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Wyjecha³em z domu wyj¹tkowo wczenie, poniewa¿ by³em umówiony
na 8.30 w Swarzewie na plebani. Zwróci³em siê parê dni temu telefonicznie do ksiêdza proboszcza Stanis³awa Majkowskiego o umo¿liwienie mi sprawdzenia w ksiêgach parafialnych daty urodzenia mojego
dziadka ze strony matki. Dane te s¹ mi potrzebne bo chcê przygotowaæ
napis na grobie mojej babci i dziadka na cmentarzu w £ebczu.
Dzisiaj poranek by³ wyj¹tkowo piêkny. Niebo bez chmur raczy³o pe³nymi promieniami s³oñca. By³a to pogoda jak na tegoroczny lipiec wyj¹tkowa. Dotychczas codziennie pada³o, by³o wietrznie i zimno. Szybko
uda³o mi siê obwodnic¹ objechaæ Gdyniê. W Rumii nieco zagêci³o siê
od samochodów, ale jazda by³a p³ynna. Za Red¹ spory ruch z naprzeciwka nie pozwala³ na wyprzedzanie innych pojazdów. Tak wiêc swobodnie jecha³em w kolumnie samochodów zbytnio nie spiesz¹c siê.
Min¹³em przejazd kolejowy ko³o Pucka. Zabudowania miejskie zosta³y
za mn¹. Po prawej mojej rêce otwiera³ siê miêdzy drzewami widok na
zabudowania dawnych zak³adów mechanicznych, jedynego du¿ego
przedsiêbiorstwa w Pucku w okresie komuny. Przed wojn¹ by³y to tereny lotniska wojskowego, eksploatowanego w latach dwudziestych, z charakterystyczn¹, widoczn¹ z daleka hal¹, s³u¿¹c¹ jako hangar do naprawy i przegl¹du samolotów. Jecha³em dalej wzd³u¿ brzegu Zatoki Puckiej, gdzie wydaje siê, ¿e szosa po³o¿ona jest prawie na poziomie wody
w morzu. Dawniej aby dojechaæ do Swarzewa trzeba by³o przeje¿d¿aæ
przez przejazd kolejowy. Raz ko³o tzw. Gnie¿d¿ewskiej Góry, gdzie odbija³a polna droga do Swarzewa wzd³u¿ brzegu morza oraz drugi raz przed

stacj¹ kolejow¹. W latach szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku zbudowano
nowy odcinek szosy po tej samej stronie torów kolejowych, dziêki czemu nie ma potrzeby wje¿d¿ania do wsi Gnie¿d¿ewo. Ta nowa droga
³¹czy siê z dawn¹ tras¹ na Hel przy kapliczce w. Antoniego. Przeje¿d¿aj¹c
têdy przypomnia³em sobie, ¿e przez cztery lata, gdy uczêszcza³em do
liceum w Pucku, co najmniej dwa razy dzienne mija³em tê kapliczkê
w drodze na stacjê kolejow¹ i z powrotem wracaj¹c do domu. Czasami
wiêcej razy, gdy by³y jakie zajêcia wieczorne w szkole. Kapliczka by³a
wyznacznikiem dystansu w drodze do dworca. Gdy siê ju¿ j¹ minê³o,
mia³o siê pewnoæ, ¿e zd¹¿y siê dobiec, ¿eby zd¹¿yæ na poci¹g, który
z gwizdem doje¿d¿a³ do stacji. Wieczorem za, wracaj¹c z ostatnich po³¹czeñ, przechodzi³o siê szybko nie rozgl¹daj¹c siê zbytnio, poniewa¿
kr¹¿y³y rozmaite opowieci o duchach, które czaj¹ siê za kapliczk¹, aby
zdybaæ marudera i zmusiæ go do wype³niania wymylnej pokuty.
Doje¿d¿a³em od strony Gnie¿d¿ewa do wsi, która zw³aszcza w tej czêci
rozbudowa³a siê imponuj¹co. Za czasów mojej m³odoci by³y tam zwykle ³any ¿yta albo poletka ziemniaków. Z szosy skrêci³em w pierwsz¹
ulicê prowadz¹c¹ do wsi. Po przejechaniu kilku metrów przed oczyma
pojawi³ siê wspania³y widok. Miêdzy drzewami w obni¿eniu lni³a w s³oñcu zatoka, któr¹ daleko na widnokrêgu zamyka³ l¹d pó³wyspu. Widok
ten podzia³a³ na mnie dziwnie elektryzuj¹co. Zastanawiam siê teraz,
jak piszê te s³owa, w jaki sposób wyraziæ to uczucie. By³a to chyba specyficzna nostalgia za czasem minionym, za czasem m³odzieñczych prze¿yæ. Ile¿ to godzin spêdzi³em zapatrzony w morze, siedz¹c na skarpie za
wsi¹, w³anie gdzie w tych okolicach, tam za zabudowaniami gospodarczymi pañstwa Nowickich. S¹ to moi krewni ze strony ojca. U¿yczali
nam ci¹gn¹cego siê a¿ do brzegu morza, poroniêtego krzakami, ugoru
jako pastwiska na wypas dla naszej owcy i kozy. Wczenie w latach
czterdziestych mielimy krowê. Pasa³ j¹ mój brat Jurek, ale gdzie indziej. Zwykle do³¹cza³ j¹ do stada, które razem z innymi ch³opakami
pêdzili drog¹ poln¹ w kierunku na £ebcz, na pastwiska przy torach kolejowych. Ulubion¹ zabaw¹ ch³opaków by³o k³adzenie groszówek na
torach przed nadje¿d¿aj¹cym poci¹giem. W napiêciu patrzono jak po
monecie przetacza siê lokomotywa a za ni¹ wszystkie wagony. Potem
ka¿dy bieg³ ogl¹daæ jak bardzo sp³aszczona jest jego moneta. Nie by³a
to zabawa czêsta i powszechna, bo szkoda by³o pieniêdzy. Niestety rzadko
bra³ mnie brat ze sob¹, poniewa¿ jako tzw. ma³olat przeszkadza³em im
w ich doros³ych zabawach. A poza tym bali siê pewnie mnie, ¿e bêdê

o tych zabawach mówiæ w domu, co nie by³oby, z pewnoci¹ korzystne.
Niekiedy i bez tego wynika³y problemy. Pamiêtam jak nasza mama znalaz³a gdzie u brata papierosy. Oj, co siê wtedy dzia³o. Matka nie by³a
chyba sroga, ale bardzo konsekwentna. Kary by³y zawsze do koñca wype³nione. Ojciec by³, jak pamiêtam znacznie ³agodniejszy.
Skrêci³em ko³o kapliczki w lewo i pojecha³em g³ówn¹ ulic¹ w kierunku
kocio³a. Od dawna ju¿ nie ma tu, w³anie przy tym skrzy¿owaniu, starej kaszubskiej chaty, zamieszka³ej przez Annê i Jana(?) Czapów. O ile
dobrze pamiêtam by³o to rodzeñstwo. Chyba ona by³a starsza od swojego brata. W chacie tej nie by³o elektrycznoci, a pod³ogê stanowi³o ubite
z gliny klepisko. Tak jak widok na zatokê nie zmieni³ siê i przywo³a³
wspomnienia z dzieciñstwa, to niestety architektura wsi ju¿ nie ta sama.
Mo¿na by rzec, ¿e jest lepiej, nowoczeniej; ale niestety znik³a swojskoæ i przytulnoæ. Owszem, s¹ chodniki po bokach ulicy, nawierzchnia elegancko wyasfaltowana, a by³ bruk, przed kocio³em piêkne rondo, na którym muszê przyznaæ, trochê siê pogubi³em i go nie objecha³em jak siê nale¿y. Wie by³a o tej porze prawie jak wymar³a. Ulic¹ sz³a
jedynie starsza kobieta, chyba tutejsza, nawet przyhamowa³em trochê
i przygl¹da³em siê jej, ale oczywicie nie rozpozna³em w niej nikogo
z tamtych czasów. Jednak po krótkiej refleksji doszed³em do wniosku,
¿e mimo zmian mo¿na tu znaleæ wiele dawnych ladów. Niektóre domy
i ich obejcia niewiele siê zmieni³y. Stoj¹ w tym samym miejscu i przywo³uj¹ dawne wspomnienia.
Brama przy plebani by³a otwarta, wjecha³em wiêc na podwórko. Trudno
by³o znaleæ miejsce na zaparkowanie, tyle sta³o tam samochodów, choæ
obejcie jest doæ przestronne. Dopiero gdy wysiad³em z samochodu
zorientowa³em siê sk¹d taki t³ok. Odbywa³o siê tam w³anie oazowe
spotkanie dla rodzin katolickich. Wyczyta³em tê informacjê z du¿ego
napisu nad jednym z zabudowañ. Gdy zamyka³em drzwi samochodu
obecni na podwórku ludzie przygl¹dali mi siê uwa¿nie. Byæ mo¿e myleli, ¿e to kto nowy chce do nich do³¹czyæ. Skierowa³em siê do drzwi
plebani wychodz¹cych na podwórko. Drzwi by³y zamkniête. Zauwa¿y³em przy wejciu dzwonek. Nacisn¹³em.
Do rodka zosta³em zaproszony osobicie przez ksiêdza proboszcza, który
otwieraj¹c drzwi rozmawia³ z kim przez telefon. Da³ mi rêk¹ znak abym
wszed³. Jeszcze przez chwilê rozmawia³. Po skoñczonej rozmowie, za co

mnie przeprosi³, przywitalimy siê i wymienilimy kilka uprzejmoci.
By³em w rodku. Jak dawniej trzeba by³o wejæ po kilku schodach, aby
znaleæ siê w prawie prostok¹tnym przedpokoju, z którego prowadzi³y
drzwi do kilku pomieszczeñ. Szybko zorientowa³em siê w topografii,
choæ sporo siê zmieni³o. ciany dawnej by³y malowane zwykle ciemn¹
farb¹ a teraz pokryte s¹ boazeri¹, co nadaje ca³kiem inny koloryt wnêtrzu.
Ksiêgi parafialne czeka³y na mnie roz³o¿one w jadalni na skraju sto³ów
ustawionych w podkowê. Na jadalniê przysposobiony jest pokój od ulicy w prawej czêci budynku. W tym pokoju, w czasach mojego dzieciñstwa by³em dwa razy. Za ka¿dym razem, niestety podczas pogrzebów.
Raz gdy zmar³a matka ksiêdza proboszcza Antoniego Dambka, a potem
gdy by³ jego pogrzeb. W pokoju tym by³y wówczas wystawione zw³oki
w otwartej trumnie. Utkwi³ mi w pamiêci widok le¿¹cego ksiêdza Antoniego ubranego w stroje liturgiczne; ornat by³ chyba koloru fioletowego. Du¿o ludzi t³oczy³o siê przy wejciu do plebani. By³a to jedyna okazja aby zobaczyæ jak wygl¹da na plebani tzw. paradnica, czyli pokój
gdzie przyjmowano dostojnych goci. Nie pamiêtam ju¿ jakie tam wtedy
by³y meble.
Sporód wy³o¿onych szeciu tomów ksi¹g parafialnych dotycz¹cych
chrztów wybra³em chyba najstarsz¹ ksiêgê zaczynaj¹c¹ siê od 1850.
Odszuka³em rok 1863. Z dokumentów, które posiadam wynika, ¿e dziadek urodzi³ siê w tym w³anie roku. Zmar³ 10 czerwca 1945 roku, a w
akcie zgonu, tam gdzie winna byæ zaznaczona data urodzenia napisane
by³o, ¿e ¿y³ 82 lata. Dok³adn¹ datê urodzenia usi³owa³em zdobyæ parê
miesiêcy temu w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Pucku. Panie urzêdniczki
by³y nawet bardzo uprzejme, ale niestety nie mia³y tych danych w swoich dokumentach. Odes³a³y mnie do archiwum w Gdañsku. Póniej uwiadomi³em sobie, ¿e w tamtych czasach £ebcz nale¿a³ do parafii w Swarzewie. By³a to wtedy bardzo obszerna parafia. St¹d w³anie moja wizyta tutaj na plebani.
Objanienia i zapisy w ksiêgach z tamtych czasów s¹ w jêzyku niemieckim, oczywicie pisane gotykiem. Ca³e szczêcie, ¿e zetkn¹³em siê z tym
pismem na lekcjach jêzyka niemieckiego w Liceum w Pucku. By³o to co
prawda wiele lat temu, ale co tam w g³owie pozosta³o. Mielimy dobrego nauczyciela jêzyka niemieckiego, o nazwisku Kaczmarek (?). By³

nauczycielem wymagaj¹cym, ³atwo wpadaj¹cym w irytacjê, ale wspominam go z sympati¹. Doje¿d¿a³ z Wejherowa, gdzie chyba te¿ pracowa³
jako nauczyciel. Pamiêtam jego czêsto powtarzan¹ maksymê, gdy który z uczniów nie by³ odpowiednio przygotowany do lekcji. Jak nie chcesz
to siê nie ucz. Po co ci nauka, o¿eñ siê, narób sobie furê dzieci i klep
biedê. Umia³ te¿ obrazowo wyt³umaczyæ jak nale¿y poprawnie u¿ywaæ
jêzyka polskiego. Gdy który z uczniów mówi³, ¿e o co siê rozchodzi
wpada³ w z³oæ i krzycza³, ¿e rozchodzi siê rozporek, a mówi siê 
chodzi o to czy o tamto.
System szukania danych w ksiêgach parafialnych okaza³ siê byæ doæ
prosty. W pierwszej rubryce jest zaznaczone miejsce zamieszkania, a nastêpnie dane personalne rodziców, dzieñ i godzina urodzenia, data chrztu,
nadane imiê, informacje o rodzicach chrzestnych i nazwisko ksiêdza,
który udziela³ chrztu. Przegl¹daj¹c wpisy zatrzymywa³em siê jedynie
w tym miejscu, gdzie w pierwszej rubryce napisane by³o Loebsch, czyli niemiecka nazwa miejscowoci £ebcz. Po kilku próbach, natrafi³em
w rubryce  ojciec i matka  na zapis: Michael Gaffke i Marianna Mislisz. Byli to rodzice dziadka. Sprawdzi³em tê informacjê z zapisem w akcie zgonu dziadka. Zgadza³o siê. Dalej najwa¿niejsza informacja, której
szuka³em. Urodzi³ siê 11 sierpnia o godzinie trzeciej; niestety nie by³em
w stanie rozszyfrowaæ, czy by³o to nad ranem, czy po po³udniu. Bardzo
siê ucieszy³em, ¿e uda³o mi siê znaleæ tê informacjê tak szybko i bez
wiêkszego trudu. Nawet spodoba³o mi siê to szperanie w przesz³oci.
Przecie¿ za ka¿dym wpisem w ksiêdze kry³o siê ¿ycie konkretnej osoby,
po której ju¿ teraz nic materialnego nie pozosta³o, nawet gdyby znaleæ
grób takiej osoby i go dok³adnie rozkopaæ. Z pewnoci¹ w takiej mogile
nie znalaz³oby siê ju¿ ¿adnych szcz¹tków. Jedynym wiêc ladem, ¿e kiedy kto ¿y³ to zapisane dokumenty, o ile nie zostan¹ zniszczone oraz
pamiêæ, która niestety jest krótka i ulotna. Uwiadomi³em sobie dobitnie jak wa¿ne jest s³owo zapisane i jak powa¿nym obowi¹zkiem jest
takie zapiski chroniæ.
Wci¹gnê³o mnie to buszowanie po przesz³oci. W Swarzewie jest przecie¿ du¿e gospodarstwo Pliñskich. Z dzieciñstwa pamiêtam, ¿e radnym
parafialnym by³ Józef Pliñski, w³anie w³aciciel tego gospodarstwa.
Z rozmów ukradkiem pos³yszanych jakie prowadzili mój ojciec z tym
w³anie panem wynika³o, ¿e stopieñ pokrewieñstwa miêdzy nimi by³
doæ bliski; byli kuzynami. Za moich czasów dzieci nie uczestniczy³y

w rozmowach osób starszych. Tak wiêc niewiele wiêcej wiem o naszych
relacjach. Bêd¹c ministrantem pamiêtam go, jak przychodzi³ do kocio³a na nabo¿eñstwa wejciem przez zakrystiê. Chyba pos³ugiwa³ siê lask¹
i nosi³ charakterystyczn¹ fryzurê; niektórzy mówili, ¿e by³a to peruka.
Odszuka³em w ksiêgach, ¿e zmar³ na zapalenie p³uc 12 stycznia
1957 roku. Przy okazji tego zapisu dowiedzia³em siê, ¿e urodzi³ siê
13 kwietnia 1876 roku, a jego ¿on¹ by³a Anna Gollnik, która pochodzi³a
z Ch³apowa. Informacjê o jego ¿onie uzyska³em od mojej kuzynki
z Wrzeszcza, W³adzi Magulskiej z domu Rekowskiej. Równie¿ wed³ug
niej stary Pliñski mia³ dwie siostry. Jedn¹ z nich by³a Sosnowska (gospodarstwo tu¿ przy kociele w Swarzewie) oraz Jetkowa (gospodarstwo
Lessnauów, ko³o Nowickich  naszych krewnych, o których wspomnia³em wczeniej). W³adzia uwa¿a, ¿e stary Pliñski musia³ byæ synem którego z Pliñskich ze Zdrady, poniewa¿ do jej babci zwraca³ siê ciocia
Augustina. O ile dobrze pamiêtam, mia³ dwóch synów Antoniego i Józefa. Józef obj¹³ po ojcu gospodarstwo. Niestety nie uda³o mi siê znaleæ
¿adnego zapisu o starym Pliñskim w ksiêdze chrztów. Szkoda, bo wówczas dowiedzia³bym siê czegokolwiek o jego przesz³oci, np. o jego rodzicach i miejscu urodzenia. W ksiêgach parafialnych brak jest rocznika
1876. Ksiêgi te s¹ zdekompletowane. Ksi¹dz proboszcz powiedzia³ mi,
¿e Rosjanie gdy wkroczyli po wojnie do Swarzewa, to po prostu powyrzucali ksiêgi parafialne na podwórko. Ca³e szczêcie, ¿e ich nie spalili.
A mogli, gdy¿ byli w furii niszczenia wszystkiego co germañskie. Dawne zapisy dokonane by³y po niemiecku. Fakt, ¿e ziemie te s¹ rdzennie
polskie dla wojska rosyjskiego by³o abstrakcj¹. Ukradkiem parafianie
starali siê to co z nich pozosta³o pozbieraæ. Czêæ jednak zaginê³a bezpowrotnie. Na przyk³ad, ksiêgi lubów s¹ zachowane jedynie od 1937
roku. Co prawda w najstarszej ksiêdze chrztów, oczywicie w jej czêci,
znalaz³em zapisy lubów. Jest tam jaki Franz Plinski z narzeczon¹ o nazwisku Bolda (chyba dobrze odczyta³em) z Ch³apowa. Wziêli lub
w 1852 roku, a potem w 1858 roku, byæ mo¿e ten sam (?) Franz Plinski
ze Swarzewa o¿eni³ siê z Ann¹ Dertz. O jakiego w tym przypadku Pliñskiego chodzi, nie mam ¿adnego pojêcia.
W ksiêdze chrztów z 1873 roku znalaz³em kolejn¹ interesuj¹c¹ mnie
informacjê. Zapisane jest, i¿ dnia 20 padziernika 1873 roku urodzi³ siê
w £ebczu Johann Plinski. Rodzicami byli Augustyn Plinski i Rozalia Ceynowa. Z odnalezienia tego zapisu bardzo siê ucieszy³em. Pamiêtam jeszcze z czasów mojej m³odoci, jak niektórzy krewni twierdzili, ¿e mamy

