, który
wyróżniał się wzrostem. Co oznaczają inne nazwiska, których sens nie jest dla nas jasny, np.
Gall, Hapke, Lublow, Miess, Pooch, Siewert, Gersonde, Bretall, Nimz, News, Pincke, itp.?
Przecież wszystkie muszą mieć jakieś znaczenie.
Musimy wrócić do zamierzchłej przeszłości. Gdy poszczególni ludzie zaczęli między
sobą obcować, musieli mieć jakieś oznaczenia, aby odróżniać jednego od drugiego krótkim
słowem, bez uciążliwego opisywania jego wyglądu i posiadłości. Skąd zatem brano te oznaczenia? Pochodziły one z ducha narodów. Jeżeli naród przywiązywał wagę do religii, oznaczenia zaczerpnięte były z religii, jeżeli był wojowniczy, wybierano słowa związane z wojną,
jeżeli naród był oświecony i rozwinięty, wybierano nazwy z historii Izraelitów. Żaden naród
nie był tak pobożny jak oni, wszystko odnosiło się do Boga. Znajdziemy tu nazwy osobowe,
które zaczynają się lub kończą imieniem Boga. Wymienię kilka najbardziej znanych: Josua417, Johannes418, Josaphat419, Obadja420, Sacharja, Sacharias421, Elimelech422, Elieser423,
Nathanael424, Joel425.
Naszym przodkom najpiękniejsza była wojna. Rzymski pisarz z I wieku po Narodzeniu
Chrystusa426 tak o nich pisał: „Kto ma więcej odwagi jak German? Kto szturmuje z większą
siłą? Kto kocha namiętniej broń, z która się urodzili, wszystko inne mało ich obchodzi”. Ich

416

Monatsblatt…, 1908, s. 5-8.
„którego pomocą jest Bóg”
418
„którego podarował Bóg”
419
„dla którego był Bóg uczczony”
420
„prawo Boga”
421
„którego Bóg pamięta”
422
„któremu Bóg jest królem”
423
„któremu Bóg jest pomocą”
424
„oddany Bogu”
425
„któremu Jehowa jest Bogiem”
426
Tacyt – (ok. 55-120) ostatni wybitny historyk rzymski; Roczniki (lata 14-69), Dzieje (69-96), Germania – odznaczające
się doskonałą charakterystyką postaci, stylem zwięzłym i surowym – PWN, t. 9, s. 291.
417
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myśli skierowane były na broń i wojny, wojsko i zwycięstwa, wszystko, co było z tym związane. Z tego czasu sporo nazw jest zawarte w naszych imionach i nazwiskach. Przytoczę je,
o ile występują w naszej parafii: hild, hath, wig, bead - tak nazywano wojnę. Hildebrand miecz wojenny, imię Hellmut i Hildegard - odważny i fortyfikacje. W nazwiskach Hapke
i Haeberlein znajdujemy inne słowo w znaczeniu wojna - hath. W imieniu Hedwig słowo 427

wig. Gerhard

, Gerke i Grabe, Gertrud428 mają nazwy od - ger429, od ekka430 Eggert431,

Brand432 wcześniej w Hildebrand, Grimm to hełm, Wilhelm - to ten, który chce nosić hełm.
Braun nie ma nic wspólnego z kolorem, tu określa zbroję, pancerz na pierś. Od her433 - pochodzi Hermann i Herbert - lśniący, błyszczący w wojsku. Hartmann - silny mężczyzna.
Wiele imion zawiera słowo – Sieg (zwycięstwo). Siegfreid, Sigismund (ochrona zwycięstwa), Siefert (słynny ze zwycięstw), Siewert (donosi o zwycięstwie). Rządzić musiał zwycięzca: Waldemar (słynny w rządzeniu), Walter i Wöhler (panujący w wojsku), Reinhold (panujący w radzie), Arnold (rządzący jak orzeł). Należało dążyć do sławy (Ruhm - sława): Berthold (słynny przez wierność), Albert i Albrecht (lśniący przez szlachectwo), Ludwig (słynny
w walce), Robert (lśniący przez sławę), Radewald (słynny w rządzeniu), Nutz i March (słynny, znany), Dittmar (słynny wśród narodu). Ważne było być potężnym (bogatym): Richard
(potężny i silny), Reimar (potężny i słynny), Dietrich (potężny wśród narodu).
Z wojną sympatyzuje polowanie, nazwy zwierzyny łownej stały się imionami osób,
przede wszystkim „Bär” (niedźwiedź) - Bahr, Barz, Bernhard, Berndt, Berhrend, Benke.
„Eber” (odyniec) - Eberhard, Ebert, Ebel, „Adler” (orzeł) - Arnold, „Wolf” (wilk) - Wolfgang, Wolfram, Adolf - jak i poświęcony bogu wojny „Rabe” (kruk) - Wolfram (Wolfrabe),
Bertram.
Nasi przodkowie byli również pobożni, słowo „Gott” (Bóg) zostało użyte w wielu imionach: Gottfried, Gottlieb (syn Boży), Gotthold (Gottwald), Goschke (związany z Bogiem).
Same imiona bogów były mało używane, „Ansen” (bogowie) spotykamy jeszcze w Oswald
(bogowie rządzą), Riesen (Hünen - olbrzym) w Hummelt, „Elsen” w Alfred (Elsenrat).
Przytoczę jeszcze staroniemieckie nazwiska: Both - władca; Komke - sąd; Frieden, Frädrich, Frieda, Hag - las, busz, ogrodzenie, miejsce zamieszkania; Heinrich - bogato zalesiony; Henke, Henning, Hinze - wojsko; Karl - mężczyzna; Konrad - śmiały w radzie; Leonhart -

427

Speerstarke – silna zapora
Speerjungfrau – młoda oszczepniczka
429
oszczep
430
miecz
431
miecz obronny
432
miecz
433
Herr – wojsko, armia
428
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twardy jak lew; Leopold - śmiały przed całym narodem; Lüdtke - wojsko ludowe; Lüdtke,
Lübke, Lüpke - naród, lud; mutz - odwaga; Ritz - wrogi zapał i złość, gniew wojownika; Otto,
Ott - prawdziwy spadek (prawdziwe dziedzictwo), Ouandt od „wenden” - obracać, zwracać;
Ruhmke - tajemnica; Wardelmann - strażnik; Werner - obrońca wojska; Witt - las; Zils - cel.
Z przyjęciem chrześcijaństwa wchodzą stopniowo nazwy obcojęzyczne, szczególnie
kościelne, najpierw sporadycznie, a od XII wieku stają się bardziej popularne. Na początku
były to imiona apostołów, później dochodzą imiona świętych. Obecnie spotykamy następujące imiona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johannes434, Johann, Johannig, Jahnke, Hans, Hensel,
Petrus435, Peters, Peter,
Paulus436, Paul, Pauli, Pawel, Pagels,
Jacobus437, Jacob, Jeckel, Jäckel, Röbcke, Röpke,
438
Matthäus , Mattik,
Barthomäus439, Bartholomäus, Bartels, Bartel, Mews, Möws,
Philippus440, Philipp,
Michel441, Michel, Michelis,
Christophorus442, Christoph, Stoffel,
Martinus443, Martin, Marten, Merten,
Georgius444, Georg, Jürgen, Jürg,
Gallus445, Gall,
446
Stephanus , Stephan, Steffen,
Nicolaus447, Nickel, Klaus, Klatz, Klatzen.

We wszystkich tych nazwach chodzi przede wszystkim o imiona, ponieważ w warunkach wcześniejszych wieków potrzebne było tylko jedno imię dla oznaczenia osoby. Później,
gdy liczba ludności się zwiększała, gdy ruchliwość była większa, gdy powstawały ludne miasta, jedno imię nie wystarczało dla oznaczenia osoby. Zaczęto dodawać imię ojca, np.: Nazo
syn Dietricha. Składnik „syn” stopniowo usuwano i imię ojca stawało się nazwiskiem przekazywanym następcom. Wszystkie imiona stawały się nazwiskami. Dla rozróżnienia dodawany
bywał zawód i stan, np. Huch Schmied (kowal). Rozróżnik płci został opuszczony i mężczy-

434

hebr. – Jehovah – „Bóg jest łaskawy”
gr. - skała
436
łac. - mały
437
hebr. – Jaaqob – „niech Bóg strzeże”
438
hebr. – Mattanja – „dany przez Boga”
439
hebr. – Bar-Tholomai – „syn oracza”
440
grec. – Philippos – „znający się na koniach”
441
hebr. – mikä-el – „któż jak Bóg”
442
gr. – Christophoros – „przynoszący, rodzący Chrystusa”
443
łac. – Martinus – „należący do Marsa”
444
gr. – gregorios – gorliwy, czuwający
445
celt. – ghas-los – przybysz, obcy
446
gr. – stephanos – wieniec, korona
447
gr. – Nikolaos – „zwycięski lud”
435
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zna nazywał się Huch Kowal. Spotykamy bardzo dużo nazwisk tego rodzaju, np. Müller,
Möller (młynarz); Schulze, Schulz, Schultz (naczelnik gminy); Meier (zarządca majątku);
Schmidt, Schmied, Schmidke (kowal); Schneider (krawiec); Bauer, Baumann, Buhrke (budowniczy); Becker (piekarz); Kuchenbäcker (ciastkarz); Richter (sędzia); Weber (tkacz); Kaufmann (kupiec); Krüger, Lechmann (lennik); Hoffmann (służący u księcia); Borchmann,
Borchardt, Bork, Borck, Bogt (człowiek na zamku). Wymienię te, które u nas nie występują:
Schwarzmüller (czarny młynarz); Küster (kościelny); Förster (leśniczy); Hasenjäger (łowca
zajęcy); Aschenbrenner (spalony popiół); Schieferdecker (pokrycie drzazgi); Fleischer (rzeźnik); Böttcher (bednarz); Röder (karczownik). Nazwisko König (król), które tak często występuje, jest być może przypisane w sposób żartobliwy tym, którzy odgrywali dużą rolę
w swoich miejscowościach.
Nazwiska rodowe zostały również zapożyczone od narzędzi, którymi się posługiwano.
Kettelhut (osnowowy kapelusz) przychodzi mi na myśl, jako jedyne występujące tu nazwisko
(Kesselhut - czapka w formie kotła). Z drugiej strony można znaleźć np. Wiegelmesser (miara
kołyski); Feuerhacken (bosak); Breitneil (?).
Nazwiska zostały również nadane według części garderoby, np. Blaurock (niebieska
spódnica); Langrock (długa spódnica); Kurzrock (krótka spódnica); Rothärmel (czerwony
rękaw) itd. Według potraw, np. Rindfleisch (cielęcina); Weichbrodt (lekki chleb); tzn. według
osób zajmujących się przygotowaniem lub, które je chętnie jadły.
Wiele nazwisk nosi cechy ich właścicieli, najczęściej wzrost: Lange (długi); Groß,
Grothe, Groth (duży); Klein (mały); Kurz (krótki). Włosy: Weiß (biały); Schwarz (czarny);
Krauze, Kraus (kręcony). Cechy poszczególnych części ciała, głowy, włosów, brody, nogi,
stopy, np. Breithaupt (szeroka głowa); Bartkopf (zarośnięta głowa); Flachshaar (płaski włos);
Rotbart (czerwona broda); Langbein (długa noga); Leichtfuß (lekka stopa). Nawet całe zdania
stawały się nazwiskami: Bleibtreu (zostań wierny); Wagehals (wage den Hals - zważ szyję);
Bitdendüwel (beitz den Teufel - gryź diabła).
Już w wiekach wcześniejszych osoby, które miały majątki ziemskie przybierały od nich
nazwiska448. Zapewne niektórzy słyszeli o pieśniarzach średniowiecza - Walther von der Vogelweide i Hartmann von der Aue. Ten zwyczaj najpierw wprowadzili rycerze a potem inni
właściciele ziemscy. Tak powstała wielka liczba nazwisk od nazw miejscowości. Na przykład
ktoś mieszkał na końcu wioski, dlatego nazywał się am Eden (na końcu), ktoś inny mieszkał
przy krzewie, nazywał się am Bach, jeszcze ktoś inny - am Berg (na górze). Na początku wiele takich nazwisk było różnymi przyimkami: „auf (na); von (od); an (przy); bei (przy); vor
448

Monatsblatt..., 1908, s. 16-17.
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(przed); zu (do); achter (ósmy) itd. Były one umieszczone przed nazwą miejscowości. Z biegiem czasu te przyimki zostały pominięte i tak powstały nazwiska, np. Berg (góra); Busch
(krzew); Holz (drewno); Birkholz (drewno brzozowe); Buchholz (drewno bukowe); Wiese
(łąka).
Tak samo nazwiska rodowe wywodziły się od nazw miejscowości. Najprościej było nazwać przybyłych według okolicy, miejscowości, z której przyszli, aby oznaczyć różnicę od
innych. Mamy, więc np. Hasse, Hassen, Sachse, Sachs, Sasse den Sachsen, może również
Baher, Beher, człowiek z Bahern (Bawaria).
Nazwiska osób, które różnią się tylko nazwami miejscowości, kończą się na: -au, -bach,
-beck, -baum, -berg, -brück, -burg, -dorf, -eck, -feld, -hagen,-haus, -hufen, -haufen, -heim, hof, -holz, -horst, -leben, -rode, -stadt, -stein, -thal, -walde, -wald, -bom, -busch, -fels, -furt, horn. Nazwiska szlacheckie są wszystkie nazwami miejscowości.
Jeżeli jesteśmy w mieście, każdy dom ma swój numer, dawniej była moda by domy
miały nazwy od nazwiska właściciela. Nazywane były według rodzinnych stron, miejscowości, zwierząt, roślin, narzędzi, rzeczy, które były związane z zawodem budowniczych.
Autor: pastor Wilhelm Busch, 1908 r.

3.7.2. Nazwiska z początku XX wieku
Na podstawie zapisów w księgach parafialnych można przytoczyć nazwiska mieszkających tu wiernych. Pochodzą one z zestawienia konfirmowanych w latach 1905 – 1908 wydrukowanych w miesięczniku parafialnym449.
Biała - Braun, Döring, Frädrich, Fuhrmann, König, Krumrey, Lüdtke, Ost, Rutz,
Schuck, Schultz, Voß, Witt.
Bobięcino - Bandemer, Bartz, Barz, Bork, Damerow, Dobbrunz, Engwer, Gläske, Henke, Klabunde, König, Krause, Krupp, Lüpke, Mann, Manzke, Mischnick, Mitschke, Müller,
Mutz, Pacholke, Pröhl, Raschke, Reinke, Rosin, Schmoldt, Zemke.
Gatka - Bussian, Domke, Dornfeldt, Dreifke, Fiske, Hensel, Jeromin, Kitzrow, Link,
Manzke, Maronn, Massow, Nimz, Pahnke, Reinke, Scheil, Schmidtke, Schnaase, Strehlow,
Stüwe, Thrun, Villwock, Witt, Zielke, Ziepke.

449

Monatsblatt..., 1905-1908.
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Fot. 64. Wesele kowala Emila Rahn w Kawczu (1937/38 r.)450

Fot. 65. Państwo Frieda i Emil Rahn z pierwszą córką, Ritą (rok później).451

Jeżewsko - Gerstner, König, Melchert, Schulz.
Kawcze - Batzki, Berndt, Hartkopf, Henke, Knak, Krüger, Müller, Quandt, Raddatz,
Rahn, Reichow, Schulz, Schwarz, Zerwer.
Malęcino - Engwer, Pooch, Ueck.
Świerzno - Berndt, Block, Both, Brettal, Dargus, Drews, Engwer, Freter, Gall, Geschke, Gildemeister, Glienke, Hapke, Heyer, Hopp, Knop, Koball, Krause, Kroggel, Lange, Mattik, Merzke, Mielke, Mietz, Mix, Nimtz, Ott, Peters, Pinke, Pooch, Radtke, Ritz, Rutz,
Schmidt, Schnabel, Totsch, Tuschling, Vierke, Wussow.

450
451

Archiwum rodziny Skibbe
Tamże.
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Fot. 66. Babcia 1938 r.452

Świerzenko - Bahr, Bansemer, Baumann, Bruchmann, Corduan, Dobbrunz, Döring,
Duske, Gaul, Hartmann, Kuchenbäcker, Kunde, Lassig, Neubauer, Nitz, Otto, Schulz, Stangohr, Teske, Wiese, Witt, Ziemke, Zuhl.
Obecnie na terenie parafii używane są nazwiska: Schmidt, Klatt, Hildebrandt, Stöwer,
Poll, Schneider, Marenz, Ruth oraz, w polskiej pisowni – Szrajber (Schreiber).

3.8. Klęski żywiołowe w latach 1770 – 1774
Chętnie słuchamy, jak często starsi opowiadają o czasach wyjątkowych i trudnych
z powodu niepogody, wielkiej suszy, wielkich opadów deszczu. Znajdujemy o tym wiele
wzmianek w kronikach kościelnych z poprzednich stuleci. W naszych kronikach jest o tym
napisane niewiele, dlatego chętnie przeczytacie to, co zapisał pastor Adam Fiddechow
w latach 1770 - 1774453.
„ W roku 1770, trzeciego dnia po Zesłaniu Ducha Św., a było to 5 lipca, powstał wielki
orkan. Prawdopodobnie było to wielkie oberwanie chmury, gradu i deszczu. Nad Kawczem,
w stronę Świerzenka, przeszedł rzęsisty deszcz z gradem i silnym wiatrem, który zerwał komin i cały dach. Przerzucił to wszystko ponad strzyżalnią owiec i piecem piekarniczym, spadło na drzewa śliwkowe. Kawałki dachu piekarni zostały zerwane. Ten sam wiatr zerwał podłogi i rzucił na płot na przeciw uli. Silny wiatr przeszedł nad Bobięcinem, Gatką, Miastkiem

452
453

Tamże.
Monatsblatt..., 1905, s. 59.
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wyrządzając gradem wielkie szkody w zbożu i tłukąc szyby w oknach. Największe szkody
wyrządził w Drawsku, w pobliżu Szczecinka wziął swój początek.
W tym roku były najgorsze plony zboża i lnu. Nie tylko u nas, ale i w okolicy. Jesień
była piękna, była dobra pogoda, aż do grudnia. Lecz zima była mocniejsza. Zimno nie było
wyjątkowe w tej okolicy, ale śniegu, który spadł po Nowym Roku 1771 było dużo i leżał aż
do początków kwietnia. Również tak długo było mroźnie. Na początku wiosny były 2 – 4 dni
ciepłe, pozostałe chłodne. Na początku kwietnia jeżdżono jeszcze na saniach – śnieg topniał
powoli – nie można było rozpocząć prac w ogrodach i na polach, aż do początku maja. Powstały wielkie braki żywności. Ludzie musieli naprawiać zarwane przez śnieg dachy.
W niektórych miejscowościach musiano zabić wiele bydła z powodu braku paszy.
Na początku maja przyszła wielka susza, która utrzymała się aż do 7 niedzieli po Trójcy
Św. Później przyszły deszcze tak wielkie, że uszkodziły młyny. Na zboże spadło dużo deszczu, który utrzymywał się przez 3 tygodnie. Pogoda w niedzielę była najpiękniejsza, we wtorek była znośna, w środę i czwartek jeszcze gorsza i tak przez 3 tygodnie. Jak w piątek
i sobotę nie było deszczu, to i tak ziarno nie mogło przeschnąć. W tych dniach padało za dużo. Padało do czwartku po 13 niedzieli po Trójcy Św., skoszone kłosy przerastały. Najbardziej ucierpiały te zboża, które pozostały na polu. W roku 1772 zboże było też mokre, ale nie
tak jak w roku poprzednim. W roku 1774 wiosną przeszedł mróz tak wielki, że w niektórych
miejscowościach zamarzły kwitnące drzewa owocowe. Poza tym, był to dobry rok dla naszej
miejscowości. U nas zboże tak bardzo nie ucierpiało454.

454

Tamże, s. 60.

ROZDZIAŁ 4
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

4.1. Pierwszy kościół w Świerznie
„Kościół w Świerznie był już od dawna zanim Marcin Luter (1517 r.455) ponownie odkrył Ewangelie, i zanim jego naukę przyjęli nasi poprzednicy. Jednak księdza proboszcza nie
było. Ten kościół był filią parafii w Przytocku. Pierwszy proboszcz, Daniel Papke, tak przedstawił nam ówczesny kościół: „ w kościele był zły stan”. Brakowało ambony, ławek, mały i w
złym stanie był ołtarz, dzwon pęknięty. Zniszczony budynek z gliny, pokryty słomą, gorzej
niż teraz nasze stajnie, tak wyglądał ten kościół. Wieżyczka, w której wisiał dzwon i której
zwieńczenie z nasadą było, „z ziemi i przez pewnego zduna (garncarza) zrobione, na żółto
wyglazurowane”, zastąpiło wieżę”456. „W 1598 r. została zbudowana nowa ambona i ołtarz za
25 guldenów. Tak też wyglądał nasz kościół w XVII wieku. W czasie wojny trzydziestoletniej
(1618-1648457) panowała bieda i nędza we wszystkich niemieckich landach, tak też i na Pomorzu nie można było myśleć o budowaniu kościołów. Dopiero pod koniec wieku, pod panowaniem brandenburskim było lepiej”458.
„W 1668 r. na wyposażeniu kościoła znajdowały się następujące przedmioty: „ornat,
komża, dwa lichtarze ołtarzowe oraz jedno, czerwone nakrycia ołtarza, dwa ręczniki z atłasu
obszyte złotymi końcami, jakie od czasów Rudgera von Massow czczone są przez młodych
kościoła. A w tym dwa ręczniki wyszywane złotem, srebrem i jedwabiem, cynkowa butla do
wina oraz dwa żelazne lichtarze. ”Cynkową butlę i cynkowy kielich możemy jeszcze dziś

455

przypis autora
W. Busch, Monatsblatt…, 1905, s. 7. –„..Ein Dachreiter, in dem Glocke hing und dessen Spitze mit einem Knopfe, der
versehen war, ersetzte den Turm...“
457
przypis autora
458
W. Busch, Monatsblatt .., 1905, s. 7. – „...1598 wurde eine neue Kanzel und ein neuer Altar für 25 Gulden angefertigt. So
wird unsere Kirche auch im 17. Jahrhundert ausgesehen haben. Im Jahrhundert des 30 jährigen Krieges herrschte Armut und
Not wie in allen deutschen Landen, so auch in Pommern, an Kirchbauten konnte man nicht denken. Erst gegen Ende des
Jahrhunderts unter brandenburgischener Herrschaft wurde es hier besser.”
456
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oglądać459. Z tego czasu pochodzi jeszcze pozłacany kielich mszalny, który używamy. Jego
forma jest gotycka, srebrny wierzchołek bez ozdób, gałka bogato zdobiona, stopa sześcioczęściowa, gładka, z wygrawerowanym krzyżem. Dedykacja na patenie460 brzmi: „A. M. HANS
LETTOWEN NAGHALATENE WEDEWE HEFT DITH GHEGEVEN”461.
Spis zmarłych zaczyna się w 1670 r.; nie znalazłem w nim ani Hansa von Lettow, ani
jego wdowy, a więc kielich, który nie jest wymieniony w 1668 r., został podarowany w roku
1669. W dniu 23 V 1682 r. miał miejsce pierwszy chrzest w używanej obecnie mosiężnej
chrzcielnicy. Na jej dnie znajduje się obraz grzechu pierworodnego. Ochrzczona została córka
owczarza, Maria462.

4.2. Nowy kościół parafialny 1710 r.

Fot. 67. Kościół w Świerznie – 1918 r.

W 1705 r. została dobudowana do
kościoła obecna wieża, pokryta dębowym
gontem.

Według

wszelkiego

prawdo-

podobieństwa, przy okazji budowy wieży, kupiono dwa nowe dzwony „średniej i nierównej
wielkości”. Dnia 29 XI 1777 r. został ponownie powieszony większy, który z powodu rysy został przelany. Odlew kosztował 60 talarów,
do którego kasa kościelna dopłaciła 29 talarów 10 groszy 7 fenigów. Napis na wieńcu
brzmiał: „Odlał mnie J. M. Meyer ze Szczecinka, w Sławnie, Anno 1777. Patronowie G. C. v.
Massow, G. C. v. Lettow, W. E. v. Lettow, P. F. v. Massow, G. v. Lettow, P. G. v. Froreich,
A. Fiddechow, pastor”. Mniejszy dzwon spadł w roku 1890 i został przelany w Gdańsku; posiada ornament463.
O budowie kościoła nie ma szerszego zapisu. Jest tylko napis na tablicy, która została
założona na końcu węzła, a który jest nam znany z wpisu w księdze kościelnej. Przetłumaczony z języka łacińskiego brzmi: „W roku Chrystusa Zbawiciela 1705 została zbudowana

459

rok 1905 – przypis autora
patena (od łac. patina ‘płaska misa’) religiozn. w Kościele rzymskokatolickim – przedmiot liturgiczny w postaci okrągłej
tacki – srebrnej, pozłacanej lub złotej – którą po przykryciu hostią kapłan kładzie na kielich mszalny.
461
W. Busch, Monatsblatt .., 1905, s. 15. – „...seine Form ist gotisch, die silberne Kuppa ohne jede Verzierung, der Kauf
reich verziert, der Fuß 6-teilig, glatt, mit eingraviertem Kreuz”.
462
Tamże, s. 15. - „...Am 23. Mai 1681 wurde zum ersten Mal aus unserer jetzigen messingenen Taufschüssel, auf deren
Boden sich ein Bild Des Sündenfalls befindet, getauft und zwar „des Gaffschen Schäffers Patrozen Töchterlein Maria“.
463
Tamże, s. 7. Wisi do dziś. Jego zdjęcie jest umieszczone w podrozdziale 4.5.
460
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wieża kościoła w Świerznie. Patronami ze strony von Massowów są: pan Ruediger v. Massow, cesarski podpułkownik; pan Nikolaus v. Massow, cesarski kapitan; pan Ernst Bogislaw
v. Massow, cesarski major i trzech synów; pan Christian Ludwig v. Massow; pani Barbara
Catharina v. Below, wdowa po panie Werner v. Massow, z dwoma synami.

