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Szanowni Państwo!

Mam oto zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do lektury książki niewielkich rozmiarów,  
ale ogromnej wartości sentymentalnej. Autor broszury – gdańszczanin ksiądz Jan Paweł Aeltermann – 
to postać nietuzinkowa, a poprzez swoją tragiczną biografię na stałe związana z ziemiami Gminy  
Przywidz. Jej dzisiejsi mieszkańcy w znacznej mierze przybyli z różnych stron, rzuceni przez los lub 
zauroczeni pięknem regionu. Dzięki różnorodności swoich doświadczeń i talentów stworzyli główne 
bogactwo gminy, którym szczycimy się najbardziej. Obecnie jest to w miarę jednolita społeczność, silnie 
utożsamiająca się z regionem i jego tradycjami. Postać przedwojennego proboszcza ma szansę stać się 
jej dodatkowym spoiwem.

Broszura autorstwa księdza Jana Pawła Aeltermanna, wydana została przed wojną w roku 1931. 
Jej dzisiejsza, pierwsza dwujęzyczna publikacja jest wydarzeniem bibliofilskim i artystycznym. 
W powstawaniu książki uczestniczyli bowiem zarówno znakomity historyk naszych ziem Pan Henryk  
Elwart, który czuwał nad zgodnością przekładu i całość opatrzył przedmową, jak i artyści związani  
z Przywidzem – i to nie tylko adresem, ale i sercem. Sława dokonań Pani Henryki Lisieckiej i Pana  
Wojciecha Góreckiego rozciąga się daleko poza granice naszej gminy. Dorobek młodej artystki Pani 
Edyty Skrzypek już zachwyca i budzi nadzieję na wspaniały rozwój w przyszłości. Panie Dorota 
Adamska i Anna Franciszka Flis są amatorkami, jednak ich prace doskonale uzupełniają propozycje 
profesjonalistów.  
    
Obowiązkiem żywych jest pamięć o tych co odeszli. Księże Janie, my pamiętamy!

Marek Zimakowski

Wójt Gminy Przywidz
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Ksiądz Dziekan Jan Paweł Aeltermann, 
proboszcz parafii katolickiej Mierzeszyn-Przywidz 

                                         
Jan Paweł Aeltermann urodził się 26 czerwca 1876 roku w Gdańsku jako najstarszy syn niemiec-
kich katolików – mistrza szewskiego Franciszka Aeltermanna i Elżbiety Aeltermann, z domu Mey. 
Naukę rozpoczął w Gdańsku, najpierw w szkole podstawowej, później w Gimnazjum Królew-
skim na Dolnym Mieście, przy ulicy Łąkowej. Już w trakcie edukacji w gimnazjum poczuł powo-
łanie do życia duchowego, dlatego przeniósł się do katolickiej szkoły w Chełmnie, którą ukończył 
zdaniem matury z wyróżnieniem w roku 1899. Następnie wstąpił do Biskupiego Seminarium  
Duchownego w pobliskim Pelplinie, otrzymując 13 marca 1904 roku święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa Augustyna Rosentretera. W dniu 15 marca 1904 roku, w kaplicy Szpitala Katolickiego przy 
ulicy Łąkowej w Gdańsku (obecnie kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny), 
Aeltermann odprawił swoją Mszę św. prymicyjną. Od tego czasu przez 8 lat pełnił funkcje  
wikariusza na terenie Diecezji Chełmińskiej oraz administratora, m.in. w parafiach: Sulęczyno, 
Starogard Gdański, Tuchola, Debrzno i Nieżywięć.

We wrześniu 1912 roku biskup chełmiński Augustyn Rosentreter ustanowił Aeltermanna  
proboszczem parafii Mierzeszyn-Przywidz z siedzibą w Mierzeszynie, położonym na terenie Wol-
nego Miasta Gdańsk. Mierzeszyn liczył wtedy 50 mieszkańców wyznania katolickiego, a do parafii 
należało ogółem 40 wsi, przysiółków i wybudowań. W tym czasie w Przywidzu znajdował się już 
nowy kościół, posiadający zakrystię, prezbiterium, nawę i kruchtę, wybudowany z cegły w latach 
1903-1904. (Obecnie kościół ten, pod wezwaniem Św. Franciszka Ksawerego, mieści się przy 
cmentarzu i ma status kościoła parafialnego parafii Przywidz). 

Jan Paweł Aeltermann swoją posługę duszpasterską pełnił w nim przez 27 lat, dając się poznać 
jako gorliwy kapłan dbający o swoich parafian. Ponieważ zależało mu, by kościół katolicki miał 
coraz większą liczbę wiernych, organizował dodatkowe Msze św. i umożliwiał ludziom częsty 
kontakt z kościołem. Był też bardzo odważnym człowiekiem, podczas spotkań wyjaśniał zgro-
madzonym zagrożenia płynące ze strony hitleryzmu. Nie podobało się to niektórym działaczom 
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NSDAP, którzy na terenie Mierzeszyna organizowali bojówki wywodzące się z Hitlerjugend, prze-
szkadzając księdzu w wypełnianiu posługi kościelnej. Niszczono przydrożne krzyże, a na plebanii 
wybijano szyby.

Podczas swoich kazań ksiądz Aeltermann często ujawniał niesprawiedliwość społeczną, będącą 
przyczyną nędzy ludności mniej zamożnej. Wskazywał jednocześnie drogę zmian. Od początku 
zależało mu na poprawie warunków życia na wsi, czego dowodem były zabiegi u władz o po-
prawę dróg czy lepszą opiekę lekarską oraz organizowane przy parafii kursy dokształcające dla 
młodzieży – zarówno z rodzin katolickich, jak i ewangelickich. Kiedy w 1929 roku ksiądz Aelter-
mann obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa, w uroczystości uczestniczyli wszyscy mieszkańcy 
Mierzeszyna i okolic.

Do momentu dojścia Hitlera do władzy (1933) praca księdza Aeltermanna na terenie parafii prze-
biegała w miarę spokojnie. Później jednak prześladowania ze strony bojówkarzy znacznie się nasi-
liły. Ksiądz Aeltermann natomiast coraz bardziej uwrażliwiał miejscową ludność na zło nazizmu. 
W 1933 roku wygłosił słynne kazanie pod tytułem: „Hakenkreuz oder Christenkreuz?” („Swasty-
ka czy krzyż chrześcijański?”), wydane drukiem w Szwajcarii. 