w rodzinie biskupa. Sk¹d wziê³y siê te opowieci o biskupie, nie wiem.
W oparciu o dokumenty, do których dotar³em, z pewnoci¹ chodzi³o
o ksiêdza. Natrafi³em nawet na obrazek z jego mszy prymicyjnej. Ma go
moja kuzynka, Helenka Pliñska z ¯arnowca, która dosta³a ten obrazek
od cioci Gusty Proenowej ze Swarzewa. Na awersie obrazka jest umieszczony krzy¿ z wizerunkiem ukrzy¿owanego Chrystusa na tle jerozolimskich zabudowañ. W podpisie za wezwanie: O Jezu mój! Mi³osierdzia!
Na rewersie za od samej góry cytat Z ³aski Bo¿ej jestem to, com jest.
I.Kor.15.10. Dalej informacja: Pami¹tka pierwszej Ofiary Mszy w., któr¹
odprawi³ ks. Jan Plinski dnia 5 kwietnia 1900 r. w kociele parafialnym
w Swarzewie. U do³u modlitwa: Jezu cichy i Serca pokornego, uczyñ
serce moje podobném do Serca Twego. (300 dni odpustu). Przytaczam
ten opis w ca³oci ¿eby pokazaæ, jak g³êboki by³ patriotyzm wród Kaszubów. Przecie¿ by³ to wówczas okres ostrego kulturkampfu, a jednak obrazek prymicyjny zosta³ opisany w jêzyku polskim.
O ksiêdzu Janie Pliñskim, który odprawia³ swoj¹ pierwsz¹ mszê w.
w Swarzewie opowiedzia³em proboszczowi. Okaza³ du¿e zainteresowanie spraw¹ i odnalaz³ notkê biograficzn¹ w dziele ks. Henryka Mrossa
S³ownik biograficzny kap³anów Diecezji Che³miñskiej wywiêconych
w latach 1821-1920 (Wyd. Bernardinum, Pelplin 1995). Pozwalam sobie obszerne fragmenty z tej notki zacytowaæ. Ks. Jan Pliñski kszta³ci³
siê w Collegium Marianum w Pelplinie (1885-88) i w gimnazjum wejherowskim (matura 1895). Studiowa³ na uniwersytecie we Fryburgu Bad.
i w Seminarium Duchownym w Pelplinie (od 1896), gdzie otrzyma³
1 IV 1900 wiêcenia kap³añskie. Po wikariacie w Brodnicy kontynuowa³
studia na uniwersytecie we Wroc³awiu (wpis 5 V 1902) i na podstawie
rozprawy Die Probleme historischer Kritik in der Geschichte des ersten
Preussenbischofs, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Deutschen
Ritterordens (druk. Breslau 1903) uzyska³ doktorat teologii. Zosta³
wikarym w Gdañsku (Nowy Port), w w. Wojciechu, Sopocie; jako wikary w Grudzi¹dzu by³ prezesem Tow. Czeladzi Katolickiej (1906-07), o¿ywiaj¹c jego dzia³alnoæ. Od 1908 by³ kapelanem w marynarce wojennej
w Wilhelmshafen, nastêpnie Flensburgu, od 1920 w Kilonii. Zmar³ w Kilonii 3 VII 1952.
Na zakoñczenie mojego pobytu na plebani poczêstowany zosta³em kaw¹
z sêkaczem oraz jagodami z cukrem i mlekiem. Ja mleka od kilku lat nie
u¿ywam ze wzglêdu na skazê mleczn¹. Nie trawiê laktozy. Podczas lunej

rozmowy z proboszczem poprzypominalimy sobie nieco odleg³e czasy.
Okaza³o siê, ¿e ju¿ od dwudziestu lat ksi¹dz Stanis³aw Majkowski jest
proboszczem w Swarzewie. Obj¹³ probostwo po mierci ks. Lucjana
Dambka, który by³ m³odszym bratem Antoniego; o pogrzebie
ks. Antoniego wspomina³em wczeniej. Pokój gdzie teraz siedzielimy
w dawnych latach s³u¿y³ do pracy parafialnej proboszczowi. Pamiêtam,
by³ tam du¿y stó³ pod oknem, przy którym mój ojciec czêsto zasiada³
z proboszczem do pracy administracyjnej. Ojciec prowadzi³ buchalteriê
w parafii. Do pokoju tego, jak dawniej wchodzi siê z obszernego
przedpokoju. Drzwi z lewej strony prowadzi³y do salonu, teraz do jadalni,
w której przed chwil¹ przegl¹da³em w³anie ksiêgi chrztów, drugie za
drzwi, bli¿ej okna prowadzi³y do sypialni ks. proboszcza. Okazuje siê,
¿e w dalszym ci¹gu za tymi drzwiami mieci siê sypialnia
proboszczowska. Po drugiej stronie znajdowa³a siê kuchnia z oknami
wychodz¹cymi na podwórze. Ilekroæ przychodzi³em na plebaniê jako
dziecko, kroki swoje kierowa³em do kuchni, w której zawsze krz¹ta³a
siê kucharka; nie pamiêtam dok³adnie imienia. By³a to chyba pani Frania.
Osob¹, która czuwa³a nad wszystkim by³a pani Stasia, siostra ksiê¿y
Antoniego i Lucjana. Na imiê mia³a Anastazja. By³a postawn¹ kobiet¹.
W kociele siadywa³a w stallach po lewej stronie o³tarza. Dawniej
w zwyczaju bywa³o, ¿e zwykle która z sióstr w rodzinie powiêca³a siê
dla swojego brata, je¿eli zostawa³ ksiêdzem, aby byæ u niego gospodyni¹.
Tak by³o z pani¹ Stasi¹. Ludzie jednak mówili, ¿e traktowa³a ten zwyczaj
jako dopust bo¿y. Po mierci swojego drugiego brata w dalszym ci¹gu
mieszka³a w Swarzewie na plebani i jak mówi³ mi ksi¹dz proboszcz
Majkowski bêd¹c ju¿ star¹ i schorowan¹ kobiet¹ wspomina³a z ¿alem,
¿e musia³a odmawiaæ rêki wielu staraj¹cym siê o ni¹, poniewa¿ gosposia
przy ksiêdzu nie mog³a byæ osob¹ zamê¿n¹.
Ze Swarzewa pojecha³em na cmentarz do £ebcza. Zdj¹³em wówczas
wymiary p³yty nagrobnej, na której bêd¹ umieszczone dane o moich
dziadkach. Obok nazwiska i imienia tak¿e daty urodzenia i mierci
najpierw oczywicie dziadka a poni¿ej babci. Babcia Wiktoria z domu
Jeka urodzi³a siê 11 grudnia 1877 roku w Ostrowie, a zmar³a 2 grudnia
1957 roku w £ebczu. Pamiêtam j¹ jako osobê niewielkiego wzrostu.
Przyje¿d¿a³a czasami do nas do Swarzewa. Utkwi³y mi w pamiêci dwa
epizody z tamtych czasów. Liczy³a zawsze po niemiecku, chocia¿ gdy
kto pyta³ o godzinê to odpowiada³a po kaszubsku. Pomagaj¹c mojej
mamie w przygotowaniach do obiadu zwykle obiera³a ziemniaki. Przy

tej robocie co chwilê zasypia³a; niekiedy nawet tak, ¿e nie tylko ziemniak
nie do koñca obrany wypada³ jej z d³oni ale równie¿ nó¿, którym
ziemniaki obiera³a. Dziadka oczywicie nie zna³em, poniewa¿ gdy
dziadek zmar³ ja mia³em zaledwie nieca³e dwa lata.
Od kilku ju¿ lat nosi³em siê z zamiarem przeniesienia ojca na cmentarz
w Sopocie. W dniu pogrzebu mojej mamy, czyli 30 lipca 1986 (wtorek)
zasugerowa³ mi to doæ jednoznacznie mój bliski przyjaciel, ks. Kazimierz
Kloskowski. Mama zmar³a w dzieñ swojej patronki, w. Anny, o godzinie
dziewi¹tej z rana. Zosta³a pochowana w mogile, któr¹ sobie na wiele lat
wczeniej wykupi³a na Cmentarzu Katolickim w Sopocie za namow¹
moich kuzynów Weroniki i Henryka Smardzewskich. Oni te¿ spoczywaj¹
na tym cmentarzu. Dopóki mój brat mieszka³ w Werblini nie by³o
problemu z dogl¹daniem grobu naszego ojca i grobów naszych dziadków
na cmentarzu w £ebczu. Grobem ojca, który usytuowany by³ miêdzy
mogi³ami Franciszka Bistrama a Paw³a i Anny Priebe, opiekowa³a siê
ponadto przez wiele lat pani Felicja Kry¿a, nasza bliska przyjació³ka,
s¹siadka gdy mieszkalimy w £ebczu. W ostatnim czasie wyranie
podupad³a na si³ach i ju¿ nie bardzo mo¿na by³o na ni¹ liczyæ. Po kilku
przesuwanych terminach ekshumacji, zosta³a ona dokonana w dniu
24 padziernika 2003. Pogoda wtedy by³a fatalna. By³o przenikliwie
zimno, temperatura nieco poni¿ej zera i ostry wiatr. W ekshumacji ze
strony rodziny uczestniczy³ mój brat i ja. Po rozkopaniu mogi³y ukaza³a
siê trumna, której wieko doæ ³atwo da³o siê zdemontowaæ. Samo drewno
by³o niele zachowane. Za zawartoæ znacznie gorzej. Do przygotowanej
wczeniej trumny, oczywicie o znacznie mniejszych rozmiarach ni¿
normalna, w³o¿ono niewielki fragment czaszki, koci miednicy i obie
koci udowe. Nic wiêcej z cia³a nie zachowa³o siê. Z ubioru równie¿ nic,
za wyj¹tkiem butów. By³y one wykonane, z pewnoci¹, z tworzywa
sztucznego i dlatego tak d³ugo przetrwa³y. Teraz ojciec le¿y na cmentarzu
w Sopocie razem z nasz¹ matk¹. Tego samego dnia do mogi³y babci
symbolicznie przenielimy prochy dziadka, którego grób usytuowany
by³ niedaleko trupiarni w drugim rzêdzie mogi³ obok grobu Micha³a
i Rozalii Glembin. Na wspólnej mogile dziadka i babci ustawiony zosta³
pomnik, który uprzednio sta³ na grobie naszego ojca.
Przed wyjciem z cmentarza poszuka³em mogi³y ciotki Agi. By³a
najstarsz¹ córk¹ moich dziadków. Spisa³em z nagrobka: Agnieszka Prena
ur. 11. XI. 1892, zm. 6. VI. 1979. Obok le¿y jej m¹¿, który zmar³ wiele lat

póniej. Na nagrobku jest niepe³ny napis. Brak daty mierci. Napisane
jest: Jan Prena ur. 8.7.1915. Uda³o mi siê znaleæ nagrobki mojego wujka,
brata matki. Spisa³em napisy: Gaffke Magnus ur. 13.12.1899, zm.
24.08.1979; ¿ona Tekla ur. 20.12.1905, zm. 18.01.1973; ich córka, Mi³osz
Brygida ur. 18.11.1928, zm. 22.07.2000. Wujostwo mieszka³o w £ebczu,
ju¿ prawie na skraju wsi. Brygida mia³a, o ile dobrze pamiêtam dwóch
braci (Zygmunta i Willego) oraz jedn¹ siostrê Halinê.

Pi¹tek (30 lipiec 2004)
Dzi wpad³em na pomys³ jak skonstruowaæ nasze drzewo genealogiczne.
Zwykle robi siê to od jednego przodka, a potem jego potomkowie
powoduj¹, ¿e drzewo to siê rozrasta daj¹c szereg odga³êzieñ. W takim
ujêciu trzeba znaæ tzw. za³o¿yciela rodu. Nale¿y siê wówczas odnieæ do
jednego przodka i tym samym do jednego rodowodu. Moje dotychczasowe
dociekania w tym zakresie s¹ doæ ograniczone i trudno mi jest wskazaæ
na za³o¿yciela rodu. Trzeba go dopiero znaleæ. A poza tym wg³êbiaj¹c
siê w powi¹zania rodzinne widaæ jak te koligacje zazêbiaj¹ siê.
Zdecydowa³em siê wiêc na tworzenie drzewa genealogicznego w dwóch
kierunkach poczynaj¹c od moich rodziców, ku przesz³oci i ku przysz³oci.
Odcinek ku przysz³oci jest doæ prosty. Moi rodzice mieli dwóch synów.
Mój brat Jerzy o¿eni³ siê z Mari¹ Wierzba i maj¹ dwójkê dzieci Iwonê
i Aleksandra. Iwona wysz³a za m¹¿ za Leszka Parzychowskiego i maj¹
jednego syna Kamila. Jej m¹¿ niestety zmar³ przedwczenie, maj¹c
zaledwie 52 lata. Aleksander o¿eni³ siê z Ann¹ Kupisiewicz i maj¹ syna
Bartosza. Malutka dzidzia, liczy sobie nieca³e pó³ roczku. Ja o¿eni³em
siê z Halin¹ Burza i mamy jednego syna Roberta, który w tym roku,
5 listopada, bêdzie obchodziæ osiemnastkê.
Id¹c ku przesz³oci wiem, ¿e moja matka mia³a jednego brata Magnusa
i dwie siostry, Agnieszkê i Helenê. Agnieszka objê³a gospodarstwo po
dziadkach, a Helena wst¹pi³a do klasztoru w Wiedniu i tam w doæ
m³odym wieku zmar³a. Rodzicami mojej babki ze strony matki byli Jeka
Maciej i Rozalia Parchem. O nich wiem niewiele. Kiedy na pocz¹tku lat
siedemdziesi¹tych odwiedza³em wraz z moj¹ mam¹ jej kuzynów
w Ostrowie ko³o Karwi, sk¹d pochodzi³a moja babcia, Wiktoria z domu
Jeka. O rodzicach mojego dziadka ze strony mamy wspomina³em ju¿
wczeniej.

Mój ojciec mia³ liczne rodzeñstwo. Mówi³o siê w rodzinie, ¿e by³y to
cztery siostry: Augustyna, Weronika, Franciszka i Maria oraz czterej
bracia: Jan, Juliusz, Augustyn i Antoni. Rodzicami mojego ojca byli Plinski
Juliusz i Góra Franciszka (pisownia nazwisk wed³ug odpisu skróconego
aktu ma³¿eñskiego moich rodziców wydanego w Strzelnie w dniu 20 maja
1963 roku) . Mój dziadek pochodzi³ z du¿ego maj¹tku rolnego w Zdradzie.
Mia³ liczne rodzeñstwo. Wed³ug W³adzi Magulskiej z domu Rekowskiej,
mojej kuzynki z Wrzeszcza, o której ju¿ wczeniej wspomina³em, byli to:
Marianna, Józef, Marcin, Micha³, Antoni, Jakub, Augustyna i jeszcze jedna
siostra, której imienia nie mog³a sobie przypomnieæ. Wysz³a bodaj¿e za
m¹¿ za Detlafa z Dar¿lubia. Marianna, która by³a chyba najstarsz¹
sporód rodzeñstwa wysz³a za m¹¿ za Józefa Hintzke ze Swarzewa. Jest
to pradziadek W³adzi. Gdy ¿eni³ siê z Mariann¹ by³ wdowcem z dwoma
synami. Jednym z nich by³ Jan, który zmar³ jako kawaler, a drugim Józef
 dziadek W³adzi. O Józefie Pliñskim ze Zdrady niewiele co wiadomo.
Jedynie chyba tyle, ¿e by³ w³acicielem gospodarstwa. S¹dzi W³adzia, ¿e
mo¿e w³anie on jest ojcem Józefa Pliñskiego ze Swarzewa. Wiadomo
jednak tyle, ¿e po mierci Józefa, z jego ¿on¹ o¿eni³ siê Jakub, m³odszy
brat Józefa i tym samym przej¹³ gospodarstwo w Zdradzie. Z ma³¿eñstwa
po Jakubie byli: Józef, który mia³ ¿onê z Semerlingów, Augustyn  krawiec,
Lisna³owa z Po³czyna, Klebowa z Gnie¿d¿ewa (¿ona Ksawra Kleby),
Bigotowa w Po³chowie. Po mierci swojej ¿ony Jakub o¿eni³ siê z Otyli¹
(?) Mudlau ze Strzelna. Z tego ma³¿eñstwa by³a trójka dzieci: Gerard 
rzenik w Gdyni (?), Wanda, która wysz³a za m¹¿ za Paw³a Konkola
z Kunicy i tam razem zamieszkali. By³o to ma³¿eñstwo bezdzietne.
Trzecim z rodzeñstwa by³ Józef  lusarz, nauczyciel w szkole zawodowej
w Pucku. Po mierci Jakuba, jego ¿ona sprzeda³a gospodarstwo.
Transakcja by³a doæ niefortunna, poniewa¿ termin sprzeda¿y zbieg³
siê z reform¹ monetarn¹ Grabskiego w 1924 roku. Pliñska dosta³a od
Boliny (tak chyba nazywa³ siê nabywca) bodaj¿e walizkê marek polskich,
za które po wymianie otrzyma³a niewiele z³otówek (stopa wymiany
wynosi³a 1,8 mln marek polskich za 1 z³otego). Ceny wówczas zaszala³y
i za uzyskane pieni¹dze niewiele co by³a w stanie kupiæ. Przy
gospodarstwie w Zdradzie by³ m³yn wodny, którym zajmowa³ siê Marcin
Pliñski, brat Józefa i Jakuba. Niestety Marcin i jego brat Micha³ zmarli
jako m³odzieñcy. W³adzia twierdzi, ¿e po ostrym przeziêbieniu, którego
nabawili siê na polowaniu. Ich brat Antoni wraz ze swoj¹ ¿on¹ Ann¹
mieli do¿ywocie przy gospodarstwie i mieszkali obok w niedu¿ym domku

o pruskich cianach. No i w gronie tamtego rodzeñstwa Pliñskich
w Zdradzie by³ Juliusz, mój dziadek oraz Augustyna (*19.06.1859
+21.05.1948), babka W³adzi. Augustyna zarêczy³a siê z przedsiêbiorc¹
z Gdañska o nazwisku Voss(?). Gdy o tym dowiedzia³a siê jej starsza
siostra Marianna spowodowa³a zerwanie zarêczyn i zeswata³a j¹ z synem
swojego mê¿a, Józefem Hintzke  juniorem. lub odby³ siê 30 stycznia
1888 roku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿yli d³ugo i szczêliwie, gdy¿ po
piêædziesiêciu latach odby³y siê jubileuszowe z³ote gody, pod koniec
stycznia w 1938 roku. Podczas uroczystego obiadu wnuczêta
deklamowa³y wierszyki z ¿yczeniami. Jeden z nich, dziêki uprzejmoci
W³adzi Magulskiej pozwalam sobie przytoczyæ.
Szanowni Jubilaci!
Kiedy siê dzisiaj wszyscy raduj¹
Wszyscy Wam serdecznie winszuj¹,
To i ja stajê tak¿e do szeregu sam
I opowiem krótko, co na sercu mam.
Jak to panna Augusta w Mehauermühle mieszka³a
Tam siê z m³odym panem Vosem zapozna³a,
Z którym to siê te¿ nied³ugo zarêczy³a
Lecz nied³ugo, bo trzy dni radoæ by³a,
Bo gdy siê siostra Maryczka o tem dowiedzia³a
Zaraz siê o inne nalo¿enie postara³a.
Jest to Józef Hincka nam dobrze znany
Przez swarzewskich ludzi, bardzo szanowany,
Który to po zalubinach z August¹ w Mechowie
Odzyska³ znowu utracone zdrowie.
Teraz o lubnej sukience wspomnieæ wypada
Oj, by³o to zmartwienie dla panny m³odej nie lada
Kiedy to siê Augucie sukienka nie podoba³a
A¿ dwa razy do miasta po inn¹ jecha³a
Ale nie by³o sukienki z dêbowemi listami
Wiêc wziê³a z powrotem w deseñ z oczami,
W któr¹ to Józefowa Augusta ukochana, mi³a
Po piêdziesiêciu latach siê piêknie ustroi³a.
Na drugi dzieñ m³odzi ma³¿onkowie jad¹,
I ksi¹dz B¹czkowski na czele z wielk¹ parad¹,
Do Swarzewa, a tu z ksiêdzem Gollnikiem siê witaj¹
I tu w³asne ognisko sobie zak³adaj¹.

Wiêc w imiê Bo¿e rozpoczyna siê ich praca,
A Bóg b³ogos³awiestwem ich dom wzbogaca
Da³ Wam zdrowie, ¿ycie i wszelki dostatek
Obdarzy³ Was tak¿e omorgiem dziatek
Z których jest wnuków du¿o na oko³o Was tu,
Wszystkich razem dziewcz¹t i ch³opców osiemnastu
Które Was naoko³o szczêliwie otaczaj¹
Niech ¿yj¹! niech ¿yj¹! niech ¿yj¹ wo³aj¹.