Fot. 68. Kościół w Świerznie – 1921 r.

Ze strony von Lettowów:
pan Georg von Lettow z Białej,
Królestwo Pruskie, podpułkownik; pan Christian Friedrich von
Lettow,

cesarski

major;

pan

Caspar Ernst von Lettow; pan
Johann Georg v. Lettow z Bobięcina; pan Christian Ludwig i Gregor Friedrich v. Lettow, bracia z Gatki. Pastorem był Andreas Strenge z Freienwalde w Mark, który został proboszczem w Świerznie 25 I 1668 r. Wieżę
kościelną wybudował Johann Baller z Darłowa”. Na drugiej stronie tablicy jest zapisane:
„Wszechmocy Bożej polecam tej wieży mocno stać”464. Krótko potem, w 1710 r., został wybudowany nasz obecny kościół, drewno dębowe zostało zabudowane murem pruskim; pokryty dachówką. Również wnętrze zostało odnowione, postawiono nowe krzesła, nowe chóry,
nową ambonę. Ołtarz został przeniesiony do nowego kościoła465.
W 1730 r. zostały ustawione dwa cynkowe świeczniki, które jeszcze dziś stoją na ołtarzu, czerwone i białe nakrycie do kielicha, 2 ręczniki „z czerwonego atłasu, których używa się
podczas komunii” oraz ornat z 1668 r., który już był wtedy: „z czerwonego pluszu, z od góry
złotym, borowanym krzyżem466.
W 1754 i 1755 r. wnętrze świątyni otrzymało kolejne ozdoby. Kapitan Ernst von Massow, spadkobierca Świerzna, Kawcza i Malęcina oraz jego żona, Dorota Elżbieta, podarowali
żyrandol przed ołtarz - „mosiężna korona z 6 świecami woskowymi”. Polecili również „nowy
ołtarz postawić i ambonę przenieść obok konfesjonału, pomalować ławkę kaznodziejską ko-

464

Tamże, s. 7. – „...Auf der anderen Seite der Tafel stand: Gottes Allmacht lasse den Turm feste stehen”.
Tamże, s. 8. – „...Bald darauf, 1710, wurde unsere jetzige Kirche erbaut, Eichenholtz in Fachwerk gemauert mit Ziegeldach. Auch das Innere wurde neu hergestellt, neue Stühle, neue Chöre, eine neue Kanzel – heutige – angefertigt. Der Altar
wurde in die neue Kirche übernommen“.
466
Tamże, s. 15. – „...1730 wurden die beide zinnernen Leuchter aufgeführt, die noch heute auf dem Altar stehen, eine rote
und eine bunte Altarsdecke, 2 weiße Laten, „ein alt handtuch“, ein rotes und ein weißes Keltuch, 2 Tücher „von roth Altas die
bei der Communion gebrauchert werden“, und auch das Messgewand von 1668 ist damals noch vorhanden: „ von rothen
Blüsch, mit einem von guldenen Spitzen borgiertes Kreuz“.
465
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biet, jak również zrobić boczne klapy przy ławkach dla kobiet”. Żyrandol kosztował 11, ołtarz
40, malowanie 10 talarów. „Malarza utrzymywała w domu bezpłatnie. Malarz, który zrobił
ołtarz, nazywał się Kaiser i mieszkał w Bobolicach”. W „1755 r., około św. Jana, został postawiony szczyt wieży na naszym kościele”467. Żyrandol ozdabia jeszcze dzisiaj nasz kościół.
Na początku lat dziewięćdziesiątych (XIX w.468) malowidło ścienne zostało zamalowane brązową farbą olejną, zachowane zostały tylko obrazy Syna Marnotrawnego i Dobrego Pasterza
przy zakrystii469.

Fot. 69. Zdjęcie przedwojenne, widać furtkę i boczne wejście
do kościoła470

Wielkie remonty kościoła do końca XIX w.
nie miały miejsca. W 1884 r. podstawa wieży
została obmurowana cegłą. W 1902 i 1903 r. dach
kościoła został wymieniony, chodnik z kamienia
zastąpiony sienią, empory, ołtarz i ambonę
pomalowano na biało oraz odnowiono schody
wejściowe. W tym roku wymieniono gont na
wieży, który leżał już blisko 200 lat. Kiedy
wcześniejsze organy zostały kupione, nie wiadomo.
W ostatnich czasach były one w złym stanie. Obecne organy zostały zbudowane przez mistrza
budowy organów Völkner z Duninowa w 1892 r. i kosztowały 1800 marek471.
Z obecnie używanych przedmiotów zostały podarowane w 1867 r.: stół chrzcielny
z czarnym nakryciem i oba żeliwne świeczniki; w 1893 r. żona pastora Schwantes podarowała
worek do zbierania tacy, który niedawno został wycofany; w 1897 r. od ojca pastora Schwantes posrebrzany dzbanek chrzcielny, ampułka do wina oraz cyborium472, jak również czarne
nakrycie ołtarza i ambony od patrona von Massow ze Świerzna; krzyż na ołtarzu w 1902 r.
pani von Massow Świerzna; w 1903 r. drugi żyrandol z dobrowolnych ofiar, nakrycie ołtarza,
467

kształt zachowany do obecnych czasów
przypis autora
469
W. Busch, Monatsblatt…, 1905, s. 8. – „...Der Kronleuchter schmückt noch heute die Kirche, die Malerei ist Anfang der
neuziger Jahre mit Brauner Delfarbe überstrichen worden, erhalten sind nur die Bilder des verlorenen Sohnes und des guten
Hirten an der Sakristei.“
470
APS
471
Tamże, s. 14. – „...Wann die frühere Orgel beschafft wurde, ist nicht mehr zu ersehen. Sie war in letzter Zeit in einem sehr
schlechten Zustande. Die jetzige Orgel ist 1892 von dem Orgelbaumeister Bölknerin Dünnow gebaut worden und hat 1800
Mark gekostet“.
472
Cyborium (gr. kiborion) – w liturgii rzymskiej, nazwa puszki eucharystycznej – T. Gołgowski, Cyborium, w: EK, t. 3,
Lublin 1979, k. 676.
468
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ambony i stołu chrzcielnego z czerwonego sukna; od patrona von Massow ze Świerzna
w 1904 r. cztery tablice do pieśni. Obraz ołtarzowy, rycinę „Ostatniej Wieczerzy” da Vinci,
podarował ówczesny patron, von Massow z Malęcina473.
Fot. 70. Ołtarz w kościele – 1945 r.

O rozdziale miejsc siedzących jest umowa z roku
1723 wg, której prezbiter zachowuje swoją ławkę,
panom von Massow - na uwadze są ci ze Świerzna na
dużym i małym dworze - przyznawana jest pierwsza
ławka po dwóch stronach, w innych ławkach według
kolejności powinny nastąpić „obydwa rody szlacheckie”
– von Massow i von Lettow. Gdyby jedna ławka była
niezajęta, to inni mają prawo ją zająć, w przypadku, jeśli
nie byłoby miejsca w ich ławkach. Empory474 zawsze
były stallami· fundatorów, istniały już w roku 1730, i tak dziś są rozdzielane: na południowej
stronie miejsca rodu von Massow, na północnej stronie miejsca rodu Lettow, a mianowicie po
lewej stronie od ołtarza dla właścicieli Świerzna i Malęcina, po prawej - Gatki, po prawej
stronie od chóru dla właścicieli Kawcza i Bobięcina, po lewej - Świerzenka i Białej. Umieszczenie ławek fundatorów z Gadki zostało zaproponowane podczas konsystorza, ponieważ
pastor nie mógł widzieć ludzi w ławkach po prawej stronie od ołtarza475. W pojedynczych
wiadomościach protokołu wizytacyjnego z 1733 r. znajduje się postanowienie: „Ten, który
może czytać z wszystkich ludzi, powinien zawsze stać przodem w ich ławkach”, dalej: „do
trzeciej ławki kobiet należą żony radnych i służące pastora i nikt poza tym”. W 1771 r. jest
o tym mowa, że pastorzy muszą uważać na ławki pańskich pracowników i na ławkę kaznodziejską, „aby ktoś inny, kto do nich nie należy, odszedł i nie wypychał tych, którzy tam należą. W ławce kaznodziejskiej, ma żona kościelnego i żona pastora oraz córka obok służących
pastora, swobodę miejsca”476.
Już wcześniej kościół był używany przez szlacheckie rody jako grób rodzinny. Dawid

473

W. Busch, Monatsblatt…, 1905, s. 15. – „...Das Altarbild, einen Stich – Lionardo da Vincis Abendmahl – schenkte 1901
der frühere Patron von Massow auf Malenzin, das Kreuz am Altarblatt 1902 Frau von Massow Groß=Schwirsen, den neuerdings abgeschafften Klingelbeutel 1893 Frau Pastor Schwantes“.
474
empora - w arch. sakralnej - rodzaj galerii wspartej na kolumnach, zwykle nad nawami bocznymi
475
W. Busch, Monatsblatt…, 1905, s. 15. – „...auf der Südseite die Gestühle der Massow, auf der Vorderseite die der Lettows
und zwar links vom Altar die Besitzer von Groß=Schwirsen und Malenzin, rechts der von Gadgen, rechts vom Orgelchor die
Besitzer von Kaffzig und Papenzin, links die von Klein=Schwirsen und Bial“.
476
Tamże. – „...Der von den gemeinen Leuten lesen kann, sol allemahl in ihren Bänken voranstehen“, ferner: „in die dritte
frauenbank gehören die Kirchenvorsteher Weiber und Priester=Mägde und sonst niemand“.
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von Lettow w 1668 r. otrzymał od pozostałych fundatorów pozwolenie na udział w fundatorstwie, aby móc sobie wybudować poza jedną stallą grób w kościele. Przed i za ołtarzem zostali pochowani Massowowie. Lettowowie mieli grobowiec na północnej stronie pod stallami
fundatorów Świerzenka; jeden z Lettowów został pochowany również na drugiej stronie.
Ostatni pochówek miał miejsce w 1782 r.477.
Fot. 71. Kościół w roku 1926478

Nasz kościół nie jest bogatą budowlą,
jest prosty i skromny, jak nasze domy.
Dlatego pasuje on tak dobrze do nas,
czujemy

się

w

nim

po

domowemu.

Wspomnienia o nim, o ołtarzach, które były
przed nami i które się wybudowały na Ewangelii, która jest naszą pociechą i radością, jak
również osobiste wspomnienia odnoszą się do naszego kościoła479. Tak wielu zostało w nim
konfirmowanych480 i zaślubionych, jak wiele odwagi i mocy z niego czerpaliśmy do walki
z troskami i grzechami. Już ze względu na te wspomnienia nie chcemy żadnego, nowego kościoła budować, nawet, jeśli byłby jeszcze bogatszy - my mamy nasz kościół481.
Natomiast relacja z 1934 r. przedstawia zachowane wówczas wyposażenie kościoła.
Z zabytkowego wyposażenia kościoła pozostał ołtarz główny pochodzący z pocz. XVIII wieku. Części boczne, liście i kwiaty wykonane zostały przez rzeźbiarza i malarza o nazwisku
Kaiser z Bobolic w roku 1755. W ołtarzu jest umieszczony obraz „Ecce Homo” przypisany
Gregerowi (pocz. XIX wieku?). Zachowała się też ambona z połowy XVIII wieku, zdobiona
płaskorzeźbioną dekoracją roślinną. Ołtarz i ambona są jedynymi zachowanymi elementami
XVIII wiecznego wyposażenia kościoła.
W spisie z 1934 r. wymienione zostały jeszcze:
1. kielich i patena z pozłacanego srebra, na sześcioczęściowej nodze, 19 cm wyso-

477

Tamże, s. 15 - 16. – „...So erhielt David Lettow 1668 von den übrigen Patronen mit dem Anteil am Patronat die Erlaubnis,
sich außer einem Gestühl auch ein Begräbnis in der Kirche zu bauen“.
478
APS.
479
Tamże, s. 16. – „...Unsere Kirche ist ein prächtiger Bau, einfach und schlicht, ist sie, wie unsere Häuser. ... Außerdem
hängen so viele Erinnerungen an ihr, - Erinnerungen an die Alten, die vor uns gewesen sind und sich in ihr erbaut haben an
demselben Evangelium, das auch unser Trost und unsere Freude ist, aber auch so viele persönliche Erinnerungen hängen an
dieser unsrer Kirche“.
480
konfirmacja - u protestantów - akt religijny (oficjalne przyjęcie do społeczności wiernych), dokonywany w 13 -16 roku
życia
481
W. Busch, Monatsblatt..., 1905, s. 16. – „...Schon um dieser Erinnerungen willen möchten wir keine andere, neue Kirche
haben, wenn sie auch noch prächtig wäre – wir haben eben unsere Kirche“.
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ki, z I połowy XVIII wieku, ze stemplem orła z 1809 r.,
2. chrzcielnica z kutego mosiądzu, średnica 45 cm, z 1681 r.,
3. para lamp na ołtarzu, odlewana z cyny, o wysokości 63 cm, gładka, trójkątna
noga, z początku XVIII wieku,
4. mały żyrandol z mosiądzu na 6 świec, u góry Chrystus z flagą; na dole, głowa
zwierzęcia z obrożą, podarowany w 1755 r. a wykonany wcześniej482.
Przedstawiona tabela w skrócie podaje ważniejsze wydarzenia związane z kościołem
parafialnym i parafią od mianowania pierwszego proboszcza luterańskiego, Daniela Papke
w 1576 r.483
Tabela 7. Historia kościoła w skrócie

482
483

Data

Wydarzenie

28 X 1576

Daniel Papke zostaje pierwszym proboszczem Świerzna. Nie było plebani,
obejścia parafialnego ani ziemi. Proboszcz musiał zamieszkać w domu piekarza Ballentina von Massow.

1598

Powstaje nowa ambona i nowy ołtarz za 25 guldenów.

1606

Proboszcz Papke przeprowadza się z powodu biedy do Sławna
i działa tam jako nauczyciel. Kościół był w złym stanie. Pęknięty dzwon,
kościół był zniszczonym budynkiem z gliny, pokryty słomą. Wierzchołek
dachu, w którym wisiał dzwon zastępował wieże.

1618-48

W czasie wojny 30-letniej panowała bieda i nędza. Nie myślano o pracach
przy kościele.

1668

Na sprzęt kościoła składa się: ornat; koszula; dwa prześcieradła na ołtarz;
czerwone nakrycie ołtarza; dwie chustki obszyte złotą koronką; dwie
chustki obszyte złotem, srebrem i jedwabiem; butelka do wina z cyny; dwa
żelazne świeczniki. Z tego czasu pochodzi również pozłacany kielich komunijny, który był używany do początku XX wieku. Dedykacja na załączonej do niego patenie brzmi: „A. M. Hans Lettowen Naghelatene Wedewe Heft Dith Ghegeven”. Dawid Lettow otrzymuje od pozostałych patronów pozwolenie aby wybudował sobie w kościele grób poza ławką patronów. Lettowie mieli podziemia po stronie północnej pod ławką patronatu
ze Świerzenka, jeden Lettow został pochowany po drugiej stronie. Ostatni
pogrzeb miał miejsce w 1782 r. Przed i za ołtarzem zostali pochowani
zmarli z rodziny von Massow.

1670

Początek rejestracji zmarłych w księgach parafialnych.

23 V 1682

Po raz pierwszy użyto mosiężnej chrzcielnicy, na dnie, której, znajduje się
obraz grzechu pierworodnego. Została ochrzczona córka owczarza, Maria.

1705

Zostaje wybudowana nowa wieża kryta dębowym gontem. Napis na cynowej tablicy umieszczony na szczycie wieży brzmiał: „W roku Chrystusa
Zbawiciela 1705 została wybudowana wieża kościoła w Świerznie”. Zosta-

J. Kohte, Die Bau-und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Köslin, Stettin 1934, s. 120.
opracował dr Jürgen Lux, tł. mgr Kamilla Kwaśniewska.
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ły zakupione nowe, dwa dzwony.
1710

Kościół zostaje przebudowany. Gliniane ściany zastąpiono pruskim murem. Dach kryty dachówką. Odnowiono wnętrze, nowe ławki, chór, ambona. Ołtarz został przejęty ze starego kościoła.

1723

Zostaje zawarta umowa o podziale miejsc siedzących w kościele. Przewodniczący Rady Kościelnej zatrzymuje swoją ławkę. Pierwsze ławki po
obu stronach zostały przeznaczone panom von Massow ze Świerzna,
z dużego i małego dworu. Następne ławki zajmowały kolejno po sobie
„obie płcie szlacheckie” von Massow i von Lettow.

1730

Dwa świeczniki z cyny, które stały na ołtarzu do początku XX wieku,
czerwona i biała chusta od kielicha, dwie czerwone chustki używane przy
Komunii i ornat z 1668 r. jeszcze istnieją. Chóry były podzielone następująco: po stronie południowej ławka fundatorów von Massow, po stronie
północnej von Lettow, na lewo od ołtarza posiadacze Świerzna, Malęcina
i Gatki, na prawo od organów posiadacze Kawcza i Bobięcina, na lewo
Świerzenka i Białej.

1733

W protokóle wizytacji znajduje się następujące zarządzenie: „Kto z ogółu
ludności potrafi czytać, powinien stać na przedzie swoich ławek”.

1754-75

Wnętrze kościoła otrzymuje dalszą ozdobę. Dorothea Elizabeth von Massow, z domu von Natzmer, podarowała żyrandol przed ołtarz, zleciła
wznieść nowy ołtarz, pomalować ławki, ambonę i konfesjonał.

1755

Na kościele zostaje umocowany nowy czubek wieży.

1771

W protokóle wizytacyjnym zostało umieszczone zarządzenie,
iż naczelnicy kościoła mają poważać ławkę pracowników panujących
i ławkę kaznodziei; żeby nikt nie zajmował tego miejsca, a ci, którym te
miejsca się należą, nie będą wypierani. W ławce kaznodziei mają prawo
siedzieć: żona i córka kościelnego obok służek i żony pastora.

29 XI 1777

Większy z dwóch dzwonów został z powodu pęknięcia przelany i zawieszony. Napis na obwodzie brzmi: „Odlał mnie J. M. Meyer ze Szczecinka
w Sławnie, rok 1777. Panowie fundatorzy G. C. v. Massow, G. C. v. Lettow, W. G. v. Lettow, P. F. v. Massow, G. v. Lettow, P. G. v. Froreich,
A. Fiddechow - Pastor”.

1867

Kościołowi zostaje podarowana chrzcielnica pokryta czarnym suknem
i dwa żeliwne świeczniki ołtarzowe.

1884

Wieża kościoła została obudowana cegłą.

1890

Mały dzwon spada i zostaje przelany w Gdańsku. Nie posiada napisów, ma
ornamenty.

1892

Nowe organy zostają wykonane przez majstra Völkner z Duninowa (gmina
Ustka). Kosztowały 1800 marek.

1897

Kościołowi zostają podarowane przez ojca pastora Schwantes: dzbanek
chrzcielny, dzbanek do wina, cyborium W tym samym roku kościół otrzymuje aksamitnoczarne pokrycie pulpitu ołtarza i ambony.

1901

Baron von Massow z Malęcina funduje obraz ołtarza - szkic Leonarda da
Vinci: Wieczerza.

1902

Pani von Massow ze Świerzna funduje krzyż na blat ołtarza.
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1902-03

Wymiana krokwi dachu i pokrycia dachowego. Empory, ołtarz
i ambona zostają pomalowane na biało. Odnowiono schody przy wejściu.
Pokrycie wieży gontem zostaje po blisko 200 latach wymienione.

1903

Patron von Massow ze Świerzna funduje nakrycie ołtarza, pulpitu ambony
i chrzcielnicy. Z dobrowolnych składek zostaje nabyty drugi żyrandol.

1904

Patron von Massow ufundował cztery tablice śpiewne.

4.3. Kościół po 1945 r.
Interesujący nas teren ziemi miasteckiej, po II wojnie światowej, należał od początku do
Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp., do dekanatu bytowskiego. W pierwszym
schematyzmie, Schematyzmie Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury
Pilskiej wydanym w 1949 r., Świerzno jest wymienione jako wieś z kościołem i przynależnymi miejscowościami.
Fot. 72. Kościół w Świerznie – 1954 r.484

Wskazuje to na traktowanie Świerzna
jako samodzielnej placówki duszpasterskiej.
Potwierdza to zapis, że administratorem jest
vicarius substitutus485 ks. Jan Karnicki w
Miastku. W roku 1945 w Świerznie mieszkało
niewielu Polaków. Do 1947 r. przyjeżdżał do
Świerzna pastor z Miastka i odprawiał nabożeństwa dla mieszkających tu jeszcze Niemców486. Przyjechał też pastor z Dretynia 16 IX 1945 r.487. W 1947 r. pastor z Miastka wyjechał do Niemiec. Przed wyjazdem spotkał się z ks. Karnickim i przekazał mu klucze do kościoła w Miastku. Było to symboliczne przekazanie opieki duszpasterskiej w ręce kapłana
katolickiego nad tym terenem488. A zatem, od powstania Administracji Apostolskiej, Świerzno było samodzielną placówką duszpasterską, nieobsadzoną z powodu braku duchowieństwa489.

484

Ze zbioru p. Wałeckiej
zastępca proboszcza
486
AWA, wywiad z p. Stokłosą, jednym z pierwszych mieszkańców Świerzna.
487
Der Kreis Rummelsburg. Ein Schicksalsbuch, Soltau-Fallingbostel 1985, s. 171.
488
APM, kronika parafii.
489
Biała (3 km – 150 kat.), Gatkowo (obecnie – Gatka) (5 km – 170 kat), Kamienica (obecnie – Kamnica) (7 km – 115 kat.),
Kawcze (2 km – 120 kat.), Nowy Żeliborz (4 km – 150 kat.), Okonino (7 km – 260 kat.), Świerzenko (2 km – 136 kat),
Świerzno (290 kat.), s. 39.
485
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Fot. 73. Kościół wewnątrz w 1955 r.490

Kościół w Świerznie został
poświęcony w dniu 12 V 1947 r.,
przez

ks.

Jana

Karnickiego,

proboszcza z Miastka. Od tej
pory katolicy mogli go używać
do celów religijnych. Najpierw
przeprowadzono niezbędne prace
adaptacyjne, które były konieczne do właściwego i godnego sprawowania liturgii rzymskokatolickiej. Ks. Karnicki przywiózł niezbędne księgi i szaty liturgiczne. Odmalowano ściany
kościoła i stojące w nim ławki.

Fot. 74. Kościół w 1971 r. Widać obniżony
dach.

Władze

państwowe

utrudniały

prowadzenie prac remontowych, kościół
nie był własnością parafii. Dlatego, jak
pisze w kronice ks. Karnicki, w roku
1958 kościół był w bardzo złym stanie. Słabe, szachulcowe mury, pod naciskiem ciężkiego
dachu rozchodziły się. Był zdania, że kościół należy rozebrać i postawić nowy. Mieszkańcy
się na to nie zgodzili. Samodzielnie wymienili (1960 r.) północną ścianę kościoła na ceglaną,
dach obniżyli i pokryli blachą z rozbiórki, która leży do dziś. Ponieważ dach nie przecieka
jest tylko malowany, co kilka lat.

490

APS.
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Fot. 75. 1974 r. – wieża kryta dachówką491

4.4. Troska o kościół parafialny
Gdy kościół w Świerznie został kościołem parafialnym, ksiądz proboszcz mieszkając na
miejscu, mógł się zająć z większą troską kościołem parafialnym. Jak pisze to w kronice ks.
Gracjan Pikulik, parafianie byli bardzo zaangażowani przy wszelkich pracach przy kościele.
W roku 1976 przeprowadzono pierwsze prace: na dolnych częściach wieży położono blachę,
założono rynny wokół dachu kościoła, pomalowano dach kościoła, wstawiono nowe drzwi do
kościoła. Natomiast w roku 1977 cały wysiłek parafian został skierowany na remont plebani
i przebudowę budynku gospodarczego na salkę katechetyczną. Dzięki tym pracom powstała
salka katechetyczna o wymiarach 5,80 x 5,40 m, mająca trzy duże okna i ogrzewana piecem
kaflowym. Wyposażenie składało się z ławek szkolnych, tablicy i stolika dla księdza. Na posadzce była położona wykładzina linoleum. Dzieci szkolne miały właściwe miejsce do nauczania religii492. Kolejne prace przy kościele to: pomalowanie ogrodzenia wokół kościoła
oraz zainstalowanie nagłośnienia w kościele w 1978 r.493.
W 1980 roku parafię obejmuje ks. dr Franciszek Oleń. Pierwszą troską nowego proboszcza było zapewnienie katechizowanym dzieciom jeszcze lepszych warunków. W salce
przestawiono piec (wybudowano większy), wyłożono nowy gumolit na posadzkę, powieszono
firany. W kościele dorobiono pulpity do ławek i ławki pomalowano.

491

APS, kronika parafii.
Tamże.
493
Tamże.
492
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Fot. 76. Kościół parafialny w 1965 r.494

Fot. 77. Prezbiterium kościoła parafialnego w 1975 r.495.

W 1982 r. zainstalowano w kościele piece akumulacyjne, zakupiono deski na remont
wieży kościoła. Deski na wieży kościoła wymieniono w 1984 r. sposobem gospodarczym,
czyli siłami własnymi parafian. Przy okazji naprawiono uszkodzenia dachu i wymieniono
część skorodowanych rynien496.

494

Tamże.
Tamże.
496
Tamże.
495
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Fot. 78. Ściana północna przed wymianą497

Stare ściany szachulcowe kościoła (w 1960 r. wymieniono południową ścianę) groziły
zawaleniem. Dlatego w roku 1986 wymieniono ścianę wschodnią i północną. Wybudowano
też zakrystię, której do tej pory nie było. Wszystkie prace wykonali parafianie nieodpłatnie.
Rok 1987 to położenie desek na posadzce pod ławkami w kościele i w zakrystii. Chodziło o
ocieplenie, by od posadzki „nie ciągnęło”.