Od tego czasu ze strony władz i policji zaczęły się wyraźne szykanowania i ataki na jego  
osobę. Kiedy w roku 1933 ksiądz Aeltermann został dziekanem dekanatu Gdańsk-Wyżyna, jako 
proboszcz obsługiwał dwa kościoły – w Mierzeszynie i Przywidzu. Pewnej niedzieli, podczas podró-
ży na Mszę św. do Przywidza, zatrzymała go na drodze policja kryminalna Wolnego Miasta Gdańsk  
i pod zarzutem obrazy Hitlera przewiozła do Gdańska. Od 1926 roku biskupem był tam Edward 
Aleksander Władysław O’Rurke, który mając znajomości wśród przedstawicieli władzy, bar-
dzo stanowczo wstawił się za księdzem. Jednak Aeltermanna uwolniono dopiero po tygodniu.  
Na przywitanie mierzeszyńskie dzieci zorganizowały księdzu niezwykle serdeczne przyjęcie, ale 
przygotowywano już następne prowokacje. Kiedy pod osłoną nocy grupa wyrostków hitlerowskich 
obrzuciła dom parafialny kamieniami, Aeltermann zmuszony był na jakiś czas opuścić Mierzeszyn 
i przez kilka tygodni ukrywać się w nieznanym miejscu. Po powrocie ataki jeszcze bardziej się  
nasiliły, a ludzie z bojówek SA zniszczyli kolejne trzy przydrożne krzyże. Ksiądz Aeltermann ostro 



1�

ich potępił, natomiast do wiernych zwrócił się z prośbą o wzniesienie nowych. Wkrótce sprawcy 
zostali ukarani. Poświęcenie nowych krzyży stało się okazją do zorganizowania w Mierzeszynie 
wielkiej manifestacji, z udziałem ponad 5000 wiernych przybyłych z różnych stron. 

Jednak niedługo później znowu doszło do prowokacji, która spowodowała dalszą eskalację  
ataków na księdza. W 1936 roku, podczas odpustu z okazji święta patrona parafii Św. Bartłomieja, 
wydarzyła się bijatyka, w której zamordowani zostali dwaj bracia o nazwisku Wróbel, należący do 
Hitlerjugend. Niemiecka propaganda postanowiła to zdarzenie wykorzystać i władze Wolnego 
Miasta Gdańsk zażądały, by w miejscowym kościele odbyła się uroczystość pogrzebowa z zacho-
waniem wszelkich partyjnych zasad. Trumny kazano okryć hitlerowskimi flagami, a uczestniczący 
w pogrzebie członkowie partii hitlerowskiej mieli przyjść do kościoła ze sztyletami u boku. Gdy 
powyższe żądania przedstawiono księdzu, stanowczo odmówił. Taka postawa musiała wywołać 
kolejną falę ataków.

1 września 1939 roku księdza Aeltermanna chciano ponownie zaaresztować, jednak wskutek  
pomyłki w imieniu zatrzymano jego bratanka Alfonsa, którego wkrótce wypuszczono na wolność. 
Szczęście nie mogło trwać długo. Od znajomych Aeltermann dowiedział się, że został umiesz-
czony na pierwszym miejscu listy osób do aresztowania. Doradzano mu, by na jakiś czas wyjechał  
z Mierzeszyna. Posłuchał, ale… na krótko. 21 listopada 1939 roku, około godziny czwartej nad 
ranem, na plebanię przybyli funkcjonariusze SS i gdańskiego Gestapo w celu przeprowadze-
nia rewizji. Ksiądz został aresztowany i przeprowadzony do budynku miejscowej szkoły, gdzie  
zorganizowano tymczasowe więzienie. Opuszczając plebanię, zdołał jeszcze przejąć od gospodyni 
zaproszenie, przekazane mu przez jednego z niemieckich generałów – dowódcy wojsk w Gdań-
sku, a prywatnie szkolnego kolegi. Wraz z innymi aresztantami Aeltermann wywieziony został 
do Wysina, gdzie podczas przesłuchania pokazał wspomniane zaproszenie, które sprawiło, że  
z powrotem odtransportowano go do Mierzeszyna. Jednak po przybyciu na miejsce SS-mani nie 
pozwolili księdzu wysiąść z samochodu i ponownie zawieźli do Wysina. Tam funkcjonariusze SS 
wezwali starostę gdańskiego, który potwierdziwszy tożsamość aresztanta, kazał przetransporto-
wać go do Nowego Wieca. W tej wsi nieopodal Skarszew odbywały się masowe egzekucje areszto-
wanych Polaków. Księdza Aeltermanna osadzono w piwnicy domu po wysiedlonych właścicielach  
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Wieckich. Na drugi dzień, 22 listopada 1939 roku, około czwartej rano został zastrzelony  
za stodołą Wieckich i tam zakopany. 

Po wyzwoleniu, 8 marca 1945 roku, rozpoczęto oznaczanie poszczególnych grobów w miejscu 
zbrodni. Komisja z udziałem prokuratorów prowadziła rozmowy, których celem było między 
innymi ustalenie miejsca zakopania ciała księdza. W dniu 17 maja 1945 roku podjęto prace zwią-
zane z ekshumacją. Ustalono, że miejscem pochówku będzie Mierzeszyn i grupa jego mieszkań-
ców udała się do Nowego Wieca po zwłoki księdza. Tworzyli ją: ksiądz Ildefons Kűhnemund 
(podczas okupacji proboszcz parafii Mierzeszyn-Przywidz), Alfons Aeltermann (czternastoletni 
bratanek księdza), przyjaciel bratanka Klaus Hein, woźnica, a także inni mieszkańcy Mierzeszyna 
i okolic. Trumnę z jego ciałem ustawiono w kościele, a Wojsko Polskie wystawiło przy niej wartę 
honorową. 26 czerwca 1945 roku, w rocznicę swoich urodzin, ksiądz Jan Paweł Aeltermann został 
uroczyście pochowany przed kościołem, w którym przez ponad 27 lat służył Bogu i ludziom. 

                   Henryk Elwart
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Wojciech Górecki
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Przywidz w powiecie Gdańsk-Wyżyna
Autorstwa księdza Aeltermanna z parafii w Mierzeszynie

Przywidz, który obecnie należy do powiatu Gdańsk-Wyżyna i do czasu traktatu wersalskiego znaj-
dował się w powiecie kartuskim, oddalony jest od Gdańska o 4 mile. Taką nazwą określana jest 
miejscowość, w której znajduje się posiadłość ziemska oraz tamtejsze jezioro i las. Chyba najczęś-
ciej przybywa się do tego miejsca ze względu na malowniczo położone jezioro. O ile przed wojną 
liczba zwiedzających była bardzo, bardzo niewielka, o tyle teraz, od około pięciu lat, nazwa ta jest 
w Gdańsku powszechnie znana. Dlatego też dla miłośników przyrody istotne mogą być doniesie-
nia dotyczące historii miejscowości i znajdujących się w niej ważnych budynków. 