Niedziela (1 sierpnia 2004)
O godzinie 11.30 odprawiona zosta³a msza w. w intencji mê¿a Iwonki,
Leszka Parzychowskiego w pierwsz¹ rocznicê jego mierci. Na parkingu
przed kocio³em pod wezwaniem w. Wawrzyñca w Gdyni na Karwinach
spotkalimy najpierw Jolê z rodzin¹. Jola jest kuzynk¹ Iwonki ze strony
jej matki. Akurat podjechali. Jola prowadzi³a ich Fiata-Mareê, Obok niej
w samochodzie siedzia³ jej m¹¿ Marian, a z ty³u ich dwie córki. Pamiêtam
je jako ma³e sympatyczne dziewczynki, gdy spotykalimy siê na
rodzinnych uroczystociach w domu u Iwony, a wczeniej jeszcze w domu
mojego brata w Werblini, gdy ¿y³a Marysia, moja bratowa. Potem
przyjecha³a Iwona ze swoim synem Kamilem, bardzo ¿ywym
i sympatycznym siedmiolatkiem. Razem z nimi przyjecha³ równie¿ mój
brat Jurek. Gdy mielimy siê ju¿ iæ do kocio³a na parking wjecha³ Olek
z ¿on¹ i ich piêciomiesiêcznym Bartoszkiem.
Przy wyjciu z kocio³a, po mszy zauwa¿ylimy w t³umie Marka
Biernackiego, ministra sprawiedliwoci w rz¹dzie Jerzego Buzka, jak
siêga³ po egzemplarz Gocia Niedzielnego. Do kupna tego tygodnika
zachêca³ ks. proboszcz w komunikatach duszpasterskich pod koniec mszy
ze wzglêdu na dwa artyku³y. Jeden dotycz¹cy ca³unu turyñskiego, a drugi
powstania warszawskiego, w którym omówione by³o dzie³o Normana
Daviesa, wydane w³anie w zwi¹zku z obchodami 60-tej rocznicy
wybuchu tego powstania.
Przed kocio³em nieopodal wyjcia zebra³a siê spora grupka ludzi
z ma³ymi dzieæmi. Ze zdziwieniem patrza³em jak mój brat Jurek wita siê
z nimi bardzo kordialnie. Pewnie to czêæ rodziny  pomyla³em. Ja ich
nie zna³em. Ale wkrótce okaza³o siê, ¿e oni mnie znaj¹. Byli to kuzynowie

Iwony, Trederowie, siostra i brat Joli ze swoimi rodzinami. Ostatni raz
widzia³em ich wiele lat temu, gdy byli jeszcze ma³ymi dzieæmi. Od tamtego
czasu bardzo siê zmienili. By³ okres, kiedy raz w roku mia³em okazje
bywaæ u Trederów w Ty³owie. Bywa³o to w dzieñ Wszystkich wiêtych.
Jako jedyny wówczas w rodzinie posiadacz samochodu mia³em na ten
dzieñ specjalne zadanie. Rozwozi³em rodzinê po cmentarzach. Najpierw
zawozi³em do £ebcza moj¹ mamê, która zostawa³a na obiedzie u dawnej
naszej s¹siadki Felicji Kry¿owej. Ja za jecha³em do Werblini. Tam u moich
braterstwa czeka³ na mnie obiad. Po obiedzie ³adowa³em ca³¹ rodzinê
brata do samochodu. Zawozi³em ich do Ty³owa pod dom Trederów.
Z samochodu wysiada³a tam Marysia, ¿ona Jurka wraz z ich córk¹
Iwonk¹. Sz³y potem z ca³¹ rodzin¹ na grób ich dziadka, ojca Marysi.
Pozostali pasa¿erowie, a mianowicie Jurek i jego syn Ole jechali ze mn¹
do £ebcza. W £ebczu, o drugiej po po³udniu odprawiana by³a msza
w kociele, w której zawsze uczestniczy³ Jurek z Olesiem. My, tzn. ja
z mam¹ obowi¹zek uczestnictwa we mszy odbywalimy u siebie w Gdyni,
z rana przed wyjazdem. Po mszy rusza³a z kocio³a w £ebczu procesja
na cmentarz, do której zwykle do³¹czalimy. Towarzyszy³a nam pani
Felicja. Po nabo¿eñstwie na cmentarzu jechalimy we czwórkê, moja
mama, brat Jurek i jego syn Ole do Ty³owa. Tam czeka³a na nas
wystawna kolacja, w której oprócz rodziny Trederów, czyli rodziny siostry
¿ony Jurka, Broni, bra³a udzia³ ich matka pani Wierzbowa oraz
mieszkaj¹ca w tym samym domu siostra Jana Tredera z mê¿em. Kolacja
na ogó³ by³a dobrze pokropiona wódk¹. Ta uroczystoæ rodzinna zwykle
trochê siê przeci¹ga³a. Po odwiezieniu rodzinki do Werblini, do domu
w Gdyni docieralimy bardzo póno. Wówczas dzieñ Wszystkich wiêtych
by³ dla mnie pracowity. Mimo to bardzo mile wspominam tamte chwile.
Po z³o¿eniu kwiatów, zapaleniu zniczy i odmówieniu w milczeniu
modlitwy nad mogi³¹ Leszka, skierowalimy siê ku wyjciu z cmentarza.
Szed³em z Jol¹, kuzynk¹ Iwonki. Wspomnielimy jej matkê, która ju¿ od
13 lat nie ¿yje. Zmar³a na raka. Rodzeñstwo Joli ca³kiem niele sobie
w ¿yciu poradzi³o. Bracia siê po¿enili, siostry powychodzi³y za m¹¿.
Wszyscy maj¹ ju¿ dzieci. Ronie nowe pokolenie.
Pojechalimy w szeæ samochodów do Hotelu Nadmorskiego. Zaprosi³a
nas tam Iwona na kawê. W restauracji przygotowano dla nas d³ugi stó³.
By³o nas razem z dzieæmi osiemnacie osób. Gdy zasiedlimy do sto³u
dowiedzielimy siê, ¿e Iwona zmieni³a zdanie i serwuje nam obiad.

Kelnerki poda³y karty menu. Zaczêlimy czytaæ. Proponowane potrawy
by³y bardzo przedziwnie nazwane. Jest to maniera drogich restauracji.
Jednak gdy zobaczylimy jakie s¹ ceny tych zmylnie nazwanych potraw,
zrobi³o siê wszystkim jako nieswojo. Kto z goci mia³ ochotê na zwyk³y
barszczyk. Niestety, tak prostej zupy nie przewidziano w tym lokalu.
W karcie by³y tylko do wyboru dwie zupy-kremy, jedna po osiemnacie,
a druga po dziewiêtnacie z³otych. Ostatecznie Iwona zamówi³a dla
wszystkich jeden zestaw. Krem dwukolorowy bia³y i zielony z broku³
z ³ososiem oraz kurczak z ro¿na z frytkami i zestawem surówek. Podczas
obiadu toczy³a siê sympatyczna rozmowa. Iwona opowiada³a o swoim
tygodniowym pobycie na wyspie Rodos. W³anie dzi rano wróci³a
stamt¹d. Obok po lewej mojej stronie siedzia³a ¿ona Romka,
najm³odszego brata Joli. Bardzo mi³a i sympatyczna pani. Powiedzia³a,
¿e dobrze zna Wejherowo i chcia³aby wiedzieæ gdzie mieci siê moja
szko³a i jak siê nazywa. Powiedzia³em jej, ¿e jest to Kaszubsko-Pomorska
Szko³a Wy¿sza i znajduje siê przy ulicy Dworcowej 7 w starym
historycznym budynku. By³ on pierwsz¹ siedzib¹ Urzêdu Morskiego po
pierwszej wojnie wiatowej. W podwórku znajduj¹ siê jeszcze stajnie,
w których trzymano konie. W³anie koni u¿ywano wówczas do
patrolowania wybrze¿a. Obecnie obiekt ten jest bardzo zdewastowany.
Ostatnio s³u¿y³ on jako budynek warsztatowy, w których odbywa³y siê
zajêcia praktyczne dla uczniów Technikum Elektrycznego. W tym
budynku parê lat temu praktyki uczniowskie odbywa³ mój bratanek Ole,
który codziennie doje¿d¿a³ z Werblini do szko³y redniej, w³anie do
Technikum Elektrycznego w Wejherowie.

Poniedzia³ek (2 sierpieñ 2004)
Z ¯arnowca zadzwonili przed po³udniem z informacj¹, ¿e zmar³ mój
kuzyn Teofil Soko³ek, syn Marii, siostry mojego ojca. Pamiêtam j¹
z dzieciñstwa. Ciotka Marika, tak do niej siê zwraca³o, mieszka³a
w niedu¿ym domu, nieco oddalonym od g³ównej ulicy, w g³êbi za
kapliczk¹ z figurk¹ Matki Boskiej. Kapliczka ta usytuowana jest mniej
wiêcej w centrum wsi. By³a to typowa wiejska chata, w po³owie s³u¿¹ca
jako dom mieszkalny, za druga po³owa s³u¿y³a jako pomieszczenia
gospodarcze z przeznaczeniem przede wszystkim na oborê. Pamiêtam,
¿e nocowalimy z ojcem kilka razy w tym domu. To co mi utkwi³o
w pamiêci, to wielka serdecznoæ, która emanowa³a od ciotki. Mieszka³y

z ni¹ dwie jej córki, starsza Anna, która doje¿d¿a³a do pracy do
Szkunera we W³adys³awowie i m³odsza El¿bieta (mówiono na ni¹
Béta); ona pracowa³a w gospodarstwie. By³o to niedu¿e gospodarstwo.
Zabudowania tego gospodarstwa by³y chyba osadzone na podmok³ym
terenie. Pamiêtam, ¿e zawsze po deszczu wokó³ domu tworzy³y siê
rozleg³e ka³u¿e.
Pogrzeb Teofila bêdzie w rodê o godzinie 10.00. Wybieram siê tam z moj¹
rodzin¹ i bratem. Z pewnoci¹ bêdzie to wa¿ne spotkanie rodzinne.

roda (4 sierpnia 2004)
Wjechalimy do ¯arnowca. Na wysokoci dawnej poczty, która mieci³a
siê w budynku pañstwa Schmidtów, gdzie teraz mieszka rodzina Teofila,
spotkalimy Helenkê Pliñsk¹, nasz¹ kuzynkê. Aktualnie jest tam tylko
tzw. punkt pocztowy. Zatrzyma³em siê. Zaprosilimy j¹ do samochodu.
By³a bardzo zaskoczona. Nie spodziewa³a siê nas w tym miejscu, ale
jednoczenie uradowa³a siê, ¿e nas spotka³a bo nie musia³a iæ do
kocio³a na pieszo. Dziêki nam zd¹¿y³a na czas na uroczystoæ
pogrzebow¹. A nam pos³u¿y³a jako przewodnik w znalezieniu prostej
drogi do kaplicy cmentarnej, gdzie wystawione by³y zw³oki. Kaplica ta
zosta³a urz¹dzona pod dzwonnic¹. Ca³e szczêcie, ¿e by³a z nami Helenka,
gdy¿ zewnêtrzne wejcie do tej kaplicy wcale nie jest ³atwe do
odnalezienia. Mieci siê ono ca³kiem pod wie¿¹ od strony jeziora na
koñcu cmentarza. Z okresu gdy spêdza³em jako dziecko wakacje
w ¯arnowcu wejcie to nigdy nie funkcjonowa³o. Pomieszczenie,
w którym teraz wystawiona by³a otwarta trumna, dawniej s³u¿y³o jako
sk³adnica ró¿nych rupieci. Wiem o tym, gdy¿ przez to pomieszczenie
wchodzi³o siê na chór. W tamtych latach, gdy bywalimy z moim ojcem
na odpustach w. Anny, to zawsze na uroczyst¹ sumê sz³o siê na chór.
Koció³ wtedy by³ bardzo przepe³niony, natomiast na chórze mogli
przebywaæ tylko chórzyci i wyj¹tkowi gocie. Do takich goci zalicza³
siê mój ojciec, nie tylko jako kolega po fachu organisty z ¯arnowca ale
równie¿, a mo¿e przede wszystkim jako jego przyjaciel z dawnych lat.
Z panem Zielonk¹ znali siê jeszcze z dzieciñstwa. Pamiêtam, ¿e bardzo
go ceni³ jako wietnego muzyka i fachowca znaj¹cego siê na budowie
i dzia³aniu organów. Przyje¿d¿a³ kilka razy do Swarzewa, aby nastrajaæ
organy.

Przed wejciem do kaplicy sta³o st³oczonych kilkanacie osób. Helenka
usi³owa³a siê dostaæ do rodka. Przeciskaj¹c siê w t³umie, zesz³a po
kilku stopniach, przyklêk³a. Po nied³ugiej chwili wróci³a. Powiedzia³a,
¿e tam bardzo duszno. Jednak g³ówny cel wejcia do rodka zosta³ przez
ni¹ osi¹gniêty. Zobaczy³a otwart¹ trumnê i mog³a stwierdziæ, ¿e
nieboszczyk bardzo ³adnie wygl¹da. To samo powiedzia³ Jurek w czasie
stypy, dodaj¹c, ¿e teraz w zak³adach pogrzebowych to mog¹ cuda
wyczyniaæ z nieboszczykami.
Po uroczystej mszy pogrzebowej kondukt uda³ siê do mogi³y. W ¯arnowcu
w dalszym ci¹gu grzebie siê zmar³ych na cmentarzu przykocielnym.
Przed z³o¿eniem trumny do grobu przemówi³ szef ko³a Zwi¹zku
Represjonowanych Politycznie ¯o³nierzy-Górników. Wspomnia³ o tym,
¿e Teofil zosta³ w ramach s³u¿by wojskowej przymusowo skierowany do
pracy w kopalni, jako tzw. element ideowo niepewny. By³a to akcja
obejmuj¹ca pierwsze lata powojenne. Wiele m³odych ch³opaków nie
przygotowanych do pracy w górnictwie, pod ziemi¹, nie wytrzymywa³o
morderczych warunków i ginê³o. Inni wracali z³amani na duchu
i schorowani. On jako syn ziemi kaszubskiej nie da³ siê z³amaæ i zosta³
wierny swoim korzeniom i wierze rodziców, ale tamten czas z pewnoci¹
odcisn¹³ swoje piêtno na jego zdrowiu, jak wspomnia³ przemawiaj¹cy
pan Jan Pszenny. O tym epizodzie z ¿ycia Teofila nie wiedzia³em. Odk¹d
jako wiadome dziecko jedzi³em do wujka Antoniego, to pamiêtam go
jako naczelnika poczty w ¯arnowcu. Poczta wtedy mieci³a siê niedaleko
kocio³a, w domu naprzeciw sklepu i dawnej karczmy u ¯aczków. Na
pogrzebie obecna by³a delegacja pocztowców ze sztandarem
Solidarnoci pocztowej. Teofil by³ te¿ zaanga¿owanym cz³onkiem
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. ¯egnali go wiêc stra¿acy z honorami. Przy
trumnie pe³nili wartê, a gdy opuszczano j¹ do do³u zawy³y syreny
stra¿ackie.
Rodzinie sk³adano kondolencje. Obecny by³ na pogrzebie Kazimierz
Plocke, pose³ ziemi krokowskiej, by³y wójt gminy Krokowa. Na cmentarzu
zrobi³o siê ju¿ pustawo. Ludzie zaczêli rozchodziæ siê. Ja z moj¹ rodzink¹
i Helenka poszlimy na groby jej rodziców. Spisa³em z pomników napisy:
Antoni Pliñski (19.10.1895  24.12.1972); El¿bieta  ¿ona (22.2.1898 
24.3.1981) i Roman  ich syn (18.11.1936  18.3.1986). Wycofuj¹c siê
ku g³ównej alejce natkn¹³em siê na Jadwisiê z Nadola. By³a razem ze

swoim mê¿em Henrykiem Kamiñskim i ich chyba najm³odszym synem.
Poprosi³em j¹ aby zaprowadzi³a mnie na groby swoich rodziców. Jestem
z nimi krewny poprzez jej matkê Anielê Mach, która by³a córk¹ Augustyny
najstarszej siostry mojego ojca. Równie¿ tu spisa³em napisy z nagrobków:
Aniela Rutz z domu Mach (14.4.1910  15.7.1984), jej m¹¿ Klemens
Rutz (1.3.1902  28.2.1989). Obok le¿y ich syn, a brat Jadwigi, Hubert
Rutz (30.4.1952  20.5.1974). Zgin¹³ tragicznie w wypadku drogowym.
Jecha³ z fur¹ piasku na budowê ich domu szos¹ z Gniewina. Co siê
sta³o, ¿e wóz siê wyczepi³ z koni, które sp³oszone przypêdzi³y same do
domu, za wóz siê przewróci³ i przygniót³ Huberta. Ma³o tego ¿wir z wozu
przysypa³ go. Znaleziono go martwego. Jadwiga mia³a jeszcze jednego
brata, który te¿ zgin¹³ tragicznie jako ma³e dziecko. Pobieg³ za ojcem do
jeziora, przewróci³ siê w wodzie i utopi³ siê. Mówiono, ¿e to kara bo¿a,
bo Klemens robi³ Anieli wyrzuty gdy urodzi³a siê Jadwisia. Chcia³ mieæ
koniecznie syna  nastêpcê. Niestety obaj synowie za jego ¿ycia zginêli.
Stypa odby³a siê w Domu Kultury w Wierzchucinie. Zebra³o siê tam
bardzo du¿o ludzi. W najbli¿szym naszym s¹siedztwie przy stole siedzia³
Józef Soko³ek, brat Teofila, ze swoj¹ ¿on¹ Lidi¹. Zapraszali nas do
Domatowa (ul. Lipowa 13). Przy stole z boku siedzieli synowie El¿biety,
siostry Teofila (mówi³o siê na ni¹ Béta): Ada, Jacek i Janek. El¿bieta
zmar³a na raka (czerniaka skóry) sporo lat temu. Po drugiej stronie sto³u
siedzia³a najstarsza siostra Teofila, Anna w otoczeniu swoich trzech
córek: Marysi, Ani i Ewy. By³a równie¿ na pogrzebie jej najstarsza córka
Irena, z któr¹ siê znam jeszcze z dzieciñstwa, z okresu gdy mieszkalimy
w Swarzewie. Spotka³em j¹ w kociele. Stalimy razem w tej samej kolejce
do spowiedzi. Nie by³o jej na stypie, bo zaraz po pogrzebie pojecha³a ze
swoim mê¿em Antkiem do szpitala w Gdyni-Red³owie na umówione
wczeniej badania lekarskie. Antek powa¿nie choruje; mia³ raka oka.
Na pogrzebie nie by³o Micha³a, brata Ireny, o dwa lata m³odszego od
niej. Te¿ jest bardzo schorowany. Obok Helenki siedzia³a jej siostrzenica
Krysia ze swoim mê¿em Piotrem Piontke. Zapraszali nas do odwiedzenie
ich w Karwieñskich B³otach.
Uczestnicy biesiady pogrzebowej zjedli smaczny rosó³, kotlet schabowy
z ziemniakami i surówkami, za na deser ciasto z kaw¹ lub herbat¹ do
wyboru. Biesiadnicy zaczêli siê rozchodziæ. Podeszlimy wiêc po¿egnaæ
siê z ¿a³obnikami: z Luck¹ (=£ucja), wdow¹ po zmar³ym i z jej synem
Bogusiem oraz jego ¿on¹ Gabrysi¹. Bogu jest najm³odszym synem

Teofila, dwaj starsi Jurek i Tadzio zginêli tragicznie. Bogu aktualnie
pe³ni funkcjê so³tysa w ¯arnowcu oraz jest radnym powiatowym.
By³y tam dwie starsze panie, które mnie spotka³y ju¿ w kociele. To
matka i ciotka Marylki (dr Maria Groenwald) z Mrzezina. Marylka pracuje
na moim wydziale w Uniwersytecie i jest ju¿ po doktoracie. Czas szybko
leci  wydaje siê, ¿e niedawno przyjmowana by³a na studia. Przy wyjciu
z lokalu spotka³em Boleskê, moj¹ kuzynkê, córkê wujka Juliusza, brata
mojego ojca. W³anie poprzez Boleskê spowinowacone s¹ z nasz¹ rodzin¹
te dwie panie, o których wy¿ej wspomnia³em. S¹ one kuzynkami Boleski
ze strony jej matki, Anieli Pliñskiej z domu Ceynowa z Odargowa. Aniela
mia³a czworo rodzeñstwa. Troje starszych. Byli to Marta, Gertruda
i Konstanty. W³anie Konstanty jest dziadkiem Marylki Groenwald
z Mrzezina. M³odszym od Anieli by³ Antoni, który o¿eni³ siê do Po³czyna.
Po mierci Ceynowy ich matka o¿eni³a siê z Budnikiem.
W drodze powrotnej zatrzymalimy siê ponownie na cmentarzu
w ¯arnowcu. Od jakiego czasu intryguj¹ mnie dwa ¿elazne krzy¿e
umieszczone przez proboszcza Jerzego Kuncê na wewnêtrznej stronie
muru cmentarnego. Jestem mu bardzo wdziêczny za sam pomys³
umieszczenia ich tam. Uratowa³ je w ostatniej chwili od ca³kowitego
zaginiêcia. Pamiêtam je z lat piêædziesi¹tych jak sta³y oparte o cianê
w pomieszczeniu pomocniczym przy gospodarstwie u wujka Antoniego.
Bodaj¿e ówczesny proboszcz ks. Stankowski(?) zaproponowa³ wujkowi
aby je zabra³ z cmentarza, poniewa¿ gdzie tam sta³y na uboczu. Uwa¿a³,
¿e s¹ one zwi¹zane z nasz¹ rodzin¹. Wujek nie bardzo wiedzia³ co z nimi
zrobiæ. Póniej, pamiêtam, z³o¿one by³y na zewn¹trz tego pomieszczenia.
Wed³ug opowieci Uli, ¿ony Romana Pliñskiego, w³anie Roman wywióz³
je z powrotem na cmentarz, ¿eby pos³u¿y³y jako ¿elazne zbrojenie dla
betonowego grobowca, szykowanego akurat w zwi¹zku z czyj¹ mierci¹.
Zauwa¿y³ to ks. proboszcz Kunza i kaza³ krzy¿e wyci¹gn¹æ, odkuæ
z betonu, oczyciæ i umieciæ w tym miejscu gdzie teraz wisz¹.
Ks. proboszcz okaza³ siê wspania³ym kustoszem zabytków, gdy¿ krzy¿e
te maj¹ walor zabytkowy.
Tak jak wczeniej wspomnia³em intryguj¹ mnie napisy na tych krzy¿ach.
Na jednym z nich jest napisane: Augustyn Pliñski obywatel z Kartoszyna
ur. w Zdradzie 14. Wrzenia 1847.r. umar³ 27. Sierpnia 1875.r., za na
drugim: Marya Magdalena z Tesmanow Pliñska ur. w Kartoszynie 8go