Fot. 79. Widok wieży od strony południowej i północnej498

W celu wzmocnienia fundamentów kościoła, wylano na zewnątrz opaskę betonową
i chodnik (częściowo usunięte w 1999 r.). W roku 1988 zakupiono 50 m rynny z blachy ocynkowanej i 50 haków na naprawę cieknących rynien na kościele. Nastąpiło uporządkowanie

497
498

ze zbioru ks. Pikulika.
Tamże.
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prezbiterium w kościele, poprawienie bocznych ołtarzy. Nowy ołtarz soborowy i pulpit wykonane z drewna – rok 1990. Nowe żyrandole zostały założone w kościele w 1991 r. Zostały
ufundowane przez mieszkańców Kawcza i Świerzenka499. W 1992 r. nastąpiła wymiana gontów na wieży kościoła. Przeprowadzone też prace porządkujące kruchtę kościoła - przedzielenie kruchty ścianką z desek, wstawiono nowe drzwi wewnętrzne, ustawiono konfesjonał.
Fot. 80. Widok na chór przed 1980 r.500

Nowy proboszcz w 1994 r. rozpoczął
prace przy kościele od naprawy rynien i rur
spustowych na kościele. Remont okien w
kościele przeprowadzono w ten sposób, że
wyjęto

okna

ze

ścian

w

kościele,

wymieniono uszkodzone szyby, poma-lowano ramy okien i powtórnie założono. Malowanie
całego kościoła z zewnątrz, ścian, okien i dachu w 1995 r.

Fot. 81. Nawa kościoła 2003 r.501

W 1996 r. założono nowy wystrój sufitu w kościele, instalacja elektryczna została wymieniona na nową (miedzianą), założono nową instalację odgromową na kościele. Przedłużo-

499

APS, kronika parafii.
ze zbioru ks. Pikulika.
501
zdjęcie autora
500
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no prezbiterium o 1 m, zamocowano balaski drewniane502, wymieniono podporę ołtarza
głównego, wymurowano ołtarz soborowy z cegły klinkierowej503. Zerwanie starej posadzki w
kościele (wywieziono około 30 m3 ziemi, piasku i gruzu).

Fot. 82. Zrywanie posadzki w
kościele 1997 r. (Jan
Starczewski)504

Po wylaniu szlichty
betonowej położono izolację
wodną (papa ceramiczna,
folia),

izolację

cieplną

(styropian 5 – 10 cm), wylano

posadzkę

betonową.

Uzyskano obniżenie posadzki, np. pod chórem około 40 cm. Uprzednio wymurowano fundamenty pod wszystkie słupy
podpierające strop. Było to konieczne, ponieważ przy budowie kościoła oparto je na pojedynczych kamieniach. Zachodziła obawa, że po obniżeniu posadzki mogą się przesunąć. Wszystkie te prace wykonano w 1997 r.
Fot. 83. Daszek-osłona505

Płytki ceramiczne położono w kościele w
1998 r., wymieniono również wszystkie ławki w
kościele na nowe. Stare ławki przekazano parafii
Miłocice, która budowała kaplicę na filii. By
uchronić wejście do kościoła od wiatru i deszczu
zamontowano daszek-osłone nad wejściem do
kościoła.

Obniżenie

posadzki

w

kościele

spowodowało dużą różnicę poziomów między
kościołem

a

kruchtą

i

chodnikiem

przed

kościołem. Dlatego w 1999 r. przeprowadzono

502

balaska, pionowy element balustrady w kształcie profilowanego słupka kamiennego lub drewnianego podtrzymującego
poręcz.
503
APS, Kronika parafii.
504
Tamże.
505
Tamże.
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gruntowny remont kruchty i chodnika przed kościołem.
Posadzka w kruchcie została obniżona, wyłożono ją płytkami ceramicznymi, zlikwidowano ściankę działową, wstawiono nowy konfesjonał i ławki, wymieniono cześć zmurszałych
belek nośnych wieży kościoła. Próg drzwi wejściowych został obniżony, chodnik przed kościołem obniżony i położony nowy, z cegły klinkierowej. Dzięki pomocy Fundacji Niemieckiej (Związek Byłych Mieszkańców Miastka w Fallingbostel, Niemcy) wyremontowano zabytkowe organy. Remont wykonała firma Czerniak z Poznania.
Fot. 84. Figura MB jako wotum parafii na rok 2000506

Mimo przeprowadzenia tylu prac, udało się jeszcze
w kościele wymienić trzy okna na skrzynkowe (ściana
południowa). Z racji przypadającego w roku 2000
Jubileuszu Chrześcijaństwa jako wotum parafii postawiono
figurkę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,
Patronki parafii. Figurkę umocowano na dużym głazie,
został wyryty stosowny napis: „Wotum Roku Jubileuszu
2000 – parafianie”. Natomiast w kościele wymieniono
pozostałe okna. Rozpoczęto prace przy wymianie ogrodzenia wokół kościoła. Jako pierwsze
wymieniono słupki bramy wejściowej i samą bramę. Słupki wymurowano z cegły klinkierowej; brama kuta, stalowa. Rok 2001 to dalsze porządkowanie otoczenia kościoła. Zamówiono
projekt zagospodarowania otoczenia kościoła i posadzono pierwsze szlachetne rośliny ozdobne. Pierwsze drzewa posadzono już w 1995 r. – świerki, czeremchy, jaśminy i wierzby. Wykonano dalszą część ogrodzenia kościoła: drugą bramę wjazdową i 10 przęseł. Pierwsze witraże w kościele zostały zamontowane w roku 2002. Zaprojektował je i wykonał art. plastyk
Witold Skaczkiewicz ze Swarzędza. Na ścianie południowej został zamontowany witraż
przedstawiający Ducha Świętego, na ścianie północnej – Ukrzyżowanie. W prezbiterium nowe sedilia507, wykonane ręcznie z drewna bukowego, wyściełane. Dach kościoła i daszki wieży kryte blachą, zostały pomalowane.

506
507

zdjęcie autora
siedzenia dla celebransa i służby liturgicznej
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Fot. 85. Montaż pierwszego
witraża (od lewej: T. Sztobnicki,
ks. W. Bartkowiak)508

W 2003 roku wykonano kolejną część ogrodzenia kościoła, poddano
renowacji monstrancję. W
roku następnym odnowiono
cyborium i naczynia do
chrztu, w pracach przy
ogrodzeniu wykonano kolejny odcinek. Rok 2005 to wymiana „lampki wiecznej”, nowe kropielnice, wyściółka tapicerska balasek. Wstawiono kolejny witraż – Dobry Pasterz. Projekt i wykonanie art. plastyk
Witold Skaczkiewicz. Ogrodzenie wokół kościoła ukończono w 2006 roku. W tym samym
roku poddano renowacji ołtarz główny. Konieczne środki pochodziły z Gminy Miastko (1/3),
ofiar dobroczyńców (1/3) i ofiar parafian. Koszt renowacji wyniósł 29 tys. zł.

Fot. 86. Montaż trzeciego witraża (od lewej: T. Sztobnicki, T. Klusek)509

508
509

APS, Kronika parafii.
Tamże.

4.5. Zabytkowe wyposażenie kościoła
Według przeprowadzonej (5 VII 2000 r.) przez Służbę Ochrony Zabytków inwentaryzacji, kościół parafialny posiada następujące zabytki ruchome:
Fot. 87. Ołtarz w kościele parafialnym510

1. Ołtarz. Ołtarz typu architektonicznego. Nastawa
w formie prostokątnej ramy flankowej spiralnymi
kolumnami z korynckimi kapitelami. W ramie współczesny obraz MB. Po bokach retabulum ozdobne,
ażurowe
Kolumny

uszaki

z

płaskorzeźbionych

podtrzymują

belkowanie,

liści

akantu.

nad

którym

umieszczono zwieńczenie. W zwieńczeniu obraz olejny
„Ecce Homo”. Po bokach obrazu pionowa dekoracja z
liści winorośli. Uszaki nastawy z liści akantu. Na
krawędziach belkowania stojące postacie aniołów - z lewej z kielichem, z prawej z krzyżem.
Autor – Kaiser z Bobolic, 1755 rok, styl - późny barok511.

Fot. 88. Ołtarz po renowacji w 2006 r.512

Renowację i konserwację ołtarza wykonała, po uprzednich uzgodnieniach i uzyskaniu
510

fot. Marian Telesiński
APS, Karta ewidencji zabytków ruchomych nr B-376/1-5.
512
fot. autor
511
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pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków513, Wanda Szpilewska ze
Słupska, pracownik Muzeum w Słupsku, z zawodu konserwator zabytków. Na ołtarzu zostały
odkryte pierwotne napisy: „Der Herr ist mein Hirte” – „Pan jest moim pasterzem” i „Kommet
her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid; Ich will euch erquicken” – „Przyjdźcie do
mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię”.
Fot. 89. Obraz „Ecce Homo”514

2. Obraz - „Ecce Homo”. Przedstawia
postać Chrystusa ujętego frontalnie, do bioder.
Tors i prawe ramię nagie. Na lewym ramieniu
czerwona szata przytrzymywana z przodu dłonią lewej ręki. Po prawej - berło w postaci złotego, prostego pręta. Ręce w nadgarstkach
związane sznurem. Na głowie cierniowa korona, spod której spływają na tors krople krwi.
Twarz o regularnych rysach, z zarostem, oczy wzniesione ku górze. Włosy sięgają ramion.
Wokół głowy poświata. Tło ciemnoszare. Całość ujęta w ramę w postaci ciemnobrunatnego
pasa, u góry w formie łuku odcinkowego. Autor - C. Greger, XIX wiek, styl klasycyzm. Wymiary ok. 50x70 cm, płótno, olej515. Poddany renowacji razem z ołtarzem w 2006 r.

Fot. 90. Ambona516

3. Ambona. Korpus 6-boczny, przylegający jednym bokiem do ściany i wsparty na drewnianej podporze. Ścianki w
formie wydłużonych, pionowych prostokątów. Na nich nałożone malowidła na płótnie: Chrzest Chrystusa, Modlitwa w
Ogrójcu, Ukrzyżowanie, Wniebowstąpienie (wtórne, być może
z 1922 r.). Malowidła u góry ujęte płaskorzeźbionym ornamentem z esowato wygiętych liści akantu, u dołu - palmetki.
Pas cokołowy czaszy ozdobiony liśćmi akantu uformowanymi
w koła. Na krawędziach boków dekoracje roślinne. Gzyms wydatny z liśćmi akantu. Balu-

513

ZR. 4151/1/696/2006
zdjęcie autora
515
APS, Karta ewidencji zabytków ruchomych nr B-376/2-5.
516
zdjęcie autora
514
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strada schodów pełna, podzielona na trapezowate płyciny z malowanymi wizerunkami: św.
Piotr, św. Paweł, św. Jan Ewangelista, na płótnie. Między płycinami pionowa dekoracja roślinna. Czas powstania - poł. XVIII wieku, styl - późny barok517.

Fot. 91. Malowidła umieszczone na ambonie518

Fot. 92. Obrazy na balustradze schodów ambony519

4. Prospekt organowy. Typu architektonicznego w formie trójarkady o półpełnych łukach. Pola arkad wypełnione piszczałkami. Między arkadami smukłe kolumienki o korynckich kapitelach. W polach nad łukami arkad bocznych płaskorzeźbiona wić roślinna.

517

APS, Karta ewidencji zabytków ruchomych nr B-376/3-5.
zdjęcie autora
519
zdjęcie autora
518
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Fot. 93. Prospekt organowy520

Nad całością wydatny, profilowany gzyms. Cokół prospektu ozdobiony trzema płycinami w formie poziomych prostokątów. Nad klawiaturą tabliczka znamionowa z napisem:
„C.F.Völkner /Orgel-baumeister/ in Dünnow Pommern”. Wymiary: 187x265 cm, styl neorenesans, czas powstania rok 1892, remont kapitalny 1999 r., firma Czerniak - Poznań)521.

Fot. 94. Świecznik522

5. Świeczniki. Świecznik wsparty na dzwonowatej stopie o falistej
krawędzi. Trzon tralkowy z wydłużonym, gruszkowatym nodusem, ujęty od
spodu płaskim pierścieniem. Profitka kielichowata z falistą krawędzią. Cała
powierzchnia świecznika ozdobiona wytłaczanymi liniami falistymi układającymi się w
uproszczone roccaille. W środku profitki wysoki, żelazny kolec. Na krawędzi stopy ryty napis: „18.4.1889 Ritter Wehmer 28.7.1936”. Na cokoliku stopy punce: „V”, „800”, księżyc
i korona. Wymiary: 40x17 cm, styl neorokoko, czas powstania II połowa XIX wieku523.
Inwentaryzacja przeprowadzona przez Służbę Ochrony Zabytków pomija jeden zabytek
ruchomy:
6. Dzwon a właściwie sygnaturka. Został wykonany i powieszony w 1777 r. W roku
1890 spadł i został przelany w Gdańsku. Nie posiada napisów, ma ornamenty. Serce sygnaturki jest zawieszone na skórzanym pasie.
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Fot. 95. Sygnaturka524

Na wieży kościoła wisi również dzwon żelazny wykonany w 1922 r., jako zastępczy, po
zdjętym w czasie I wojny światowej. Pierwszy dzwon został powieszony 29 XI 1777 r. Na
obwodzie miał napis: (w polskim tłumaczeniu) „Odlał mnie J. M. Meyer ze Szczecinka w
Sławnie, rok 1777. Panowie fundatorzy G. C. v. Massow, G. C. v. Lettow, W. G. v. Lettow,
P. F. v. Massow, G. v. Lettow, P. G. v. Froreich, A. Fiddechow - Pastor”. Obecny ma napis:
(w polskim tłumaczeniu) „Dzwon wykonany w 1922 ze składek parafii, dla Świerzna, jako
zastępczy, w miejsce tego, który został w czasie wojny przetopiony”.

Fot. 96. Dzwon zastępczy525

524
525

zdjęcie autora
zdjęcie autora

ROZDZIAŁ 5
POWSTANIE PARAFII I DUSZPASTERZE
W Świerznie kościół istniał już przed Reformacją. Był filią parafii w Przytocku526. Pastor Lonhard Gastmeister był ostatnim proboszczem ewangelickim w Przytocku, który opiekował się wspólnotą w Świerznie. W roku 1571 wsie Świerzno, Malęcino, Świerzenko, Jeżewsko, Kawczyn, Kawcze, Bobięcino, Gatka, Nowy Żelibórz i Biała (obecna parafia ma
prawie taki sam obszar – Nowy Żelibórz należy do parafii Żydowo) odłączyły się od parafii
Przytocko i połączyły się w nową parafię w Świerznie. Pierwszym proboszczem był pastor
(kaznodzieja) Daniel Papke. Parafię objął 14 X 1576 r. Pastor Papke początkowo musiał
wprowadzić się do domu piekarza Ballentina von Massow, ponieważ nie było plebani ani
majątku ziemskiego. Papke był proboszczem w Świerznie przez blisko 30 lat, borykał się jednak z ciągłym niedostatkiem. Z tego powodu przeniósł się do Sławna w 1606 r., tam pracował
jako nauczyciel527. Reformacja spowodowała, że duchowni protestanccy żyli w nędzy a parafie były ubogie. Szlachta wprowadziła reformy w celu przejęcia dóbr Kościoła. Pastorzy stali
się marnie płatnymi urzędnikami. Brakowało też funduszy na utrzymanie budynków kościelnych528.
Po pastorze (kaznodziei) Danielu Papke, następnymi proboszczami ewangelickimi
w Świerznie byli:
1. Joachim Rudenick lub Rudnick 1606 -1631529
2. Joachim Koch lub Coccius 1631 -1667
- z Parchim w Meklenburgii, powołany przez dobrze urodzonych i patronów: Lüdcke
von Massow, Rüdgera von Massow, Dinnies von Lettow i Georga von Lettow w dniu św.
Michała 1631 r., 1 V 1632 r. ord. w Słupsku, 13 V 1632 r. wprowadzony w urząd w Świerz-
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Rummelsburg, Stettin, 1938, s. 477 – 478.
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nie. Zm. 22 V 1667 r. Dodał do swojego nazwiska końcówkę łacińską jak to wówczas mieli
w zwyczaju naukowcy. Był żonaty z Barbarą Rudenick, córką poprzednika530.
3. Andreas Strenge 1668 -1717 - opis niżej
4. Stephan Jakob Ferner 1718 -1746 - opis niżej
5. Adam Fiddechow 1747 -1778 - opis niżej.
6. Gottlieb Rudolf Victor Werckmeister 1779 -1811 - opis niżej.
7. Georg Wilhelm Heinrich Löck 1813 -1815
- syn Karla Friedricha, pastora w Gr. Grünow, ur. 16 V 1782 r., uczęszczał do gim.
w Szczecinie, od 1801 r. studiował we Frankfurcie, od 1803 r. był rektorem, kantorem, organistą i popołudniowym kaznodzieją w Mirosławcu, w 1806 r. wybrany na pastora w Pieleburg
i 20 VII ord. Dnia 25 X 1812 r. został powołany do Świerzna, 23 V 1813 r. objął swój urząd.
Dnia 1 V 1815 r. przeniósł się na urząd w Czarnem w Prusach Zach., gdzie zarządzał superintendenturą diecezji Chojnice. Od 16 V 1815 r. żonaty z Dorotheą Elisabeth Wolfrumm, córką
Johanna Friedricha, doktora medycyny w Mirosławcu531.
Od 1 V 1815 r. do 25 III 1816 r. parafia była współzarządzana przez pastora Tischmeyer w Bellin; od 18 III do 30 XI 1817 r. tymczasowo zarządzana przez następnego pastora.
8. Carl Wilhelm Haxthausen 1817 -1821
- ur. ok. 1789 r. w Stargardzie, gdzie jego ojciec, Friedrich Wilhelm był śpiewakiem
szkolnym. Uczęszczał do gim. w Stargardzie, od 20 IV 1809 r. na uniwersytecie we Frankfurcie. Był konrektorem w Białogardzie, a w XI 1814 r. ustanowiony rektorem w Sławnie. Po
egzaminie „przed zatrudnieniem” (styczeń 1816 r.) w Szczecinie został w 1817 r. pastorem
w Świerznie. W roku 1812 diakonem, w 1822 r. archidiakonem przy St. Marien w Koszalinie.
W 1826 r. przybył do Persanzig. W 1849 r. (?) został przeniesiony w stan spoczynku. Żonaty
z Karoline Wilhelmine Friederike Rexhausen532.
Po tymczasowym zarządzaniu parafią od 21 VII 1821 r. do 1 XII 1821 r. przez kaznodzieję Lübbeke w Pucku, nastąpili:
9. Ernst Friedrich Eichler 1821-1858
- ur. 11 II 1798 r. w Remissen, w Saksońskich Górach Kruszcowych, Rudawach, gdzie
jego ojciec był nauczycielem przez 50 lat. Po jego śmierci uczęszczał od 1810 r. do gim.
w Zwickau w Rudawach i studiował od Wielkanocy 1817 r. do Wielkanocy 1820 r. w Lipsku.
530
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Jako nauczyciel domowy w Zarnefanz, był egzaminowany przed konsystorzem Pomorza (23
VI 1820 r.) przez superintendenta Diestel z Białogardu czy posiada konieczną wiedzę. W lipcu 1821 r. egzaminowany w Szczecinie. Dnia 21 VII 1821 r. powołany do Świerzna; 2 grudnia ord. przez superintendenta Wagnera w Sławnie, a 9 grudnia wprowadzony do Świerzna.
Od 1829 r. do św. Michała 1856 r. zarządzał również parafią w Karzenburg. Od 4 I 1822 r.
żonaty z Betty Mehring, najstarszą córką z trzeciego małżeństwa kaznodziei i inspektora
szkolnego w Persanzig koło Szczecinka533. Zm. 24 XII 1858 r.
10. Gustaw Traugott Belling 1859 -1863
- syn Gustava Eduarda Ludwiga, pastora, superintendenta w Medow, urodzony
5 I 1832 r., uczęszczał do gim. w Anklam, studiował na uniwersytecie w Berlinie i Halle; 13
II 1859 r. ord. na prowincjalnego wikarego i zatrudniony w Goldbeck. 13 XII 1859 r. wprowadzony jako pastor do Świerzna. Dnia 1 IV 1863 r. powołany do Barcina i tam 29 XI wprowadzony w urząd. Zmarł 30 III 1891 r.534
11. Karl Friedrich Hübner 1863 -1868
- urodzony w 1830 r., studiował w Berlinie, był konrektorem w Drawsku Pom., rektorem w Połczynie, 22 XI 1863 r. ord. na stanowisko w Świerznie i wprowadzony 8 III 1864 r.
W 1868 r. wybrany na drugiego duchownego w Schwiebus. Chciał objąć swój urząd, ale został uwikłany w dochodzenie dyscyplinarne, skutkiem którego, według zarządzenia konsystorza w Szczecinie 16 IV 1868 r., został zawieszony w czynnościach. Prawomocny wyrok
oznaczał oddalenie z urzędu i stanowiska. Dopóki toczył się proces, jego następca mógł zajmować stanowisko wikarialne535.
12. August Heinrich Schwantes 1869 -1901
- ur. 18 IX 1840 r. w Koszalinie. Syn starosty, uczęszczał do gim. w Koszalinie, studiował na uniwersytecie w Halle. Od maja 1864 r. do Wielkanocy 1865 r. był subrektorem w
Drawsku Pom., od czerwca 1867 r. został rektorem w Polanowie. Dnia 14 IX 1868 r. ord. w
Świerznie na wikarego parafialnego i wprowadzony we wrześniu 1869 r. jako pastor. 1 X
1901 r. przeszedł na emeryturę. Od 1869 r. żonaty z Emmą Schöll z Polanowa536. Zm. 21 VII
1906 r.
13. Friedrich Adolf Wilhelm Busch 1901-1911
- ur. 8 X 1866 r. w Gr. Kunzendorf na Śląsku, syn dzierżawcy dóbr, uczęszczał do gim.
w Kostrzyniu, studiował na uniwersytetach w Marburgu, Berlinie, Gryfii i Lipsku. Dnia 19 V
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1901 r. ord. na kaznodzieję pomocniczego, a 1 X 1901 r. powołany na pastora w Świerznie.
Dnia 1 I 1911 r. został inspektorem prowincjonalnym w Merseburg. Od 17 III 1903 r. żonaty
z Klarą Neumann z Gdańska537.
14. Georg Ernst Reinhold Meyer 1911-1945 – opis niżej.
Kolatorami538 byli w tym czasie (objęcie parafii przez Papke - 1576 r.)539 Valentin i Rügiger von Massow ze Świerzna oraz Jabub i Hans von Lettow ze Świerzenka. Kronika kościelna z roku 1577 wymienia zaległe dla kościoła należności: „W roku 1577 Valentin von
Massow obiecał w imieniu swojej zmarłej małżonki przekazać kościołowi w Świerznie 10
groszy w srebrze”. Skoro zaś i Valentin zasnął w Panu, prowadzono za jego trumną konia, za
co Mathes von Puttkammer obiecał kościołowi 25 groszy w srebrze. W roku 1583 córka
zmarłego Valentina, panna Werona von Massow, obiecała na 14 dni przed śmiercią będąc
przy zdrowych zmysłach, przekazać kościołowi 2 woły, wartości 10 groszy każdy. Dziewica
ta obiecała również po swojej śmierci ze spadku po niej - co miał załatwić jej opiekun - dać
na kościół 100 groszy w srebrze jako też swoją najlepszą adamaszkową suknię na szaty liturgiczne. O tym wszystkim miał nadmienić kaznodzieja w mowie pośmiertnej, co też się stało.
Szatę adamaszkową otrzymał kościół po długim czasie na polecenie pana starosty Mathesa
von Puttkamer, który jednak zabrał woły. Tak, więc część zapisu dla kościoła przepadła.
Również Asmus von Lettow dłużny jest kościołowi w Świerznie 1 talara za popełnione zabójstwo540.
Wkrótce po wprowadzeniu reformacji zaczęto przeprowadzać wizytacje parafii by zaprowadzić i uporządkować nowe stosunki kościelne. Wizytacje te byłe przeprowadzane
w miastach Pomorza stosunkowo wcześnie, wieś musiała czekać. W synodzie sławieńskim,
do którego należało parafia w Świerznie, dopiero w 1590 r. przeprowadzono wizytacje
wszystkich parafii. Opisujący dzieje parafii pastor Busch, jak sam pisze, poświęcił wiele starań, aby ten protokół odnaleźć, nadaremnie. Zachował się jako pierwszy, protokół z roku
1727541. Następna wizytacja parafii miała miejsce 1 IX 1730 r., jej ustalenia były przestrzegane jeszcze w czasach pastora Buscha. Dotyczy to np. miejsc siedzących w kościele, dochodów pastora. Wizytację przeprowadził generalny intendent Bollhagen. W protokóle wymienieni są ówcześni patroni kościoła: kapitan Ernst Bogislaff von Massow – senior Świerzna,
kapitan Christ Lüdecke von Massow – Świerzno, podporucznik Hans Jürgen von Lettow –
537
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Świerzenko, Karl Alexander von Lettow – Biała, Georg Friedrich von Lettow – Gatka, major
Bogislaff von Plotze – Bobięcino, Christ Ludwig von Massow - Malęcino. Przewodniczącym
kościoła był Jacob Brütalle – rolnik.
Msza rozpoczynała się w niedzielę i święta o godz. 10. Po skończonym kazaniu pastor
przeprowadzał egzamin z katechizmu i powtarzał urywki kazania, aby wszyscy obecni dobrze
je zrozumieli. W ciągu tygodnia godzinne nabożeństwa miały miejsce w czwartki i piątki a w
czasie postu, Męka Pańska. Stan kościoła był dobry, posesja ogrodzona szczelnym, drewnianym płotem i zamykana na klucz. Było wymienione wyposażenie kościoła, kościół nie posiadał własności ziemi uprawnej. Dochody kościoła pochodziły z pochówku, ze spowiedzi i z
ofiar. Plebania, szopa i pokoje nie były wykończone. Miały nastąpić prace przy wykończeniu
i dobudowaniu koniecznych pomieszczeń. Obowiązek spoczywał na mieszkańcach Świerzna
i Kawcza, pozostałe wioski miały współpracować542.
Dochody proboszcza składały się ze stałych i dodatkowych. Do stałych należał obowiązek dostarczenia pastorowi na Boże Narodzenie z każdego gospodarstwa: 1 miara mąki,
1 kiełbasa lub pół gęsi, 1 chleb. Na Wielkanoc tuzin jaj. Za katechezę płacono 2 talary z kasy
kościoła rocznie. Dochody dodatkowe przysługiwały za:
1. zapowiedzi, podziękowania (6-12 groszy)
2. ślub (12 groszy – 1 talara + pieczeń o wartości 4 groszy i kana piwa)
3. modlitwa przy chorobie (2-4 groszy)
4. namaszczenie chorych ( Świerzno 2-4 gr.), (Świerzenko, Kawcze, Biała 4-6 gr.),
(Gatka, Bobięcino 6-8 gr.)
5. pogrzeb bez kazania, dorośli (6 gr.), dzieci (4 gr.)
6. pogrzeb wolnych zawodów, dorośli i dzieci bez kazania (12 gr.)
7. pogrzeb z kazaniem (1 talar 6-12 groszy)
8. z każdej owczarni wełna i ser543
Pasterze tej parafii, zwłaszcza pastor Fiddechow, wiernie zrelacjonowali dzieje parafii
zarówno w niespokojnych czasach wojen jak i pokoju. Pastor Adam Fiddechow umieścił swoje notatki na ostatnich stronach kościelnej księgi rachunkowej, opisał całą wojnę. Tu zostały
przytoczone tylko te fragmenty, które odnoszą się do naszych miejscowości. Na początku
marca 1760 r. przemaszerowało ok. 2 tys. żołnierzy pruskich pod dowództwem majora von
Podewils na Bytów, by uwolnić pruskiego gen. Wilicha von Bütow. Zamiarem żołnierzy było
również ująć rosyjskiego pułkownika, Jabłońskiego. Generała udało się uwolnić, nie udało się
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wziąć do niewoli pułkownika rosyjskiego. Za to ścigało ich 6000 huzarów i kozaków pod
dowództwem gen. por. von Totleben. Pierwszy oddział, który do nas dotarł liczył około 200300 żołnierzy. Na pastorówce zatrzymało się 16. Pastor ich nakarmił i napoił, dlatego zachowywali się pokojowo a po 30 minutach odjechali. W następny poniedziałek wieczorem, zatrzymał się gen. por. von Totleben w Dretyniu z całym swoim korpusem. We wtorek kozacy
przyszli po konie. Natomiast w środę, 2 kwietnia przyszli następni i zaczęły się rabunki. Pastor miał szczęście, bo jego dom ominęli. Od tego czasu zaczęły się niespokojne czasy wojenne na Pomorzu544.
Kronika potrafi opowiadać i o tym, co może nastąpić, gdy parafia wymknie się spod
opieki swego pasterza i pozbawiona zostanie pociech ewangelicznych. W roku 1853 napłynęli
do parafii fanatycy, podający się za wybranych apostołów, a utrzymujący kontakty z zaświatami i diabłem, którzy pragnęli nawrócić „niewiernych” na wiarę w powrót Chrystusa. Działali oni na przestrzeni 3,5 lat. Kronika podaje, że 38-letni Kossat Koschnick ze Świerzenka został przez tych „chrzcicieli” zamordowany, gdy chcieli z niego wypędzić diabła. Fanatyków
tych spotkał zły koniec; bądź skończyli w zakładzie dla umysłowo chorych, bądź też popełnili
samobójstwo545.