Najstarsza wzmianka na temat Przywidza (miejscowości i jeziora) pochodzi z XIII wieku. Według 
zachowanego dokumentu z 18 stycznia 1294 roku na krótko przed swoją śmiercią Mściwój II, 
ostatni książę Pomorza Wschodniego, podarował klasztorowi cysterskiemu Hylda (w Eldenie koło 
Greifswaldu) majątki Strepowo (Trzepowo w powiecie Gdańsk-Wyżyna), Clonowo (Klonowo  
w tym samym powiecie) i Privisa. Privisa to dzisiejszy Przywidz. Opat Mikołaj miał tutaj utworzyć 
,,siostrzany” klasztor, jak napisano: „abbas fundabit locabitque claustrum et monasterium”. Prze-
kazane zostają miejscowości wraz z polami, lasami, łąkami, jeziorami, żyłami solnymi, kopalniami 
złota i srebra, ze wszystkimi zasobami żelaza, ołowiu itd., przy zwolnieniu ze wszystkich podat-
ków i obciążeń. 

Objęcie w posiadanie opactwa zostało potwierdzone przez spadkobierców Mściwoja, zarówno 
księcia rugijskiego Wisława II oraz jego synów Wisława III i Sambora (1295), jak i uznane przez 
księcia Polski Władysława (1298). Jednak ufundowanie ,,siostrzanego” klasztoru uniemożliwiały 
nieustające wojny (1295-1319) i w końcu całkowicie zrezygnowano z tego pomysłu, głównie chyba 
z powodu prowadzonych budów w klasztorze opata Martina, które wymagały zwiększonych 
wpływów. Dlatego też 5 sierpnia 1347 roku opat Jakub z Esromu, wizytator klasztoru Eldena, 
poprosił opata Jana z Cystersów i opatów zebranych podczas Kapituły Generalnej o udzielenie 
klasztorowi Eldena pozwolenia na sprzedaż lub wymianę podarowanych jej wyżej wymienionych 
dóbr. Pozwolenia udzielono już 17 września 1347 roku; 7 grudnia 1347 roku przekazano dobra 
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wraz z młynami za 400 marek jako własność wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego Henry-
kowi IV Dusemerowi von Arfberg. Dnia 3 stycznia 1348 roku opat Martin obiecuje wielkiemu 
mistrzowi uzyskanie od Kapituły Generalnej zapieczętowanego pełnomocnictwa, dotyczącego 
pozwolenia na sprzedaż. 

Miejscowość w dokumentach określana jest jako „Privisa”, później w języku niemieckim – 
Mariensee (także Maryense lub Maryensehe), natomiast po polsku – Przywidz. Miejscowość znaj-
duje się u źródła rzeki Wietcisy. Analizując określenia: „przy-widz” i „pri-visa” można powie-
dzieć, że oznaczają „przy Visie”. Jednak Wietcisa w dokumentach sporządzonych w języku łaciń-
skim określana jest jako „Vethrica, również Vecyssa”. Nazwę Przywidz można też potraktować 
jako tłumaczenie słowa „Privisa”, nawet jeśli uwzględni się łaciński czasownik „videre” i polski  
„widzieć”. Ponadto cystersi i krzyżacy szczególnie czcili Matkę Boską. Katedra w Oliwie, pierwszej 
siedzibie cystersów, ma w swoim godle widniejący na tle drzewa oliwnego obraz Matki Boskiej. 
Cystersi z Eldeny przypisali nazwie miejscowości, powstałej od uwarunkowań naturalnych, zna-
czenie związane również z Kościołem; czy stąd zatem pochodzi niemiecka nazwa Mariensee, że 
podarunek Mściwoja był „ku czci Matki Boskiej”? Czy też zakon krzyżacki, późniejszy właściciel, 
nadał taką nazwę, ponieważ poświęcił Maryi idylliczne i pięknie położone jezioro, tak jak łączył 
z jej imieniem monumentalne budowle (kościół Mariacki itd.)?? 

W późniejszych stuleciach nazwisko właścicieli Przywidza (lub – jak to później często określa-
no – dóbr przywidzkich) bardzo często się zmieniało. Krzyżacy próbowali, poprzez nadawanie  
dużych posiadłości, pozyskiwać wiernych zwolenników. Wiemy, że patrycjuszowi z Gdańska, burmi-
strzowi Gertowi von der Becke, podarowali już  w 1429 roku, poza dobrem Szklana Góra (Glasberg) 
w powiecie Gdańsk-Wyżyna, część sąsiedniego Przywidza, a Dietrichowi von Logendorfowi 
w roku 1425 Dietrichswalde (Starą Hutę) koło Przywidza. Jeśli później mówi się o Przywidzu, to 
zwraca uwagę fakt, że całkowicie pomijane jest Trzepowo, ale wymieniane są przynależne wsie 
chłopskie, takie jak: Miłowo, Pustkowo, Michalin, Stara Huta, Klonowo, Gorczyska i później Pom-
lewo. W tym samym czasie, 12 czerwca 1421 roku, bracia Vincentius von Stangenberg i Lukas von 
Mariensee oddali w zastaw klasztorowi brygidek swoje dokumenty dotyczące nadania im Stążek 
i Przywidza. Pod datą 11 sierpnia 1492 roku Sbigneus Thanczyn skarży się, że niejaki Mattis 
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(Marschede) zmusza ludzi przy umacnianiu kościoła w Przywidzu do szarwarku. Zgodnie z księ-
gami sądowymi Starogardu pewne jest, że Przywidz do 1589 roku niepodzielnie znajdował się  
w posiadaniu rodziny Contor czy też Cunter. (Baranowski – Warszawa w księdze opłat z roku 
1570 zapisuje Kuntor i Kunthor jako właściciela Przywidza i Pomlewa). Zapewne przytrafiło się 
tutaj to, co często zdarzało się w owych czasach. Mianowicie zmieniano nazwisko na takie jak 
nazwa wsi i w końcu szesnastego wieku rodzina nazywa się Przywidzki.