Maja 1844 r. um. tame 16go. Padziernika 1876 r. Napisy te
dokumentuj¹ jak wspania³¹ polszczyzn¹ pos³ugiwano siê na tych
terenach w latach szalej¹cego kulturkampfu i germanizacji Pomorza.
W oparciu o dotychczasow¹ genealogiê mojej rodziny nie mogê dojæ
czy ten¿e Augustyn Pliñski jest zwi¹zany z nasz¹ rodzin¹. Fakt, ¿e urodzi³
siê w Zdradzie lokuje go w krêgu naszej rodziny. Czy¿by do Kartoszyna
wywêdrowa³o dwóch Pliñskich ze Zdrady, poniewa¿ moi dziadkowie
Juliusz i Franciszka tak¿e mieszkali w Kartoszynie, gospodaruj¹c tam
na najwiêkszym gospodarstwie (gospodarstwo na trzy konie). W 1898
roku sprzedali to gospodarstwo i przenieli siê do ¯arnowca, gdzie kupili
nowo wybudowany przez ówczesnego proboszcza przestronny dom
i sporo ziemi z ³¹kami nad rzek¹ Pianic¹. Lasu, który przynale¿a³ do
gospodarstwa w Kartoszynie nie sprzedali. Mówi³o siê w rodzinie, ¿e
babci bardzo zale¿a³o na mieszkaniu w ¯arnowcu, ¿eby mieæ bli¿ej do
kocio³a. Mój dziadek Juliusz na pewno pochodzi³ ze Zdrady. Urodzi³ siê
tam wed³ug relacji wujka Antoniego w 1849 roku. Pochodzi³ z bardzo
du¿ego gospodarstwa rolnego liczonego na 12 koni. Moja kuzynka
W³adzia Magulska z domu Rekowska nie wspomina imienia Augustyn
wród rodzeñstwa mojego dziadka Pliñskiego, o czym pisa³em wczeniej.
Podeszlimy do mogi³y Teofila Soko³ka. By³a ju¿ uporz¹dkowana i ca³a
tonê³a w kwiatach. Trudno by³o nawet odczytaæ napis na krzy¿u, który
sta³ u wezg³owia. Brat mój odsun¹³ nieco kwiaty i mog³em wówczas
odczytaæ dane: * 4. 3. 1928; + 1. 8. 2004. Obok w tym samym szeregu
mogi³ le¿¹ jego dwaj synowie Jerzy (19.11.1956  22.7.1982) i Tadeusz
(20.5.1958  22.7.1982). Obaj, jak wspomina³em ju¿, zginêli tragicznie.
Pamiêtam ten dzieñ. By³o to ówczesne wiêto pañstwowe, 22 lipca; wtedy
jeszcze obchodzone. Pogoda tego dnia by³a s³oneczna, sprzyjaj¹ca
pla¿owaniu. Po po³udniu zerwa³ siê jednak wiatr z siln¹ fal¹ przybojow¹.
Jest to fala niebezpieczna, gdy¿ przy dnie ci¹ga wodê od brzegu w g³¹b.
Opowiadano, ¿e w³anie po obiedzie Jurek poszed³ do morza pop³ywaæ
sobie. Po jakim czasie us³yszano na brzegu jego krzyk wzywaj¹cy
pomocy. Nie zastanawiaj¹c siê wiele Tadek pobieg³ bratu na ratunek.
Obydwu poch³onê³a woda. Dopiero po paru dniach ich cia³a zosta³y
wyrzucone na brzeg, kilka kilometrów dalej.
W niedalekiej odleg³oci od mogi³y Teofila le¿y jego siostra El¿bieta (Béta)
(8. 4. 1925  8. 8. 1972) i jej m¹¿ Augustyn Lieske (5. 7. 1916  15. 11.
1986). W³anie ich trzech synów spotkalimy na stypie. Po d³ugich

poszukiwaniach uda³o siê nam odnaleæ mogi³ê rodziców Teofila. Zostali
pochowani w jednej mogile. Spisa³em z pomnika: Soko³ek Teofil (syn widaæ
mia³ imiê po ojcu): 20. 9. 1885  24. 8. 1938; Maria: 11. 1. 1891  26. 8.
1974. By³a z nami Krysia, siostrzenica Helenki Pliñskiej. Poprosi³em j¹
aby wskaza³a gdzie jest grób jej matki. Spisa³em z nagrobka: Stefania
Kur: 15. 12. 1928  29. XI. 1971. Helenka odnalaz³a grób Jana Macha
(24. 10. 1908  13. 09. 1970) i jego ¿ony Wandy z domu Kolp (20. 08.
1921  18. 08. 2003). Jan Mach by³ najm³odszym w rodzinie Józefa Macha
z Odargowa, za którego wysz³a za m¹¿ Augustyna, najstarsza siostra
mojego ojca. W tej rodzinie by³y jeszcze cztery córki: Aniela, która wysz³a
za m¹¿ za Rutza i osiedli³a siê w Nadolu; Weronika Smardzewska z Sopotu;
Maria (Marika) Okoñ z Kartoszyna i Gertruda, która o¿eni³a siê z Józefem
Rydzem z Po³czyna (zmar³a na raka, wczenie osierocaj¹c dzieci).

Sobota (14 sierpnia 2004)
Cztery dni temu wieczorem zadzwoni³a do nas Krysia z przygnêbiaj¹c¹
wiadomoci¹. Zmar³ jej ojciec Jan Kur. Wybralimy siê na pogrzeb w tym
samym sk³adzie co poprzednio. Jurek, mój brat przyjecha³ do nas do
domu o wpó³ do dziewi¹tej. Nie wiedzia³, ¿e pogrzeb bêdzie w ¯arnowcu,
dlatego zjecha³ do Sopotu tak wczenie. S¹dzi³, ¿e uroczystoci pochówku
bêd¹ odbywa³y siê w Majewie, gdy¿ tam Jan od wielu ju¿ lat mieszka³.
W kilka lat po mierci Stefci, Jan z rodzin¹ zamieszka³ w niedu¿ej
miejscowoci Majewo, le¿¹cej nieopodal Pelplina. Zosta³ tam przeniesiony
s³u¿bowo z ¯arnowca. W ¯arnowcu by³ szefem gorzelni i w budynku
gorzelni, na piêtrze by³o s³u¿bowe mieszkanie, które w³anie zajmowa³
z rodzin¹. Zaraz po lubie, który odby³ siê w latach piêædziesi¹tych przez
krótki czas mieszkali w Prusiewie. Odwiedza³em ich tam z moim ojcem
jako bardzo m³ody ch³opak. Krysia, najstarsza ich córka by³a wówczas
niemowlaczkiem. Doæ dramatyczne by³y dzieje tej rodziny. Wczenie
zmar³a ich matka. Chorowa³a niezbyt d³ugo. By³ to szybko rozwijaj¹cy
siê rak narz¹dów wewnêtrznych. Po jej mierci dzieci w³aciwie
pozostawione zosta³y same sobie. Co prawda, gdy mieszka³y w ¯arnowcu
mia³y oparcie w dziadkach i ciotce Helence. Równie¿ przez wiele lat
opiekowa³a siê nimi siostra Jana pani Fema (Eufemia Kur). Ale któ¿
móg³ wytrzymaæ z Janem. Charakter to on zawsze mia³ trudny, aczkolwiek
cz³owiekiem z natury to pewnie by³ dobrym. Po mierci ¿ony znalaz³
ucieczkê w wódce, choæ przedtem te¿ od kieliszka nie stroni³.

Pamiêtam ich wesele. Na lub do kocio³a spónilimy siê. By³o to
w rodku zimy i z powodu nie¿ycy poci¹g do Krokowej przyjecha³
z du¿ym opónieniem. Mówiono, ¿e podczas ceremonii lubnej zgas³a
wieca stoj¹ca przy klêczniku panny m³odej. Po latach, kiedy Stefka ju¿
nie ¿y³a, przypomnia³a ten fakt Helenka, twierdz¹c, ¿e by³ to znak
wró¿¹cy wczesn¹ mieræ jej siostrze. Uczta weselna by³a wspania³a. Goci
co niemiara, z pewnoci¹ oko³o setki. Tañczono w ostatnim pokoju od
ulicy. By³ to najwiêkszy pokój. Na jesieni tu¿ przed weselem po³o¿ono
tam nowe deski na pod³odze. By³ to ostatni etap bardzo powa¿nego
remontu domu po dewastacji wojennej. Rodzina wujka Antoniego zosta³a
wysiedlona do Rzeszy, a na gospodarstwie osiad³ jaki Besarab, który
zamieszka³ w budynku gospodarczym, mieszcz¹cym siê w podwórku.
O g³ówny budynek nie dba³, a wrêcz odwrotnie, wykorzystywa³ jako opa³
wszystko co da³o siê paliæ, w tym równie¿ deski z pod³ogi, nie mówi¹c o
meblach. Ale o tych ciê¿kich latach powojennych nie chciano tego dnia
pamiêtaæ. Teraz by³o weso³o, bo najstarsza córka zosta³a wydana za
m¹¿.
Trumnê postawiono na katafalku. Wokó³ na pod³odze pouk³adano wieñce
i wi¹zanki kwiatów. Po obu stronach z przodu w ³awkach zasiad³a
rodzina, a przede wszystkim dzieci i wnuczêta. By³a ich niez³a gromadka.
Z prawej strony, w pierwszej ³awce siedzia³a wnuczka Agnieszka ze
swoim narzeczonym. Jest ona córk¹ Jagusi. Jagusia siedzia³a w trzeciej
³awce. Jej m¹¿ Mirek uczestniczy³ w uroczystociach pogrzebowych
wspomagaj¹c miejscowego organistê. Mieszkaj¹ w Starogardzie
Gdañskim. Po tej samej stronie katafalku siedzia³a Krysia ze swoim
mê¿em Piotrem i ich dzieæmi. By³a tam równie¿ Gabrysia z mê¿em i ich
synem, który bardzo rozpacza³ po mierci dziadka. Pewnie by³ do dziadka
bardzo przywi¹zany, gdy¿ rodzina Gabrysi mieszka³a razem z Janem.
Obok siedzia³a Marylka ze swoim mê¿em Jackiem. Marylka jest moja
chrzeniaczk¹; zaraz po zam¹¿pójciu zamieszka³a w Turku, w miecie
sk¹d pochodzi Jacek. Po drugiej stronie siedzia³ Marian ze swoj¹ ¿on¹
Zosi¹, ich synem i córk¹. Wiele lat temu wywêdrowali do Niemiec, tam
urodzi³a siê ich córka. Mieszkaj¹ w Hamburgu. W drugiej ³awce z brzegu
siedzia³ Kazik z ¿on¹ i dzieæmi; oni mieszkaj¹ w Majewie. W czwartej
³awce siedzia³ Janek z rodzin¹. Oni mieszkaj¹ w Tczewie. Jedynie na
Kaszubach pozosta³a Krysia i ona tutaj za³o¿y³a swoj¹ rodzinê. Najpierw
mieszkali w Karlikowie, a potem wybudowali sobie dom w Karwieñskich

B³otach. Patrz¹c teraz na nich przypomina³em sobie dawne czasy, gdy
jako uczeñ, a potem jako student przyje¿d¿a³em latem zwykle na kilka
dni do ¯arnowca. Pamiêtam ich wszystkich jako ma³e sympatyczne
dzieciaczki, które bardzo do mnie lgnê³y. Wiele móg³bym o nich
poopowiadaæ w odró¿nieniu od ksiêdza proboszcza, który przyzna³
w homilii, ¿e trudno mu mówiæ o zmar³ym i jego rodzinie, poniewa¿ ich
nie zna. Rzeczywicie nasta³ tu, w ¯arnowcu, gdy oni ju¿ dawno
wyprowadzili siê do Majewa. Poprzedni proboszczowie nie mieliby takich
trudnoci, poniewa¿ rodzinê znali. Dzieci by³y wychowywane wed³ug
regu³ i tradycji chrzecijañskich i tradycje te w pe³ni kultywuj¹ w swoich
rodzinach. Wzorem dla nich by³a matka, któr¹ przecie¿ stracili 33 lata
temu. Patrz¹c dzi na nich jestem utwierdzony w przekonaniu, ¿e
charakter cz³owieka kszta³tuje siê w bardzo m³odym wieku.

Sobota (21 sierpnia 2004)
Na dzi ustalona zosta³a wizyta u Krysi w Karwieñskich B³otach.
Zdecydowa³em, ¿e po drodze trzeba by³oby pojechaæ na cmentarz
w £ebczu, aby umyæ p³ytê nagrobn¹ na mogile u dziadków i zrobiæ trochê
porz¹dku wokó³ niej. Od przenosin pomnika z mogi³y mojego ojca na
grób mojej babci minê³o kilka miesiêcy. By³o to w padzierniku ubieg³ego
roku, kiedy równie¿ przeniesiono symbolicznie grób dziadka na miejsce
gdzie le¿a³a babcia. Nie przekopywano grobu dziadka zbyt g³êboko.
Z pewnoci¹ po prawie szeædziesiêciu latach nie znaleziono by tam
¿adnych szcz¹tków; ograniczono siê wiêc jedynie do przeniesienia ziemi
z mogi³y. Tak wiêc dla mnie i dla brata mojego zosta³a na cmentarzu
w £ebczu jedna i ze wzglêdów rodzinnych bardzo wa¿na mogi³a, grób
babci i dziadka. Le¿y tam równie¿ wiele innych osób z naszej rodziny,
oczywicie przede wszystkim ze strony matki.
Gdy bylimy zajêci sprz¹taniem wokó³ grobu, podszed³ do nas Jerzy Hirth.
Pan Jerzy od wielu lat zajmuje siê histori¹ i dawnymi dziejami £ebcza
i okolic. Od niego dosta³em zdjêcie ks. Jana Pliñskiego pochodz¹ce
z okresu pierwszej wojny wiatowej. Kiedy, gdy z nim rozmawia³em,
wspomina³ mi o dwóch siostrach ksiêdza. Okaza³o siê, ¿e obie le¿¹ na
cmentarzu w £ebczu. Najpierw zaprowadzi³ mnie na mogi³ê jednej z nich.
Spisa³em napis: Tekla Karpiñska z d. Pliñska * 8. 4. 1883 + 9. 6. 1970.
Pan Jerzy opowiedzia³ mi, ¿e jej m¹¿ Karpiñski by³ w³acicielem dwóch

restauracji w Wejherowie. Powiedzia³ mi te¿, ¿e mieli jedn¹ córkê
Gertrudê, która wysz³a za m¹¿ za Kaczora. Wspomnia³, ¿e ich córkê
spotka³ kiedy w Sopocie w sklepie z dewocjonaliami przy kociele w.
Jerzego. Potem poszlimy na grób drugiej siostry. Grób ten znajduje siê
przy g³ównej alei, niedaleko wejcia. Spisa³em z epitafium: Juliusz
Potrykus * 8. 2. 1856 + 5. 9. 1935; Julia Potrykus * 14. 2. 1876 + 3. 7.
1943. Z relacji pana Jerzego wynika³o, ¿e Julia by³a trzeci¹ ¿on¹
Potrykusa. Z ma³¿eñstwa tego urodzi³o siê kilkoro dzieci, które zapuci³y
korzenie w £ebczu i okolicy. Na cmentarzu, w tej samej mogile le¿y ich
syn Pawe³ i jego ¿ona (Pawe³ * 10. 06. 1902 + 19. 02. 1988; El¿bieta *
4. 04. 1907. + 31. 10. 1990).
Dzieñ by³ bardzo s³oneczny. Mielimy szczêcie z pogod¹, bo wczoraj
pada³ deszcz ulewnie przez ca³y czas. Tegoroczne lato jest wyj¹tkowo
deszczowe. Pojechalimy do Karwieñskich B³ot przez W³adys³awowo
i Ch³apowo. Po raz pierwszy jecha³em t¹ tras¹. Nigdy jeszcze nie by³em
w Ch³apowie. Tam równie¿ mamy krewnych, których niestety nie znam.
Nie wiem nawet gdzie oni mieszkaj¹. Jest to rodzina Potrykusów. S¹
z nami spokrewnieni poprzez rodzinê Hintzków ze Swarzewa.
W Jastrzêbiej Górze droga przejazdowa by³a zat³oczona. W samej
miejscowoci bardzo du¿o samochodów ustawionych by³o przy
chodnikach. Równie¿ wzd³u¿ ca³ej szosy a¿ do Karwi, po obu jej stronach
sta³y zaparkowane samochody. Wczasowicze i mieszkañcy Trójmiasta
podje¿d¿aj¹ tu i id¹ nad morze. St¹d do pla¿y jest zaledwie kilkadziesi¹t
metrów. Po lewej stronie minêlimy drogowskaz do Ostrowa. Tam równie¿
mieszka³a nasza rodzina. To kuzynostwo mojej matki. By³em tam u nich
z moj¹ mam¹, chyba raz albo dwa w okresie mojej m³odoci. Jak siê
wje¿d¿a³o do wsi trzeba by³o skrêciæ w prawo. Nie pamiêtam ju¿ nawet,
który by³ to dom. Nie mogê sobie równie¿ przypomnieæ ani ich nazwiska
ani ich imion. Nie bardzo jestem w stanie okreliæ koligacji rodzinnych,
ale tyle tylko sobie kojarzê, ¿e byli to krewni ze strony mojej babci po
linii matki. Chodzi³o chyba o dotarcie do kogo z tej rodziny, kto by³
wysoko usytuowany we w³adzach w Gdañsku, ¿eby pomóg³ w pozyskaniu
mieszkania. By³o to zapewne w roku 1970, gdy przenios³em siê z £odzi
do Uniwersytetu w Gdañsku. O ile dobrze pamiêtam chodzi³o o kogo
o nazwisku Koper. Nawet osobicie z nim rozmawia³em, ale w efekcie,
z protekcji nic nie wynik³o.

Dotarlimy do Karwieñskich B³ot nieco spónieni. Czekali ju¿ na nas
z obiadem. Dom jest bardzo ³adnie po³o¿ony. Za sporym ogrodem,
urz¹dzonym ze smakiem, rozci¹gaj¹ siê torfowiska. Latem jest to widok
mi³y i koj¹cy, gorzej z pewnoci¹ jesieni¹ i zim¹, gdy z zachodu wiej¹
sztormowe wiatry. Na schodach przywita³y nas dwie siostry, najstarsza
Krysia i najm³odsza Marylka, która zjecha³a tu z ca³¹ rodzin¹ na wakacje.
Zasiedlimy do sto³u. Na kanapie siedzia³a Krysia, obok usia³em ja, dalej
Ma³gosia córka Krysi, Jacek m¹¿ Marylki, nastêpnie Kuba najstarszy
syn Jacka i Marylki, potem Jurek mój brat, Robert mój syn, Halinka moja
¿ona, obok niej dwóch pozosta³ych synów Jacka i Marylki, a na koñcu
sto³u Marylka. Obiad by³ bardo smaczny. Po obiedzie Krysia wyci¹gnê³a
zdjêcia rodzinne. Dziêki temu od¿y³y dawne czasy i wspomnienia, kiedy
to oni jako ma³e dzieci prze¿ywali swoje troski i beztroski w ¯arnowcu.
Utkwi³y mi w pamiêci dwa wspania³e zdjêcia ca³ej rodziny, w komplecie
z ich matk¹ Stefci¹, moj¹ kuzynk¹, któr¹ doskonale pamiêtam, gdy
jeszcze jako panna przyje¿d¿a³a do nas do Swarzewa pomagaæ mojej
mamie w przygotowaniach do odpustu. By³o to jako na prze³omie lat
czterdziestych i piêædziesi¹tych. Charakterem w niczym nie przypomina³a
swojej m³odszej siostry Helenki. By³a spokojna, zawsze umiechniêta,
raczej ma³omówna.