5.1. Pastorzy
W redagowanym przez pastora Buscha miesięczniku parafialnym są umieszczone obszerniejsze przedstawienia niektórych urzędujących tu pastorów, ich postaci, spraw parafialnych i sytuacji rodzinnych. Część wiadomości przekazała jego żona, Klara, – „Gdy mój mąż
przeczytał mi swoje pismo nie byłam zadowolona, bo tak to już jest, że mężczyźni myślą
o sobie. Zapomniał o kobietach i dzieciach parafii, a to jest bardzo ważne u pastora. Wiele
informacji znajduje się w księgach kościelnych, co sprawi Wam radość, a powinniście o tym
wiedzieć. Aby te wiadomości nie zaginęły, postaram się je opowiedzieć.
O pierwszym pastorze Danielu Papke należy coś dopowiedzieć. Było to w 1712 r., 20go po Niedzieli Trójcy Św., a więc około 100 lat po jego śmierci, gdy grobowiec jego został
otworzony. Duchowny ze Sławna, który zmarł, został pochowany w jego grobowcu. Przy
okazji wykopano zwłoki Daniela Papke. Były dobrze zachowane, na twarzy można było rozpoznać czarną brodę. Opowiedział to rektor Mirow ze Sławna naszemu pastorowi Strenge, ten
opowiedział to swojemu następcy Fernerowi, który zapisał to na środkowej części okładki
księgi kościelnej.
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Wiemy też o rodzinie pastora Joachima Kocha. Tak było u pastorów w tym czasie, jak
i nieraz dzisiaj. Musieli oni – był to warunek – wraz z parafią poślubić córkę swego poprzednika, aby rodzina była zabezpieczona. Tak też było w przypadku pastora Strenge. Poślubił
Barbarę Koch. Jego teściowa i jej druga córka, Dorotha Margareta, należały do posagu i musiał je utrzymywać. Jego szwagier, Joachim Koch też w tym czasie się ożenił i mieszkał
w Świerznie, był zarządcą na jakimś gospodarstwie. Jedna córka Kocha, Loisie, wyszła za
mąż za pastora w Miastku i zmarła jako wdowa w 1715 r.”546
5.1.1. Andreas Strenge
Był on pierwszym duchownym, który prowadził rejestr kościelny. W 1675 r. została założona przez niego pierwsza księga kościelna. W księdze opisał swoje wprowadzenie na
urząd, innych zdarzeń nie podał. W protokóle wizytacji kościelnych z 1668 r. nie ma
wzmianki o prowadzonym przez niego urzędzie. Był synem radcy Jakoba z Freienwalde
n/Odrą i Kathariny Schulz. Ur. 28 I 1642 r., immatrykulowany we Frankfurcie w 1655 r., był
nauczycielem domowym w Rzeczycy Wielkiej, powołany 25 I 1668 r. (Nawrócenie św. Pawła), 6 III 1668 r., ord. w Słupsku, w kościele zamkowym, przez ordynariusza, magistra Petrusa
Zimmermann. Wprowadzony 15 marca (Niedziela Palmowa) przez Johanna Cramera w obecności Laurentiusa Albiniusa, pastora z Polanowa i Andreasa Pohlmann, pastora w Osowie.
Zm. 15 VII 1717 r. Od Niedzieli Palmowej 1668 r. żonaty z Barbarą Koch, córką poprzednika547. Z małżeństwa pastora Strenge urodziły się dzieci:
1. Jonann Andreas 29 III 1669 r.,
2. Gürgen 21 IV 1670 r., „Ponieważ dostał ospy i był bardzo słaby został szybko
ochrzczony. Rodzicami chrzestnymi byli: Jochen Schultz, zarządca; Gürg Reschke, tkacz;
żona Lorentza Calbergera”.
3. Barbara Elisabeth 7 VIII 1671 r. Miała 11 chrzestnych: m. in. Heinrich von Massow,
Dawid i Paul Fredrich von Lettow, pani von Lettow z Białej, Anna Elisabeth Mellinin, Barbara Dietmannin, panna Hedwig von Lettow, panna Anna Elisabeth von Massow. Zmarła 30 V
1674 r.
4. Jakob Christian ur. 17 IX 1672 r.,
5. Gottfried ur. 20 I 1675 r., zmarł w styczniu 1675 r.,
6. Anna Kathrina ur. 7 I 1676 r.,
7. Esther Erdmuth ur. 18 XII 1976 r., zmarła 26 V 1686 r.,
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8. Anna Elisabeth ur. 5 IV 1678 r.,
9. Barbara Sophie ur. 5 V 1680 r.,
10. Michael Gottlieb ur. 20 IX 1682 r.
Danych o śmierci pastora Strenge nie znajdujemy w księdze kościelnej. W jakich stosunkach był z patronem świadczy wpis w rejestrze pogrzebów: „29 VII 1771 r. zmarł mój
ukochany patron i pokorny syn, pan major Claus Georg von Massow o 700 rano na puchlinę
wodną jak i na anginę. Cierpiał 16 tygodni, niech Bóg będzie dla jego duszy łaskawy i mi
pomoże duchowo”. Z listów pastora wynika, jakie miał troski. Skarży się na niebezpieczny
komin i że od 2 lat nie zakończono robót, że nie otrzymał ziemi parafialnej – „nie równa się
z żadnym z gospodarzy”. Prosi o pomoc – „abym w tych ciężkich czasach znalazł dochody
i miał z tego kawałek chleba. Moje codzienne spożycie jest bardzo ubogie i że, pastor przy tak
małym obszarze rolnym nie może zapewnić sobie utrzymania”. Czy pastor narzeka? Możecie
sami ocenić. Oprócz ziemi miał prawo do 29 korców żyta, 33 ½ korców jęczmienia, 5 korców
mąki, bezpłatne mielenie mąki w młynie w Świerznie, około 60 chlebów, 60 kiełbas, 31
sztyg548 jaj, 7 wełny fluszkowej, 7 kop sera, wolny wyrąb w lesie, 31 fur do przewozu drewna. W 1674 r. przysługiwało mu 25 talarów. To było wszystko, czego mógł żądać. Ile z tego
otrzymywał, to nie wiem. Chyba bez powodu nie narzekał na niedobory – nikt mu nie przynosił najlepszego ziarna, najlepszej kiełbasy czy najlepszych jaj.
W aktach kościelnych zachował się (1905 r.549) list pastora Strenge (27 VI 1674 r.) do
patronów kościoła. W liście tym, zwraca się do „patronów, wysoko urodzonych, czcigodnych
i hojnych Panów”. Przypomina, że obiecano m. in. wykonanie podłogi na strychu kościoła.
Nawet poczyniono pewne przygotowania. Jednak prace utknęły i minęło już półtora roku.
Prosi zatem o pomoc w położeniu podłogi nie tylko na strychu ale również i na dole aby „nasz
ukochany dom Boży nie był pustynią i pustką”. Prosi o zadeklarowanie pomocy i spotkanie,
aby „doprowadzić do gotowego stanu i wymaganego porządku” budynek kościoła550.
W odpowiedzi otrzymał listy od patronów:
Ludike von Massow – „Życzę sobie, aby wszystkie punkty wymienione w liście pastora
zostały wykonane. Z powodu mojego słabego zdrowia udzielam pełnomocnictwa panom Jügenowi i Christianowi von Massow, aby wszystko zostało wykonane”.
Christian von Lettow – „ Nic nie powinno mi przeszkodzić zachować terminy, niech mi
Bóg dopomoże, wykonać zadania mimo trudności”.
548
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G. C. von Massow – „ Gdy tylko powrócę z wesela pana Johahha Gustaffa von Lettow,
ustalę termin”551.
5.1.2. Stephan Jakob Ferner
Po wygłoszeniu kazania próbnego, powołano (26 III 1718 r.) Stephana Jakoba Fernera
na pastora. Wówczas egzamin odbywał się dopiero wtedy, gdy kandydat został wybrany. Ferner, 1 kwietnia, po powołaniu przez konsystorz w Stargardzie, zdał egzamin. Egzaminował go
superintendent Synodu Stargardzkiego, dr Zirbold i dr Schmid. Tego samego dnia został ordynowany w kościele mariackim. W Niedzielę Palmową nastąpiło jego wprowadzenie przez
przewodniczącego Synodu Sławieńskiego, Johanna Andreasa Wagnera, w obecności Christiana Jakoba Strenger – pastora w Suckower i Winandta – pastora w Broczynie.
Pastor Ferner napisał wówczas w księdze kościelnej: „Nadpasterz Jezus Chrystus wyposażył mnie tak abym nie był samotny w pracy nad duszami moich słuchaczy”. Ożenił się
z Margarete Elisabeth, córką pastora Raatz w Damnie. 22 III 1719 r. urodziły się im bliźnięta:
Joachim Gottlieb i Jahann Jakob. Obaj zostali natychmiast ochrzczeni, byli bardzo słabi. Johann zmarł po 12 godzinach. Pastor o swoim żyjącym synu napisał w księdze: „Bóg niech
rządzi jego duchem i niech obudzi się do chwały wielkiego Boga”. Jego imię znajduje się
w rejestrze konfirmantów. 4 IX 1725 r. urodziła się córka, Dorothea Margarete.
O Fernerze, któremu zawdzięczamy opisy wcześniejszych pastorów nie wiemy wiele.
W aktach wizytacji kościelnej z jego czasu, nic się o tym nie pisze poza kilkoma skargami na
to, że nie otrzymywał ziarna. W 1746 r. oddał swój urząd bez podania powodów, krótko
mieszkał w Świerzenku a potem ślad po nim zaginął. Inną ręką napisano w aktach: „ Niech
wielki Bóg zlituje się nad człowiekiem, aby jego biednej duszy na wieki było dobrze”. To jest
komentarz jego nagłego odejścia552.
5.1.3. Adam Fiddechow
Był synem Christiana, pastora z Wisbuhr, ur. 24 III 1721 r. Wychowany w Kołobrzegu,
do 21 roku życia uczęszczał do liceum, po czym na początku listopada 1741 r. rozpoczął naukę na uniwersytecie w Halle, wrócił w 1745 r. Przez rok zatrzymał się u rodziców w Garrin,
następnie w obawie przed żołnierzami uciekł do swojego kuzyna, proboszcza Gottschalk
w Żydowie. Później został nauczycielem domowym i wychowawcą w domu państwa von
Froreich w Bobięcinie. Dnia 19 XI 1746 r. powołany na pastora. Zanim jednak otrzymał po-
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wołanie, został zawieziony przez podoficera i 2 mężczyzn do Stargardu Szcz., do urzędu księcia Moritz, a następnie zwolniony. Jeden z patronów opóźnił jego powołanie, dlatego też został ord. dopiero 1 II 1747 r. w Szczecinie i wprowadzony 17 V 1747 r., w drugą niedzielę po
Wielkanocy. Od 28 X 1747 r. żonaty z Ursulą Marią Strenge, drugą córką pastora Ernsta Wilhelma Strenge z Symbow553. Zmarł 9 I 1778 r. Z ich związku urodziły się dzieci:
1. Dorothea Maria Elisabeth, ur. 27 VIII 1748 r.,
2. Christian Ernst Friedrich, ur. 14 II 1750 r., został kupcem w Miastku,
3. Walentin Martin Wilhelm, ur. 12 X 1751 r., zm. 14 III 1752 r.,
4. Wilhelm Johann Adam, ur. 7 I 753 r., zm. 1782 r. jako służący w Hamburgu,
5. Sophie Amalia Cathetina, ur. 9 XI 1754 r., wyszła za mąż w 1775 r. za wdowca Jacoba Ludwiga Arnold, „dobrego” obywatela i handlarza bursztynami w Słupsku,
6. Sabina Henrika Hedewig, ur. 20 XI 1756 r., mieszkała niezamężna u swego brata, Petera Gottlieba Andreasa w Suchorzu,
7. Sabina Charlotte Elisabeth, ur. 2 XI 1758 r.,
8. Georg Christian Nathanael, ur. 5 IX 1760 r., był w 1802 r. aptekarzem w Królewcu,
9. Theresia Friederich Juliana, ur. 9 XI 1762 r., zm. 17 VII 1768 r.,
10. Peter Gottlieb Andreas, ur. 14 III 1765 r., był w 1802 r. pastorem w Suchorzu554.
Najwięcej wiemy o następcy pastora Fernera – pastorze Adamie Fiddechow. To on sporządził opisy wojny siedmioletniej, lat 1771-74, o szkole kościelnej w Świerznie. O sobie
napisał: „Ja, Adam Fiddechow, pastor w Świerznie, zostałem 19 XI 1746 r. powołany przez
mądrość Boga i panów Ernsta Bogislava von Massow, Christiana Lüdke von Massow, Christiana Ludewiga von Massow, Petera Ernsta von Lettow, Carla Aleksandra von Lettow Christophorusa Georga von Lettow, Heinricha Casimira z Froreich, Hansa Albrechta von Lettow,
szlachetnie urodzonych i czcigodnych patronów. Następnego roku, 1 lutego, zostałem ordynowany w Szczecinie przez czcigodnego superintendenta Horn. W Niedzielę Miłosierdzia
Pańskiego zostałem wprowadzony przez czcigodnego przewodniczącego Synodu Sławieńskiego, Homburga. Niech Bóg da, aby to, co czynić będę służyło jego imieniu i dobru moich
słuchaczy”. Przez niego został założony i prowadzony rejestr komunikantów, księga rachunków kościelnych, spis rzeczy kościoła i parafii, spis ważnych dokumentów i królewskich zarządzeń. Wszystko to było prowadzone starannie, co świadczy o wierności w sprawowaniu
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urzędu555. Nie zachowały się kazania naszych pastorów. Byłoby wspaniale posłuchać jak 150
lat temu interpretowano ewangelię. Zachował się jeden list, który tu przytaczam: „Wysoko
urodzeni Panowie, czcigodni i szanowni Patronowie. Wiadomo jest, że szopa na wieży została
przez wiatr przewrócona. Ponieważ koszty reperacji są za wysokie i korzyści za małe, nie
wystarczają nawet, aby wykorzystać do pokoju na plebani. Zdecydowałem więc, zerwać zupełnie, a z drewna wykonać okap nad piecem do wypieku. Pozostałą część drewna wykorzystać do pokoju na plebani. Proszę wypowiedzieć się w tej sprawie lub w czymś podpowiedzieć. Z poważaniem, sługa Adam Fiddechow. Świerzno, 18 lipca 1754 r.
Fiddechow otrzymał z konsystorza ostrzeżenie, ponieważ udzielił ślubu żołnierzowi bez
wymaganej zgody. Było to poważne ostrzeżenie z konkluzją, że w przyszłości nic podobnego
wystąpić nie może.
Plebania znajdowała się na tym samym placu, który teraz zdobi lipa. Wejście było od
podwórza i na stronie tylnej. Liczba i położenie pokoi nie jest znana. Naprzeciw domu stała
obora z bramą nad wjazdem. Był tam schowek dla wozów, stajnia i piekarnia. Na lewo od
wjazdu był ogród dolny, a w nim jeszcze dziś istniejący stawek. Fiddechow pisze o nim: „20
VI 1757 r. dałem wykopać staw, który za Stengena był stawem a przez Fernera zupełnie
zniszczony, że nie pozostało znaku po nim. Ponieważ woda spływała do ogrodu z góry i w
bajorku nie miała miejsca, zalewała ogród i niszczyła drzewka. Musiałem więc, staw powiększyć aby woda mogła się w nim zbierać i ogród mógł być lepiej wykorzystany. Kosztowało
mnie to 1 talar, 12 groszy i 3 fenigi nie licząc ludzi, których wziąłem do pomocy. Znaleźliśmy
przy kopaniu ślady, że staw był w tym miejscu, ale został zasypany. 16 września zasadziłem
120 krzewów jagodowych, które otrzymałem od pana kapitana von Massow”. „W 1760 r.
wykonano fontannę, która kosztowała 6 talarów a w 1768 r. piwnicę, aby w niej przechowywać plony z ogrodu. Piwnica została w 1774 r. postawiona od nowa, bez dachu. Koszty robocizny bez fur to 3 talary i 2 grosze. Ogród na lewo i prawo od plebani nazywano ogrodem
tylnym lub sadem. Miał z nim Fiddechow poważny kłopot, bo nie rosła w nim trawa, nie było
można posadzić drzewek. Zaraz po zamieszkaniu, posadził Fiddechow 115 drzewek i później
jeszcze 60. Z pierwszych wyrosło 1 drzewko a późniejsze się zmarnowały. W 1765 r. z sadu
zrobił ogród kuchenny, kazał obrabiać pługiem i dobrze nawozić. W tym ogrodzie nasadził 40
drzewek, które się przyjęły. Fiddechow uważał, że sadzonki się przyjęły poprzez stworzenie
im właściwych warunków – „Wszystko moją własną ręką. Pielęgnacja krzewów porzeczki,
zasadzenie krzewów róż. Celem tego jest lepszy rozwój drzewek owocowych, obfitość owoców, co też uzyskałem”. W 1766 r. został założony ogród rekreacyjny przed drzwiami ku555
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chennymi, w 1773 taras na granicy ogrodu dolnego556.
Wgląd do spraw rodziny i domostwa dają nam obszerne akta, dotyczące tzw. „Lepelsche Legata”. Duża liczba dzieci i niedostateczne warunki Fiddechowów, zmusiły go na początku lat 70-tych przyjąć do domu chorą Elisabeth Luise von Lepel jako pensjonariuszkę.
Położenie i świeże powietrze jej odpowiadało. Wydaje się, że pani Lepel dobrze czuła się
w domu parafialnym. Jak sama zaznacza, podczas jej tamtejszego pobytu, a szczególnie
„podczas jej dolegliwości chorobowych, wyświadczono jej wiele służby i opieki”557. Postanowiła resztę ojcowskiego spadku, 4000 talarów w złocie, które były jako hipoteka na dobrach jej brata, Assessors von Lepel zu Sekeritz na Pomorzu, przekazać w Koszalinie, w obecności notariusza królewskiego Schultze oraz w obecności kilku świadków; 3500 talarów miało otrzymać 8 dzieci Fiddechowa, 500 talarów miał on otrzymać po jej śmieci; 300 talarów
miały być przekazane legatowi. 200 talarów miało być przekazanych dla kościoła w Świerznie. Pieniądze miały być wypłacone jego dzieciom po śmierci ojca. Procenty z pieniędzy miały służyć, jako dodatek do pensji pastora.
Za ten dar zamówiła sobie grób w kościele. Z mebli miała być „srebrna maszyna do
kawy oraz wiszące lustro” dalej przekazane. Dzieci miały zapewnić rocznie 50 talarów swojej
matce na utrzymanie, dla tego celu jako kapitał złożono 1000 talarów. To, co pozostało, zostało podzielone na dzieci: najstarsza córka otrzymała tylko 200 talarów, a najmłodszy syn
miał otrzymać 200 talarów, jeśliby studiował teologię; reszta została podzielona na równe
części pozostałym dzieciom. Wydaje się, że najmłodsza córka była jej ulubienicą. Otrzymała
tak samo jak starszy brat, któremu oprócz złotego zegarka został przydzielony łańcuszek, ze
srebra „cukiernica” oraz „Mostrichs-Kanne z łyżkami”. Potem przypadły jej poza pozostałym
srebrem, które podzielono na 7 części oraz biurko, które miał otrzymać najstarszy brat,
wszystkie inne przedmioty, ale pod jednym warunkiem: „zostanie to przeprowadzone i podzielone. Najmłodsze córki zostaną wyjęte spod spadku, jeśli wyjdą za mąż wbrew woli ojca”558.
Pani von Lepel w testamencie dobrze się zabezpieczyła. Żąda „do końca mego życia lub
śmierci pastora opieki i opierunku, i to dobrego. A, że domostwo i całe gospodarstwo prowadzę, również wszystkie zaszczyty z parafii otrzymam”. Jeśli Fiddechow wcześniej umrze, to
wdowa i dzieci mają jej zapewnić opiekę. Widzimy, że pani zarządza całym domem parafial556
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nym, a wszystko ma kręcić się wokół niej. Mimo to Fiddechow był szczęśliwy z tego spadku.
Opisał on łaskawą panią von Lepel z miłością i czcią wobec niej, że „moje dzieci jej nie pozostawią i będą starały się o nią aż do końca jej dni”.
Po kilku latach, 9 I 1778 r. Fiddechow zmarł (ur. 24 III 1721), po tym jak „wiernie i z
oddaniem przez 30 lat, 9 miesięcy tą parafią kierował”. „Jego obumarłe ciało”, jak to zapisano
w księdze kościelnej, „pięć dni później za ołtarzem został pochowany”. Na pogrzebie pastor
Frentag z Dretynia wygłosił poruszające kazanie opierając się na Jeremiaszu (Jer 31,3559).
Pani von Lepel zmarła w 1795 r. w Polanowie560.
Co było ze spadkiem? Konsystorz561 zarządził zaraz po śmierci spadkodawczyni, aby
pastor Werckmeister, zażądał 200 talarów od rodziny Fiddechow dla kościoła w Świerznie,
które zostały zapisane w testamencie. W liście z 11 XII 1795 r., informuje Christian Ernst
Friedrich Fidechow, że rodzina jest jeszcze w posiadaniu spadku. Sam by wpłacił te pieniądze, gdyby je miał. Poza tym, jest pod znakiem zapytania, czy tutejszemu kościołowi te 200
talarów się należy. Pani von Lepel miała sobie wybrać grób. Brat pani von Lepel z Pomorza
robił początkowo wiele trudności na drodze sądowej, chciał zamiast 4000 talarów przekazać
2505. Z tego jako koszta odjęto 1305 talarów tak, że tylko pozostało 1200 talarów. Z tych
pieniędzy, jako udział dla naszego kościoła w Świerznie zostało 60 talarów, z których 5,25 %
jako procenty są płacone naszemu pastorowi562.
5.1.4. Gottlieb Rudolph Victor Werckmeister
Syn pastora Johanna Gottlieba z Büde i Eleonore von Lentz, urodzony 29 XII 1746 r.,
początkowo nauczany prywatnie; od 12 roku życia przez 5 lat pobierał lekcje w sierocińcu
w Halle; studiował 3 lata na uniwersytecie w Halle do 3 IX 1768 r.; 8 lat był nauczycielem
domowym; 15 XI 1777 r. powołany do pastoratu w Miłocicach; 3 II 1778 r. ord. i następnie
wprowadzony w Świerznie 18 IV 1779 r. Zmarł 20 IX 1811 r. w wieku 65 lat. Ożenił się 26
VI 1779 r. z Euphrosyne Rahtz, trzecią córką Benjamina Michaela, pastora w Damnie563.
Ze starych grobów na naszym cmentarzu przykościelnym nic nie pozostało, jedynie
krzyż na drzwiach kościoła. Tu spoczywa, według napisu na krzyżu: Gottlieb Rudolph Victor
Werckmeister, ur. 29 XII 1746 r., zm. 21 IX 1811 r., był 38 lat (powinno być 20 września
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563
Die Evangelischen Geistlichen...
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i 32) kaznodzieją tej wspólnoty. Na drugiej stronie czytamy: Syn Ojcu 1857. „Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci”. (Syr 4, 9564)565. Werckmeister był następcą Adama Fiddechowa.
W dniu 9 I 1778 r. zmarł Fiddechow, a 18 IV 1779 r. został Werckmeister wprowadzony na urząd. Wcześniej, przez rok, był pastorem w Miłocicach i Barnowcu. Protokół przekazania jest zachowany, ale nic ciekawego w nim się nie znajduje. Werckmeister prosi, aby jedna trzecia pieniędzy ze spowiedzi, którą dotychczas otrzymywał kościół, jemu została przekazana. Dochody w tutejszej parafii są małe, „które dostaję po zmarłym pastorze”. Ponieważ
pastor Werckmeister w poprzedniej parafii nie przebywał odpowiednio długo, musiał zwrócić
tamtejszej kasie kościelnej pobrane pieniądze. Patronowie obiecali mu przed ordynacją, że
poniosą te koszty. Pani pastorowej Fiddechow musiał zapłacić 6 talarów za dokonane remonty. Wiemy jak wyglądał. Jego obraz wisi w zakrystii; jego sylwetka jest w todze (sutanna pastora566). Jak tego wymagała moda, jego twarz jest energiczna, z okazałym nosem. Pastor
Werckmeister ożenił się z Gruphromą Charlottą, córką pastora Michaela Benjamina Rahtz
z Damna, okręg Słupsk. Z tego małżeństwa urodziły się dzieci:
1. Henrietta Charlotta Sophis, ur. 5 I 1780 r.,
2. Ernst Friedrich Gottlieb, ur. 7 II 1784 r.,
3. Luisa Helena Wilhelmina, ur. 2 IV 1786 r.,
4. Johann Karl Ludwig Henrich, ur. 12 IX 1789 r., zm. 28 XII 1789 r.,
5. Werner Ferdinand Rudolph, ur. 27 IV 1791 r.,
6. Jonas David Wilhelm, ur. 13 II 1795 r.,
7. Johann, ur, 13 II 1795 r., zm. 21 IV 1796 r.567.
O czwartym dziecku napisał ojciec w księdze kościelnej - „Spoczywaj dzieciątko, mój
synu a Zbawiciel niech cię powoła przemienionego w dniu Zmartwychpowstania z ciemności
grobu”.
Syn, Werner Ferdinand Rudolph uczestniczył w wojnach, również jego obraz wisi
w zakrystii. Napis brzmi: „Ferdinand Werckmeister, żołnierz-ochotnik z tej wspólnoty parafialnej, służył w regimencie księcia Wilhelma z Prus podczas w czasie wypraw wojennych
1813-14 r., z Bogiem za Króla i Ojczyznę; uczestnik walk w Bautzen, Hohnau, Gross Beeren,
Dennwitz, Witterung, Leipzig, Wesel, przy szturmie na Arnheim, vor Rimwegen, Gorkum,