Mattis Contor jest jednak dłużnikiem Hansa Manteufela i 1 czerwca 1496 roku podpisuje  
dokument – należy to podkreślić – sporządzony w języku niemieckim, następującymi słowami: 
„Ich Mattis Contor, mein Handt” (Ja Mattis Contor, moja dłoń)  i odciska bardzo małą pieczęć. 
W sporze dotyczącym połowu ryb z majątkiem Szklana Góra 27 listopada 1590 roku przesłuchi-
wany jest Simon „Przywitzki” (proszę zwrócić uwagę, że w nazwisku nie napisano „ck”, lecz „tz”).  
To ten sam Simon – Castellan (zamiast Contor), któremu 29 lipca 1596 roku ojciec Martin Castel-
lanus, konsul z Wilna, przekazał majątek Klonowo.

Na mocy umowy z dnia 26 sierpnia 1589 roku właściciel Pomlewa, Nicolaus von der Linde, uzy-
skał czwartą część majątku Przywidz w ramach wymiany ze spichlerzem w Gdańsku, a 16 wrześ-
nia 1596 roku również wspomniane Klonowo i to, co do niego należy; w tekście zapisu w sądzie 
w Gdańsku znowu znajduje się – Simon – Castellan Kuntor. Jednoznaczność nazwiska Contor 
i Przywidzki wynika jeszcze bardziej z informacji dotyczących rozprawy sądowej, która odbyła się 
20 maja 1622 roku, gdzie zapisano dosłownie: „Joannes Nicolaus a Linda statuit coram judicio 
Starogardiensi nobilem Simonem Przywidzki alias Contor nobilis olim Alberti Przywidzki Con-
tor et Anna Sumiczowna filium” (Simon Przywidzki albo Contor jest synem Alberta Przywidzki 
Contor).

Do 1616 roku z powodu sprzedaży nieustannie toczyły się procesy pomiędzy rodzinami von 
Linde i Przywidzki; w rozprawie z 1599 roku Nicolaus von der Linde określa się jako rodowy 
spadkobierca w Przywidzu. Simon nazywa się tutaj Simon Conthor Przywidzki, a jego brat tylko 
Thomas Przywidzki. W 1608 roku Thomas uznaje się za spadkobiercę czwartej części Przywidza; 
spadkobiercami dóbr Klonowo i Pomlewo są synowie zmarłego Nicolausa von der Linde, miano-
wicie Adolf  i Gottfried.
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W 1618 roku przed sądem okręgowym spór zostaje załagodzony przez obie strony. Adelgunde 
von der Linde, wdowa po Nicolausie von der Linde, uzyskuje resztę Przywidza.

Na podstawie rozprawy z 29 października 1633 roku, dnia 7 stycznia 1634 roku przeprowadzo-
no regulację granic, dotyczącą „sprawy granic pomiędzy dobrami Stenkwalt (Jodłowno) a Groß  
i Klein Zambrz (Ząbrsko) z jednej strony i dobrami Szklana Góra, Pomlewo, Mariensee alias 
Przywidz i Klonowo z drugiej strony”. Geodetami są ojciec Robert Averden z klasztoru w Oliwie 
i Petrus Krüger; na granicy z dobrem Buszkowy w negocjacjach uczestniczą inspektorzy zmarłego 
Pana Johanna Arsziszewskiego, a na granicy z Trzepowem urzędnicy niższego szczebla ze wsi.  
W okresie od dwóch do trzech lat należy skontrolować granice; wspomina się też nowe wzniesie-
nie na wzgórzu z grodziskiem koło Przywidza; upoważnieni są Nathaniel Smitz i Adrianus von 
der Linde, jako opiekunowie Valentina Nicolausa i Johanna von der Linde, oraz ojciec Heinrich 
Richert z kolegium Jezuitów w Gdańsku, do którego należał majątek Czapielsk.

Należy wspomnieć, że rodzina Przywidzkich należała do katolików, a Linde do protestantów.  
W 1699 roku właścicielem Przywidza jest generał major Bernhard a Canden Trzciński, który  
poślubił właścicielkę Bogumiłę von Linde, która przeszła na katolicyzm. W roku 1722, jako 
właścicielka wymieniana jest już Pawłowska, następnie Anna von Kalkstein z domu Pawłow-
ska; od roku 1751 właścicielem jest Adam von Kanden Trzciński, a od 1768 jego syn Franz  
Xaver. 24 czerwca 1788 roku dobra przywidzkie przeszły na własność szambelana Landschaftsrat 
von Trębeckiego, do którego należały m.in.: Kleszczewo, Żuława, Zaskoczyn, Łaguszewo; rów-
nież Mierzeszyn należał do 1781 roku do rodziny jako darowizna uzyskana w podziękowaniu.  
Trębecki był właścicielem do 1820 roku, następnie ziemie zostały przejęte przez Steffensa, człon-
ka Rady Miasta Gdańska; po jego śmierci w roku 1825 majątek pozostał własnością spadkobier-
ców i następnie przekazany Madame von Pickering z domu Steffens z Liverpoolu. Ona sprzedała 
go na przełomie lat 1839-1940 rotmistrzowi Hugo Simonowi, który też mieszkał w Przywidzu.  
W okresie od 1788 do 1840 roku w majatku stale przebywali dzierżawcy: Radtke, Sonntag, Stän-
der, Gleinert, Klotz, Karnath.
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7 stycznia 1864 roku dobra przywidzkie przechodzą w posiadanie barona von Puttkammera, który 
już 29 września tego samego roku sprzedaje je kapitanowi von Böhm z Berlina. W końcu paź-
dziernika 1865 roku majątek przejmuje major i ordynat von Jena, który mieszkał w Cöthen koło 
Falkenbergu w Brandenburgii. Był członkiem Izby Panów i przebywał w Przywidzu jedynie trzy 
razy w roku przez kilka dni.

W przynależącym folwarku Katarynki nakazał on przetrzebienie 1000 morg lasu świerko-
wego. Wycinka odbywała się bez zezwolenia i trwała do czasu otrzymania oficjalnego zakazu  
nałożonego przez urząd. W pobliżu lub na planie majątku przywidzkiego znajduje się przysiółek  
Hüttenfeld, wtedy obejmujący pięć dużych posiadłości i będący w rękach kilku gospodarzy. Przy-
siółek ten częściowo przeszkadzał w prowadzeniu majątku ziemskiego Przywidz. Dlatego właś-
ciciel zaproponował gospodarzom, by przenieśli się na teren Miłowa i Pustkowa. Każdemu za 
hektar ziemi pozostawionej w Hüttenfeld proponował dwa hektary w nowym miejscu. Z oferty 
tej chętnie skorzystano.