Czwartek (26 sierpieñ 2004)
By³em umówiony z ksiêdzem proboszczem w ¯arnowcu na przegl¹danie
ksi¹g parafialnych. Wyjecha³em z domu wczenie z rana oko³o godziny
7.00. Pogoda by³a typowo sierpniowa, s³onecznie i rzeko. Pojecha³em
najpierw do £ebcza, ¿eby sprawdziæ czy kwiaty, które ostatnio
zostawilimy na grobie u dziadków jeszcze tam s¹. Czy nie porwa³ je
wiatr lub czy ich kto nie ukrad³. Niestety, takie przypadki bodaj¿e maj¹
miejsce równie¿ na cmentarzu w £ebczu. Okaza³o siê, ¿e wszystko by³o
w porz¹dku. Pojecha³em wiêc dalej. Zje¿d¿aj¹c w kierunku Starzyñskiego
Dworu przypomnia³em sobie moje wêdrówki po torfowiskach, gdy jako
student, po drugim roku studiów zbiera³em roliny do zielnika. Ka¿dy
z nas, studentów biologii musia³ po wakacjach przedstawiæ sto
zebranych, odpowiednio zasuszonych i oznaczonych do gatunku rolin.
By³ to warunek ostatecznego zaliczenia przedmiotu, który nazywa³ siê
Systematyka rolin. Zatrzyma³em siê nawet na chwilê, ¿eby dok³adniej
przyjrzeæ siê okolicy. Od tamtego czasu minê³o ponad czterdzieci lat.

Wówczas, co prawda w ograniczonym stopniu, torfowiska te jeszcze
eksploatowano. By³o tam wiele do³ów potorfowych, wie¿ych z otwartym
lustrem wody. W innych miejscach, stare do³y czêciowo zaroniête.
Chodziæ mo¿na by³o bezpiecznie jedynie po terenie nienaruszonym. By³y
wytyczone g³ówne drogi, od których odchodzi³y przejazdy na
poszczególne poletka. Tymi drogami gospodarze wywozili zaprzêgami
konnymi wysuszony ju¿ torf. Szczególnie wczesnym latem torfowiska
te ¿y³y. Wykopane bry³y torfu uk³adano w kopce, które co jaki czas
trzeba by³o prze³o¿yæ i ustawiæ w nieco innym miejscu, aby szybciej
nastêpowa³ proces osuszania. Tak wiêc na torfowiskach pracowa³y ekipy
kopaczy, przestawiaczy i tych, którzy torf zwozili do zagród. Nie
pamiêtam aby mówi³o siê wówczas, ¿e kto komu ukrad³ torf. Teraz
chyba by³by to proceder pospolity.
W ¯arnowcu by³em ju¿ kilkanacie minut po ósmej. Zostawi³em
samochód na parkingu przed kocio³em. Mia³em byæ na plebani oko³o
dziewi¹tej. Przyjecha³em wiêc za wczenie. Przez chwilê zastanawia³em
siê co zrobiæ. Czy ju¿ iæ na plebaniê? Doszed³em do wniosku, ¿e nie
wypada nagabywaæ proboszcza przed czasem. Poszed³em wiêc do
kocio³a. Niestety wejcie by³o zamkniête. Wobec tego skierowa³em siê
do plebani. Szed³em alejk¹ cmentarn¹ tu¿ przy kociele. W murze gdzie
koñczy siê koció³ a zaczynaj¹ kru¿ganki zauwa¿y³em wejcie. Za nim,
w g³êbi s³ychaæ by³o jak¹ muzykê. S¹dzi³em, ¿e kto gra na organach
w kociele. Zwabiony tymi dwiêkami wszed³em do rodka. Stan¹³em
jak wryty. Po dawnych, znanych mi jeszcze z dzieciñstwa kru¿gankach
zosta³y tylko ciany z gotyckimi ³ukami. Posadzki ceglanej ju¿ nie by³o.
W wielu miejscach sta³y rusztowania. Straszy³y puste, bez szyb, otwory
okienne. Muzyka, która mnie zachêci³a do wejcia, wydobywa³a siê
z ma³ego przenonego radia. W³¹czy³ je sobie fachowiec, który pracowa³
przy wejciu z kru¿ganków do kocio³a. Tynkowa³ schody. Zapyta³em
czy wejcie to jest otwarte. Uzyska³em odpowied, ¿e koció³ mo¿na
zwiedzaæ dopiero po dziesi¹tej, poniewa¿ wówczas bêdzie przewodnik.
Nie chcia³em kocio³a zwiedzaæ, bo go doskonale znam. Chcia³em siê po
prostu pomodliæ. Jeszcze raz popatrza³em na kru¿ganki i na miejsce gdzie
pod koniec wojny ¿o³nierze rosyjscy zamordowali ksiêdza Reicha,
ówczesnego proboszcza, gdy¿ nie chcia³ daæ im klucza od skarbca
klasztornego. O tym zajciu, z wielkim przejêciem, wielokrotnie
opowiada³ mój ojciec.

W plebani czeka³ ju¿ na mnie ksi¹dz proboszcz. Zaproponowa³ kawê.
Rozmawialimy na temat kru¿ganków, poniewa¿ opowiedzia³em mu
o mojej porannej przygodzie. Powiedzia³ mi, ¿e remont kru¿ganków jest
potrzebny, gdy¿ wilgoæ spowodowa³a powa¿ne ich zagrzybienie.
Rzeczywicie pamiêtam, zawsze by³o tam wilgotno i zimno, nawet
podczas upa³ów. Dowiedzia³em siê od proboszcza, ¿e koció³ jest
usytuowany na ¿y³ach wodnych. W czasie robót osuszaj¹cych natrafiono
pod kocio³em na grube pale, na których posadowione s¹ fundamenty.
Zbytnie obni¿enie poziomu wody mog³oby spowodowaæ zachwianie
konstrukcji tych pali i tym samym osiadanie kocio³a i w efekcie
zarysowywanie siê jego cian. Tak wiêc nie mo¿na by³o wykonaæ zbyt
g³êbokiego drena¿u. Opowiedzia³ mi tak¿e o tym, ¿e dawniej kru¿ganki
nie by³y tak wilgotne, poniewa¿ wystawa³y ponad grunt i woda opadowa
swobodnie op³ywa³a fundamenty i kierowa³a siê dalej na rozleg³e ³¹ki.
Obni¿enie, na którym zlokalizowana jest obecnie plebania rozci¹ga³o
siê dalej w kierunku na cmentarz. Tak wiêc na cmentarzu w dawnych
czasach by³y dwa tarasy. Jeden wy¿szy, bli¿ej dzisiejszej szosy, drugi
ni¿szy na poziomie zabudowañ plebani. Gdy zaczêto grzebaæ zmar³ych
na tej ni¿szej czêci cmentarza, okaza³o siê, ¿e w do³ach bardzo szybko
pojawia³a siê woda. Nie bardzo chciano k³aæ nieboszczyków do wody.
By³a bodaj¿e kiedy wielka ulewa, w wyniku której do wsi sp³ynê³o bardzo
du¿o ziemi z otaczaj¹cych wzgórz. Ziemiê t¹ zwieziono na cmentarz,
wyrównuj¹c poziom obu czêci. Jednak¿e w ten oto sposób zagrodzono
swobodny sp³yw wody. Woda nie maj¹c odp³ywu zaczê³a wsi¹kaæ w mury
kru¿ganków. St¹d to zawilgocenie. W ramach aktualnie prowadzonego
remontu ma byæ zastosowany odpowiedni drena¿. Dziêki czemu
zawilgocenie zostanie opanowane. Plebania, która po³o¿ona jest
w obni¿eniu równie¿ by³a bardzo zawilgocona. Dlatego w po³owie
dziewiêtnastego wieku, po likwidacji klasztoru przez w³adze pruskie,
proboszcz przeniós³ siê do zabudowañ klasztornych. Plebania by³a
zamieszka³a przez kolejnych organistów i kocielnych. Ostatnim
organist¹ tam mieszkaj¹cym by³ pan Zielonka. By³ on doskona³ym
muzykiem, jednoczenie niesamowitym orygina³em i pijusem. O nim
kr¹¿y³y przezabawne opowieci.
Proboszcz wspomnia³ te¿ o strategicznym po³o¿eniu klasztoru w dawnych
czasach. Têdy prowadzi³ wa¿ny szlak transportowy. Wytyczony by³ on
z jednej strony na skraju nieprzebytych lasów i puszcz, z drugiej
u podnó¿a mokrade³ i bagnisk, które przylega³y do wydm nadmorskich.

Z pewnoci¹ wie¿a kocio³a w ¯arnowcu by³a widoczna od morza i mog³a
stanowiæ zachêtê dla ró¿nych ³upie¿czych poczynañ piratów, to jednak
ze wzglêdu na bagniska dotarcie do niej od strony morza by³o wrêcz
niemo¿liwe. Lokalizacja ta wynika³a ze strategicznych za³o¿eñ. Ksi¹¿ê
pomorski osadzi³ tu cystersów, aby strzegli jego ziem i mieli kontrolê
nad przechodz¹c¹ têdy drog¹. Podobne przes³anki z pewnoci¹ by³y
powodem istnienia w czasach prehistorycznych grodziska nad Jeziorem
¯arnowieckim, zlokalizowanym na pokanym wzniesieniu niedaleko wsi
Lubkowo. Z grodziskiem tym zwi¹zanych jest wiele opowieci. Nie s¹
one osadzone w chronologii historycznej, ale dla legend nie ma to
wiêkszego znaczenia. Wzniesienie to nosi nazwê Zamkowej Góry, gdy¿
jak wieæ gminna niesie, tam sta³ wspania³y zamek. O tym zamku,
pamiêtam, przekazywa³ nam pewn¹ historiê mój ojciec. Opowiada³ to
tak sugestywnie, ¿e jako dziecko uwierzy³em w prawdziwoæ wszystkich
jej szczegó³ów.
W zamku tym ¿y³a piêkna ksiê¿niczka, która pyszni³a siê swoj¹ urod¹.
Ca³ymi dniami sta³a przed lustrem i przygl¹da³a siê sobie. By³y akurat
wiêta wielkanocne i w³anie orszak ksi¹¿êcy wróci³ z kocio³a.
Domownicy i gocie zasiadali do niadania wi¹tecznego. Miano siê
dzieliæ jajkiem i sk³adaæ ¿yczenia, ale brakowa³o ksiê¿niczki. Ona
oczywicie sta³a przed lustrem i wpatruj¹c siê w siebie powiedzia³a, ¿e
jest piêkniejsza od Matki Boskiej w figurce w o³tarzu w kociele
¿arnowieckim. Gdy tylko wypowiedzia³a te s³owa, wszyscy zamienili
siê w pos¹gi kamienne, a zamek zapad³ siê pod ziemiê. Na powierzchni
ziemi zosta³o siê tylko rozleg³e ale niezbyt g³êbokie zag³êbienie. Jakie¿
by³o zdziwienie, gdy ludzie z Kartoszyna id¹c nastêpnego dnia do
kocio³a, a by³ to przecie¿ drugi dzieñ wi¹t wielkanocnych, nie widzieli
znanych im zarysów wspania³ej budowli na Zamkowej Górze. Przera¿enie
by³o tak wielkie, ¿e nikt nie mia³ wejæ na górê. Od tamtego czasu
ludzie z Kartoszyna chodzili do kocio³a drog¹ przez las. Pamiêæ o tamtej
Wielkanocy by³a w okolicy bardzo ¿ywa przez d³ugie lata. Którego razu
pojawi³ siê w ¯arnowcu jaki nieznajomy przybysz, który przyniós³
niesamowita wieæ. Mia³ sen, z którego wynika³o, ¿e ksiê¿niczka
odpokutowa³a ju¿ swój grzech i ¿e mo¿e byæ z ca³ym zamkiem
i domownikami przywrócona na powierzchniê. Warunkiem jest jednak
to, ¿e wybawca, który bêdzie móg³ byæ jej mê¿em, czyli ksiêciem, drogê
z kocio³a w ¯arnowcu do Zamkowej Góry musi przejæ samotnie, nie
zatrzymuj¹c siê nawet na chwilê, w czasie czytania w niedzielê palmow¹

pasji o mêce pañskiej. Wieci te przyjêto oczywicie z niedowierzaniem.
Jednak znalaz³ siê naiwniaczek. Nikomu o swoim zamiarze nie
powiedzia³, bo wstyd siê by³o przyznaæ, ¿e wierzy w takie bajanie.
Wyszed³ z kocio³a równo z rozpoczêciem czytania. Szed³ bardzo szybko,
bo droga by³a przecie¿ daleka. Zaraz od kocio³a wszed³ na poln¹ drogê
w kierunku lasu. By³ piêkny wczesnowiosenny dzieñ. S³oñce wieci³o
na bezchmurnym niebie. Od jeziora lekko zawiewa³ ch³odny wiatr. Droga
zag³êbia³a siê w las. Zrobi³o siê dziwnie ciemno. Z ró¿nych stron s³ysza³
niesamowite pohukiwania. Zacz¹³ siê nerwowo rozgl¹daæ. Wydawa³o
mu siê, ¿e zza drzew wychylaj¹ siê jakie postaci, których nie by³ w stanie
w ¿aden sposób rozpoznaæ. Ni to ludzi ni zwierzêta. Szed³ jeszcze ca³y
czas przed siebie, jednak têpo marszu by³o wolniejsze, bo pojawiaj¹ce
siê zjawy wyranie go rozprasza³y. Gdy ju¿ zbli¿a³ siê do Lubkowa na
skaju lasu zobaczy³ swoich kolegów wisz¹cych na drzewach. Przerazi³
siê, przecie¿ oni s¹ w kociele. Jak¿e mog¹ tu teraz wisieæ. Nie patrza³
wiêc w tamt¹ stronê. Nawet przyspieszy³ kroku. Min¹³ wie. Ca³y czas
powtarza³ sobie, ¿eby tylko zd¹¿y³ dojæ przed zakoñczeniem czytania.
Ju¿ teraz szed³ wzd³u¿ jeziora. Nagle zerwa³a siê burza na jeziorze. Fale
zalewa³y drogê. Wszed³ wiêc wy¿ej na wzniesienia. By³ ju¿ niedaleko,
gdy nagle na ziemi i na drzewach pojawi³o siê nieprzebrane mrowie
¿mij i wê¿ów. Przerazi³ siê tego widoku tak, ¿e przystan¹³. Przypomnia³
sobie, ¿e nie wolno by³o siê zatrzymywaæ. Z³apa³ siê za g³owê. By³ ju¿
tak blisko. Gdy opuci³ rêce i rozejrza³ siê naoko³o, zdziwi³ siê. Woda
w oddali spokojnie falowa³a w jeziorze delikatnie odbijaj¹c promienie
s³oneczne. Na drzewach i na ziemi ¿adnego ladu po wê¿ach. Przerazi³
siê i biegiem wraca³ do wsi. Wisielców ju¿ na drzewach nie by³o. Prze¿ycia
jego by³y tak niesamowite, ¿e musia³ to z siebie wyrzuciæ i zacz¹³
opowiadaæ co widzia³. Niestety nikt w to nie uwierzy³. Mówiono jedynie,
¿e straci³ zmys³y. Wspomnienia tamtej niedzieli palmowej by³y dla niego
bardzo ¿ywe i ci¹gle o nich opowiada³. Znalaz³o siê bodaj¿e jeszcze kilku
mia³ków, ale nikomu nie uda³o siê osi¹gn¹æ celu. O ich przedsiêwziêciach
te¿ ojciec opowiada³, ale szczegó³ów tych wypraw dok³adnie nie
pamiêtam.
Podczas rozmowy z proboszczem przypomnia³a mi siê inna historia,
bardziej realistyczna, a dotycz¹ca bezporednio mojej rodziny. Opowiada³
j¹ równie¿ mój tata. Dawnymi czasy zabudowa chóru siêga³a a¿ po boczne
wejcie do kocio³a, które usytuowane jest po prawej strony nawy,
niedaleko od o³tarza. Jest ono w pewnym sensie wejciem g³ównym,

aktualnie jedynym, gdy¿ drugie, które prowadzi z kru¿ganków, teraz
jest nieczynne ze wzglêdu na remont. Zachowanie tak du¿ej powierzchni
chóru by³o konieczne, poniewa¿ stamt¹d uczestniczy³y we mszach siostry
zakonne, benedyktynki. Jest to zakon zamkniêty, wiêc nie wolno by³o
im siê kontaktowaæ z ludmi, nawet ich widzieæ. Po kasacji zakonu
i usuniêciu sióstr, tak du¿y chór by³ niepotrzebny, a wrêcz
niefunkcjonalny, gdy¿ ogranicza³ dostêp wiat³a do dolnej czêci kocio³a.
Ówczesny proboszcz ks. Bia³k zadecydowa³ o rozbiórce chóru i jego
skróceniu do wielkoci takiej jaka jest dzi. Podczas prac rozbiórkowych,
bodaj¿e natrafiono na pokane skarby i kosztownoci, które by³y tam
ukryte. Mia³y to byæ posagi zamo¿nych dziewczyn, które sk³adano przy
ich wstêpowaniu do zakonu. Mówi³o siê, ¿e za to z³oto ks. Bia³k kupi³
dla swojej rodziny gospodarstwo na Porêbie i wybudowa³ wspania³y dom
w ¯arnowcu. Bogactwo to jednak szczêcia nie da³o bo pochodzi³o
z kradzie¿y. Gospodarstwo na Porêbie podupad³o, a dom w ¯arnowcu
zosta³ sprzedany. Kupi³ go w³anie mój dziadek. Mówi³o siê, ¿e naciska³a
na to moja babcia, która chcia³a mieszkaæ bli¿ej kocio³a. Tak wiêc przed
1900 rokiem przeprowadzili siê do ¯arnowca sprzedaj¹c swoje
zabudowania i ziemiê w Kartoszynie. Lasu, który przynale¿a³ do tego
gospodarstwa nie sprzedali. O dacie przeprowadzki domniemam
w oparciu o zapisy w ksiêgach parafialnych. Z zapisów tych wynika, ¿e
mój ojciec urodzi³ siê ju¿ w ¯arnowcu, za ca³e jego pozosta³e rodzeñstwo
w K artoszynie. Musia³o wiêc to nast¹piæ w samej koñcówce
dziewiêtnastego wieku.
Piêtno tego domu wyranie odciska siê na historii mojej rodziny. Mój
dziadek Pliñski Juliusz (w ksiêgach parafialnych zapisane; Pliñski Julius)
zmar³ 3 maja 1914 roku w wieku 64 lat. Nie by³ to wiek starczy. Móg³
jeszcze z powodzeniem parênacie lat po¿yæ. Syn jego, nastêpca na
gospodarstwie, te¿ Juliusz (Pliñski Julius wed³ug zapisu w ksiêgach
parafialnych) zmar³ 1 wrzenia 1922 roku w wieku 38 lat, zostawiaj¹c
po sobie wdowê Anielê (Angelika z d. Ceynowa, wed³ug zapisu w ksiêgach
parafialnych), z któr¹ siê o¿eni³ 7 miesiêcy przed swoj¹ mierci¹. Ich
córka Boles³awa urodzi³a siê po mierci ojca i oczywicie go nie zna³a.
Potem gospodarkê obj¹³ Antoni. Nie oby³o siê to bez awantury rodzinnej.
Lata trzydzieste to okres wzglêdnej stabilizacji, choæ nie do koñca. Umiera
jako dziecko, w wieku 9 miesiêcy w dniu 4 maja 1933, szykowany na
nastêpcê syn wujostwa, równie¿ Antoni. Potem wybucha wojna
i wygnanie z domostwa na tu³aczkê do Niemiec. W koñcówce wojny