564

Syr 4,9 „Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty” – BT
Monatsblatt…, 1907, s. 114 – „... Hier ruht nach der auf dem Kreuze befindlichen Anschrift: Gottlieb Rudolf Vicktor
Werckmeister, geb. am 29. Dezember 1746, gest. 21. September 1811, war 38 Jahre Prediger dieser Gemeinde. Auf der
Rückseite lesen wir: Der Sohn dem Vater 1857. Des Vaters Segen bauet den Kindern Häuser. (Sirach 4,9)...“
566
przypis autora
567
Monatsblatt…, 1907, s. 115.
565
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Antwerpen, Herzogenbusch, Courtrah, Lille, Maqnbeuge, Valenciennes und Candreci”. Medal pamiątkowy z 1813-1814 na czarno-biało-żółtej wstędze wisi w ramie568. Akta Werckmeistera zachowały się obficie, niestety tylko te, które są najmniej interesujące. Mimo to dają
nam obraz tamtych czasów, jednak o jego osobowości mówią bardzo mało. Nie pozostawił
też żadnych zapisów dotyczących roku 1806 i lat późniejszych, tak, że nie wiemy, jak on
prowadził naszą wspólnotę w tych trudnych czasach francuskiego panowania. Zmarł 20 IX
1811 r., rano o godzinie 730, jak pisze w kościelnej księdze - „Czcigodny i zasłużony kaznodzieja tej wspólnoty pan Werckmeister w wieku 64 lat 9 miesięcy i 11 dni zmarł przez duszność, po tym jak pracował rok w Miłocicach oraz w Świerznie 32 lata i 5 miesięcy wypełniał
wzorowo swój urząd”569.
5.1.5. Georg Ernst Reinhold Meyer
Urodzony 26 VII 1881 r. w Cetyniu, syn pastora Reinholda i Anny Richter. Uczęszczał
do gimnazjum w Gryfii, studiował na uniwersytecie w Halle, Erlangen i Gryfii. W dniu 16 X
1910 r. orddynowany na prowincjalnego wikarego; początkowo był w Słupsku, potem od 1
XI 1910 r. w Goddentow. Od 1 IV 1911 r. zatrudniony w Świerznie570. Zmarł w 1945 r. w
Gdańsku, w czasie ucieczki przed Armią Czerwoną i tam został pochowany na cmentarzu
katolickim571.
Jak wspomina syn572, jego ojciec przybył do Świerzna w roku 1911 jako młody pastor.
Świerzno było centrum ewangelickiej parafii liczącej około 2000 parafian. Pastor wtedy nadzorował szkołę, miał wpływ na nauczanie i na nauczycieli573. W opinii uczniów był dobry, ale
potrafił być i surowy. Jeden z przystępujących do konfirmacji napisał wierszyk na miechu
organów:
Unser Meyer, dieser Pastor, hat nein wankelmütigen Sinn.
Manchmal, wenn Du denkst jetzt spaßt er,
hast Du - bauz - schon eine drin.
Drum pass und lern nicht schlecht,
wenn er haut: er hat schon recht574.

568

Tamże – „ ... Ferdinand Werckmeister, freiwilliger Jäger aus dieser Kirchengemeinde im Dragoner=Regiment Prinz Willhelm von Preußen während den Feldzügen von 1813 -14 mit Gott für König und Vaterland; Mitkämpfer in den Schlachten,
Gefechten und Belagerungen von Bautzen, Hahnau, Gr.=Beeren, Dennewitz, Wittenberg, Leipzig, Wesel, beim Sturm auf
Arnheim, vor Nimwegen, Borkum, Antwerpen, Herzogenbusch, Courtan, Lille, Maubeuge, Valenciennes und Candreci.“
569
Tamże.
570
Die Evangelischen Geistlichen...
571
AWA, Wywiad z Klausem Meyer (synem ostatniego pastora w Świerznie) z dnia 29 IV 2000 r.
572
J. Meyer, Erinnerungen aus einem 80jährigen Leben, Braunlage und Langenhagen 2002.
573
Tamże, s. 10.
574
Tamże.
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Wiersz ten można przedstawić w luźnym tłumaczeniu:
Nasz Meyer, ten pastor, zmienny zmysł ma.
Myślisz, że żartuje a on ci lańsko da.
Dlatego uważaj i nie ucz się źle,
bo jak on uderzy to rację swą wie.575
W tamtych czasach wszystko zależało od zarządcy czy też posiadaczy wielkich majątków. To od nich zależało jak się wiodło parafii i pastorowi. Mieli wpływ na wszystkie decyzje dotyczące kościoła i majątku parafii. Oni byli przewodniczącymi wszelkich instytucji,
także Rady Kościoła. Decydowali np., czy można poprawić dach na pastorówce576 albo, czy
w łazience może być podłączona woda.
W hierarchii, pastor był „władzą” po nich. Taki układ powodował, że - jak wspomina
syn - „czasami ojciec musiał stoczyć ciężką wojnę o pozostanie w parafii”577. Na swoje utrzymanie pastor użytkował 250 mórg ziemi578, była pastorówka, obora, kurnik, stajnie, chlew,
zagroda dla gęsi, 2 szopy. Później pastor otrzymywał wynagrodzenie, ziemia i budynki gospodarcze zostały wydzierżawione579. Żona pastora (grała na organach) założyła chór kościelny początkowo ze swoich dzieci, śpiewał też pastor. Liczba członków chóru wzrosła do 30
osób. Próby odbywały się na plebani w soboty o godzinie 20, tylko tam był fortepian580.
W pamięci dzieci pastora pozostało wspomnienie najbardziej uroczystego dnia wakacji.
Dnia 26 lipca pastor obchodził urodziny. Z tej okazji były pieczone słodkości, plecione wianki, wykonywane lampiony, dzieci uczyły się okolicznościowych wierszy, itp.581. Na początku
lat 30-tych pastor miał telefon582.

575

tł. Lidia Rekowska
pastorówka – mieszkanie pastora, plebania
577
J. Meyer, Erinnerungen..., s. 13.
578
morga pomorska liczyła 0,65 ha., magdeburska 0,25 ha.
579
J. Meyer, Erinnerungen..., s. 49.
580
Tamże, s. 37-38.
581
Tamże, s. 35.
582
Tamże, s. 13.
576
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Fot. 97. Pastor Meyer z rodziną, na schodach plebani, 1924 r.583

Fot. 98. Odwiedziny babci ok. 1930 r.584

583
584

Archiwum rodziny Meyer.
Archiwum rodziny Meyer.
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Fot. 99. Pieczęć parafii i podpis pastora z 1940 r.585

5.2. Proboszczowie
Interesujący nas teren ziemi miasteckiej, po II wojnie światowej należał od początku do
Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej w Gorzowie Wlkp., do
dekanatu bytowskiego. Pierwsze lata powojenne to ciągły wysiłek zapewnienia przybyłym tu
osadnikom opieki duszpasterskiej. Jednak liczba przybyłych tu kapłanów była niewielka586,
stąd niejednokrotnie jeden ksiądz obsługiwał cały powiat587.
Księdzem, który pierwszy objął opiekę duszpasterską na ziemi miasteckiej po II wojnie
światowej był ks. Jan Karnicki588, ustanowiony proboszczem w Miastku 31 VIII 1945 r. Po
ks. Janie Karnickim następnymi proboszczami parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Miastku byli: ks. Jan Wujda (1963-1972), ks. Ryszard Król (1972-1978).
Z chwilą utworzenia samodzielnego wikariatu w Świerznie w 1971 r., skierowano do opieki
duszpasterskiej (23 VI 1971 r.) ks. Gracjana Pikulika 589. To na nim spoczął obowiązek organizacji od podstaw samodzielnej placówki duszpasterskiej.

585

Archiwum rodziny Skibbe.
J. Żaryn, Dzieje..., s. 80-81 – „Na apel ks. Nowickiego (administratora gorzowskiego) skierowany do przełożonych zgromadzeń zakonnych odpowiedzieli: bazylianie, chrystusowcy, franciszkanie, jezuici, kanonicy regularni, kapucyni, misjonarze
św. Wincentego á Paulo , oblaci, saletyni, salezjanie, zmartwychwstańcy. Specyfiką diecezji gorzowskiej było znaczący
udział księży zakonnych wśród ogółu duchownych”.
587
Z. Krauze, Dwulecie działalności Kościoła na Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego, w: Kalendarz Ziem Odzyskanych
na rok Pański 1948, Gorzów 1947, s. 24.
588
Urodzony 26 I 1908 r. w Lucyniu na Wileńszczyźnie, wyświęcony 18 IV 1935 r. w Pińsku.
589
APS, Dekret, znak PP 44 – 4/71.
586
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Fot. 100. Ks. Jan Karnicki 1958 r. i jego podpis 1946 r.590

Fot. 101. ks. Jan Wujda, 1967 r.591

Kościół był w zadawalającym stanie. Niestety, nie było plebani (ks. Pikulik zamieszkał
u gościnnych parafian), nie było też stałego punktu do katechizacji dzieci. Do zajęć katechetycznych musiał służyć kościół parafialny, (nieogrzewany) i salka w domu przy kościele. Na
szczęście Szkoła Podstawowa była na miejscu. Mimo to było wiele problemów, nie zawsze

590
591

ze zbioru p. Marii Bruskiej.
Tamże.
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plan zajęć w Szkole Podstawowej pozwalał na dobre ułożenie planu zajęć katechetycznych,
trudno jednocześnie nauczać dzieci z klas np. II i VIII. W dniu 25 I 1974 r. zostaje utworzona
parafia w Świerznie592. Ks. Gracjan Pikulik593 zostaje mianowany jej pierwszym proboszczem594. Był proboszczem w Świerznie do 1 IX 1980 r., kiedy to został przeniesiony do Kołczygłów, dek. Bytów.

Fot. 102. ks. Gracjan Pikulik, 1979 r.595

Po ks. Gracjanie Pikuliku proboszczem został mianowany ks. dr Franciszek Oleń596. Ks.
dr Franciszek Oleń odchodzi z parafii 17 VIII 1988 r., zostaje proboszczem w Białogórzynie.
W 1990 przechodzi na emeryturę. Zmarł 20 X 1991 r. i został pochowany we Wronowie. Po
nim opiekę duszpasterską nad parafią w Świerznie obejmuje ks. Mieczysław Gruchała597, z
pochodzenia Kaszub. Jego rodzina została pozbawiona majątku po wkroczeniu Niemców w
1939 r., odbył służbę wojskową w Wehrmachcie, m. in. w Włoszech i Francji. Z wojny powrócił ranny598.

592

Patrz aneks nr 3.
Ks. Gracjan Pikulik, magister teologii, ur. 18 XII 1938 r. w Łęgowie, wyświęcony 16 VI 1963 r. w Stargardzie Szczecińskim przez bpa Wilhelma Plutę. Proboszcz w Kołczygłowach (1980-1987), Starej Wiśniewce (1987-1997), Żelichowie
(1998-1999).
594
APS, Dekret, znak: PP 44 – 1/74.
595
ze zbioru ks. Pikulika.
596
Ks. Franciszek Oleń, doktor filozofii, magister teologii, ur. 18 VIII 1919 r. w Rodatyczach, wyświęcony 20 IV 1939 r.
w Łucku przez bpa Adolfa Szelążka, (+ 20 X 1991 r.).
597
Ks. Mieczysław Gruchała, ur. 27 VI 1922 r. w Parchowie k. Bytowa, wyświęcony 24 VI 1956 r. w Gorzowie Wlkp. przez
bpa Michała Klepacza. Był wikariuszem w Tucznie, proboszczem w Mieszałkach (1965-71), Żukowie (1971-85), Brzeźnie
Lęborskim (1986), Kołczygłowach (1987-88), Świerznie (1988-94).
598
wywiad z p. Józefem Główczewskim, ur. w Parchowie.
593
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Fot. 103. ks. dr Franciszek Oleń - 1986 r.599

Z dniem 24 VIII 1994 r. ks. Mieczysław Gruchała odszedł na emeryturę600. Zamieszkał
w Grzmiącej. Zmarł 9 XII 1995 r., i został pochowany w Mieszałkach, dek. Barwice, gdzie
było jego pierwsze probostwo. Zastąpił go na stanowisku proboszcza w Świerznie, ks. Włodzimierz Bartkowiak601, mianowany dekretem ks. bpa Czesława Domina602.

Fot. 104. Wpis do księgi chrztów – dot. ks. Gruchały603

Fot. 105. Ks. Mieczysław Gruchała – 1993 r.604

599

APS, Kronika parafii.
APS, Dekret, znak PG 19 – 6/94.
601
Ks. Włodzimierz Ryszard Bartkowiak, kanonik, magister teologii, nauczyciel dyplomowany, ur. 23 III 1949 r. w Białogardzie, wyświęcony 15 VI 1975 r. w Koszalinie przez ks. bpa Ignacego Jeża. Wikariusz w Połczynie Zdroju (1975-78),
Karlinie (1978-79) i Ustce (1979-80). Proboszcz w Suliszewie (1980-1985), Starym Jarosławiu (1985-1993).
602
APS, Dekret, znak PB 4 – 6/94.
603
APP, Księga chrztów. Ks. Gruchała został ochrzczony w Parchowie 2 VII 1922 r., chrzestni: Jan Paszylk i Anastazja
Kuczkowska. Subdiakonat przyjął 30 V 1954 r., w Gorzowie Wlkp.
604
APS, Kronika parafii.
600
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Fot. 106. ks. Włodzimierz Bartkowiak – 2003 r.605

Noty o księżach proboszczach pracujących w Świerznie są krótkie. Jest to spowodowane niemożnością (w tym czasie) dostępu do akt osobowych duchowieństwa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

605

Tamże.

ROZDZIAŁ 6
UTWORZENIE PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
W ŚWIERZNIE

Po zakończeniu II wojny światowej, na terenach opuszczonych przez Niemców, powstała Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Mapa 13. Teren Administracji Apostolskiej
w Gorzowie Wlkp.606

Już 10 VII 1945 r., ks. dr K. Świetliński T. Chr.
uzyskał od biskupa berlińskiego, Konrada von
Preysing, jurysdykcję z prawem udzielania innym
kapłanom na terenie diecezji berlińskiej607. Cały teren
Pomorza

Zachodniego

podlegał

Administracji

Apostolskiej ustanowionej 15 VIII 1945 r. przez kard.
Augusta Hlonda, prymasa Polski608. Obszar Administracji wynosił 44 836 km2, placówek duszpasterskich było zaledwie 134609. Władzom państwowym zależało, aby tymczasową strukturę kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych zastąpić trwałą organizacją. Stolica Apostolska zwlekała z decyzjami ze względu na
brak odpowiednich porozumień i traktatów pokojowych. Episkopat Polski czynił starania, by

606

mapa wykonana przez autora
T. Mielczarek, Rys..., s. 58.
608
J. Żaryn, Dzieje..., s. 76 –„W lipcu 1945 r. powrócił do kraju i zamieszkał w Poznaniu Prymas Hlond, wsparty przez
Stolicę Apostolską otrzymanymi pełnomocnictwami. Pozwalały one Prymasowi m. in. na uporządkowanie spraw Kościoła
„na całym terytorium polskim”, w tym – jak zdecydował sam kardynał – na mianowanie administratorów apostolskich na
Ziemiach Zachodnich i Północnych (decyzje Prymasa spotkały się z ostrą krytyką ze strony Episkopatu Niemiec, zostały
jednak zaakceptowane przez Piusa XII)”; H. Dylągowa, Dzieje ..., s. 105-107.
609
Krótki zarys historii diecezji gorzowskiej, w: SDG, Gorzów 1969, s. 19; L. Bończa-Bystrzycki, Studia i materiały..., s. 43.
607
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ten stan zmienić. Wyrażono to w zawartym porozumieniu z przedstawicielami rządu PRL
w dniu 14 IV 1950 r. Kolejnym krokiem w kierunku normalizacji struktur kościelnych była
nominacja biskupów (1 XII 1956 r.) na Ziemiach Zachodnich. W 1970 r. Episkopat Polski
skierował prośbę do papieża Pawła VI o stabilizację porządku kościelnego na Ziemiach Zachodnich. Bp Wilhelm Pluta, administrator apostolski610 z Gorzowa Wlkp., wraz z bpem
Jerzym Strobą i bpem Ignacym Jeżem, biskupami pomocniczymi, przygotowali dokument o
podziale diecezji gorzowskiej na trzy diecezje: gorzowską, szczecińsko-kamieńską i koszalińsko-kołobrzeską611.
Fot. 107. Kardynał August Hlond612

W dniu 7 XII 1970 r. został podpisany układ pokojowy
między

Niemiecką

Rzeczypospolitą

Republiką

Ludową,

Federalną

potwierdzający

a

Polską

jednocześnie

zachodnią granicę Polski na Odrze i Nysie613. Traktat dawał
podstawę do normalizacji struktur kościelnych na Ziemiach
Zachodnich i Północnych. Po ratyfikacji układu pokojowego
3 VI 1972 r. (Bundestag ratyfikował w maju 1972 r.614),
papież Paweł VI, 28 VI 1972 r.615 bullą „Episcoporum Poloniae coetus”616 erygował nowe
diecezje w Polsce, w tym diecezję koszalińsko-kołobrzeską z siedzibą w Koszalinie617.
Pierwszym biskupem nowej diecezji został Ignacy Jeż. W obecności dziekanów, księży
konsultorów, 8 VII 1972 r. w zakrystii katedry, objął w zarząd i posiadanie diecezję i jako jej
prawomocny rządca został uznany i ogłoszony618. W nowej diecezji zaistniała konieczność
poszerzenia zbyt rzadkiej sieci parafialnej619.

610

administratorami apostolskimi byli mianowani rządcy diecezji we Wrocławiu, Gorzowie, Opolu i Olsztynie w 1967 r. w
czasie wizyty w Polsce abp. Casaroliego. Od tej pory podlegali bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
611
L. Bończa-Bystrzycki, Zarys..., s. 83.
612
F. Seppelt, K. Löffler, Dzieje.. , s. 637.
613
H. Dylągowa, Dzieje..., s. 48.
614
Tamże, s. 52.
615
J. Żaryn, Dzieje..., s. 303-304.
616
bulla została wręczona prymasowi Wyszyńskiemu 18 XI 1972 r. – Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich
wieków, t. 2, Poznań 1986, s. 274
617
L. Bończa-Bystrzycki, Studia..., s. 46; Z. Zieliński, Papiestwo..., s. 274. Oprócz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej powstały: diecezja szczecińsko-kamieńska, gorzowska, opolska; diec. warmińska została włączona do metropolii warszawskiej.
618
T. Mielczarek, Rys..., s. 62.
619
stan diecezji w 1972 r. – obszar – 19.245 km2, ludność około – 900.000, dekanatów – 16, parafii – 139, kapłanów diecezjalnych – 215, kapłanów zakonnych – 119, kościołów – 548, kaplic – 34, alumnów – 52, domów zakonnych żeńskich – 35,
sióstr zakonnych – 290.
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Mapa 14. Podział Administracji Apostolskiej
na diecezje w 1972 r.620

We wspomnieniach ks. bp Ignacy Jeż podaje, że władze administracyjne z początku były temu niechętne. Dopiero interwencje w Urzędzie do Spraw Wyznań w Warszawie odniosły
właściwy skutek. Dzięki temu zaczęły powstawać nowe parafie: w roku 1973 – 15 parafii, w
1974 r. – 15, w 1975 r. - 2, w 1976 r. - 6, w 1977 r. - 5, 1981 r. – 11621.

Fot. 108. Bp Ignacy Jeż -1998 r.622

620

mapa wykonana przez autora
I. Jeż, bp, 20 lat diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w: KKWD 20(1992), nr 4-6, s. 14.
622
Schematyzm diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1998, s. 16.
621
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6.1. Erygowanie parafii pw. Niep. Serca NMP w Świerznie
W dniu 23 VI 1971 r. zostaje powołany w Świerznie Samodzielny Wikariat. Pierwszy
stały duszpasterz (poprzednio był wikariuszem w Tychowie), ks. Gracjan Pikulik zamieszkał
w Świerznie u gościnnych parafian. Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Świerznie zostaje erygowana dekretem ks. bpa Ignacego Jeża, ordynariusza diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej 25 I 1974 r. 623. Jednocześnie ks. Gracjan Pikulik zostaje mianowany administratorem parafii624.
Największą niedogodnością dla pracującego duszpasterza był brak plebani oraz odpowiedniego pomieszczenia do prowadzenia katechizacji. Po wielu staraniach, ks. Gracjan Pikulik uzyskał zgodę naczelnika gminy Miastko, pozwalającą na zakup w Świerznie działki budowlanej, zabudowanej, nr. 182/2, o powierzchni 0,13 ha 625. Na działce znajdował się budynek mieszkalny i budynek gospodarczy. Działka z zabudowaniami została kupiona przez ks.
Gracjana Pikulika 31 III 1977 r. (w tym czasie zakup na parafię nie był możliwy), co zostało
potwierdzone aktem notarialnym w Państwowym Biurze Notarialnym w Bytowie626. Po koniecznym remoncie, proboszcz wprowadził się na plebanię w czerwcu 1977 r. W dniu 23 VI
1981 r., aktem notarialnym, ks. Gracjan Pikulik podarował nabytą działkę parafii w Świerznie627.

Fot. 109. Budynek plebani w Świerznie w 1977 r.628

623

APS, Dekret, znak: LS 23-1/74. Patrz aneks nr 2.
APS, Dekret, znak PP 44 - 1/74.
625
APS, Decyzja Naczelnika Gminy Miastko, nr 701/7011/153/76 z dnia 31.12.1976 r.
626
APS, Akt notarialny, nr A - 835/1977.
627
APS, Akt notarialny, nr A - 1524/1981.
628
APS, Kronika parafii bez paginacji.
624
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Fot. 110. Budynek plebanii w 2002 r.629

6.2. Położenie geograficzne i administracyjne

Mapa 15. Położenie diecezji - 2003 r.630

Diecezja

Koszalińsko-Kołobrzeska

jest

położona na północy Polski, na Pomorzu Zachodnim,
nad Bałtykiem. Geograficznie parafia w Świerznie
leży

na

styku

dwóch

regionów:

Pojezierza

Bytowskiego i Wysoczyzny Polanowskiej. Teren
parafii leży w obrębie strefy wzgórz morenowych
wododziału pomorskiego, krajobraz charakteryzuje
się

silnym

zróżnicowaniem

rzeźby.