Dziedzicząca wszystko panna Sophie von Jena z Berlina sprzedała majątek 1 lutego 1883 roku  
Julianowi Kroska, a ten w roku 1896 konsulowi Zeden. W 1899 roku właścicielem majątku Przy-
widz zostaje dyrektor fabryki mebli Paul Groß z Czerska. Planował on wycinkę lasu, by pozyski-
wać drewno, jednak nie dostał na to zezwolenia. Dodatkowym problemem dla właściciela ma-
jątku było sprawowanie patronatu nad kościołem. W tej sytuacji nie był w stanie wywiązywać się 
wobec państwa z nałożonych obciążeń. W konsekwencji tego w 1906 roku posiadłości stają się 
majątkiem skarbowym i zostają wydzierżawione Langguthowi, dotychczasowemu właścicielowi 
Trzepowa;  lasem i jeziorem zarządza Wydział Leśnictwa. W należących do Przywidza wyżej wy-
mienionych wsiach mieszkają teraz chłopi na własnej ziemi, którzy wcześniej, przed oddzieleniem, 
musieli panu feudalnemu świadczyć aż do Żuławy szarwark.

W związku z tym trochę należy opowiedzieć o parafii katolickiej, ewangelickiej i o innych budyn-
kach znajdujących się w miejscowości. Katolicki system parafialny jest starszy, dlatego zostanie 
omówiony w pierwszej kolejności.
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20 maja 1622 roku, przed sądem w Starogardzie, 60-letni Simon Przywidzki zeznaje: „Słyszałem 
od mojego ojca i innych ludzi, również od oberżysty z Jodłowna o imieniu Crispin, który był już 
starszym człowiekiem, że mieszczanin z Gdańska nazwiskiem Lickfett wybudował w Przywidzu 
kościół; kiedy Nikolaus von der Linde kupił majątek Przywidz w 1589 roku, kościół już się roz-
padał; w czasie wojny Rzeczypospolitej z Gdańskiem (1576-1577) ornaty i inne przedmioty z koś-
cioła zostały przeniesione do najbliższego (katolickiego) kościoła w Pręgowie; jeśli obchodzono 
święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września) i w Przywidzu był odpust, to przybywał 
ksiądz z Pręgowa lub Wysina albo innej miejscowości, z której możliwy był przyjazd”. 

Zdaje się, że w XVII wieku – muszę tutaj trochę odnieść się do przyszłości – protestancka rodzina 
von Linde zbudowała w Przywidzu luterański kościół i parafię. O tym trzeba tutaj powiedzieć, 
ponieważ 6 listopada 1701 roku biskup kujawski Stanislaus Szembeck z polecenia właścicielki 
Przywidza, która przeszła na katolicyzm, Bogumiły von Trzciński z domu von Linde, odebrał 
kościół protestantom i wyświęcił pod wezwaniem Św. Franciszka Ksawerego. Podczas wizytacji  
20 stycznia 1703 roku wspomniano, że „Kościół lub też kaplica” jest z drewna i ma słomiany 
dach. Według raportów z wizytacji w roku 1686 i 1711 Przywidz alias Maryensee należy do kościo-
ła parafialnego w Mierzeszynie. W przybliżeniu w latach 1715-1720, zgodnie z wypowiedzią prze-
słuchanej pod przysięgą w 1785 roku Anny Kapankin, z domu Koruszin, kościół został zburzony  
i w jego miejscu w 1722 roku zbudowano nowy, który w raporcie z wizytacji z roku 1765  
nazywany jest „parafialnym”, ale (in alio loco, nam prima fuit penes lacum non procul a taberna)  
„w innym miejscu”, mianowicie na granicy dworu pańskiego, gdzie teraz mniej więcej znajdują się 
ogród warzywny i część wybudowanej przed laty szopy; stary kościół stał „nad jeziorem, nieda-
leko gospody”; ten nowy kościół miał ok. 18 metrów długości i 8 metrów szerokości, był drew-
niany i miał małą drewnianą wieżę. Godne uwagi są nazwiska katolickich duchownych pełniących 
posługę w kościele w tym stuleciu; w księdze chrztów z roku 1716 Adalbert Hoffmann pisze  
w języku niemieckim: „Przejąłem zarządzanie Capellae Przywidzensis vel Marienseeensis”.  
W jego wpisach spotykamy następujące nazwy: Treige Hütt jako Sucha Huta, Dependahl jako  
Tiefental (Roztoka), Ossenkop jako Ochsenkopf  (Częstocin) itd.; jako matki chrzestne wymienia-
ne są np. Maria Max’sche, Dorothea Schtark’sche itd. W 1750 roku komendariuszem jest Johannes 
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Wendt, a kapelanem w 1765 roku Benjamin Beyer ze Stolzenbergu. O odpowiedzialnym za ten 
rejon księdzu Andreasie Gehrmannie (1772) napisano: „On jest Warmiakiem i mówi po polsku 
tylko trochę (mediocriter)”. 

W 1851 roku uznano, że kościół grozi zawaleniem i go zamknięto. W 1855 roku zburzo-
no plebanię, w związku z czym miejscowy duchowny przeniósł swoją siedzibę do Mierzeszy-
na. Za czasów rotmistrza Simona rozpoczął się zjadliwy spór pomiędzy kolatorem, tzn. ma-
jątkiem Przywidz, i katolicką parafią. Procesy trwały przez dziesiątki lat. Chodziło o dostawę  
12 ton piwa rocznie, które do 1819 roku zapewniał browar znajdujący się w miejscowości,  
a następnie w majątku Kleszczewo, jak i o dostawę 60 fur z chrustem itd. Spierano się także od 
niepamiętnych czasów o prawo do poboru opłat za stragany na jarmarkach, aż do zapewnienia 
stanu posiadania sądowymi decyzjami w latach 1863-1864. (Porównaj moją rozprawę ,,Jarmark  
w Przywidzu i tamtejszy kościół katolicki” w „Danziger Landeszeitung”, dodatek „Heimatklänge” 
z czerwca 1930 r.). 