zaci¹gniêty do Wermachtu syn W³adys³aw nigdy ju¿ do domu nie wróci³.
Mia³ obj¹æ po swoim ojcu gospodarkê. Zgin¹³ na froncie, gdzie na terenie
Czech. Po wojnie, gdy wrócili na swoje to zastali kompletn¹ ruinê. Trzeba
by³o odbudowywaæ dom. Sta³y tylko zewnêtrzne mury i ciany none.
Dziêki temu, ¿e posiadali las, mo¿na by³o z du¿ym wysi³kiem, stopniowo,
wytrwale pracuj¹c doprowadziæ obejcie do porz¹dku. Ciotka El¿bieta
przez wiele jeszcze lat po wojnie czeka³a na powrót swojego syna W³adka.
Ostateczna informacja o tym, ¿e zgin¹³ nigdy nie nadesz³a. Nie
zastanawiano siê nad tym, ¿eby gospodarkê mog³a przej¹æ która z córek.
Oczywistym by³o, ¿e nastêpc¹ musi byæ syn. Tak wiêc na nastêpcê
szykowany by³ Roman, najm³odszy z rodzeñstwa, mimo ¿e wujostwo
doskonale wiedzia³o, ¿e lubi³ on sobie niezgorzej popijaæ. ¯eby przej¹æ
gospodarkê musia³ siê o¿eniæ. Mia³ on bodaj¿e kilka narzeczonych, ale
w ostatecznoci pad³o na Urszulê Detlaff ze S³awoszyna. Z tego
ma³¿eñstwa nie by³o niestety ¿adnych dzieci. Wobec braku perspektyw
na nastêpcê, zdecydowali siê w koñcu adoptowaæ dziecko. Opowiadali,
¿e gdy znaleli siê w domu dziecka, sporód obecnych tam wielu dzieci,
podbieg³a do nich jedna z dziewczynek. Odebrali to jako zrz¹dzenie
boskie. Mieli przecie¿ wzi¹æ ch³opca, a pojecha³a z nimi do domu Basia.
Roman chcia³ usynowiæ jakiego ch³opaka, aby by³o podtrzymane
nazwisko na gospodarstwie, a poza tym liczy³ na pomoc w polu. Jednak
w koñcu zabrak³o im determinacji i nastêpczyni¹ zosta³a córka. Roman
po kilku latach zmar³ na raka p³uc, dnia 18 marca 1986 roku, maj¹c 50
lat. Tak wiêc po niespe³na stu latach ród Pliñskich po mieczu w ¯arnowcu
zagin¹³.
Zasiad³em do przegl¹dania ksi¹g parafialnych. Zacz¹³em od ksiêgi
lubów, poniewa¿ chcia³em dowiedzieæ siê wiêcej na temat tych Pliñskich,
o których informacja zawarta jest w epitafiach na krzy¿ach
umieszczonych na murze ogrodzeniowym cmentarza w ¯arnowcu.
Dotar³em do tego, ¿e 19 stycznia 1874 roku Augustyn Pliñski ze Zdrady
(zapis w ksiêdze: August Pliñski aus Zdrada) lat 26 o¿eni³ siê z Antonin¹
Tesmann z Kartoszyna lat 32. Tak wiêc drugi krzy¿ nie dotyczy jego
¿ony. Porównuj¹c zapis z epitafium z dat¹ lubu okaza³o siê, ¿e po pó³torej
roku po¿ycia ma³¿eñskiego zmar³. Co siê sta³o z Antonin¹ nie wiem.
W zapisach lubów z 1875 roku pod dat¹ 24 grudzieñ znalaz³em zapis,
i¿ Juliusz Pliñski (Julius Johann Pliñski) lat 26 o¿eni³ siê z Mari¹
Magdalen¹ Tesmann lat 30 z Kartoszyna. Porównuj¹c ten zapis z treci¹

epitafium z drugiego krzy¿a mo¿na dojæ do wniosku, ¿e odnosi siê on
w³anie do tej kobiety, która po lubie ¿y³a niespe³na 10 miesiêcy. Mogê
domniemaæ, ¿e wzmiankowany Juliusz Pliñski jest moim dziadkiem,
a Maria Magdalena Tesmann mog³a byæ jego pierwsz¹ ¿on¹, która zmar³a
w po³ogu (byæ mo¿e?). Wed³ug informacji uzyskanych kiedy od wujka
Antoniego dziadek mia³ siê urodziæ w 1849 roku w Zdradzie. Jego
ojcowizn¹ by³ du¿y maj¹tek. Wielkoæ gospodarstwa wówczas szacowana
by³a liczb¹ koni potrzebnych do pracy na roli. To gospodarstwo liczone
by³o na 12 koni. Wed³ug wujka Antoniego o¿eni³ siê do Kartoszyna na
najwiêksze tam gospodarstwo liczone na 3 konie, za 1898 roku zosta³o
ono sprzedane, a nowo zakupione w ¯arnowcu szacowano na 2 konie.
Porównuj¹c w³anie rok urodzenia dziadka z zapisem w ksiêdze lubów
mo¿na skonstatowaæ, i¿ Julius Johann Pliñski w dniu lubu mia³ 26 lat,
co utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e zapis ten odnosi siê do lubu mojego
dziadka z pani¹, która nie jest moja babci¹. Moj¹ babci¹ jest Franciszka
Góra, która wed³ug zapisu w ksiêdze zgonów (Pliñska Franciszka z d.
Gohra) zmar³a 11 lutego 1933 roku, prze¿ywszy 78 lat. Mo¿na wiêc
przyj¹æ, ¿e urodzi³a siê w 1855 roku. W ksiêdze lubów nie znalaz³em
zapisu o lubie dziadków. Domniemam z tego, ¿e babcia nie pochodzi³a
z parafii ¿arnowieckiej, poniewa¿ luby prawie zawsze zawierane by³y
w parafii panny m³odej. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e moi dziadkowie o¿enili
siê w 1880 roku, poniewa¿ pierwsze dziecko urodzi³o siê im w 1881
roku.
Pierwszym dzieckiem moich dziadków Pliñskich by³a Augustyna (zapis
w ksiêdze chrztów: Augustina Martha, ojciec: Julius Plinski; matka:
Franciska Gora). Urodzi³a siê 19 lutego 1881. Wysz³a za m¹¿ za jednego
z gospodarzy w Odargowie. lub odby³ siê w ¯arnowcu 25 listopada
1902 roku (zapis w ksiêdze lubów: Joseph August Mach lat 41
i Augustine Martha Plinska lat 21). Mieli piêcioro dzieci, cztery córki
i jednego syna. Najstarsz¹ by³a Maria, która wysz³a za m¹¿ za Okonia
z Kartoszyna. Ci mieli dwie córki i syna Jerzego, który odziedziczy³
gospodarstwo. W zwi¹zku z budow¹ elektrowni atomowej i likwidacj¹
wsi Kartoszyno, Jerzy z rodzin¹ zamieszka³ w Odargowie, gdy¿ tam
uzyska³ ekwiwalent swojej rodzinnej w³asnoci. Jedna z córek, Ludwika
mieszka w Gdyni, za druga Eryka w Wejherowie-miechowie. Kolejn¹
córk¹ Machów by³a Weronika, która wczenie wywêdrowa³a do Gdañska
i przed wojn¹ o¿eni³a siê z Henrykiem Smardzewskim. Po lubie
zamieszkali w Sopocie. Tu prze¿yli ca³e swoje bezdzietne ¿ycie i tu na

cmentarzu katolickim zostali pochowani. (spisane z mogi³y: Henryk *12.
5. 1914 + 14. 1. 1994; Weronika * 8. 1. 1907 + 6. 10. 1996). Kolejno,
siostrami Weroniki by³y Aniela, która wysz³a za m¹¿ za Klemensa Rutza
z Nadola i Gertruda, która osiedli³a siê w Po³czynie. Najm³odszym sporód
rodzeñstwa by³ Jan, który zosta³ na gospodarce w Odargowie; o¿eni³ siê
z Wand¹ Kolp. Z tego ma³¿eñstwa jest czworo dzieci: Anna, która wysz³a
za m¹¿ za Franciszka Hintzke z Gnie¿d¿ewa, Kazimierz i Jan oraz
Jadwiga. Jasiu mieszka w Rumi a Kaziu i Jadzia w Odargowie.
Pod dat¹ 28 wrzesieñ 1882 w ksiêdze chrztów znalaz³em zapis: Martha
Franciska urodzona w Kartoszynie z rodziców Julius Plinski i Franciska
Gora. O tym dziecku moich dziadków nic nie wiem. Równie¿ w relacji
wujka Antoniego nie ma o nim mowy. W kolejnym roku, a mianowicie
19 sierpnia 1883 urodzi³ siê syn Johann. Drugiego imienia nie mog³em
rozszyfrowaæ: Mame...., a na trzecie mia³ Julius. Wujka Jana dobrze
pamiêtam. Przyje¿d¿a³ z Gdañska do nas do Swarzewa. W Gdañsku osiad³
jeszcze przed wojn¹. Tam pracowa³ jako kolejarz. Koleje w Gdañsku by³y
instytucj¹ polsk¹ i dlatego w dniu wybuchu wojny zosta³ zaaresztowany
i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sztutofie. Wskutek interwencji
ze strony rodziny jego ¿ony zosta³ po paru tygodniach zwolniony z obozu.
O¿eni³ siê wed³ug relacji wujka Antoniego oko³o 1920 roku z Jadwig¹
(niestety nie znam nazwiska). Rodzina ¿ony wujka Jana by³a niemieckojêzyczna i dlatego ich dwie córki Gertruda i Jadwiga wys³ane zosta³y do
niemieckiej szko³y. Gertruda przed wojn¹ pracowa³a w szpitalu
w Gdañsku (Marienkrankenhaus  taka nazwa przewija³a siê
w rozmowach starszych, które z okresu dzieciñstwa pamiêtam) jako
pielêgniarka. W czasie okupacji albo tu¿ przed ni¹ przenios³a siê do
Berlina. Utrzymywa³a kontakt z rodzin¹ w Polsce. Druga za jego córka
Jadwiga, która wysz³a przed wojn¹ za m¹¿ za pracownika stoczni
o nazwisku Doppke by³a w doæ oziêb³ych stosunkach z rodzin¹ swojego
ojca, jak pamiêtam z opowieci rodziców. Mieli dwójkê dzieci, ch³opca
i dziewczynkê chyba w moim wieku. Byli ewakuowani z Gdañska którym
z ostatnich statków. Pamiêtam, ¿e mówi³o siê, i¿ mieli szczêcie, ¿e nie
zostali zatopieni. Osiedlili siê gdzie w Niemczech zachodnich. Mieli
jeszcze jedno dziecko, ch³opca o imieniu Micha³ (chyba dobrze pamiêtam
jego imiê). W latach piêædziesi¹tych wujek Jan wyemigrowa³ na sta³e do
nich i tam zmar³. Z listów, które do nas pisywa³ wynika³o, ¿e czu³ siê
tam jednak nieswojo. Starych drzew nie przesadza siê, jak g³osi ludowe
porzekad³o. Jadwiga nigdy nie utrzymywa³a ¿adnego kontaktu z rodzin¹.

Natomiast Gertruda owszem. Przysy³a³a nawet jakie skromne paczki
na wiêta. Gdy prosi³o siê j¹ o przys³anie lekarstw, nigdy nie odmawia³a.
Nawet po odwil¿y Gierkowej odwiedzi³a Gdañsk. Robi³em wówczas za
kierowcê. Swoim samochodem, by³o to moje pierwsze autko, Fiat 127,
wozi³em j¹ po rodzinie, któr¹ chêtnie odwiedza³a. Planowa³a wówczas
kolejny przyjazd. Niestety, by³a to jej jedyna wizyta. Wkrótce po pobycie
w Polsce zmar³a. O mierci Gertrudy, bardzo zdawkowo i lakoniczne
poinformowa³a nas jej siostra Jadwiga.
W 1885 roku 6 sierpnia urodzi³ siê Juliusz, który jak potem mia³o siê
okazaæ, by³ przeznaczony na dziedziczenie gospodarstwa (zapis
w ksiêdze chrztów: Julius Felix Joseph). Chyba rzeczywicie z nim
wi¹zano wielkie nadzieje w podtrzymaniu rodu, gdy¿ rodzicami
chrzestnymi byli Józef Pliñski i Marianna Pliñska ze Zdrady. Wed³ug
relacji mojej kuzynki W³adzi Magulskiej, w³anie Marianna by³a
najstarsz¹ siostr¹ mojego dziadka, a Józef by³ drugim w kolejnoci wród
ich rodzeñstwa. Mój ojciec bardzo szanowa³ swego brata Juliusza.
Z opowieci ojca wynika³o, ¿e by³ postawnym i przystojnym mê¿czyzn¹.
Podczas pierwszej wojny wiatowej, wed³ug relacji jego córki, zosta³
wcielony do wojska pruskiego. Natomiast Helenka Nowicka za Swarzewa,
moja kuzynka mówi³a mi, ¿e bra³ udzia³ w kampanii Pi³sudskiego pod
Kijów. W ka¿dym razie po tych wyprawach wojennych wróci³ do domu
z chorymi nogami. By³y to otwarte rany na stopach. Szukano rady
u ró¿nych lekarzy. Opowiedzia³a mi niedawno jego córka, ¿e dopiero
jaki lekarz z Gdañska znalaz³ rodek, po którym rany siê zagoi³y, ale
mimo to, niebawem wujek zmar³. Twierdzono, ¿e gdyby rany by³y
w dalszym ci¹gu otwarte, a ropa z nich siê wydziela³a, z pewnoci¹ ¿y³by.
Zmar³ w kilka miesiêcy po lubie. Córce, która urodzi³a siê po jego mierci
11 padziernika 1922 roku nadano imiona Boles³awa Ewa. Mój ojciec
by³ jej chrzestnym i zawsze wspomina³ j¹ niezwykle czule. Mówi³ o niej,
moja ma³a Boleska. Wysz³a ona za m¹¿ 26 grudnia 1949 roku za Feliksa
Schmitda (ur. 15. 10. 1917). Maj¹ piêcioro dzieci: Eugeniusza, Józefa,
Boles³awa, Kazimierza i Anielê.
Kolejno urodzi³y siê dwie dziewczynki. Pod dat¹ 3 marca 1887 w ksiêdze
chrztów jest zapis  Weronika Kunegunda, a 8 listopada 1888 roku 
Francika Martha. Obie wyjecha³y do Wiednia i wst¹pi³y do klasztoru.
Wed³ug relacji wujka Antoniego, Franciszka w 1914 roku, a Weronika
w 1916 roku. Nadano im imiona zakonne, Franciszce  Teresita, Weronice

 Theonilla. Ciocia Teresita pracowa³a jako pielêgniarka w szpitalu
w Baden pod Wiedniem, za Theonilla by³a krawcow¹ w klasztorze
w Wiedniu. W³anie j¹ mia³em okazjê odwiedziæ w 1966 roku, bêd¹c
w Wiedniu na wycieczce studenckiej. Rozpozna³em j¹ bez trudu, bo
pozna³em ju¿ j¹ wczeniej, gdy¿ po odwil¿y gomó³kowskiej obie
odwiedzi³y Polskê; Theonilla w 1957, a Teresita w 1958 roku. Obie zmar³y
w Wiedniu.
W ksiêdze chrztów w 1890 roku pod dat¹ 11 stycznia jest zapis, ¿e
z rodziców Julius Pliñski i Francika Gohra urodzi³a siê w Kartoszynie
córka Marianna, która póniej u¿ywa³a imienia Maria. W ksiêdze lubów
jest zapis, ¿e w 1921 roku Maria Pliñska, lat 31 wysz³a za m¹¿ na
Theophila Sokollek, lat 35. Na epitafium nagrobkowym jest napisane,
¿e urodzi³a siê w 1891 roku. Jest to chyba b³¹d, gdy¿ wed³ug relacji
wujka Antoniego jego siostra Maria urodzi³a siê w 1890 roku. Soko³kowie
mieli piêcioro dzieci. W kolejnoci wed³ug wieku: Anna, Stanis³aw,
El¿bieta, Teofil i Józef. Anna w czasie okupacji zwi¹za³a siê z ¿o³nierzem
niemieckim o nazwisku Heidel, za którego wysz³a za m¹¿ i z którym
mia³a dwoje dzieci: Irenê i Micha³a. M¹¿ jej wraz z frontem wycofa³ siê
do Niemiec. Ona z dzieæmi zosta³a w ¯arnowcu. lad po nim zagin¹³.
Póniej, w latach piêædziesi¹tych wysz³a za m¹¿ za Stefana Redlina
i zamieszka³a w Swarzewie. Z tego ma³¿eñstwa by³o szecioro dzieci:
Marysia, Henio, Stach, Ania, Ada i Ewa. Dziewczyny wszystkie wysz³y
ju¿ za m¹¿, za dwóch synów Henio i Stach zginê³o w wypadkach.
Stanis³aw Soko³ek nie wróci³ z wojny. Szczegó³ów o jego zaginiêciu
rodzina nie uzyska³a. Pamiêtam jak ciotka Maria (Marika  j¹ nazywano)
opowiada³a, ¿e pod koniec wojny którego piêknego dnia drzwi wejciowe
do domu siê otworzy³y. Ona krz¹ta³a siê w kuchni. Poprzez uchylone
drzwi z kuchni widzia³a wyranie, ¿e wszed³ do domu jej syn Stach
i skierowa³ siê do pokoju. Zdziwi³a siê bardzo, ¿e nie wszed³ do kuchni,
¿eby siê przywitaæ. Posz³a wiêc za nim, ale w pokoju nikogo nie zasta³a.
O El¿biecie i jej trzech synach wspomina³em wczeniej. Teofil zmar³ kilka
dni temu. Sporód dzieci Marii (vel Marianny) Soko³ek z domu Pliñskiej
¿yj¹ jeszcze Anna i Józef.
Potem urodzi³o siê dwóch ch³opców, o których nic nie wiem. Wspomina³
wujek Antoni, ¿e dwoje z jego rodzeñstwa zmar³o. Mo¿e to chodzi o nich.
W ksiêdze chrztów pod dat¹ 12 listopada 1891 zapisany jest Joseph
Christian Stanislaus, a pod dat¹ 24 czerwca 1893 roku Leon Johann.

W 1894 roku w dniu 22 listopada urodzi³ siê Augustyn (zapis w ksiêdze
chrztów: August Leon). Wed³ug relacji wujka Antoniego o¿eni³ siê w 1925
roku. Bodaj¿e niebawem umar³. Wspomina³ kiedy mój ojciec, o ile dobrze
pamiêtam, ¿e w¿eni³ siê w jakie gospodarstwo w Starzynie. Zgin¹³
niebawem po lubie w okolicznociach tragicznych. Podczas jakiej gry
w pi³kê no¿n¹, pi³ka uderzy³a go mocno w brzuch. Skoñczy³o siê to ostrym
stanem przepony i go nie odratowano. Z ma³¿eñstwa tego by³o jedno
dziecko, które bodaj¿e zmar³o w tydzieñ po ojcu.
Jeszcze w Kartoszynie 19 padziernika 1895 roku urodzi³ siê wujek
Antoni (w ksiêdze chrztów zapis: Anton Peter), który o¿eni³ siê w 1925
roku z El¿biet¹ Mylisz z Mrzezina. Z opowieci mojego ojca wynika³o,
¿e wujek Antoni by³ w Mrzezinie listonoszem i tam zapozna³ swoj¹
przysz³¹ ¿on¹. Z ma³¿eñstwa tego urodzi³o siê piêcioro dzieci, wed³ug
chronologii urodzeñ: W³adys³aw, Stefania, Helena, Antoni, Roman.
Ju¿ po przeprowadzce z Kartoszyna jako pierwszy i jedyny w ¯arnowcu
urodzi³ siê 28 marca 1900 roku mój ojciec (zapis w ksiêdze chrztów:
Joseph Sixtus, ojciec  Julius Plinski, matka  Francisæa Gohra).
Dzieciñstwo wspomina³ zawsze bardzo mi³o. Szczególnie ciep³o i z wielk¹
atencj¹ mówi³ o ksiêdzu proboszczu Reichu. Opowiada³ o kolêdach
i kolêdowaniu, w czym uczestniczy³ jako ministrant. Jazdê saniami po
jeziorze ¯arnowieckim, skutym lodem, wspomina³ z wielkim
rozrzewnieniem. Ch³opcy dokazywali na swój sposób podczas uczt
wydawanych na zakoñczenie kolêdy w danym dniu. Szczegó³ów nie
pamiêtam, ale by³y to w gruncie rzeczy zabawy doæ niewinne. Mówi³
nam o tym, ¿e bardzo chcia³ siê kszta³ciæ. Ojca straci³ doæ wczenie,
maj¹c czternacie lat. Wspomina³, ale bez wyranych wyrzutów, ¿e
rodzeñstwo nie sprzyja³o jego chêci pójcia do szkó³. Sam jako dopi¹³
swego i uzyska³ wykszta³cenie na tyle powa¿ne, ¿e mia³ uprawnienia
nauczyciela. Kszta³ci³ siê w Grudzi¹dzu i w Czersku. Wróci³ potem w swoje
strony i uczy³ w wielu szko³ach powszechnych na pó³nocy Kaszub, miêdzy
innymi w Jastarni, Karwii, Hallerowie, Ma³ym Kacku pod Gdyni¹.
Z tamtych czasów niektórzy z krewnych pamiêtaj¹, ¿e zwykle towarzyszy³
mu w ró¿nych eskapadach wierny towarzysz  pies. Niestety nikt
z rodziny nie pamiêta, jak siê ten pies nazywa³. Ojciec bez w¹tpienia by³
humanist¹. Zna³ bardzo dobrze jêzyk polski jak i jêzyk niemiecki. By³
zaanga¿owany w dzia³alnoæ patriotyczn¹. By³ cz³onkiem Polskiego
Zwi¹zku Zachodniego. Organizowa³ przedstawienia teatralne, po których