Tereny

wysoczyzn morenowych są porozcinane rynnami jeziornymi i dolinami rzek, występują liczne
torfowiska i bagna. Wzdłuż moren czołowych przebiega linia działu wodnego dającego początek kilku rzekom. W pobliżu Miastka zaczynają swój bieg: m. in. wpadająca do Wieprzy –
Studnica i Grabowa. Znaczne pofałdowanie terenu upodabnia potoki i rzeczułki do górskich
strumieni, stąd zalegające ich dna głazy porośnięte są górskim krasnorostem631. Największym
jeziorem na tym terenie jest Bobięcińskie Wielkie o pow. 524,6 ha., klasa czystości wód I.

629

Tamże.
Mapa wykonana przez autora.
631
Z. Janiszewski, Miastko i okolice, Szczecin 1981, s. 3 i nn.
630
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Powierzchnia lasów przekracza 50%. W górnych partiach moren podstawowy drzewostan
stanowią buki i dęby. Np. w Bobięcinie rośnie dąb o obwodzie pnia 5,5 m. Urozmaicona obfita szata roślinna, jeziora i rzeki tworzą dogodne warunki bytu wielu gatunków zwierząt, ptaków i ryb. Teren najniżej położony (70-80 m n.p.m.) występuje w dolinie Studnicy koło
Świerzenka632. Warunki klimatyczne są tu dość surowe. Charakteryzują je późne wiosny
z przymrozkami, znaczne opady w okresie sianokosów i żniw, niedobory wody w kwietniu
i maju. Krótki okres wegetacji opóźnia, ogranicza i uniemożliwia uprawę wielu roślin.
Fot. 111. Rzeczka Świerzenka w marcu633

Wiejące wiatry z północnego-wschodu
w okresie wiosny powodują przesuszanie
gleby i wymarzanie ozimin. Cechą charakterystyczną dla występującego tu klimatu jest
opóźnienie pór roku w stosunku do Polski
środkowej634. Parafia Świerzno leży w północnej części krainy, obejmującej równinnostokowe tereny moreny dennej. O tutejszym klimacie najlepiej świadczą również następujące dane:
1.
2.
3.
4.

liczba dni gorących w roku
czas trwania zimy
dni z pokrywą śnieżną
suma opadów, maj-lipiec

13 – 18
55 – 70
40 – 55
180 – 215 mm

Fot. 112. Rzeczka Malęcinka wiosną635

Po przejściu frontu wojennego w początku 1945 r.,
zaczęto organizować administrację cywilną. Podstawą do
takich działań była uchwała Rady Ministrów z 14 III 1945 r.
Na początku kwietnia utworzono urząd pełnomocnika na
Pomorze Zachodnie z siedzibą w Pile. Od listopada 1945 r.
całością spraw dotyczących administrowania Pomorza Zach.
zajmowało się Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Na początku lipca 1946 r. dokonano podziału administracyjnego, na Pomorzu Zachodnim powstało województwo szczecińskie, powiat

632

E. Zdrojewski, Z przeszłości Ziemi Miasteckiej, Poznań 1971 s. 11; Z. Janiszewski, Miastko..., s. 3 i nn.
zdjęcie autora
634
K. Prawdzic, Zarys klimatu rolniczego województwa koszalińskiego, Szczecin 1962, s. 45.
635
zdjęcie autora
633
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Miastko wchodził w skład tego województwa. W dniu 7 VII 1945 r. powiat Miastko został
wcielony do województwa gdańskiego. Już 23 V 1946 r. wraca ponownie do województwa
szczecińskiego. Podział administracyjny był trójstopniowy: województwo, powiat i gromada.
Wieś Świerzno do 1975 r. należała do gromady Kawcze.

Mapa 16. Położenie Świerzna636

Mapa 17. Województwo pomorskie 1999 r. 637

Do kolejnej regulacji administracyjnej doszło w 1950 r. Powstało wówczas wojewódz-

636
637

Mapa wykonana przez autora.
Województwo Pomorskie, podział administracyjny, Sopot 1999.
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two koszalińskie a powiat Miastko wszedł w jego skład638. Nowy podział administracyjny
w 1975 r. przyłączył powiat Miastko do województwa słupskiego. Została zlikwidowana
gromada Kawcze, powstała gmina w Miastku. Reforma administracyjna z 1 I 1999 r. zlikwidowała województwo słupskie, a z województwa słupskiego i gdańskiego utworzono województwo pomorskie z siedzibą w Gdańsku. Miastko utraciło siedzibę powiatu, stało się gminą
w powiecie Bytów639.

6.3. Terytorium parafii
Biskup Ignacy Jeż, dnia 31 I 1973 r., powołuje do istnienia nowe dekanaty, w tym dekanat miastecki640. Samodzielna placówka duszpasterska w Świerznie włączona została do
dekanatu Miastko. Dekretem z dnia 18 V 1990 r. zostaje utworzony dekanat polanowski641.
Od tego czasu parafia w Świerznie należy do tego dekanatu. Parafia powstała z podziału parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku i parafii pw. Niepokalanego Poczęcia w
Żydowie. Od parafii w Miastku zostały odłączone miejscowości: Biała, Gatka, Kamnica,
Kawcze, Malęcino, Świerzno, Świerzenko i Toczeń. Od parafii w Żydowie została odłączona
miejscowość Bobięcino642. Dekretem z dnia 25 VII 1989 r. od parafii w Świerznie zostają
odłączone miejscowości Toczeń i Kamnica; zostają przyłączone do nowopowstałej parafii w
Miłocicach, dekanat Miastko643.
Obecnie do parafii Świerzno należą następujące miejscowości: Biała (4 km), Bobięcino
(8 km), Gatka (6 km), Gołębsko (7 km), Jeżewsko (3 km), Kawcze (3 km), Kawczyn (4 km),
Malęcino (5 km), Świerzno i Świerzenko (1 km). Gołębsko, Kawczyn i Jeżewsko są osadami
składającymi się z 1 do 3 domów. Zaczęto używać tych nazw – Jeżewsko od 1992 r., natomiast Kawczyn i Gołębsko od 1999 r. Przed wojną Jeżewsko (Gesifzig) było kolonią wsi Tursko, Kawczyn (Kaffziger Mühle) wsi Kawcze a Gołębsko (Wernershof) wsi Gatka644.
Umieszczone na mapie nazwy: Żabnica (Seehof) i Skarbnica (Grünhof?) nie są już obecnie
używane, siedliska nie istnieją, zostały zalesione.

638

H. Rybicki, Dzieje..., s. 125 – 127.
O. Baranowska, Pomorze..., s. 144 -165.
640
KKWD 2 (1973), nr 3 - 4, s. 31.
641
KKWD 18 (1990), nr 5, s. 161.
642
APS, Dekret erekcji parafii przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Świerznie, pow. Miastko, woj. Koszalin,
znak: LS 23 - 1/74.
643
APS, Dekret erekcji Wikariatu Samodzielnego pw. św. Michała Arch. w Miłocicach, dek. Miastko, znak: LM 10 – 1/89.
644
Ortsnamenverzeichnis des Kreises Rummelsburg mit allen Wohnplätzen nach dem Stande vom 1.09.1939, Remagen
1955, s. 94 – 105, w: Der Kreis Rummelsburg Ein Schicksalsbuch, Soltau-Fallingbostel 1985.
639
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Mapa 18. Miejscowości należące do parafii Świerzno645

645

Mapa wykonana przez autora.
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6.4. Statystyka parafii
Księgi parafialne są prowadzone od roku 1972, od ustanowienia samodzielnego wikariatu. Statystyka chrztów, I Komunii, ślubów, bierzmowań i pogrzebów została opracowana
na ich podstawie. Natomiast inne dane pochodzą z wizyty duszpasterskiej (kolędy) i bieżącego funkcjonowania parafii. Dane z 31 I 2006 r. Zamieszczone tabele ilustrują liczbę parafian
w latach 1975 – 2006 oraz liczbę parafian w poszczególnych miejscowościach. Spadek liczby
parafian o 217 osób w 1986 r. jest spowodowany zmianą granic parafii.
Tabela 8. Spis miejscowości i mieszkańców

miejscowość

odległość

Biała
Bobięcino
Gatka
Kawcze
Malęcino
Świerzenko
Świerzno

4 km
8 km
6 km
3 km
5 km
1 km
-

1959
75
66
119
166
83
242
328

liczb. wiernych
1996
99
87
29
238
54
482
181

2006
84
87
17
251
68
464
194

Tabela 9. Liczba parafian

rok

1975

1980

1983

1985

1986

1987

1995

1996

licz. parafian

1300

1302

1320

1326

1109

1111

1170

1170

rok

1997

1998

1999

2000

2002

2004

2005

2006

licz. parafian

1177

1203

1228

1225

1226

1206

1172

1170

Natomiast wyraźny wzrost liczby mieszkańców Świerzenka w 1996 r. to skutek wybudowania (w latach wcześniejszych) nowych mieszkań dla pracowników PGR. Podobnie w
Kawczu, wybudowano 2 bloki mieszkalne dla pracowników Lasów Państwowych. Jednocześnie spadła liczba parafian posiadających indywidualne gospodarstwa rolne.
Tabela 10. Dane duszpasterskie 2004 r.

małż. katolickich

246

dzieci 5 lat

11

związków niekatolickich

27

dzieci 6 - 13 lat

187

osób samotnych

32

młodzież 14 - 17 lat

141

- frekwencja na niedzielnej Mszy św. ~ 30 %;
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- liczba rozdanych Komunii Świętych w roku: ~12 000;
- Gość Niedzielny: 25 egz.;
- Mały Gość Niedzielny: 12 egz.;
- Rycerz Niepokalanej: 14 egz.;
- Serwus: 12 egz.;
- odpust parafialny: 22.08 (ostatnia sobota sierpnia).
Zestawienie statystyczne nie uwzględnia I Komunii Św. dzieci mieszkających w Białej;
uczęszczają one do szkoły podstawowej w Przytocku (par. Biesowice) i tam przystępują do
I Komunii Św.
Tabela 11. Sakramenty w latach 1971-1981

chrzty
I Komunia
bierzmowanie
śluby
pogrzeby

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
4
19
28
35
44
48
38
40
40
40
29
20
23
25
32
38
20
32
27
40
46
107
3
11
15
16
16
24
12
15
10
13
9
2
6
5
9
9
7
14
5
9
11
10
Tabela 12. Sakramenty w latach 1982-1992

chrzty
I Komunia
bierzmowanie
śluby
pogrzeby

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
44
35
28
27
29
25
31
39
32
31
17
26
30
23
25
35
21
23
17
25
23
28
65
28
79
11
19
6
6
15
6
8
14
13
5
12
7
8
10
11
10
10
8
3
8
6
9
Tabela 13. Sakramenty w latach 1993-2002

chrzty
I Komunia
bierzmowanie
śluby
pogrzeby

1993
22
13
4
4

1994
17
19
10
10

1995
31
36
82
4
7

1996
29
27
46
11
9

1997
19
22
7
8

1998
29
18
9
5

1999
12
33
66
11
10

2000
24
36
7
14

2001
19
24
10
10

2002
16
20
53
3
10
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6.5. Kronika parafii
Tabela 14. Kronika parafii w skrócie

Data

25.01.1974 r.

31.12.1976 r.
27.03.1977 r.
08.1977 r.
1.09.1980 r.
1982 r.
22.05.1983 r.
05.1984 r.
1986 r.
17.08.1988 r.
25.07.1989 r.
13.03.1990 r.
29.09.1991 r.
12.1991 r.
1992 r.
24.08.1994 r.
10.1994 r.
01.1995 r.
1995 r.
14.02.1996 r.
09.1996 r.
27.10.1996 r.
1997 r.
1998 r.
10.1998 r.
7.02.1999 r.
05.1999 r.
07.1999 r.

Wydarzenie
Ks. Bp Ignacy Jeż dekretem erygowania parafii, znak LS 23-1/74
powołuje do istnienia parafię w Świerznie. Parafia powstała z podziału
parafii pw. NMP Wsp. Wiernych w Miastku i parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Żydowie. Nowa parafia obejmuje miejscowości:
Bobięcino, Biała, Gatka, Kamnica, Kawcze, Malęcino, Świerzno,
Świerzenko i Toczyń. Pierwszym administratorem zostaje mianowany ks.
Gracjan Pikulik.
decyzja Naczelnika Gminy Miastko o sprzedaży domu nr 40 na plebanię.
pierwsza kanoniczna wizytacja parafii – Ks. Bp Tadeusz Werno.
remont a właściwie przebudowa budynku gospodarczego na salkę
katechetyczną.
proboszczem parafii zostaje mianowany ks. dr Franciszek Oleń.
przepisanie notarialnie budynku plebani na własność parafii.
druga kanoniczna wizytacja parafii - Ks. Bp Ignacy Jeż.
wymiana części drewnianego obicia wieży kościoła, instalacja
nagłośnienia w kościele.
wymiana ścian w kościele - wschodniej i południowej z pruskiego muru na murowane, budowa zakrystii. Od tamtej pory wygląd zewnętrzny
kościoła się nie zmienił.
proboszczem parafii został mianowany ks. Mieczysław Gruchała.
dekretem Ks. Bpa Ignacego Jeża parafia zmienia swoje granice - na
obecne, zostaje odłączona Kamnica i Toczeń.
Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii.
trzecia kanoniczna wizytacja parafii - Ks. Bp Piotr Krupa.
nowe żyrandole w kościele.
wymiana gontów na wieży kościoła, uporządkowanie kruchty w kościele.
proboszczem parafii zostaje mianowany ks. Włodzimierz Bartkowiak.
powołanie Rady Parafialnej.
powstanie Róży Różańcowej.
malowanie całego kościoła i plebani zewnątrz.
Ks. Bp Czesław Domin eryguje Caritas Parafialną.
nowy wystrój sufitu kościoła, nowa instalacja elektryczna i odgromowa
w kościele.
czwarta kanoniczna wizytacja parafii - Ks. Bp Tadeusz Werno.
zerwanie starej posadzki w kościele, obniżenie i wylanie nowej,
ocieplonej, malowanie kościoła wewnątrz. Remont zakrystii.
położenie posadzki w kościele z płytek ceramicznych, nowe ławki
w kościele.
wykonanie daszku-osłony nad wejściem do kościoła.
parafia obchodzi swoje XXV-lecie (25.01.1974 r.). Nabożeństwo
dziękczynne odprawił Ks. Bp Marian Gołębiewski, biskup koszalińskokołobrzeski.
remont kruchty i wejścia do kościoła parafialnego, chodnik do kościoła
z cegły klinkierowej.
remont organów w kościele parafialnym przez firmę Czerniak z Poznania.

Utworzenie parafii rzymskokatolickiej w Świerznie

179

Fundusze pochodziły ze składek byłych mieszańców powiatu,
mieszkających w Niemczech.
10.1999 r.
wymiana trzech okien w kościele (po prawej stronie).
12.1999 r.
nowe ławki i konfesjonał w kruchcie.
06.2000 r.
nowe bramy przy kościele i plebani.
07.2000 r.
wstawienie pozostałych okien w kościele i w wieży.
2.07.2000 r. pierwsze Prymicje w parafii - O. Justyn Małek, bernardyn.
poświęcenie figurki Niepokalanego Serca NMP przed kościołem
21.10.2000 r.
parafialnym jako Wotum Roku Jubileuszowego 2000.
przygotowanie projektu otoczenia kościoła i posadzenie pierwszych roślin
05.2001 r.
ozdobnych.
09.2001 r.
wykonanie części ogrodzenia kościoła wg nowego projektu.
pierwszy witraż w kościele - Duch Święty. Projekt i wykonanie art.
03.2002 r.
plastyk Witold Skaczkiewicz ze Swarzędza.
drugi witraż - Ukrzyżowanie. Projekt i wykonanie art. plastyk Witold
05.2002 r.
Skaczkiewicz ze Swarzędza, odnowienie kielicha mszalnego używanego
w dni powszednie.
4-5.05.2002 r. piąta wizytacja kanoniczna parafii - Ks. Bp Paweł Cieślik.
wykonanie dalszej części ogrodzenia kościoła wg nowego projektu,
10.2002 r.
odnowienie 2 puszek do przechowania Najśw. Sakramentu.
wykonanie kolejnej części ogrodzenia kościoła, odnowienie monstrancji,
2003 r.
wydanie monografii o Świerznie - „Parafia Świerzno w dziejach”
Renowacja cyborium, wydanie książkowe monografii - „Parafia Świerzno
2004 r.
w dziejach”, kolejny odcinek ogrodzenia kościoła (40 m)
03-04.2005 r. Wymiana „lampki wiecznej”, nowe kropielnice, wyściółka tapicerska
balasek, nowe naczynia do chrztu, wymiana części podłogi w prezbiterium
05.2005 r.
trzeci witraż w kościele – Dobry Pasterz. Projekt i wykonanie art. plastyk
Witold Skaczkiewicz
19.06.2006 r. Ołtarz główny został rozebrany i przewieziony do konserwacji
Ołtarz po konserwacji zamontowany w kościele. Jednocześnie rozebrano
16.12.2006 r. ambonę i przewieziono do konserwacji. Zakończono ogrodzenie wokół
kościoła.

ROZDZIAŁ 7
DUSZPASTERSTWO

7.1. Posługa Słowa
„Kościół wypełnia obowiązek głoszenia Słowa Bożego płynący z nakazu misyjnego,
danego przez Chrystusa Pana Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody...”(Mt
28.19). Celem przepowiadania jest budzenie wiary, prowadzenie do nawrócenia i pokuty,
przysposobienie do sakramentów świętych, pobudzenie do dobrych uczynków, do zaangażowania w życie Kościoła i apostolstwa”646.
Obowiązek ten wypełniali pracujący duchowni w kościele w Świerznie. Po poświęceniu
kościoła w 1947 r., księża pracujący w Miastku dojeżdżali początkowo raz w miesiącu, później co dwa tygodnie w niedzielę, by odprawić Mszę Św. i głosić Słowo Boże. Było to jednak
duszpasterstwo okazjonalne (nie było możliwości odprawiania Mszy Św. w święta zniesione,
nie było procesji Bożego Ciała, obrzędów Triduum Paschalnego, Rorat647, I piątków miesiąca,
rekolekcje wielkopostne w niepełnym wymiarze, itp.), brak było stałej obecności księdza.
Na miarę możliwości sprawowano opiekę duszpasterską. Nie zaniedbano rekolekcji
wielkopostnych. Już w 1949 r. OO Oblaci648 z Gorzowa Wlkp. przeprowadzili rekolekcje
w Świerznie. W następnym roku rekolekcje wygłosił ks. Edward Korecki z Biesowic. Ks.
Rachwał, oratorianin649 z Gostynia, wygłosił nauki rekolekcyjne w 1952 r.

646

I Synod diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin 1986 – 1990, s. 60.
roraty (łac. Rorate coeli... Spuśćcie rosę niebiosa... – pierwsze słowa antyfony mszy adwentowej od rorare ‘zraszać,
spuszczać rosę’) religiozn. poranna Msza św. w liturgii katolickiej, odprawiana w adwencie ku czci Matki Boskiej - ME
648
oblat (łac. oblatus ‘ofiarowany’ od offerre, oblatum ‘nieść naprzeciw; ofiarować’) 1. religiozn. członek męskiego katolickiego Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Marii Panny, założonego we Francji w 1916 r.; także
osoba świecka pracująca na stałe przy klasztorze; oblaci nie składają ślubów tylko przyrzeczenie wytrwania, zajmują się gł.
647

pracą z młodzieżą, prowadzeniem rekolekcji i misji - ME

649

Oratorianie, filipini, stowarzyszenie religijne założone w 1551 przez F. Nerię, zwanego Apostołem Rzymu. Zrzeszało
kapłanów, którzy prowadzili pracę duszpasterską w środowiskach religijnie zaniedbanych, organizowali pielgrzymki
i wygłaszali kazania dla dzieci. Na wzór rzymskich oratorian Ch. de Beulle założył zgromadzenie francuskich oratorian pod
nazwą „Oratorium Pana naszego Jezusa Chrystusa”, w celu kształcenia kleru i prowadzenia apostolatu parafialnego - ME
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Tabela 15. Głoszący rekolekcje wielkopostne w parafii Świerzno w latach 1973 - 2005650

L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Imię i nazwisko rekolekcjonisty
ks. Katkowski MSF
ks. Stanisław Snochowski MSF
o. Paweł Domański OFMConv.
o. Gerard Zieliński redemptorysta
o. Lucjan Lipowicz bernardyn
ks. Józef Mituś
ks. Jerzy Siwiec sercanin
ks. Jerzy Siwiec sercanin
ks. Józef Potyrała
o. (brak nazwiska) redemptorysta
ks. Maciej Kałuża
ks. Zbigniew Jezierski
ks. Maciej Kałuża
ks. Jerzy Wyrzykowski
ks. Zdzisław Lewicki
ks. Michał Kłoda SDB
o. (brak nazwiska) redemptorysta
ks. Zbigniew Waszkiewicz
ks. Jerzy Wyrzykowski
ks. Bogdan Podbielski
ks. Modest Markiewicz
ks. Edward Sienkiewicz
o. Witold Regulski OFMConv.
o. Witold Regulski OFMConv.
ks. Grzegorz Krajewski
ks. Włodzimierz Bartkowiak
ks. Józef Turkiel
ks. Jarosław Krylik
ks. Roman Śledź
o. Janusz Jędraszek OFMConv

Rok
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Pierwsze Misje parafialne miały miejsce w 1957 r., przeprowadzili je OO Kapucyni651.
Wtedy postawiono przy świątyni parafialnej w Świerznie krzyż misyjny. W 1961 r. rekolekcje głosił ks. Gosa, filipin z Gostynia, a w następnym roku ks. Rataj z Gostynia. Drugie Misje
parafialne miały miejsce w 1969 r., przeprowadzili je księża Redemptoryści652 z Barda Śląskiego653. Z chwilą, gdy ks. Gracjan Pikulik zamieszkał w Świerznie, misja głoszenia Słowa
Bożego była właściwie spełniana. Teraz Lud Boży słyszał Słowo Boże o wiele częściej, roz-

650

APS, Sprawozdania duszpasterskie z lat 1973 – 2005.
Kapucyni, żebraczy zakon katolicki, założony w 1528 jako odłam franciszkanów. W Polsce od 1681 - ME
652
Redemptoryści, rzymskokatolickie zgromadzenie zakonne założone w 1732 przez, św. Alfonsa di Liguori w celu szerzenia przekonania o nieomylności papieża i potrzebie wzmocnienia jego władzy oraz prowadzenia w tym duchu misji
i rekolekcji. Zakon został zatwierdzony dopiero przez Benedykta XIV w 1749. Zdobył duży autorytet w zakresie szerzenia
teologii moralnej. W Polsce istnieje od 1787. Działa głównie ośrodkach robotniczych i chłopskich - ME
653
APM, Kronika parafii.
651
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poczęło się zwyczajne duszpasterstwo. Roraty, nabożeństwa majowe i październikowe, przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentów, dorosłych do zawarcia związku małżeńskiego,
do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych, itp.
Szczególną okazją do głoszenia Słowa Bożego były rekolekcje wielkopostne. Kolejni
duszpasterze przykładali wielką wagę do przygotowania rekolekcji i zaproszenia rekolekcjonistów. Dostępne sprawozdania duszpasterskie pozwalają ułożyć dokładną listę rekolekcjonistów głoszących Słowo Boże w kościele w Świerznie. Jak wynika z tabeli każdego roku były
przeprowadzane rekolekcje wielkopostne. Brak nazwisk w latach 1982 i 1989 wynika z niedokładnego wypełnienia sprawozdań duszpasterskich. Nie zostali wymienieni rekolekcjoniści
w latach 1990 – 92. W archiwum parafii nie zachowały się sprawozdania z tych lat. Ostatnie
misje parafialne zostały przeprowadzone w 1999 r. z okazji przygotowań do Roku Jubileuszowego 2000 przez o. Witolda Regulskiego OFMConv.654 z Gniezna.
Inną formą głoszenia Słowa Bożego jest katechizacja655. W 1947 r. mieszkający
w Miastku ks. Jan Karnicki był sam, a teren powierzony jego pieczy był rozległy, prawie cały
powiat. Dlatego nie była możliwa systematyczna katechizacja wszystkich dzieci szkolnych.
Tym bardziej, że miastecki proboszcz oprócz nauki religii, nauczał geografii w gimnazjum
w Miastku656. Zaraz po wojnie rodzice wozili swoje dzieci na naukę religii do Miastka lub
odprowadzali na stację kolejową do Kawcza657.
Religijne wychowanie dzieci początkowo wspomagała szkoła. W pierwszych latach
powojennych rozpoczynano rok szkolny modlitwą w kościele. Codziennie odmawiano modlitwę na rozpoczęcie i zakończenie lekcji w szkole. Przez krótki okres uczył religii p. Bobkowski 658, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Świerznie.
Organizowano w szkole uroczystości związane z Bożym Narodzeniem ale od roku 1949
brak zapisów w kronice szkoły o organizowaniu Jasełek. Krzyże wisiały w salach lekcyjnych
do 1954 r. Zostały potajemnie zdjęte, w nocy659. W następnych latach do Świerzna przyjeżdżał ks. Jan Karnicki. Latem uczył dzieci w kościele, a zimą korzystał z gościnności parafian.

654

Franciszkanie, katolickie zgromadzenie zakonne założone przez św. Franciszka z Asyżu, syna bogatego kupca z Asyżu
(Włochy). W 1220 franciszkanie uzyskali potwierdzenie reguły od papieża Honoriusza III i przyjęli oficjalną nazwę Braci
Mniejszych. Głosili potrzebę ubóstwa i miłości bliźniego - ME
655
I Synod diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin 1986 – 1990, s. 62 – „Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci,
młodzieży i dorosłych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazanej w sposób systematyczny i całościowy. Doktryna ta streszcza się w tajemnicy Chrystusa. Taki chrystocentryzm określa ostateczny cel katechezy, którym jest doprowadzenie katechizowanego do spotkania z Chrystusem, do zjednoczenia z Nim. Chrystocentrycznie
ustawiona katecheza będzie mogła łatwiej zrealizować postulat prowadzenia katechizowanych do pełnej wiary, życia sakramentalnego, przeżywania przynależności do Kościoła, poczucia apostolstwa i wprowadzenie Ewangelii w życie”.
656
APM, Kronika parafii.
657
AWA, Wywiad z p. Olgą Lewicką z dnia 8 II 2003 r.
658
AWA, Wywiad z p. Anną Wałecką, (która była nauczycielką w Szkole Podstawowej w Świerznie w latach 1952 – 1961),
z dnia 14.03.2003 r.
659
AWA, Wywiad z p. Anną Wałecką.
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Z powodu dużego obszaru, który obejmował opieką duszpasterską, trudnych warunków
zimowych, lekcje religii nie były prowadzone systematycznie. Natomiast w okresie przygotowania do I Komunii Św. lekcje religii odbywały się regularnie.