Należy tu wspomnieć tylko o jednym. Polski król August III nadał majątkowi Przywidz 16 grudnia 
1754 roku prawo do organizacji rocznie czterech jarmarków i pobierania opłaty za stragany; to 
prawo do pobierania opłat za stragany w 1788 roku generał von Trzciński przyznał w prezencie 
na wieczność kościołowi katolickiemu. Problemy z budową nowego kościoła trwały za czasów 
następców jako patronów aż do początku tego wieku. Dopiero w latach 1903-1904 powstał nowy 
kościół katolicki, który wita nas zaraz przy wjeździe do miejscowości od strony Gdańska. 

Na temat ewangelickiej parafii najpierw przekażmy głos Harnochowi i oprzyjmy się na jego 
„Chronik und Statistik der evangel. Kirchen Ost- und Westpreußens 1888”. Pisze on tam: „Utwo-
rzenie (ewangelickiej) parafii w Przywidzu zbiegło się w czasie z budową obecnego kościoła, który 
zbudował z własnych środków w latach 1830-1832 kupiec Gustav Wilhelm Steffens z Gdańska, 
właściciel Przywidza. W budowie kościoła uczestniczyły również dalej leżące miejscowości nale-
żące do parafii Lublewo, Skarszewy, Ostaszewo i Przyjaźń, którym obiecano przyjęcie do nowo 
utworzonej parafii. Kościół zbudowano na dawnym katolickim cmentarzu przykościelnym. Ale 
katolicy, którzy mieli wówczas jeszcze jeden kościół w miejscowości, od tej pory grzebali swoich 
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zmarłych z boku tego drugiego. Parcela budowlana była już kiedyś ewangelicką (?) posiadłością 
ziemską (?). Tam też 160-190 lat temu stał kościół ewangelicki (!), na którego fundamenty wszę-
dzie natrafiano podczas budowy nowego. Kościół ma kształt prostokąta, ciągnącego się od strony 
północnej do południowej, i ma na północnej ścianie szczytowej wieżę z muru pruskiego”.

Posadowienie pierwszego kościoła za czasów (katolickiej) rodziny Przywidzkich najwidoczniej 
odbyło się przed reformacją; za czasów (ewangelickiej) rodziny von Linde, zgodnie z wykazem  
w ewangelickiej księdze parafii w Skarszewach, jako luterańscy kaznodzieje zatrudnieni byli  
w Przywidzu Michael Wunsch i w 1699 roku Christoph Vizichius. Vizichius, na mocy biskupiego 
dekretu z dnia 8 października 1701 roku wydalony z Przywidza, udał się do Gdańska i opubliko-
wał drukiem broszurę pod tytułem: „Wahrhaftiger Bericht, auf  was Art und Weise die Kirche zu 
Mariensee in Preußen den Evangelischen anno 1701 den 6. November von den Römisch-Kat-
holischen gewalttätig abgenommen” (,,Prawdziwe sprawozdanie dotyczące tego, jak 6 listopada 
1701 roku katolicy przemocą odebrali ewangelikom kościół w Przywidzu w Prusach”). Jeśli on 
twierdzi, że od 122 lat (czyli od roku 1579) kościół nie znajdował się w rękach katolików, to 
oczywiście nie jest to prawda. Ten fakt ostatecznie został uwzględniony, gdy w 1782 roku ewange-
liccy mieszkańcy Przywidza i przynależnych wsi (jak Klonowo, Pomlewo, Szymbark, Stara Huta, 
Michalin, Katarynki, Pustkowo, Gorczyska, wybudowania miłowskie – Małe Jezioro i Świetlik 
– oraz Szklana Góra), wbrew generałowi majorowi von Trzcińskiemu i biskupowi kujawskie-
mu hrabiemu von Rybińskiemu, wnieśli skargę o wydanie odebranego siłą w 1701 roku kościoła  
i w ostatniej instancji zdecydowano (10 października 1788 roku): „Odrzuca się skargę gminy lute-
rańskiej; ma ona prawo wybudować sobie własny kościół”.

Stojący tam dziś kościół ewangelicki zbudowano w latach 1909-1910 na miejscu starego kościoła, 
który zburzono, ponieważ był za mały. 

Jeśli chodzi o strukturę wyznaniową, to donosi się, że w 1686 roku w parafii Mierzeszyn-Przywidz 
mieszkało tylko 9 katolików i że w 1701 roku w tej samej parafii zarejestrowano 18 katolików  
i ok. 600 protestantów, jednak o samym Przywidzu pisano „catholici paucissimi (katolików cał-
kiem, całkiem mało)”.
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Jeszcze trochę o innych budynkach. Stary pański dom był mały i znajdował się naprzeciwko  
dzisiejszego składu. Właściciel wybudował prawie do końca nowy dom; ale von Jena po prze-
jęciu majątku nakazał zburzenie budowli aż po fundamenty i zbudowanie nowego obecnego 
domu dworskiego z ogrzewaniem wodnym za pomocą rur z miedzi; rury miedziane, 27 cetnarów,  
zostały wyrwane podczas wojny za czasów Langgutha. Za czasów Simona budynki gospodarcze  
i domy mieszkańców były lepione i miały strzechę; za czasów rodziny von Jena bardzo szybko  
powstały chatki murowane, z twardym pokryciem dachowym. Kazał on nawet wybudować fabrykę 
skrobi. Kiedy spłonęła, z jego inicjatywy powstała gorzelnia. Pomiędzy gorzelnią a już istniejącą bar-
dzo starą stajnią za czasów Jeny zbudowano szopę z fasadą z kamienia. Kamień ten pochodził z pól  
w Przywidzu, ponieważ był bardzo duży, oddano do niego 120 strzałów i jeszcze rozdrobniono  
w celu przewiezienia. Von Jena cieszył się bardzo, ponieważ na nowym murze fasady wykorzysta-
no także najmniejsze kawałki kamienia i w ogóle nie było widać wapna. Wyjątkowo wtedy nagro-
dził murarzowi tę pracę kwotą 25 talarów. Tym murarzem i przedsiębiorcą był Michael Kaczyński 
z Dolnego Klonowa (ur. 26 września 1839 roku, zmarły 9 sierpnia 1930 roku), później od roku 
1904 kościelny w kościele katolickim, do podeszłego wieku czynny w swoim zawodzie. Można 
go tutaj wymienić, ponieważ od roku 1868, za wszystkich panów ziemskich w Przywidzu, że tak 
powiem od nowa zbudował Przywidz.