zwykle odbywa³y siê zabawy taneczne. By³ cz³owiekiem bardzo
towarzyskim i weso³ym. Przed wojn¹ pracowa³ jako nauczyciel
i jednoczenie organista w £ebczu, gdzie pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê
Annê Gaffke, z któr¹ wzi¹³ lub 18 padziernika 1936 roku. Z ma³¿eñstwa
tego urodzi³o siê dwóch synów, mój starszy brat Jerzy, no i ja.
W³aciwie wszystko co mnie interesowa³o sprawdzi³em. Posk³ada³em
wiêc ksiêgi i chcia³em poszukaæ proboszcza, aby mu podziêkowaæ, ale
niestety nie by³o go na plebani. Który z fachowców murarzy powiedzia³
mi, ¿e jest w kociele i oprowadza jaki goci. Nie chcia³em mu
przeszkadzaæ. Wróci³em wiêc do przegl¹dania ksi¹g. W ksiêdze lubów
natrafi³em na zapis z dnia 28 padziernika 1907: Franz Pliñski
i Anastasia Kreft. Nie mog³em odczytaæ sk¹d oni s¹, a poza tym nie
mam pojêcia jak ich powi¹zaæ z nasz¹ rodzin¹. Jeszcze raz pojawia siê
informacja z nimi zwi¹zana w ksiêdze zgonów. Dnia 22. 03. 1912 zmar³a
Pliñska Margaretha w wieku 3 lat. Rodzicami jej byli Franz Pliñski
i Anastasia z d. Kreft. Inn¹ zagadk¹ jest równie¿ zapis w ksiêdze zgonów.
W dniu 17 marca 1928 roku zmar³o w Karlikowie dziecko po 10 dniach
od urodzenia, o nazwisku Pliñski Karl. Jego rodzicami byli Anton Pliñski
i Helena z d. Hellwig. Kolejn¹ zagadk¹ dla mnie jest zapis w ksiêdze
lubów. Dnia 25 stycznia 1921 roku Otto Zinkel lat 29 i Marta Pliñska
lat 22 wziêli lub. Nie dotyczy to z pewnoci¹ Marty z rodzeñstwa mojego
ojca, o której zreszt¹ nic nie wiem, gdy¿ ta, która bra³a lub musia³a siê
urodziæ 1899 roku, a moja ciotka Martha urodzi³a siê w 1882 roku,
a poza tym jako miejsce wesela nie jest podany ¯arnowiec a miejscowoæ
o nazwie Lissanwarten (o ile poprawnie odczyta³em nazwê). Okazuje
siê wiêc, ¿e oprócz mojej rodziny w okolicach ¯arnowca ¿yli i mieszkali
inni Pliñscy, którzy nie byli bezporednio zwi¹zani z moj¹ rodzin¹. Choæ
nie mo¿na wykluczyæ jakiego stopnia pokrewieñstwa, o czym ja na
tym etapie moich dociekañ nie mam ¿adnego pojêcia.

Niedziela (5 wrzenia 2004)
Pojecha³em z moim bratem Jurkiem do Swarzewa na odpust. Tego roku
odbywa³ siê on trochê przed czasem, gdy¿ tradycyjnie winien byæ
obchodzony w sobotê i niedzielê po 8 wrzenia, czyli po dniu urodzin
Matki Boskiej, tradycyjnie okrelanym wiêtem Matki Boskiej Siewnej.
Wyjecha³em wczenie rano, oko³o siódmej. Miasto jeszcze spa³o, na

ulicach samochodów by³o niewiele. Podjecha³em pod blok gdzie mieszka
Jurek. Sta³ ju¿ na chodniku i czeka³ na mnie. Wsiad³ do samochodu
i skierowalimy siê na obwodnicê trójmiejsk¹. W parê minut bylimy
ju¿ w Chyloni. Jecha³o siê wspaniale. By³ ciep³y, s³oneczny dzieñ,
wczesnojesienny. Doje¿d¿aj¹c do Pucka natrafialimy coraz czêciej na
kilkuosobowe grupy pieszych zd¹¿aj¹ce w tym samym kierunku co my.
Potem ju¿ jazda stawa³a siê coraz powolniejsza. Na odcinku od Pucka
do Gnie¿d¿ewa wypad³o nam wyprzedzaæ dwie pielgrzymki. Zreszt¹
wyprzedzanie jest na ogó³ dobrze zorganizowane przez p¹tników. Mimo
to dojazd do Swarzewa zosta³ bardzo skutecznie wyhamowany przez
pielgrzymkê, która akurat skrêca³a do wsi. Wreszcie dojechalimy do
Rekowskich. Samochód zostawi³em na podwórku. Przywitalimy siê
z domownikami. Leo Rekowski, nasz kuzyn by³ akurat bardzo zajêty
obieraniem ziemniaków na odpustowy obiad. Marudzi³ nieco, ¿e wczoraj
nie mia³ czasu na to zajêcie. Tyle by³o innej pracy, a spaæ to poszli bardzo
póno. Jego ¿ona jeszcze zbiera³a pociel po odpustowych gociach. Jurek
tylko wypali³ papierosa i poszlimy do kocio³a, ¿eby dope³niæ
podstawowej powinnoci odpustowej, a mianowicie wyspowiadaæ siê.
Obeszlimy koció³ dooko³a. W przenonych konfesjona³ach
poustawianych pod murem kocio³a siedzia³o tylko trzech ksiê¿y.
A kolejki do spowiedzi d³ugie. Trudno, trzeba by³o w której z nich siê
ustawiæ. Oczywicie zaraz pojawili siê znajomi. Kto, kogo ja nie zna³em,
podszed³ do Jurka i zaczêli rozmawiaæ, nawet doæ g³ono, tak ¿e
musia³em ich w koñcu uciszaæ. By³ to Jurka znajomy z £ebcza, z okresu,
gdy Jurek by³ radnym powiatowym. Ja z kolei spotka³em Lecha
Kuchnowskiego, zaanga¿owanego dzia³acza Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego.
Po uroczystej sumie, odprawianej przez ks. arcybiskupa Goc³owskiego
na placu cmentarnym przy kociele, która zreszt¹ trwa³a ponad dwie
i pó³ godziny (mymy z Jurkiem, na szczêcie, siedzieli w kociele na
chórze) poszlimy na obiad do pañstwa Ku¿lów. By³ tam obecny Roman
Ku¿el, mój bliski kolega ze szko³y podstawowej, aktualnie mieszkaj¹cy
w Jastrzêbiej Górze. Jurek, mój brat mia³ wiele wspólnych wspomnieñ
z gospodarzem, te¿ Jerzym, m³odszym od mojego brata zaledwie o rok.
Roman opowiada³ o Swarzewie z okresu po³owy dziewiêtnastego wieku
i czasów wczeniejszych; o tym jak król Polski W³adys³aw IV przebywa³
na tych terenach, nadaj¹c królewszczyzny. Interesuj¹ce by³y zasady
funkcjonowania urzêdu so³tysa. By³ on dziedziczny z nadaniem sporej

po³aci ziemi. Wspomnia³ o so³tysie o nazwisku Doerz. Bardzo mnie to
zainteresowa³o, gdy¿ parê lat temu otrzyma³em od pani prof. Miros³awy
Ceynowa-Gie³don z Uniwersytetu w Toruniu rozpisane jej drzewo
genealogiczne, na szczycie którego znajduje siê Józef Doerz, rolnik, so³tys
w Swarzewie a jego ¿ona by³a z Pliñskich. Nie bardzo wiem jak to
pouk³adaæ chronologicznie, gdy¿ na tym schemacie drzewa
genealogicznego nie ma dat. Spotka³em pani¹ profesor Ceynowê
w Toruniu na Zjedzie Botanicznym siódmego wrzenia bie¿¹cego roku
i poprosi³em, aby, ewentualnie, o ile to mo¿liwe uzupe³ni³a daty. Maj¹c
daty urodzin i mierci, chocia¿ tych znacz¹cych cz³onków jej rodziny
mo¿na by³oby ewentualnie co ustaliæ.
Potem poszlimy do Nowickich, do naszych krewnych. Przechodz¹c obok
kocio³a skierowa³em siê jak za dawnych czasów na cmentarz, ¿eby
skróciæ sobie drogê. By³o ju¿ sporo po czwartej po po³udniu. Jeszcze trzy
godziny temu wokó³ kocio³a sta³y t³umy ludzi, g³owa przy g³owie, a teraz
pusto. Podeszlimy do grobów dawnych proboszczów. Ostatni, który
przyby³ tu z Rybna, Lucjan Dambek urodzi³ siê 10. 2. 1901 a umar³
24. 1. 1985. Przed nim proboszczem by³ jego brat Antoni, który pochodzi³
z Jab³onowa. By³ on najstarszym sporód rodzeñstwa. Urodzi³ siê
10. 2. 1887, a umar³ 4. 8. 1961 roku. Jego pogrzeb pamiêtam. By³a to
wielka uroczystoæ. Jest jeszcze na cmentarzu grób wczeniejszego
proboszcza Józefa Gollnika (*17. II. 1825 +30. IV. 1902). O ile dobrze
pamiêtam, mówi³o siê, ¿e by³ blisko spokrewniony z Pliñskimi ze
Swarzewa poprzez ¿onê starego Pliñskiego, jak równie¿ z Potrykusami.
Z rodziny tej, z mojego dzieciñstwa pamiêtam Tosiê. Piêknie ubrana
w strój kaszubski pilnowa³a dziewczynek sypi¹cych kwiatki w procesji
na Bo¿e Cia³o.
U Nowickich zastalimy Józefa i dwie Helenki, Helenkê Nowick¹, ¿onê
Józefa i Helenkê Pliñsk¹ z ¯arnowca, która zawsze przyje¿d¿a³a na odpust
do Swarzewa i tu siê zwykle zatrzymywa³a. W³anie ona wiele lat temu
dosta³a od matki Helenki Nowickiej, a naszej ciotki Gusty obrazek
prymicyjny ksiêdza Jana Pliñskiego. Pamiêta³em, ¿e mówi³o siê, ¿e
Nowiccy jedzili do £ebcza w odwiedziny do jakiej rodziny. By³em
przekonany, ¿e do rodziny której z sióstr ksiêdza Pliñskiego. S¹dzi³em,
¿e uda mi siê rozwik³aæ powi¹zania rodzinne. Niestety spotka³ mnie
zawód. Owszem jedzili do £ebcza, ale do innej rodziny. Poprzez ojca
Nowickiej s¹ spokrewnieni z Kopickimi w £ebczu. Tak wiêc moje

dociekania w sprawie pokrewieñstwa z ksiêdzem Pliñskim z £ebcza nie
posunê³y siê nic a nic naprzód.
Porozmawialimy sobie o dawnych dziejach. Helenka Nowicka
przypomnia³a mi o przypadku doæ g³onym w rodzinie, a który dotyczy³
jej mamy, naszej cioci Gusty. Ciocia Gusta by³a córk¹ Józefa Hintzke
i Augustyny Pliñskiej ze Zdrady, siostry mojego dziadka; st¹d w³anie
ich pokrewieñstwo z nami. Przypadek, o którym wspomnia³a dotyczy³
pierwszego narzeczonego ciotki Gusty. By³ to Jan Turlejski, jeden
z in¿ynierów budowniczych kolei na Hel. Narzeczeñstwo by³o bardzo
zaawansowane i bodaj¿e ju¿ wyznaczony by³ termin lubu. Czêsto
nocowa³ on u Hintzkich, czyli w domu rodziców swojej narzeczonej
w pokoju na poddaszu. By³a to mrona zima 1920 roku. Wieczorem
dobrze napalono w piecu, ¿eby by³o ciep³o. Zwyczajowo po rozpaleniu
siê wêgla zasuwano szyber aby ciep³o nie ucieka³o z pieca. Tym razem
zrobiono to samo. Traf chcia³, ¿e wêgiel jeszcze ca³kiem nie rozpali³ siê.
Czad nie maj¹c ujcia do komina wydostawa³ siê na pokój. Niestety
nastêpnego dnia narzeczony ju¿ nie ¿y³. Z rana znaleziono go martwego
w ³ó¿ku. W dwa lata póniej w 1922 ciocia Gusta (Augusta Hintzke *28.
12. 1889 +6. 05. 1995) wysz³a za m¹¿ za Leona Proena (*28. 06 1885
+5. 05. 1949). Z ma³¿eñstwa tego urodzi³o siê czworo dzieci. Dwoje
z nich to Teodor (ur. w 1923) i Jerzy (ur. w 1924), którzy zmarli niebawem
po urodzeniu. Potem 14 lipca 1925 roku urodzi³a siê Helena. A ostatnim
by³ Wac³aw. Urodzi³ siê 10 czerwca 1928 roku. Niestety maj¹c niewiele
ponad dwadziecia lat zmar³ 14 maja 1949 roku. By³em na pogrzebie.
Niewiele pamiêtam. Jedynie to, ¿e by³ to bardzo uroczysty pogrzeb.
Bra³em udzia³ w orszaku. Wraz z kilkoma m³odymi ch³opakami
uczestniczy³em w niesieniu poduszeczki w kszta³cie bia³ego serca
z szarfami. Trzyma³em jedn¹ z szarf. Nie jestem pewien tego, ale wydaje
mi siê, ¿e serce niós³ Leo Rekowski. Z pewnoci¹ wówczas nie zdawa³em
sobie sprawy z tego, o co w tym wszystkim chodzi. Mylê sobie teraz, ¿e
mia³ to byæ chyba symbol oddania Bogu m³odego niewinnego serca.
Ostatnie dni Wacka by³y bardzo ciê¿kie. Mój ojciec odwiedza³ go bardzo
czêsto i pamiêtam jak mówi³, ¿e Wacek siê dusi. Zwi¹zane to by³o, jak
mówiono, z rozrastaj¹cym siê sercem. Mia³ na tyle powiêkszone serce,
¿e utrudnione by³o jego normalne funkcjonowanie.
Na rok przed mierci¹ brata, Helena wysz³a za m¹¿ za Józefa Nowickiego
urodzonego 22. sierpnia 1914. lub odby³ siê 18 kwietnia 1948 roku.

Nowiccy maj¹ dwoje dzieci: Wac³awa i Joannê. Wac³aw, pamiêtam go
jako Wacek, o¿eni³ siê z Janin¹ Woszczyñsk¹ w 1970 roku. Z tego
ma³¿eñstwa urodzi³o siê dwóch synów: Maciej i Jacek. Jacek o¿eni³ siê
w 1997 roku z Katarzyn¹ Kobiela i maj¹ dwoje dzieci: Jakuba
i Ma³gorzatê. Wacek rozszed³ siê ze swoj¹ pierwsz¹ ¿on¹ i o¿eni³ siê
ponownie w 1982 roku z Ew¹ Limiñsk¹ i maj¹ jednego syna Andrzeja.
Mieszkaj¹ w Koszalinie. Joanna Nowicka, na któr¹ wo³amy Hanka wysz³a
za m¹¿ za Edmunda Hirsza w styczniu 1977 roku, z którym póniej
rozesz³a siê. Ma dwóch synów Marka i £ukasza. Te doæ szczegó³owe
informacje przekaza³y mi Helenka Nowicka i jej córka Hanka.
Popo³udnie u Nowickich by³o bardzo sympatyczne. Mi³o siê rozmawia³o.
Marek, wnuk Helenki, a nieco póniej i jego matka Hanka do³¹czyli do
towarzystwa. Pokazali nam szablê Jana Turlejskiego, która przechowa³a
siê przez okres wojny le¿¹c pod pod³og¹ w jednym z pokoi. Ogl¹dalimy
równie¿ stare zdjêcia cioci Gusty, jej mê¿a i siostry mê¿a  Otylki. Odk¹d
j¹ pamiêtam zawsze by³a niewidoma, jednak stara³a siê na ile by³o to
mo¿liwe pomagaæ w obejciu. Marek po¿yczy³ mi rozpisane na
kilkumetrowym rulonie ich drzewo genealogiczne. W oparciu o nie ³atwo
bêdzie mi rozwin¹æ liniê rodow¹ Augustyny Pliñskiej, siostry mojego
dziadka, która wysz³a za m¹¿ za Józefa Hintzke ze Swarzewa. Ciocia
Gusta by³a córk¹ Augustyny Pliñskiej.
Matka Helenki Nowickiej ciocia Gusta (Augusta Proena z domu Hintzke)
mia³a dwóch braci i cztery siostry. Jeden z nich Benedykt (*1894 +1914)
zgin¹³ na wojnie, drugi Józef o¿eni³ siê z Aniel¹ Glembin. Pamiêtam go
jako swarzewskiego grabarza. By³y bodaj¿e jakie nieporozumienia
rodzinne, i dlatego nie zosta³ nastêpc¹ na gospodarstwie. Mieli dwie
córki Genowefê, która za m³odu zmar³a oraz Jadwigê. Jadwiga wysz³a
za m¹¿ za Wac³awa Gappa i oni maj¹ czterech synów: Janusza,
Stanis³awa, Wac³awa i Wojciecha. Siostry cioci Gusty przedstawiê wed³ug
kolejnoci jaka jest utrzymana na tym rulonie, który dosta³em od m³odego
Nowickiego. Brakuje tam jednak najstarszej z rodzeñstwa Anny, która
nie wysz³a za m¹¿ i mieszka³a na ojcowinie. Marta (*3.04.1902
+15.06.1989), któr¹ doskonale pamiêtam, mieszka³a w Gdyni. Wysz³a
za m¹¿ za Wiktora Sobczaka. Oni dzieci nie mieli. Czêsto przebywa³a
w Swarzewie u swojej siostry Jadwigi (*17.10.1903 +3.01.1988), która
przejê³a gospodarstwo po rodzicach. O¿eni³a siê z Leonem Rekowskim,
który doæ wczenie zmar³ (+17.08.1948). W³anie ciocia Rekowska (tak

siê o niej mówi³o) doskonale sobie radzi³a jako g³owa rodziny. Pamiêtam
z okresu mojego dzieciñstwa, ¿e by³ to dom otwarty, na ogó³ pe³en goci,
gdzie kwit³o ¿ycie towarzyskie. Mia³a piêcioro dzieci. Najstarsza to
W³adys³awa, która wysz³a za m¹¿ za Henryka Magulskiego. Wesele by³o
huczne i wspania³e. Zamieszka³a we Wrzeszczu w domu swego mê¿a.
Z ma³¿eñstwa tego urodzi³o siê czterech synów: Witold, Marian, Leonard,
Marcin. Pierwszym bratem W³adzi Rekowskiej (pod takim zdrobnieniem
pamiêtaj¹ j¹ w Swarzewie) jest Stach (Stanis³aw), który o¿eni³ siê z Zofi¹
Sosnowsk¹. Ich dzieci to: Andrzej, Gabriela, Ewa, Jerzy. Od wielu ju¿ lat
mieszkaj¹ we W³adys³awowie. Kolejni bracia W³adzi to Marian, Benedykt
i Leon. Marian wczenie opuci³ Swarzewo. Kszta³ci³ siê w Wejherowie,
a potem podj¹³ pracê jako nauczyciel w Luzinie, gdzie przez wiele lat by³
dyrektorem szko³y. O¿eni³ siê z dziewczyn¹ stamt¹d, Ludwik¹ Wreze
i osiad³ w Luzinie na sta³e. Ostatnio spotykam go na odpustach
w Swarzewie ju¿ jako wieloletniego wdowca. Z tego ma³¿eñstwa nie by³o
dzieci. Benedykt o¿eni³ siê z dziewczyn¹ z s¹siedztwa, Ann¹ Kry¿a. Oni
maj¹ troje dzieci: Anna, Beata, Sylwester. Najm³odszy Leon, który od
wielu ju¿ lat prowadzi rodzinne gospodarstwo o¿eni³ siê z Aniel¹ ¯ywick¹
i maj¹ te¿ trójkê dzieci: Mateusz, Lucyna, Teresa. Kolejn¹ siostr¹ cioci
Gusty by³a Rozalia (*12.05.1892 +3.03.1978), która wysz³a za m¹¿ za
Jana Potrykusa z Ch³apowa. Nigdy nie by³em u tych moich krewnych
w Ch³apowie. Z materia³ów, którymi dysponujê wynika, ¿e by³o tam
czworo dzieci. Trzech synów i jedna córka Urszula, która wczenie
zmar³a. Ignacy Potrykus o¿eni³ siê z Ma³gorzat¹ Ceynowa. Oni maj¹ troje
dzieci: Dorota, Ma³gorzata i Urszula. Czes³aw Potrykus o¿eni³ siê z Helen¹
Bia³k. Czesia zna³em, poniewa¿ osiedli³ siê w Strzelnie i pracowa³
w sklepie z artyku³ami przemys³owymi. Z tego ma³¿eñstwa by³o dwoje
dzieci: Jan i Anna. Roman Potrykus o¿eni³ siê z Ann¹ Funk i oni maj¹
troje dzieci Jana, Annê i jeszcze jednego syna (niestety w wykazie nie
by³o imienia). W Gnie¿d¿ewie mieszka³a Maria Hintzke (*1888
+18.02.1974), która wysz³a za m¹¿ za Jana Elwarta. Czêsto tam bywa³em
jako dziecko. Ich domostwo to okaza³e zabudowania, prawie na koñcu
wsi w kierunku pod Puck. Mówi³o siê u nas w domu, ¿e sz³o siê do côtci
Elwartczi. Wujka Elwarta nie zna³em. Widocznie zmar³ wczeniej ni¿
moja rodzina zamieszka³a w Swarzewie. Doskonale pamiêtam wizyty
w Wejherowie u najstarszej córki cioci Elwatowej, Klary. Mieszka³a ona
niedaleko dworca, przy ul. Kopernika 8(?). Nie by³o wizyty w Wejherowie
aby nie wejæ po drodze do niej. Wysz³a za m¹¿ za Józefa Gaffke, który
pracowa³ w stoczni w Gdañsku. Oni byli bezdzietni. Ja z okresu moich

bytnoci u ciotki Elwartki, a by³y to lata piêædziesi¹te pamiêtam
Benedykta i Stefaniê. Ta dwójka wraz z ciotk¹ pracowali na
gospodarstwie. Reszta ich rodzeñstwa by³a od nich starsza. I tak wed³ug
schematu uzyskanego od Nowickich, którym w dalszym ci¹gu siê
pos³ugujê, byli to: Józef Elwart z ¿on¹ Leokadi¹ i ich dzieæmi: Ann¹,
Romanem, Janem i Ew¹; Maria Elwart, która wysz³a za m¹¿ za Jana
Ko³odziejskiego i mia³a jednego syna Jana; Gertruda Elwart wysz³a za
m¹¿ za Antoniego Ferra z Gnie¿d¿ewa i mieli piêcioro dzieci: Teresa,
Marian, Antoni, Felicja, Roman; Jan Elwart zmar³; Anna Elwart wysz³a
za m¹¿ za Alojzego Ptach i oni mieli czworo dzieci: Maria, Anna, Roman
i Alojzy; Stefan Elwart zmar³. Na weselu Stefanii by³em. Mymy ju¿
wtedy ponownie mieszkali w £ebczu. By³o to w pierwszej po³owie lat
szeædziesi¹tych. Wychodzi³a za m¹¿ za Józefa Funk, chyba do Dar¿lubia
(?). Maj¹ czworo dzieci: Jan, Józef, Roman i Joanna. Na gospodarce
w Gnie¿d¿ewie zosta³ chyba Benedykt. Na schemacie, którym dysponujê
jest tylko podane imiê jego ¿ony Natalia i nic wiêcej.