Fot. 113. Fragment kroniki szkolnej z 1946 r.660

W latach odwilży popaździernikowej (1957 r.) lekcje religii wróciły do szkół.
W Świerznie, z powodu wielkiej ciasnoty w szkole a bliskości kościoła, umówiono się, że
księża będą uczyli w kościele. Panowała dobra współpraca między nauczycielami a księżmi.
Księża przychodzili do szkoły na wspólną herbatę, zaś w czasie zimy ogrzać się661.
Tabela 16. Księża uczący religii w latach 1957 - 1971662

L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Katecheta
ks. Norbert Roj
ks. Jan Karnicki
ks. Ludwig Musiał
ks. Jan Schmelter
ks. Zygmunt Kłysz
ks. Marian Błaszczuk
ks. Stanisław Sołtys

Lata
1957/58 i 58/59
1959/60 i 60/61
1961/62
1962/63 i 63/64
1964/65 i 65/66
1966/67, 67/68 i 68/69
1969/70 i 70/71

Od 1957 r. katechizacja odbywała się bardziej systematycznie, choć z powodu nadal
zbyt małej obsady personalnej w parafii Miastko, księża nie zawsze mogli przyjechać. Niestety, już w wakacje 1958 r. władze szkolne rozpoczęły walkę „o przestrzeganie zasad świeckości szkół”. Najpierw przenoszono lekcje religii na ostatnie godziny lekcyjne, zabroniono odmawiać modlitwę na rozpoczęcie lekcji w szkole i odebrano prawo uczestniczenia w Radach
Pedagogicznych uczącym religii. Na mocy ustawy „O rozwoju systemu oświaty i wychowania” (15 VII 1961 r.) lekcje religii zostały przeniesione do parafialnych salek katechetycz660

ASzP, Kronika szkoły.
AWA, Wywiad z p. Anną Wałecką.
662
APM, Sprawozdania katechetyczne z lat 1957 - 1971.
661
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nych. Kolejnym krokiem w utrudnianiu katechizacji była instrukcja Ministerstwa Oświaty
w sprawie rejestracji punktów katechetycznych663. Czy w parafii Świerzno zarejestrowano
punkty katechetyczne? - nie wiadomo, nie ma śladów w dokumentach parafii. W tabeli zostali
wymienieni księża uczący religii w Świerznie.

Fot. 114. Klasa w szkole w Świerznie w 1953 r.
Krzyż wisiał na ścianie po prawej stronie664.

Dopiero powstanie Samodzielnego Wikariatu w Świerznie pozwoliło na objęcie dzieci
szkolnych systematyczną nauką religii. Na terenie wikariatu działały trzy Szkoły Podstawowe: w Świerznie, Bobięcinie665 (w sprawozdaniu katechetycznym z roku 1976 już nie występuje) i Kamnicy (przy zmianie granic parafii 1989 r. Kamnica została włączona do nowopowstałej parafii w Miłocicach). W Świerznie i Kamnicy szkołę podstawową tworzyło 8 klas, a w
Bobięcinie 4 klasy.
Miejscem katechizowania dzieci szkolnych w Świerznie był kościół a od 1972 r. salka
w domu stojącym blisko kościoła (został zburzony na pocz. lat 90.)666 Natomiast w Kamnicy
i Bobięcinie nauka odbywała się w domach prywatnych. Dodatkową trudnością była konieczność dojazdu katechizującego do Kamnicy – 12 km i do Bobięcina – 8 km. Z tych powodów
katechizacja odbywała się w wymiarze 1 godz. tygodniowo (wymaganych 2 godz. tygodniowo sam ks. proboszcz nie mógł zapewnić). Zachowane w kancelarii parafialnej sprawozdania
katechetyczne pozwalają przedstawić statystykę katechetyczną z tamtych lat.
Różnice występujące między liczbą dzieci w parafii a liczbą dzieci uczęszczających na

663

J. Żaryn, Dzieje..., s. 191.
AP, Ze zbioru p. Anny Wałeckiej.
665
W 1975 r. szkoła została zlikwidowana a nauczyciel przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Świerznie – protokół Rady
Pedagogicznej z dnia 26 VIII 1975 r.
666
AWA, wywiad z p. Zygmuntem Zblewskim, z 20 IV 2003 r.
664
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katechizację można wytłumaczyć wieloma przyczynami. Jedną z nich było dowożenie dzieci
do szkoły z odległych wsi. Godziny odwożenia ustalano na podstawie planu lekcji w szkole.
Uczęszczania dzieci na katechizację nie brano pod uwagę, można nawet stwierdzić, że ówczesnym władzom politycznym zależało na tym, by dzieciom uczęszczanie na lekcje religii
utrudniać. Dzieci starsze mogły po katechizacji powrócić do domów rodzinnych na piechotę,
natomiast dzieci młodsze na katechizację nie uczęszczały. Młodzież uczęszczała do szkół w
odległych miastach, musiała kierować się koniecznością powrotu do domu autobusami PKS,
nie zawsze mogła uczestniczyć w katechizacji. Dla nich, proboszcz organizował katechezę w
soboty. Przychodzili na nią ci, którzy mieszkali w pobliskich wsiach.
Tabela 17. Statystyka katechizacji w latach 1974 - 1990667.
Legenda: 1 – liczba dzieci w parafii, 2 – liczba dzieci uczęszczających na katechizację, 3 – liczba dzieci
uczęszczających na katechizację w % (w zaokrągleniu)

Dzieci przedszkolne
Dzieci szkolne
Młodzież

Dzieci przedszkolne
Dzieci szkolne
Młodzież

1974/75
2
17
270
40
1979/80
1
2
24
16
258
242
48
23
1984/85
1
2
1
50
303
70

3
34
89
57
3
67
94
48
3

1975/76
2
23
280
60
1980/81
1
2
45
23
253
242
62
28
1987/88
1
2
1
61
321
120

3
38
87
50
3
51
96
45
3

1976/77
2
9
290
40
1981/82
1
2
40
18
250
240
28
1989/90
1
2
1
58
319
70

3
15
90
57
3
45
96

1978/79
2
16
186
24
1983/84
1
2
45
25
210
198
115
40
1
27
207
59

3
59
89
41
3
56
94
35

3

Dzieci przedszkolne
Dzieci szkolne

50

28

56

40

15

37

40

14

35

190

179

94

190

91

48

184

172

94

Młodzież

80

20

25

80

20

25

80

35

43

Inną przyczyną było niewielkie zainteresowanie katechizacją dzieci niektórych rodziców, niewielki procent pracowników PGR stanowili ludzie żyjący poza wspólnotą parafialną.
Katechizacja dzieci nie miała dla nich żadnego znaczenia. Jeszcze przygotowanie do I Komunii Świętej mogło ich zmobilizować, później stawali się obojętni religijnie. Duże znaczenie
miał też brak właściwego miejsca do nauczania religii. W Świerznie był to kościół, w zimie
nieogrzewany, nie zachęcał do uczestnictwa w katechezie. Gorzej było w Bobięcinie i Kamnicy. Lekcje religii odbywały się w domach prywatnych, bez właściwych pomocy i sprzętów.
Dodatkowo były to punkty ruchome, co tydzień w innym mieszkaniu.
Sytuacja zmieniła się z chwilą zakupienia domu na plebanię w końcu roku 1976. Na
działce przy plebani stał budynek gospodarczy, który po remoncie w lipcu 1977 r. został

667

APS, Sprawozdania katechetyczne.
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przystosowany do zadań katechetycznych. Teraz warunki nauczania uległy poprawie, salka
była ogrzewana, wstawiono ławki szkolne.
Naukę religii w szkołach przywrócono 1 IX 1990 r.668 Instrukcją Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 3 VIII 1990 r.)669. Odtąd katechizacja zaczęła się odbywać w Szkole Podstawowej w Świerznie. Ówczesny ks. proboszcz Mieczysław Gruchała, ze względu na stan
zdrowia i wiek, objął katechizacją wszystkie klasy w wymiarze 1 godz. tygodniowo. W roku
szkolnym 1993/94 (uległ wypadkowi) skorzystał z pomocy katechetki świeckiej, pani Jolanty
Żmudskiej670.

Fot. 115. Salka katechetyczna w budynku gospodarczym przy plebani – 1977 r.671

Obecność księdza proboszcza w szkole miała wymiar przede wszystkim duszpasterski.
Odtąd proboszcz był obecny w życiu szkoły, miał osobisty kontakt z Gronem Pedagogicznym, spotkał wszystkie dzieci na katechezie. Problemów z frekwencją na katechezie nie było,
wszystkie dzieci uczęszczały do szkoły, a lekcje religii były ujęte w siatkę godzin pracy szkoły. Rekolekcje wielkopostne weszły również do kalendarza szkolnego. Nauczyciele sprawowali opiekę nad dziećmi uczestniczącymi w czasie ćwiczeń wielkopostnych. Uroczystości
kościelne stały się okazją do przygotowywania występów dzieci w jasełkach, pasjach, odświętnych i okolicznościowych dekoracji w szkole. Dni postne w stołówce szkolnej były
przestrzegane. Proboszcz stał się pracownikiem szkoły, uczestniczył w zebraniach Grona Pe668

H. Dylągowa, Dzieje ..., s. 212.
Potwierdzona ustawą z 7.09.1991 r., o systemie oświaty, Dz. U. nr 95, poz. 425, 1991.
670
ASzP, Zaświadczenie wydane przez Szkołę Podstawową w Świerznie z dnia 1995.10.10.
671
APS, Kronika parafii.
669
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dagogicznego, choć nie był wynagradzany.
Od roku szkolnego 1994/95 nowy proboszcz, ks. Włodzimierz Bartkowiak, wprowadził
nauczanie religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdej klasie. Dodatkowo, co dwa tygodnie, dzieci uczestniczą we Mszy Św. szkolnej połączonej z konkursem biblijnym w kościele parafialnym.

7.2. Życie sakramentalne
„ Chrystus Pan obecny w Kościele działa w szczególności przez znaki zwane sakramentami, które ustanowił, aby oznaczały i udzielały wierzącym daru łaski. Są więc czynnościami
Chrystusa, a ci, którzy ich udzielają, działają w Jego imieniu”672.
Pierwszym sakramentem, który przyjmuje chrześcijanin jest sakrament chrztu świętego.
Miejscem udzielania sakramentu chrztu jest kościół. Od chwili poświęcenia kościoła
w Świerznie (1947 r.) sakramentu chrztu udzielano w kościele w Świerznie. Przyjeżdżający
kapłani z Miastka chrzcili tu dzieci parafian przynależących do tego kościoła. Akt chrztu zapisywano w księgach parafialnych w Miastku. Z chwilą powstania samodzielnego wikariatu
(1971 r.) w Świerznie założono również księgi metrykalne. Pierwszy zapis chrztu pochodzi
z sierpnia 1971 r., rodzice dziecka mieszkali w Kawczu673. Sakramentu chrztu udzielano zwykle w czasie niedzielnej Mszy Św.
Tabela 18. Bierzmowania w parafii Świerzno w latach 1976 - 2005674

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Data
27 III 1977 r.
17 V 1982 r.
22 V 1983 r.
29 IX 1991 r.
5 VI 1995 r.
26 X 1996 r.
4 VI 1999 r.
4 V 2002 r.
28 V 2005 r.

Szafarz
ks. bp Tadeusz Werno
ks. bp Ignacy Jeż
ks. bp Ignacy Jeż
ks. bp Piotr Krupa
ks. bp Paweł Cieślik
ks. bp Tadeusz Werno
ks. bp Tadeusz Werno
ks. bp Paweł Cieślik
ks. bp Paweł Cieślik

Osób
107
65
28
79
82
46
66
53
50

Udzielanie sakramentu bierzmowania było związane najczęściej z wizytacją biskupią
parafii. Przed rokiem 1971 parafianie związani z kościołem w Świerznie byli bierzmowani
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w Miastku. Pierwsze bierzmowanie miało miejsce w Miastku 1 XI 1953 r. Sakramentu bierzmowania udzielił ks. Zygmunt Szelążek, ordynariusz diecezji gorzowskiej, bierzmowanych
było przeszło 1000 osób675. Udzielenie sakramentu bierzmowania poprzedzano przygotowaniem. Polegało ono na przypomnieniu katechizmu, wyjaśnieniu obrzędu bierzmowania, przygotowaniu do świadomego przeżycia sakramentu, do podjęcia odpowiedzialności za Kościół
i własną duszę, do postawy apostolskiej w Kościele. Bierzmowania w latach: 1977, 1983,
1991, 1996 i 2002 zostały udzielone w czasie kanonicznej wizytacji parafii. Ponieważ między
wizytacjami upływa kilka lat, proboszczowie zapraszali księży biskupów również
w latach: 1982, 1995, 1999 i 2005.

Fot. 116. Pierwsza Komunia Św. w 1982 r.676

Bardzo ważnym działaniem duszpasterskim było przygotowanie dzieci do I Komunii
Świętej. Od chwili poświęcenia kościoła w Świerznie mieszkający tu parafianie przygotowywali uroczystość I Komunii Świętej w swoim kościele. Była to okazja do zaangażowania rodziców do prac przy kościele, do przygotowania dekoracji. I Komunia była okazją do zaproszenia nie tylko chrzestnych dzieci, ale i rodziny, znajomych. Uroczystość religijna stawała
się również uroczystością rodzinną.
Od 1995 r. dzieci przystępują do I Komunii Świętej w jednakowych strojach. Przed uroczystością zbierają się przed kościołem i po błogosławieństwie wchodzą w uroczystej procesji
do świątyni, by po raz pierwszy w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej. Po uroczystości,
dzieci otrzymywały pamiątkowy obrazek i stawały do zdjęcia z kapłanem, który je do Komunii przygotował. Obrazki z I Komunii są zawieszane w domach, są świadectwem wiary rodzi-
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ny i przypomnieniem uroczystości. Pierwsze zapisy dzieci, które przystąpiły do I Komunii
Świętej pochodzą z 1972 r.

Fot. 117. Procesja Bożego Ciała w 1957 r.677

Na podstawie księgi dzieci pierwszokomunijnych można wymienić daty: 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, (w pierwszych latach nie zapisano dokładnej daty w księdze), 29 V 1977 r.,
28 V 1978 r., 27 V 1979 r., 25 V 1980 r., 14 VI 1981 r., 6 VI 1982 r., 15 V 1983 r., 10 VI
1984 r., 9 VI 1985 r., 25 V 1986 r., 14 VI 1987 r., 25 VI 1989 r., 3 VI 1990 r., 16 VI 1991 r.,
7 VI 1992 r., 30 V 1993 r., 31 III 1994 r., 4 VI 1995 r., 2 VI 1996 r., 18 V 1997 r., 7 VI 1998
r., 30 V 1999 r., 11 VI 2000 r., 10 VI 2001 r., 26 V 2002 r.,15 VI 2003 r., 6 VI 2004 r., 22 V
2005 r., 11 VI 2006 r.678.

Fot. 118. Ks. Gracjan Pikulik, 21 VI 1973 r.679
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Fot. 119. Dziewczynki sypiące kwiaty, 13 VI 1974 r.680

Uroczystością, która gromadzi tłumy wiernych była
uroczystość Bożego Ciała. Po wojnie zniesiono wiele
świąt katolickich (np. Trzech Króli, drugi dzień Zesłania
Duch Św., Wniebowzięcie NMP, itp.), ale uroczystości
Bożego Ciała władze nie ośmieliły się znieść. Wierni
mieszkający przy kościele w Świerznie mogli uczestniczyć w uroczystościach Bożego Ciała w Miastku. Od
1947 r. urządzano procesje w Świerznie. W czasach
stalinowskich władze państwowe nie udzielały pozwoleń
na procesje przy kościołach filialnych. Po odwilży październikowej (1956 r.) mieszkańcy
Świerzna mogli na nowo organizować procesje Bożego Ciała przy swoim kościele.

Fot. 120. Ołtarz Bożego Ciała, 13 VI 1974 r.681

Trasa procesji z biegiem czasu się zmieniała.
Początkowo urządzano ołtarze również przy budynku
dzisiejszej

plebani.

W

późniejszych

latach

rozpoczynała się w kościele parafialnym i prowadziła
w kierunku Kawcza. Pierwszy ołtarz był ustawiony
przy krzyżu stojącym na posesji państwa Pietnoczka.
Drugi ołtarz stał przy ulicy prowadzącej na cmentarz,
przy posesji państwa Bruskich. Następnie procesja
udawała się w kierunku Żydowa, gdzie przy krzyżówce
dróg, (do Świerzenka i Białej) stał trzeci ołtarz. Czwarty ołtarz był przygotowywany na placu
przy kościele. Trasa procesji przebiega tą samą trasą do dziś682.

680

Tamże.
APS, Kronika parafii.
682
APS, Księga ogłoszeń.
681

Duszpasterstwo

192

Fot. 121. Procesja Bożego Ciała w 2003 r.683

W każdej społeczności są ludzie podeszłego wieku i chorzy. Troską każdego kapłana
jest zapewnić im opiekę duszpasterską. Zwykle chorych odwiedza się z okazji rekolekcji czy
też w chwili zagrożenia śmiercią. Po poświęceniu kościoła w Świerznie kapłani przyjeżdżali
zwykle w niedzielę, by odprawić Mszę Św. Przyjeżdżali też, by udzielać dzieciom nauki religii. Odwiedziny chorych w tamtym czasie ograniczały się do rekolekcji wielkopostnych.
Z chwilą zamieszkania kapłana w Świerznie kontakt z chorymi był łatwiejszy. O systematycznych odwiedzinach chorych nie można było myśleć z braku środków transportu. Z biegiem lat kontakt stawał się częstszy. Od roku 1994 chorzy byli odwiedzani systematycznie
w każdy I Piątek miesiąca. Ponieważ w Świerzenku jest największa grupa parafian w podeszłym wieku, kapłan w każdy I Piątek miesiąca odprawia dla nich Mszę Św. w domu prywatnym. Przed Mszą Św. parafianie mogą przystąpić do sakramentu pojednania. Msza Św. gromadzi zwykle grupę około 12-16 osób starszych wiekiem684. W czasie kanonicznej wizytacji
parafii w 2002 r., ks. bp Paweł Cieślik odwiedził grupę osób starszych i chorych w domu prywatnym w Świerzenku. Najpierw spowiadał, udzielił Komunii Św. i wygłosił do zebranych
krótkie kazanie685.
Rodzina jest najmniejszą wspólnotą w parafii. Od rodzin zależy pielęgnowanie zwyczajów i tradycji religijnych. Dlatego troską każdego duszpasterza jest dobre przygotowanie parafian do zawarcia związku małżeńskiego. Zadanie to realizowane jest przez katechizację
młodzieży. Ponieważ młodzież uczęszcza do szkół poza parafią, lekcje religii odbywały się
dla nich w miejscach działalności szkół. Konieczność dojazdu do odległych miejscowości
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była powodem, że większość młodzieży nie miała możliwości uczęszczania na lekcje religii.
Duszpasterze pracujący w Świerznie organizowali lekcje religii dla młodzieży w sobotę,
w godzinach popołudniowych. Organizowano również kursy przedmałżeńskie. Miały one
miejsce w Miastku i Polanowie. W Świerznie kursy przedmałżeńskie były zorganizowane
w latach 1995, 1997 i 1999. Z chwilą powrotu lekcji religii do szkół problem katechizacji
młodzieży został rozwiązany. W końcowych klasach szkół zawodowych i średnich przeprowadzano kurs przedmałżeński. Na proboszczu spoczął obowiązek bezpośredniego przygotowania do zawarcia małżeństwa. Był on realizowany przez 3 nauki wygłoszone do narzeczonych. Ponieważ parafia nie miała poradnictwa przedmałżeńskiego, kierowano narzeczonych
do Miastka lub Polanowa.

Fot. 122. Prymicjant błogosławiony przez rodziców686

Powstała w 1972 r. diecezja koszalińsko-kołobrzeska borykała się z brakiem księży.
Dlatego od pierwszych lat powstania diecezji troską duszpasterzy było budzenie powołań do
kapłaństwa. Realizowano te zadania przez akcje powołaniowe687. Polegały one na odprawianiu modlitw za powołania, głoszeniu kazań powołaniowych, katechez. Do parafii przyjeżdżali
klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Wygłaszali kazania, przeprowadzali lekcje religii o tematyce powołaniowej. Parafia w Świerznie cieszy się jednym powołaniem do kapłaństwa. W 2000 r. parafia przeżywała Prymicje pierwszego kapłana pochodzącego z parafii – o. Krzysztofa Małka (imię zakonne Justyn). Uroczystość miała szczególnie
podniosły charakter. Przy plebani zgromadzili się duchowni z dekanatu, ojcowie i klerycy
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APS, Kronika parafii.
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z zakonu bernardynów, wierni, rodzina i prymicjant. Po błogosławieństwie rodziców, prymicjant otoczony wieńcem niesionym przez dzieci, został w uroczystej procesji wprowadzony
do kościoła parafialnego.

7.3. Inne formy duszpasterstwa
Oprócz posługi Słowa i sakramentów, duszpasterstwo obejmowało również inne dziedziny życia religijnego parafii. Dla kapłana ważną pomocą i możliwością formowania młodego pokolenia są ministranci. Przy kościele zawsze była grupa chłopców chętnych do pomocy
kapłanowi i służenia w czasie Mszy Św. i nabożeństw. W ramach formacji ministranci mieli
cotygodniowe spotkania z duszpasterzem. Dowiadywali się jak najlepiej spełniać obowiązki
ministranta, ćwiczyli ceremonie w kościele, uczyli się szacunku dla szat liturgicznych i paramentów kościelnych. W ramach współpracy w dekanacie wielokrotnie uczestniczyli w zjazdach ministrantów. Wyjeżdżali na pielgrzymki do Lichenia, Wejherowa i Gdyni. Byli też
obecni na spotkaniu z Ojcem Św. Janem Pawłem II w Gorzowie Wlkp. W ramach ciągłej
formacji otrzymują czasopismo ministrantów „Servus” oraz „Małego Gościa Niedzielnego”.
Liczba ministrantów zwykle wynosiła kilkunastu chłopców 688.
Fot. 123. Ks. Bp Paweł Cieślik z ministrantami 2002 r.689

Kalendarz liturgiczny dostarcza wielu okazji
do duszpasterstwa okolicznościowego. Jedną z
nich jest Boże Narodzenie i związane z tym zwyczaje wystawiania jasełek. W czasie, gdy lekcje
religii odbywały się poza szkołą, księża organizowali jasełka czy też akademie bożonarodzeniowe w kościele690. Wraz z powrotem religii do szkół troskę o przygotowanie jasełek przejęli
nauczyciele.
I tak, co roku nauczyciele ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Świerznie (Renata
Mazur, Mariola Kwaśniewska, Iwona Ryckiewicz, Arkadiusz Demko) przygotowują jasełka,

688

APS, Sprawozdania duszpasterskie.
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które są wystawiane w szkole, w kościele, w salach wiejskich i w Domu Pomocy Społecznej
w Przytocku.

Fot. 124. Jasełka w DPS Przytocko w 2002 r.691

Natomiast w okresie Wielkiego Postu ci sami nauczyciele wraz z uczniami przygotowują Pasję. Jest ona wystawiana w kościele parafialnym w czasie dni osób starszych. Co roku,
przed Wielkim Tygodniem jest organizowany dzień seniora i osób chorych. Najpierw osoby
starsze i chorzy mają możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania. Później jest odprawiana dla nich Msza Św. z kazaniem, którą odprawia specjalnie zaproszony kapłan. Po Mszy
Św. Caritas parafii organizuje spotkanie przy poczęstunku, starsi i chorzy parafianie zostają
obdarowani upominkami.
W ramach zajęć pozalekcyjnych, od 1995 r. proboszcz organizuje spotkanie z dziećmi
szkolnymi w kościele parafialnym. Odbywa się ono zwykle co dwa tygodnie. W ramach spotkania jest okazja do spowiedzi, Msza Św. z homilią. Czytania i śpiewy, psalm responsoryjny,
modlitwę wiernych przygotowują dzieci pod kierunkiem nauczycielki śpiewu p. Ewy Łukomskiej. Po Mszy Św. następuje losowanie nagrody za poprawne rozwiązanie konkursu biblijnego. Nagrodą jest zwykle Pismo Św., kaseta VHS z filmem religijnym, pomoc katechetyczna,
książki religijne, itp. Wychodząc z kościoła dzieci otrzymują następny zestaw pytań konkursu
biblijnego.
Szkoła Podstawowa w Biesowicach organizuje od kilku lat Przegląd Pieśni Religijnej.
Dzieci ze szkoły w Świerznie przygotowane przez nauczycielkę śpiewu p. Ewę Łukomską
biorą corocznie udział w tej imprezie. Występują później z pięknym wykonaniem pieśni religijnych przy różnych okazjach.
691
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Fot. 125. Pasja w kościele parafialnym wystawiana przez uczniów
gimnazjum w Świerznie692

Powodowani troską o najuboższych, po zachęcie ks. proboszcza, grupa parafian, zorganizowała Caritas parafialną. Ks. Jan Borzyszkowski, dyrektor Caritas diecezji koszalińskokołobrzeskiej, dekretem z dnia 14 II 1996 r. powołuje do istnienia Caritas parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Świerznie693. Grupa zaangażowanych parafian (9 osób) rozpoczyna
działalność od rozdzielania otrzymanych darów osobom ubogim. Na każde święta Bożego
Narodzenia i Wielkanocy członkowie Caritas odwiedzają osoby starsze i chorych składając
im życzenia i obdarowują drobnymi upominkami. Przygotowują coroczny dzień osób starszych i chorych, zapewniają przyjazd do kościoła, zapewniają poczęstunek po uroczystości
w kościele. Caritas bierze udział w przygotowaniach odpustu parafialnego, zbiera fanty na
loterię, przygotowuje zabawy i zajęcia dla dzieci.
Grupą modlitewną w parafii jest Żywy Różaniec. Został zorganizowany w styczniu
1995 r. Początkowo składał się z dwóch róż mieszanych. Z czasem część członków róż zmarła lub wyprowadziła się. Pozostała jedna róża różańcowa. Swoje spotkania róża różańcowa
odbywa w ostatnie środy miesiąca. Po Mszy Św. i nabożeństwie różańcowym następuje
zmiana tajemnic różańca. Msza Św. i różaniec jest odmawiany w intencji, którą zamawiają
członkowie Róży Różańcowej. Są to intencje związane z życiem parafii i Kościoła Powszechnego.
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Fot. 126. Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Świerznie w czasie
przeglądu w Biesowicach 2002 r. (Glugla Karolina, Sepioło Anna, Wiśniewski Jacek)694

Grupą zaangażowaną w życie parafii jest Ochotnicza Straż Pożarna ze Świerzenka. Jej
członkowie biorą udział we wszystkich pracach przy kościele. Szczególną obecność zaznaczają w czasie Wielkiego Tygodnia pełniąc straż przy Grobie Pańskim. W czasie rezurekcji
strażacy w mundurach prowadzą celebransa, niosą krzyż procesyjny, paschał i figurkę Zmartwychwstałego Pana, baldachim. Podobnie służą w procesjach Bożego Ciała i procesji odpustowej. Po odpuście parafialnym organizują z Caritas parafii i Radą Parafialną festyn ludowy.