Leżący na terenie Przywidza młyn (ze 150 morgami ziemi uprawnej) był własnością prywatną 
do czasu stania się majątkiem dominium. Skarb dominium dokupił wówczas do majątku jesz-
cze młyn. Ostatnim właścicielem był Star. Dziś młyn wodny napędza elektrownię na potrzeby 
majątku w Przywidzu i innych miejscowości oraz duży młyn i tartak. Odnośnie do wcześniej-
szej własności prywatnej znajdujemy wyjaśnienie w wyznaniu Bernharda a Canden Trzcińskiego  
z 16 marca 1699 roku: „Ukazuje się przede mną Mistrz Christian Weiß, młynarz – dziedzic mły-
nów w Przywidzu – i okazuje posiadany kontrakt z von der Lindem z roku 1686”.

Mały przyczynek do krajoznawstwa... burzliwa jest historia Przywidza... Jezioro Przywidzkie jest 
położone malowniczo w spokojnej okolicy… otoczone lasem… perła natury... w przyszłości  
również cel wszystkich miłośników przyrody…
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Historia jarmarków w Przywidzu, w powiecie Gdańsk-Wyżyna

Księga hipoteczna majątku rycerskiego Przywidz, powiat Gdańsk-Wyżyna, zawiera przywilej króla 
Polski Augusta III z 16 grudnia 1754 roku. Zgodnie z tym przywilejem właścicielowi majątku 
Przywidz przysługuje w ciągu roku prawo do zorganizowania czterech jarmarków w Przywidzu 
– w dniu święta Znalezienia Krzyża Świętego (3 maja), Podwyższenia Krzyża Świętego (14 wrześ-
nia) i w dwóch innych dniach. To prawo należało się ówczesnemu właścicielowi, generałowi von 
Trzcińskiemu, który mieszkał w Przywidzu. Sprzedał on przywidzkie dobra 24 czerwca 1788 roku 
szambelanowi Landschaftsratowi von Trębeckiemu, do którego należały m.in. majątki: Żuława, 
Kleszczewo itd. Przy tej sprzedaży właściciel majątku von Trzciński przyznał kościołowi katoli-
ckiemu w Przywidzu w darze na zawsze prawo do pobierania opłat za stragany podczas jarmar-
ków w Przywidzu. 

W latach 1788-1840 parafia realizowała to prawo publicznie, bez zakłóceń. Organizowała tyl-
ko dwa jarmarki rocznie, na których wyznaczeni poborcy pobierali opłaty na rzecz kościoła.  
W 1839 roku zwierzchnik kościoła Jakob Gleinert z przysiółka Hüttenfeld (koło Przywidza)  
wydzierżawił opłaty za stragany za 7 talarów rocznie. Ani Trębecki, ani jego następca jako właści-
ciele Przywidza do owego czasu nie kwestionowali tego prawa. Trębecki był właścicielem do 1820 
roku, następnie przejęła to prawo gmina i dalej radca miejski Steffen z Gdańska; po jego śmierci  
w 1825 roku majątek pozostał w posiadaniu spadkobierców i przekazano go Madame von Pickering  
z domu Steffens z Liverpoolu. W tych czasach, od 1788 do 1840 roku, majątkiem zarządzali dzier-
żawcy o niemiecko brzmiących nazwiskach: Radtke, Sonntag, Ständer, Gleinert, Klotz, Karnath.

Na przełomie lat 1839-1840 pani von Pickering sprzedaje majątek kapitanowi Simonowi, który  
w Przywidzu już od pewnego czasu zamieszkiwał.

Simon stwarzał problemy z poborem opłat za stragany. Już przy okazji pierwszego jarmarku  
3 maja 1841 roku wezwał Gleinerta – dzierżawcę opłat za stragany, który był od niego zależny 
– miał do zapłacenia czynsz gruntowy, i zabronił mu ściągania pieniędzy. Gleinert nie przeka-
zał dzierżawy kościołowi. Na jarmarkach w latach 1843 i 1844 Simon nakazał pobieranie opłat  
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za stragany swoim myśliwym Johannowi i Friedrichowi Blumom, jednak 8 maja i 19 września 1843 
roku przekazał kościołowi, którego jednocześnie był patronem, prezent w wysokości 3,5 talara 
i zezwolił, żeby parafia na jarmarku pobrała jałmużnę. Nawet rząd królewski napisał 8 czerwca 
1842 roku: „Nie chodzi o wypraszanie jałmużny; prawo ma być przestrzegane”.

Ponieważ utrata majątku była znacząca, ze strony kościoła zaczął się proces. Simon przeprowa-
dzał nie dwa jarmarki rocznie, lecz cztery i pobierał całkiem wysokie opłaty za stragany, np. Jakob 
Gleinert z Hüttenfeld zaoferował mu w 1849 roku dzierżawę w wysokości 30 talarów rocznie,  
natomiast Simon żądał 40 talarów. Za tym przemawiało również rozporządzenie starostwa Kartuzy  
z 22 września 1859 roku, w którym napisano: „Zgodnie z informacją dworu pańskiego z Przywidza  
w roku 1848 ściąga się opłaty w wysokości 6 pf. za każdą stopę kwadratową na urządzenie straga-
nu, za miejsce do wystawiania na sprzedaż różnych przedmiotów do 6 pf., za każdą stopę kwadra-
tową i za każdą sztukę bydła 6 pf.”.

Procesy ciągnęły się od 1845 do 1864 roku. Chociaż 11 maja 1857 roku sąd drugiej instancji 
zdecydował: „Kościołowi katolickiemu w Przywidzu przysługuje prawo do pobierania opłat  
za stragany na tamtejszych jarmarkach!”, rotmistrz Simon kazał podczas jesiennego jarmarku, 
odbywającego się w tym samym roku, usunięcie pobierających opłaty administratorów kościoła  
„z zastosowaniem przemocy fizycznej” i sam ściągnął opłaty. I nawet kiedy wyższa instancja  
zatwierdziła ten wyrok 2 lutego 1858 roku, to jednak ostatni raz pobrał opłaty za stragany na 
jarmarku wiosennym.