Niedziela (21 listopad 2004)
Kilka dni temu zadzwoni³a do mnie Helenka Pliñska z ¯arnowca
z pretensjami, ¿e ja bêd¹c latem u jej s¹siadów Schmidtów (nasza
wspólna rodzina, o czym wczeniej pisa³em) mia³em im powiedzieæ jakoby
mój ojciec tu¿ przed mierci¹ przekaza³ mi informacjê, ¿e stryj Antoni,
czyli jej ojciec sfa³szowa³ testament naszego dziadka. O czym takim nigdy
nie mówi³o siê w moim domu. Moim zaprzeczeniom i wyjanieniom, ¿e
mnie na ten temat nic nie wiadomo, oczywicie Helenka nie chcia³a daæ
wiary. Stwierdzi³a nawet doæ dosadnie: przecie¿ twój ojciec mia³ na
stare lata tak¹ sklerozê, ¿e i tak gdyby nawet co takiego powiedzia³,
nikt nie da³by temu wiary. Rozmowa ta by³a doæ d³uga, a w³aciwie
by³ to jej monolog. Opowiada³a mi po raz kolejny jak to by³o z tym
objêciem przez jej rodziców gospodarstwa w ¯arnowcu. Przecie¿ nikt
nie wygania³ ¿ony wujka Juliusza z gospodarstwa. Chodzi³o tylko o to,
¿eby po mierci swojego mê¿a wysz³a za m¹¿ za wujka Antoniego. Ta
propozycja nie zosta³a przyjêta, wobec tego musia³a opuciæ dom. Babcia
Franciszka przekaza³a gospodarstwo wujkowi Antoniemu. Potem zaczê³y
siê wieloletnie nieporozumienia i procesy s¹dowe miêdzy rodzin¹ ciotki
Anieli (Budnikowie z Odargowa) a rodzin¹ ciotki El¿biety, ¿ony wujka
Antoniego (Myliszowie z Mrzezina). Spór ten by³ rozpoznawany przez

wiele instancji i zakoñczy³ siê w S¹dzie Apelacyjnym w Poznaniu.
Ostatecznym wyrokiem gospodarstwo zosta³o przyznane wujkowi
Antoniemu. Sprawa siê formalnie zakoñczy³a a nieporozumienia, jak
widaæ, ci¹gn¹ siê przez dziesi¹tki lat i irytuj¹ kolejne pokolenia.

Ksi¹dz Antoni Dambek  proboszcz w Swarzewie

Zdjêcie zimowe
z lat piêædziesi¹tych

Pogrzeb ks. Antoniego (4.08.1961)

Przed o³tarzem
w kociele w Swarzewie

Rodzina mojej mamy: siedz¹ babcia z dziadkiem  Wiktoria i Jan Gaffkowie;
stoj¹ ich dzieci, od lewej  Agnieszka, Magnus, Helena i Anna  moja mama
(zdjêcie z lat dwudziestych)

Ciocia Aga (Agnieszka) Proenowa  siostra mojej mamy;
w tle nowy budynek mieszkalny na domostwie moich dziadków
(zdjêcie z 1969 roku)

Ks. dr Jan Pliñski
- rodem z £ebcza

Obrazek pami¹tkowy z odprawienia pierwszej mszy w. przez ks. Jana Pliñskiego

Franz Pliñski ze Swarzewa ze swoj¹ ¿on¹ Ann¹ Kurr-Kurowsk¹
(zdjêcie z pocz¹tku dwudziestego wieku).

Anna z domu Gollnik i Józef Pliñscy ze Swarzewa (syn Franza Pliñskiego)
(zdjêcie z lat trzydziestych XX wieku).

Dowód osobisty Józefa Pliñskiego ze Swarzewa

Rodzina Józefa Pliñskiego ze Swarzewa; siedz¹, od lewej: Anna i Józef Pliñscy,
obok stoi ich syn Józef; II rz¹d; stoj¹, od lewej: Stasia Dominik  ich wychowanica, dalej ich synowie Antoni i Teodor (zdjêcie z lat dwudziestych)

Rodzina Józefa Pliñskiego ze Swarzewa; fotografia z pocz¹tku lat
trzydziestych z przodu siedzi Józef  junior, z bia³ym psem, siedz¹:
od lewej: NN, Anna i Józef Pliñscy, stoj¹: od lewej Teodor i Antoni
Pliñscy oraz Stanis³awa Dominik (domownik rodziny)

Rodzina Józefa Pliñskiego 
juniora;
fot. z 1977 roku
siedz¹, od lewej:
Urszula i jej m¹¿
Józef Pliñski oraz
ich córka Maria;
stoj¹, od lewej:
Kazimierz, Anna,
Józef i Janusz

Z³ote wesele Józefa Hintzke i Augustyny z domu Pliñskej, 30 styczeñ 1938 rok;
I rz¹d, siedz¹ce dzieci: Wacek Proena, Sta Rekowski, Marian Rekowski,
Czes³aw Potrykus, Roman Potrykus;
II rz¹d, klêcz¹ce dzieci: W³adzia Rekowska (Magulska), Helena Proena
(Nowicka), Stefania Elwart (Funk);
III rz¹d (siedz¹):Jan Potrykus z Ch³apowa i jego ¿ona Rozalia z domu Hintzke,
Józef Pliñski ze Swarzewa i jego ¿ona Anna z domu Gollnik, jubilaci Augustyna i Józef Hintzke, Maria i Jan Elwart z Gnie¿d¿ewa, Sosnowska Anna 
siostra Józefa Pliñskiego ze Swarzewa;
IV rz¹d: Klara i Józef Gaffkowie z Wejherowa (córka Marii Elwart z Gnie¿d¿ewa), Anna i Marta Hintzke (córki jubilatów), Ignacy Potrykus, Jadwiga i Leon
Rekowscy, Anna Mu¿a z Kunicy, Jan Pliñski z Gdañska  brat mojego
ojca, Augusta i Leon Proena ze Swarzewa;
V rz¹d: Anna Elwart, Benedykt Elwart, Gertruda Elwart i jej m¹¿ Antoni Ferra
z Gnie¿d¿ewa, Aniela i Józef Hintzkowie (syn jubilatów), Wanda Pliñska
(córka Jakuba Pliñskiego ze Zdrady);
VI rz¹d: Anna Konkol z Cha³up, Jan, Maria i Józef Elwartowie z Gnie¿d¿ewa
(dzieci Marii Elwart  córki jubilatów)

Rêkopis wierszyka ze z³otego wesela u Hintzkich (ze zbiorów prywatnych
W³adzi Magulskiej)

W rodku siedzi Augustyna Hinztke z domu Pliñska, po bokach jej córki,
po prawej jej rêce Marta, po lewej Anna; u stóp siedz¹ wnuczêta: od lewej 
Helenka Proena (póniej Nowicka) Stanis³aw Rekowski i W³adzia Rekowska
(póniej Magulska); z boku stoi oparta o drzwi Mika  s³u¿¹ca u Hintzków
i póniej u Rekowskich (Swarzewo w latach trzydziestych)

Moje ciocie, córki Józefa Hintzke i Augustyny z domu Pliñskiej ze Swarzewa;
od lewej, siedz¹ Anna i Maria; stoj¹ Augusta, Marta i Jadwiga (lata piêædziesi¹te)

Augustyna Hintzke z domu Pliñska ze swoimi córkami Mart¹ (stoi) i Ann¹
oraz mê¿em Józefem podczas podwieczorku; na stole stoi sêkacz
(pocz¹tek lat trzydziestych dwudziestego wieku).

Pierwsza komunia Helenki Proena (Nowickiej) lata trzydzieste XX wieku;
I rz¹d (siedz¹), od lewej: brat ojca Helenki, Augusta  matka Helenki, Helenka, jej ojciec Leon, Augustyna Hintzke (z domu Pliñska) babcia Helenki i jej
dziadek Józef Hintzke, który trzyma na kolanach Mariana Rekowskiego;
II rz¹d: czwarta od lewej Anna Hintzke, dalej Leon Rekowski ze swoj¹ ¿on¹
Jadwig¹, obok Rozalia z domu Hintzke ze swoim mê¿em Janem Potrykusem
z Ch³apowa.

Wesele W³adzi Rekowskiej z Henrykiem Magulskim.
Od lewej siedz¹  Marta Sobczakowa z mê¿em, p.. Magulska, matka Henryka,
ks. Rekowski, W³adzia i Henryk Magulscy, Jadwiga Rekowska, matka W³adzi,
NN, NN, Augusta Proenowa, NN, NN.
Nad par¹ m³od¹ stoj¹ nachylone
w bia³ych sukniach druhny
Tosia Potrykus i Stefa Elwart.
Stoj¹; I rz¹d: muzykanci NN,
Józef Gaffke z Wejherowa i jego
¿ona Klara, jej matka Maria
Elwart, Józef Nowicki, moi
rodzice Józef i Anna Pliñscy
(dalej nie znam);
II rz¹d: Zosia i Stach Rekowscy,
z ty³u ja, Helena Nowicka, NN,
z ty³u Benedykt Rekowski,
dalej nie znam, 15-ty z kolei
mój brat Jurek, przed nim
Czes³aw Potrykus, 18-ty
z kolei Benedykt Elwart
z Gnie¿d¿ewa

Pogrzeb Augustyny Mach zd. Pliñskiej (mojej cioci)

Przy trumnie stoj¹ od lewej: Józef (mój ojciec), Antoni i Jan Pliñscy  bracia
zmar³ej, Jan Okoñ i jego ¿ona Maria  córka zmar³ej

Przy trumnie stoj¹ jej dzieci, od lewej: Jan, Aniela, Weronika, Maria i Gertruda

Siostry mojego ojca  Franciszka i Weronika

Z uroczystoci 50-lecia
lubów zakonnych Franciszki

Franciszka przy pracy

Ciocia Weronika
Odwiedziny cioci Franciszki w Swarzewie pod koniec lat
piêædziesi¹tych (od lewej: mój brat Jurek, tata, ciocia
Franciszka, mama i ja

Wujek Jan
Pliñski
z Gdañska

lub drugiej jego córki Jadwigi z Theo
Doppke w Gdañsku (przed wojn¹)

Jego córka
Gertruda
(w 1955 roku)

Rodzina Doppke z synem Klausem
i córk¹ Berbel

Rodzina Doppke
w Niemczech w latach
50-tych
(od lewej: Gertruda
Pliñska, wujek Jan,
przed nim wnuk
Michael, Jadwiga,
siedzi Berbel,
w drzwiach Theo)

Wizyta Gertrudy (Trudki) Pliñskiej w Polsce

U Smardzewskich (od lewej: Henio,
Trudka, Weronika i moja mama)

W ¯arnowcu (od lewej: Ula, Basia i Roman
Pliñscy, ja i moja mama, ciotka El¿bieta,
Trudka i Helenka)
U wujka Józefa
Hintzke
w Swarzewie
(od lewej siedz¹:
moja mama, Trudka,
Aniela  ¿ona Józefa,
ciocia Gusta, stoj¹ 
Helenki Pliñska
i Nowicka,
Jadwiga Gappa
z mê¿em i jej ojciec
Józef Hintzke)

U Rekowskich
w Swarzewie
(od lewej siedz¹:
ciocia Rekowska, Trudka,
ciocia Marta Sobczakowa,
ciocia Gusta Prenowa;
stoj¹  moja mama,
Helenka Nowicka,
Helenka Pliñska i Leo
Rekowski)

Wujek Juliusz Pliñski

Ciocia Aniela
 ¿ona Juliusza Pliñskiego
(z lewej strony w starszym wieku)

Boles³awa  ich córka z lat 40-tych i 80-tych oraz jej m¹¿ Feliks Schmidt
z koñca lat trzydziestych jako ¿o³nierz Wojska Polskiego

Dowód osobisty Juliusza Pliñskiego  (brata mojego ojca)
Dowód wydany 24 czerwca 1921 roku
(niestety niekompletny)

Antoni  brat mojego ojca

Mój ojciec z lat trzydziestych

Wesele wujka Antoniego; mój ojciec  drugi od lewej w pierwszym rzêdzie
osób stoj¹cych, w tym samym rzêdzie przedostatni od lewej wujek Jan Pliñski

Rodzina Pliñskich
z ¯arnowca podczas
wojny (lata 40-te);
od lewej: I rz¹d:
Stefania, Roman,
Helenka; II rz¹d:
ciocia El¿bieta,
W³adys³aw, wujek
Antoni

Ciocia El¿bieta i wujek
Antoni Pliñscy z ¯arnowca
(na prze³omie lat
szedziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych)

Budynek Pliñskich w ¯arnowcu (wejcie od ogrodu po przebudowie w latach
siedemdziesi¹tych)

Rodzina Jana Kur i Stefanii z domu Pliñska (od lewej: Jan Kur, dalej ich dzieci
 Krystyna, Marian, Jadwiga, Gabriela, Jan, Kazimierz, Maria na kolanach
u swojej mamy, Stefanii)

Rodzina Teofila Soko³ka;
od lewej: £ucja (¿ona Teofila), Bohdan (Bogu), Jerzy i Tadeusz (synowie
Teofila) i Teofil

Ciocia Maria (Marika)  siostra mojego ojca i jej m¹¿ Teofil Soko³ek
w mundurze ¿o³nierza pruskiego

Pogrzeb ciotki Mariki (26.08.1974); przy trumnie stoj¹: od lewej jej synowie
Józef i Teofil oraz córka Anna.

lub Teofila Soko³ka z £ucj¹ Schmidt w 1956 roku

Ta sama para czterdzieci lat póniej

Mój ojciec gra na pianinie z kolegami  muzykami w latach swojej m³odoci

Mój ojciec w otoczeniu ¿eñskiego chóru parafijalnego w £ebczu,
który prowadzi³ przed wojn¹ (w ostatnim rzêdzie w rodku moja mama)

Józef Pliñski i Anna Gaffkemoi rodzice przed lubem

lub moich rodziców

Moi rodzice w Swarzewie
(lipiec 1958 rok)
Moi rodzice na zdjêciach z dowodów osobistych
z okresu wojny (pocz¹tek lat czterdziestych)

Moja rodzina w czasie okupacji (w £ebczu): od lewej  mój brat Jurek,
ja u mamy na kolanach i ojciec, na drugmin zdjêciu w drzwiach stoi wujek
Jan z Gdañska

Moja rodzina w komplecie
(na górnym zdjêciu  ja, mama,
tata i Jurek, na dolnym Jurek,
mama, tata i ja) w latach
piêædziesi¹tych w Swarzewie

Moja 1.komunia (od lewej: pierwszy rz¹d: Wacek Nowicki ?, Halina Gaffke ?,
wujek Jan z Gdañska, moja mama, ja i mój tata, ciocia Aga z £ebcza, Leo
i Benedykt Rekowscy; drugi rz¹d  Józef i Helena Nowiccy, wujowstwo Tekla
i Magnus Gaffcy z £ebcza, ciocia Rekowska, Stefcia Pliñska z ¯arnowca, Jurek
 mój brat, W³adzia Rekowska, Antoni Dettlaf (mój chrzestny) z ¿on¹, wujek
Antoni z ¯arnowca)
Swarzewo  sierpieñ 1953

Pierwsza komunia Wacka Nowickiego (od lewej: pierwszy rz¹d  dziecko NN,
ciocia Elwartka z Gnie¿d¿ewa, ciocia Gusta z wnuczk¹ Joann¹, Helena Nowicka, Wacek, Józef Nowicki, Otylia Proena, Marta Proena; drugi rz¹d  pañstwo
Nowiccy  brat Józefa, ciocia Marta ze swoim mê¿em Sobczakiem, Aniela i Józef
Hintzke, Anna Bohm oraz ¿ona Jakuba Proena; trzeci rz¹d  Benedykt Rekowski, Jadzia Hintzkówna, Stanis³aw i Jadzia Proena z Pucka, Marian Rekowski)
Swarzewo  15 sierpieñ 1959 rok

Ja z bratem Jurkiem  lipiec 1958

Ja z bratem Jurkiem
pocz¹tek lat 50-tych

Mój brat Jurek z naszym
kuzynem Willim Gaffke z £ebcza

Roman Pliñski z ¯arnowca 
nasz kuzyn

Helenka Pliñska z ¯arnowca 
nasza kuzynka

Moja rodzina
w £ebczu na
pocz¹tku lat
60-tych
(od lewej  ja,
mama, tata
i Jurek)

Wspólne muzykowanie i piewanie równie¿ w £ebczu na pocz¹tku lat 60-tych

Dom rodzinny
w £ebczu

Pogrzeb ojca
(na zdjêciu wy¿ej 
w kociele w £ebczu;
ni¿ej przy trumnie
od lewej  mój brat
Jurek, mama i ja)

Chrzciny Iwonki Pliñskiej

- jej rodzice: Marysia i Jurek

- rodzice chrzestni:
Bronia (siostra Marysi) i ja

Gocie na przyjêciu: od lewej  babcia Agnieszka Wierzbowa, ciocia Aga 
siostra mojej mamy, Nowak Mieczys³aw  wujek Marysi, Marysia, babcia
Anna Pliñska, Jurek, ja, ¿ona wujka Nowaka, Bronia, wujek Jan Proena  m¹¿
cioci Agi

lub mojego brata
Jurka z Mari¹
Wierzba
(25.09.1966)

Jurek i Marysia z Iwonk¹ na kolanach

W odwiedzinach
w Werblini
u Jurka (od lewej
siedz¹: Marysia,
Helenka Pliñska,
Ole  brat
Iwonki, mama;
stoj¹  Jurek,
Iwonka i ja)

Iwonka ju¿ sama

Nasz syn Robercik w wannie

Mój lub z Halin¹ Burza (1985) 
lubu udziela ks A. Misiaczek

Robert ze swoj¹ mam¹ i z matk¹ chrzestn¹ Iwon¹ Pliñsk¹