Fot. 127. Ks. bp Paweł Cieślik poświęca sztandar Ochotniczej Straży
Pożarnej w Świerzenku, 4 V 2002 r.695
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W 2002 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Świerzenku obchodziła swoje 50-cio lecie. Wizytujący parafię, ks. bp Paweł Cieślik, odprawił 4 V 2002 r. na błoniach w Świerzenku Mszę
Św. i poświęcił ufundowany przez społeczeństwo sztandar ze św. Florianem.
Wielką pomocą w zbieraniu ofiar na remont kościoła i organizowaniu prac przy kościele jest Rada Parafialna, która powstała w październiku 1994 r. Ks. Włodzimierz Bartkowiak
po objęciu parafii zajął się przede wszystkim remontem kościoła parafialnego. Poprzednicy
byli kapłanami w starszym wieku i nie mieli dość sił i zdrowia, by energicznie zająć się remontem świątyni. Rada Parafialna wybrana przez parafian zajęła się zbieraniem funduszy na
prace przy kościele.
Każdej niedzieli jeden z członków Rady przy kościele zbierał datki i zapisywał w księdze darczyńców. Rada wyszukiwała wykonawców koniecznych prac, dokonywała zakupu
materiałów, często członkowie Rady brali udział w pracach. Na koniec roku kalendarzowego
Rada przygotowywała sprawozdanie z zebranych funduszy i wykonanych prac, a proboszcz
ogłaszał to parafianom z ambony. Rada brała udział w corocznych przygotowaniach odpustu
parafialnego.

ROZDZIAŁ 8
INNE MIEJSCA KULTU
8.1. Cmentarze
Pastor Busch w miesięczniku parafialnym696 wspomina, że pierwotny cmentarz znajdował się na placu przykościelnym, był jednak za mały. W dniu 10 VII 1888 r. zakupiono teren
pod nowy cmentarz.

Mapa 19. Kopia umowy kupna terenu pod cmentarz w Świerznie, z planem sytuacyjnym697

W roku 1905 tak pisał na temat cmentarzy: „Jesteśmy po niedzieli zmarłych. W sposób
szczególny myśleliśmy o naszych drogich zmarłych. I odwiedzaliśmy miejsca, na których ich
ciała spoczywają. Niektórych mogłem tam spotkać, rękę uścisnąć oraz za to podziękować, że
odpowiedzieli na moją prośbę z kazalnicy i zadali sobie trud, aby ozdobić groby swoich zmarłych. Serdeczne podziękowanie tym, którzy to samo czynią, a których nie spotkałem.
Tak, poszliśmy dalej w pielęgnowaniu naszego cmentarza. Proszę was, abyście w na-

696
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Der Katasterkontroleur Fortschreibungsvermessungsrisse des Gemeinde = Bezirks Groß Schwirsen für das Statsjahr
1892/93 enthalten buchstäblich zwei Blätter, welches amtlich bescheinigt, Bütow den 30. April 1892.
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stępnych latach o tym nie zapomnieli, a tych, którzy jeszcze nic nie uczynili, proszę aby
uczynili tego początek. W czasie zimy zostanie stary rząd miejsc pochówku odgrodzony
i wiosną zasiany trawą. Dlatego proszę, abyście groby ozdobili kwiatami. Potem musimy pomyśleć o murach, które już żadnymi murami nie są, aby je ponownie odnowić. Żywopłot wyglądałby tu lepiej, ale nie będzie mógł się rozrastać pod wysokimi drzewami. Podczas następnego posiedzenia Rady Parafialnej będziemy o tym rozmawiać. Nie bądźcie nieprzychylni,
jeśli będziemy prosić o pomoc roboczą i finansową, jak również o 1 m3 kamieni polnych od
każdej rodziny. Za wielkich ciężarów nie będziemy na was kładli.
Fot. 128. Były cmentarz w Bobięcinie (2003 r.)698

Mam jeszcze jedną prośbę! Metalowa forma grobów
jest bardzo droga i nie każdy może na nią sobie kupić. Czy
nie moglibyśmy dalej tak robić, jak wcześniej, aby
drewnianą używać? Czy drewniana konstrukcja, która jest
jeszcze przy grobach właścicieli, nie robi miłego wrażenia?
Na stronie 4 dodatku znajdziecie propozycje takich
drewnianych obramowań. Moim zdaniem te właśnie obramowania przyzwoicie wyglądają i w
dodatku zachęcają do utrzymywania ich w porządku. Zawsze mówię o naszym cmentarzu, ale
również w Bobęcinie, Gatce i niedawno w Kawczu i Białej mają miejsca pochówku. Tak jest,
że ten stary cmentarz, który należy do wspólnoty parafialnej, leży bardziej na sercu Radzie
Parafialnej i pastorowi, niż te inne cmentarze, położone w innych miejscowościach. Dla tych
też chcę prosić. Może już wkrótce organizacje polityczne zajmą się nimi i bardziej je ozdobią
niż dotąd. Dla kolonii Kawcze i Biała jest już kostnica - teraz może na tym miejscu, które jest
nie uprawne, będą mogły zostać położone „kocie łby” - chociaż trud jest ogromny, to te kamienie pozwalają utrzymać drogi w czystości”699.
Na terenie parafii Świerzno istniało sześć cmentarzy grzebalnych: w Białej, Bobięcinie,
Gatce, Kawczu, Malęcinie i Świerznie. Po 1945 r. nie korzystano z możliwości grzebania
umarłych na cmentarzach poniemieckich (wyjątkiem jest Malęcino i Biała – ostatni pogrzeb
w Białej w roku 1959). Opuszczone cmentarze zostały rozgrabione i zdewastowane. Cmentarz w Kawczu został w latach 80-tych ubiegłego stulecia zlikwidowany. Na jego miejscu
zbudowano składnicę drewna, natomiast w Malęcinie zasadzono las.
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Mapa 20. Plan zakupionego terenu pod cmentarz w Świerznie (1888 r.)700
Fot. 129. Polskie groby w Białej (2003 r.)701

Od

powstania

parafii

w

Świerznie

korzystano z cmentarza grzebalnego w Miastku.
Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, można
było podjąć prace przy uporządkowaniu cmentarza w Świerznie. Stało się to z inicjatywy
Związku Byłych Mieszkańców Miastka w Fallngbostel (Niemcy). Fundusze pochodziły
z Bundestagu w ramach pomocy dla krajów Europy Wschodniej. Wśród wytypowanych
trzech wsi znalazło się m. in. Świerzno. Dzięki tym funduszom (100 tys. marek) w Świerznie
odnowiono przystanek autobusowy, zastawę wodną, chodniki, niektóre budynki oraz cmentarz702. W sierpniu 1995 r. odbyła się uroczystość poświęcenia pamiątkowego kamienia na
cmentarzu w Świerznie. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym nabożeństwem
ekumenicznym za zmarłych mieszkańców Świerzna. Wspólne modlitwy za zmarłych prowadzili: superintendent703 Friedrich Hoyer i ks. proboszcz Włodzimierz Bartkowiak. Była to
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Der Katasterkontroleur..., 22 VII 1894 r.
zdjęcie autora
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APS, Kronika parafii.
703
Superintendent, urząd w Kościele protestanckim odpowiadający w hierarchii Kościoła katolickiego
dziekanowi.
701
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wspólna modlitwa dwóch społeczności: byłych, niemieckich mieszkańców i obecnych, polskich. To nabożeństwo dowiodło, że po latach nieufności i wzajemnych oskarżeń, możliwa
jest wspólna modlitwa, możliwe jest poszukiwanie wzajemnego przebaczenia za doznane
krzywdy, możliwe jest budowanie zaufania i obopólnego zrozumienia. Że tak się dzieje, dowodzą liczne wizyty turystów niemieckich704. Po nabożeństwie w kościele goście z Niemiec
i mieszkańcy udali się na cmentarz. Tam nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie kamienia pamiątkowego wykonanego przez artystę rzeźbiarza, Jana Konarskiego ze Słupska.

Fot. 130. Uroczystość w kościele parafialnym (1995 r.).
Od lewej: tłumacz, superintendent Hoyer, ks. Bartkowiak

Na pomniku został umieszczony napis (dwujęzyczny):
„Der Toten des Kirschspiels Gross Schwirsen 1995 - Zmarłym
parafianom Świerzna 1995”. Obecni byli: Jan Ostergetelo deputowany do Bundestagu, Hans Ulrich Kuchenbäcker Związek Byłych Mieszkańców Miastka, delegacja Związku Mniejszości Niemieckiej z
Miastka, goście z Niemiec. Ze strony polskiej: burmistrz Miasta i Gminy Miastko - Mirosław
Hapka, sołtys Świerzna - Halina Krzemińska, Rada Sołecka, mieszkańcy Świerzna.

Fot. 131. Uroczystość w kościele (od lewej: ks. Bartkowiak
i pastor Sikora)705

W dniu 29 IV 2000 r. w kościele
parafialnym zostało odprawione nabożeństwo
ekumeniczne

za

zmarłych

mieszkańców

Świerzna. Na nabożeństwo przybyli goście z Niemiec. Wśród gości byli ofiarodawcy, którzy sfinansowali remont organów w świątyni parafialnej. Delegacji przewodniczył pan Hans-Ulrich Kuchenbäcker. Pan Klaus Meyer, syn
ostatniego pastora ze Świerzna, opowiadał swoje wspomnienia z dzieciństwa; jak kalikował706 a jego matka grała na organach. Ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych z Miastka i mieszkańcy Świerzna. Nabożeństwo prowadzili: ksiądz
prob. Bartkowiak, (po polsku) i pastor Sikora ze Słupska (po niemiecku). Po nabożeństwie
704

APS, Kronika parafii.
Rummelsburger Land..., s. 9.
706
kalikować (łac. calcare ‘stąpać; udeptywać’) pompować powietrze do miechów organowych.
705
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goście z Niemiec złożyli wieńce na miejscowym, przedwojennym cmentarzu707.

Fot. 132. Pozostałości po byłym cmentarzu w Malęcinie 2004 r.708

Fot. 133. Obecny stan cmentarza w Świerznie - 2001 r.709

707

Hans-Jürgen Knaack, Gemeinsam im Rummelsburger Land, w: Mitteilungen des Heimatkreises Rummelsburg in
Pommern, 3. Vierteljahr 2000, s. 8 – 9.
708
zdjęcie autora
709
zdjęcie autora

203

Inne miejsca kultu

204

8.2. Krzyże przydrożne
W 1945 r. zaczęli przybywać na te ziemie osadnicy. Pochodzili z różnych terenów Polski, przynieśli ze sobą zwyczaje stron rodzinnych. Jednym z nich była konieczność stawiania
krzyży przydrożnych. Czasy powojenne nie sprzyjały manifestacji zwyczajów religijnych,
nowa władza po krótkim okresie tolerancji okazywała wrogość wszelkim przejawom religijności. Dlatego nie od razu i nie wszędzie takie krzyże stawiano. Nie w każdej wsi byli odważni ludzie, którzy chcieli się narażać nowej władzy. Przykładem może być krzyż postawiony na terenie prywatnym w Jeżewsku. Pan Witold Moczulski przeżył wiele szykan ze strony
milicji i UB za postawienie krzyża koło swojego domu710.
Krzyże przydrożne spełniają ważne miejsce kultu. Przy dużej odległości do kościoła parafialnego są miejscem odprawiania nabożeństw majowych przez parafian. Również w Wielką Sobotę pod krzyżami organizuje się poświęcenie pokarmów.

Fot. 134. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych w Kawczu 2004 r.711

Na zdjęciach można zauważyć, że krzyże są ogrodzone, zadbane, przyozdobione i otoczenie ich uporządkowane. Tylko na terenie wsi Malęcino i Gatka nie postawiono krzyży
przydrożnych. Obok zdjęć krótkie notki mówiące o datach i materiałach, z jakich je wykonano. Informacje są krótkie, ponieważ ci, którzy stawiali pierwsze krzyże już nie żyją albo się
wyprowadzili. Starych zdjęć krzyży nie udało się odnaleźć.

710
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AWA, Wywiad z synem, Zenonem Moczulskim, z dnia 10.07.2001 r.
zbiór p. Mirosława Gancarza
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Fot. 135. Krzyż przydrożny w Bobięcinie 2001 r.712

1. Bobięcino. Pierwszy krzyż został postawiony w 1960 r. przez mieszkańców wsi.
Obecny, z drewna dębowego, poświęcony w 1998 roku, ufundowany i wykonany przez
mieszkańców wsi.

Fot. 136. Krzyż przydrożny w Białej 2003 r.713

712
713
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Tamże.
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2. Biała. Pierwszy krzyż postawili mieszkańcy Białej w r. 1947 r. Obecny, dębowy, poświęcony w 1998 r., ufundowany i wykonany przez mieszkańców wsi.

Fot. 137. Krzyż przydrożny w Kawczu 2002 r.714

3. Kawcze. Pierwszy krzyż został postawiony przez mieszkańców wsi w 1945 r. Obecny, z drewna dębowego, poświęcony w roku 1997, ufundowany i wykonany przez mieszkańców wsi.

Fot. 138. Krzyż przydrożny w Jeżewsku 2002715

714
715

Tamże.
Tamże.
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4. Jeżewsko. Pierwszy krzyż został postawiony przez Witolda Moczulskiego w 1969 r.
Obecny, poświęcony w 2001 r., ufundowany i wykonany przez syna, Zenona.

Fot. 139. Krzyż przy kościele w Świerznie 2002 r.716

5. Świerzno – przy kościele parafialnym. Pierwszy krzyż został postawiony w czasie
Misji Parafialnych prowadzonych przez OO Kapucynów w 1957 r. Został przeniesiony na
drugą stronę kościoła w 2000 r. Na jego poprzednim miejscu stoi figurka Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Fot. 140. Krzyż na terenie wsi Świerzno 2002 r.717

716
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Tamże.
Tamże.
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6. Świerzno – na terenie wsi. Pierwszy został postawiony w 1948 r. Obecny, dębowy,
został poświęcony w 1996 r. Ufundowany i wykonany przez mieszkańców wsi. Stoi od początku na działce siedliskowej państwa Pietnoczka. Co roku w Boże Ciało jest tu przygotowywany ołtarz.

Fot. 141. Krzyż przydrożny w Świerzenku 2006 r.718

7. Świerzenko. Pierwszy postawiony przez mieszkańców wsi w 1949 r. na krzyżówce
drogi do Świerzna. Przeniesiony w obecne miejsce w 1973 r. Obecny krzyż został poświęcony 3 maja 2005 r.
Z powyższego zestawienia wynika, że krzyże przydrożne cieszą się stałą opieką parafian. Gdy ich stan staje się zły, zostaje ufundowany i poświęcony nowy.

718

Tamże.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza praca poświęcona została, jak to zostało zaznaczone we wstępie, historii parafii i kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Świerznie oraz miejscowości leżących na terenie parafii. Jest to pierwsza monografia dotycząca tego zagadnienia, obejmująca okres od
powstania parafii luterańskiej w 1571 r. do roku 2004. Autor przedstawił zarys dziejów Pomorza Zachodniego, jego kolejnych władców, przemiany polityczno-religijne zachodzące na
tym terenie, zwyczaje tu panujące, ciekawostki historyczne. Do końca II wojny światowej
Pomorze Zachodnie wchodziło w skład państwa niemieckiego.
Miejscowości należące do parafii zostały założone w XV i XVI wieku. Powstały przez
zasiedlenie tych ziem w ramach lenna rodów szlacheckich: von Lettow i von Massow. Z biegiem lat, poprzez napływ osadników niemieckich, niemieckiego duchowieństwa, rzemieślników i urzędników z państw niemieckich ziemie te uległy germanizacji. Kolejni władcy Pomorza byli związani z państwami niemieckimi poprzez zawarte małżeństwa.
Wierni parafii pochodzą z różnych stron Polski. Przybywali tu w ramach akcji osiedleńczej od 1945 r. Znaczna część parafian przyprowadziła się pod przymusem podczas akcji
„Wisła”. Większość osiadała na indywidualnych gospodarstwach rolnych, część znajdowała
pracę w majątkach Państwowych Nieruchomości Ziemskich, pozostali stawali się robotnikami leśnymi. Przy przeprowadzaniu kolektywizacji na wsi, część mieszkańców opuściła te
tereny. W miarę rozwoju przemysłu w pobliskich miastach młodzi emigrowali tam za pracą.
Kościół w Świerznie istniał już przed reformacją. Na początku XVIII wieku zbudowano
obecną świątynię. Jednak jej stan po 1945 r. był tak zły, że musiano dokonać gruntownych
remontów. Od powstania parafii wykonano wiele prac, które poprawiły materialny stan kościoła. Parafia nie posiada cmentarza. Na cmentarzach poniemieckich w Bobięcinie, Kawczu
i Świerznie nie grzebano zmarłych. Jedynie na cmentarzu w Malęcinie i Białej grzebano
zmarłych do 1959 r. Do dzisiaj nekropolia miastecka służy wiernym ze Świerzna jako miejsce
pochówku.
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W roku 1945 na opuszczone przez Niemców Pomorze Zachodnie zaczęli przybywać
polscy osadnicy. Zaistniała konieczność utworzenia administracji kościelnej. Powstała Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej w Gorzowie Wlkp. Do Miastka
w sierpniu 1945 r. przybył pierwszy proboszcz, ks. Jan Karnicki. Z braku duchowieństwa sam
objął opieką duszpasterską cały powiat. Kościół w Świerznie poświęcił w maju 1947 r. Msze
Św. odprawiał raz w miesiącu. Po utworzeniu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jej ordynariusz postanowił zwielokrotnić sieć parafialną. W 1971 r. w Świerznie zamieszkał ks. Gracjan
Pikulik, pierwszy duszpasterz samodzielnego wikariatu. Parafia w Świerznie została erygowana 25 I 1974 r.
Rozległość terenu i duża liczba kościołów do obsługi powodowały, że kontakt
z wiernymi był rzadki. Najczęściej posługa kapłańska ograniczała się do odprawienia Mszy
Św. w niedzielę i nauki religii raz w tygodniu. Dopiero powstanie samodzielnego wikariatu,
a później parafii rzymskokatolickiej w Świerznie, zapewniło stałą opiekę duszpasterską. Powstała możliwość codziennego odprawiania Mszy Św., regularnej katechizacji, systematycznego odwiedzania chorych, pracy duszpasterskiej w grupach, itp.
Autor zdaje sobie sprawę, że nie wyczerpał w pełni tematu. Zrealizowanie tego zadania
napotkało na trudności ze względu na fragmentaryczność niektórych źródeł i trudności z przetłumaczeniem starych tekstów niemieckich. Braki w kronice parafialnej w Miastku i kronice
Szkoły Podstawowej w Świerznie uzupełniono wywiadami. Sylwetki kapłanów pracujących
w Miastku i Świerznie zostały zaledwie zaznaczone z braku dostępu do akt personalnych duchowieństwa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Powstające Archiwum diecezji w Koszalinie
pozwoli w przyszłości zapełnić tę lukę. Autor ma nadzieję, że to pierwsze opracowanie historii parafii w Świerznie i miejscowości leżących na jej terenie stanie się zachętą do podjęcia
dalszych badań.

SCHLUSSWORT

Die vorliegende Arbeit wurde, wie ich es schon in der Einleitung betont habe, der
Geschlichte der Pfarre und der Kirche in Świerzno (Groß Schwirsen) gewidmet. Es ist die
erste Monographie, die dieses Problem betrifft und die Zeit von der Entstehung der lutherischen Pfarrgemeinde 1571 bis zum Jahr 2004 umfasst. Der Autor stellte die Geschichte von
Westpommern, die folgenden Herrscher und die politisch-religiösen Wandlungen vor. Bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs gehörte Westpommern Deutschland.
Die zur Pfarrgemeinde gehörenden Orte wurden im XV und XVI Jahrhundert gegründet. Sie entstanden durch die Besiedlung dieser Böden im Rahmen des Lehens der Adelsgeschlechter von Lettow und von Massow. Im Laufe der Zeit unterlagen die Orte durch die Ansiedlung der Deutschen, der Geistlichkeit, der Handwerker, der Beamten und der Germanisierung. Die folgenden Herrscher von Pommern waren duch die Ehen mit den deutschen Staaten
verbunden.
Gläubige der Pfarre stammen aus verschiedenen Seiten Polens. Sie verweilten hier wegen der Ansiedleraktion ab 1945. Bedeutender Teil zog unter Zwang während der „Wisła Aktion“ um, die im 1947 Jahr stattgefunden hat. Die Mehrheit siedelte auf den individuellen
Bauernhöfen an, ein Teil fand die Arbeit bei den Vermögen der Staatsimmobilien, die anderen
wurden Waldarbeiter. Bei der Kollektivierung im Dorf verließ ein Teil der Bewohner diese
Gelände. Durch die Entwicklung der Industrie emigrierten die jungen Leute in die größeren
Städte wegen der Arbeit.
Die Kirche in Świerzno (Groß Schwirsen) existierte schon vor der Reformation. Am
Anfang des XVIII Jahrhunderts wurde die gegenwärtige Kirche erbaut. Ihr Zustand war aber
so schlimm, daß man gründliche Renovierung durchführen mußte. Es wurden viele Arbeiten
gemacht, die den materiellen Zustand der Kirche verbesserten. Die Pfarre besitzt keinen
Friedhof. Auf den ehemals deutschen Friedhöfen in Bobięcino (Papenzin), Kawcze (Kaffzig)
und Świerzno (Groß Schwirsen) wurden die Verstorbenen nicht begraben. Nur auf dem
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Friedhof in Biała (Bial) beerdigte man die Verstorbenen bis 1959. Bis heute dient der Rummelsburger Friedhof den Gläubigen aus Świerzno (Groß Schwirsen) als Beerdigungsplatz.
Im Jahre 1945 kamen die polnischen Ansiedler auf die durch die Deutschen verlassenen
Gebiete von Westpommern. Es bestand die Not der kirchlichen Administration. Es entstand
Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej w Gorzowie Wlkp. Im
August 1945 kam nach Miastko (Rummelsburg) der erste Priester Jan Karnicki. Wegen des
Mangels an Geistlichkeit übernahm er den ganzen Kreis. Die Kirche in Świerzno (Groß
Schwirsen) weihte er 1947. Die Messen hielt er einmal im Monat ab. Nach der Entstehung der
diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska (Köslin-Kolberger Diözese) beschloß ihr Ordinarius, die
Pfarrbezirke zu vielfachen. 1971 wohnte in Świerzno (Groß Schwirsen) der Priester Gracjan
Pikulik, der erste Seelsorger des eigenen Vikariates Die Pfarrkirche in Świerzno (Groß
Schwirsen) wurde am 25.01.1974 ernannt.
Das große Gebiet und die Zahl der Kirchen verursachten wenig en Kontakt mit den
Gläubigen. Der Priester beschränkte sich auf die Messe am Sonntag und Religionsstunde
einmal in der Woche. Erst die Entstehung des eigenen Vikariates und dann der römischkatholischen Pfarre in Świerzno (Groß Schwirsen) sicherte die stetige Seelsorgerpflege. Es
war möglich, die Messe jeden Tag abzuhalten, reguläre Religionsstunden und systematische
Besuche der Kranken.
Der Autor erschöpfte das Thema nicht ganz. Die Realisierung dieser Aufgabe stieß auf
Schwierigkeiten wegen der fragmentarischen Quellen. Der Mangel in der Pfarrchronik in Miastko (Rummelsburg) und in der Schulchronik in Świerzno (Groß Schwirsen) ergänzte man
mit den Interviews. Die Gestalten der in Miastko (Rummelsburg) und Świerzno (Groß
Schwirsen) arbeitenden Priester wurden nur abgezeichnet, weil der Zugang zu Personalakten
der Geistlichkeit in diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska (Köslin-Kolberger Diözese) unmöglich
war. Das in Koszalin (Köslin) entstehende Archiv erlaubt in der Zukunft, diese Lücken zu
erfüllen. Der Autor hofft, daß die erste Bearbeitung der Pfarrgeschichte Świerzno (Groß
Schwirsen) zu weiteren Untersuchungen ermuntert.
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