W ten sposób prawo kościoła katolickiego stało się jasne i trzeba było od nowa wnieść oskarżenie 
w związku ze zwrotem bezprawnie pobranych w ciągu całego roku opłat za stragany. Ponieważ 
Simon nie płacił dobrowolnie albo oferował w roku 1857 tylko 100 talarów, został skazany na 
zapłacenie kościołowi 364 talarów przez sądy dwóch instancji, mianowicie 7 lipca 1863 roku,  
4 kwietnia 1864 roku i 6 grudnia 1864 roku. Godne uwagi jest brzmienie wielu pierwszych decyzji.
Królewski sąd powiatowy w Kartuzach oświadcza 7 lipca 1863 roku: „Co dotyczy pojedynczych 
zarzutów wniesionych przez oskarżonego Simona, to zarzut rozwiązuje już brzmienie orzeczenia 
z dnia 11 maja 1857 roku: oskarżony powinien uznać prawo oskarżającego do pobierania opłat 
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za stragany na jarmarkach w Przywidzu. Jeśli jest tutaj mowa o opłacie za stragany bez dalszego 
ograniczającego dodatku, to wynika z tego, że wyłącznie kościołowi przysługują wszystkie opła-
ty za stragany uiszczone na wszystkich jarmarkach”. Senat cywilny królewskiego sądu apelacyj-
nego w Kwidzynie, 2. wydział, uznał 4 kwietnia 1864 roku: „Nie może ulegać wątpliwości, że  
w dochodzeniu wstępnym przyznano wyłączne prawo oskarżającemu. W dochodzeniu wstępnym 
zdecydowano, że kościołowi bezwarunkowo i w pełnej rozciągłości przysługuje prawo do pobie-
rania opłat za stragany na jarmarkach w Przywidzu. Kościołowi przyznaje się to prawo nie tylko  
w odniesieniu do określonej liczby jarmarków, lecz ogólnie jarmarków w Przywidzu”. 

Simon chciał oczywiście zapłacić mniej więcej połowę, ponieważ do 1840 roku odbywały się tylko 
dwa jarmarki i dopiero on organizował cztery jarmarki rocznie, tym samym prawo kościoła spor-
ne by było w odniesieniu tylko do dwóch jarmarków; miał jednak do zapłacenia całą kwotę.

W międzyczasie miejsce, w którym odbywał się zawsze jarmark, stało się szosą; rząd chciał, aby 
udostępniono inne miejsce na jarmark i domagał się tego od parafii, a ta z kolei od rotmistrza 
Simona w 1864 roku, ponieważ sama nie była przedsiębiorcą. 

Obie strony niczego nie przedsięwzięły, dlatego rząd zapowiedział uchylenie prawa organizowania 
jarmarków, co z kolei wywołało protest parafii grożącej wystąpieniem o odszkodowanie za brak 
opłat za stragany. Groził również Simon, że oberżysta z Przywidza też wniesie skargę, jeśli prze-
niesienie jarmarków spowoduje zakłócenia w ruchu. Do dziś jedna część jarmarku odbywa się na 
szosie. 

W późniejszych czasach wprowadzono prawo, że na jarmarku musi pojawić się weterynarz; on 
oczywiście nie przychodził za darmo; rachunek za trud i podróż przedstawiano przedsiębiorcy 
organizującemu jarmark, tzn. majątkowi. Dwór ponownie odrzucił płatność, twierdząc, że powi-
nien ją uregulować kościół. Kościół jednak miał do dyspozycji zarządzenie starosty kartuskiego 
z dnia 11 grudnia 1906 roku, które głosiło: „Zgodnie z decyzją Sądu Rzeszy z dnia 15 maja  
1885 roku koszt nadzoru bydła na jarmarku ponosi gmina, natomiast w okręgach dworskich 
właściciel dworu”. 
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Incydenty zdarzyły się znowu na jarmarkach w roku 1925 i 1930. Dnia 4 września 1925 roku 
odpowiedzialny za te kwestie naczelnik urzędu w Przywidzu, właściciel majątku Kunde-Tiefental, 
samowolnie, bez jakiegokolwiek pozwolenia urzędowego, zlecił obecnym policjantom zabronie-
nie poborcom przysłanym przez kościół poboru opłat za stragany na jarmarku z bydłem. Pod 
taką samą datą Lorenz, zarządca majątku Przywidz, dzierżawca majątku skarbowego, otrzymał 
decyzję od starostwa powiatu Gdańsk-Wyżyna: „Parafia katolicka w Przywidzu jest uprawniona 
do pobierania opłat za stragany również za bydło sprzedawane na jarmarkach w Przywidzu”.  
5 października 1925 roku zarządzenie jeszcze zostało następująco uzupełnione przez Senat  
Wolnego Miasta Gdańska: „Parafia katolicka w Przywidzu jest uprawniona do wyłącznego pobie-
rania opłat za stragany na wszystkich jarmarkach się tam odbywających”.

Tymczasem okręgi dworskie zostały zlikwidowane; Przywidz z gminą Piekło Dolne stał się gminą 
Przywidz; naczelnikiem gminy został wcześniejszy zarządca dóbr, dzierżawca majątku skarbowe-
go Lorenz. Na ostatnim jarmarku 3 maja 1930 roku (jarmarku bydlęcym) nakazał on samowolnie, 
bez pozwolenia urzędu, przymocować dwie tablice z napisem: „Opłata za stragan na jarmarku 
bydlęcym nie jest pobierana. Naczelnik gminy, Lorenz”. Z powodu tego wydarzenia wniesiono 
skargę do urzędu. Oczywiście tablice z polecenia władzy usunięto*.

*Porównaj Heimatklänge z 5 czerwca 1930 roku.
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Edyta Skrzypek
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Wycieczki do Przywidza

Aby dotrzeć do Przywidza, perły natury w Wolnym Mieście Gdańsku, i jednocześnie zobaczyć 
inne godne polecenia okolice Gdańska, proponuje się następujące trasy.

1. Jedzie się rano autobusem (kierunek Przywidz) z Targu Siennego do majątku Przywidz;  
w dwie minuty dociera się od majątku nad jezioro; obejście jeziora dookoła zajmuje około dwóch 
godzin. 

2. Rano jedzie się autobusem (kierunek Mierzeszyn) z Targu Siennego do Mierzeszyna i idzie 
godzinę do Przywidza; wieczorem jedzie się z powrotem autobusem.

3. Jedzie się autobusem przez Mierzeszyn do Miłowa; do jeziora jest kwadrans.

4. Jedzie się rano autobusem (kierunek Przywidz lub Ełganowo) z Targu Siennego do przystan-
ku Kreuzchaussee, idzie przez Kleszczewo przez las zaskoczyński do głazów narzutowych koło  
Mierzeszyna około 75 minut, następnie 15 minut do Mierzeszyna i około godzinę do Przywidza.

5. Korzysta się z porannego pociągu z Gdańska przez Pruszcz Gdański do Pręgowa, idzie przez 
Ostróżki, Buszkowy Dolne, wieś Kaninchenberg (czwarta zalesiona droga!) do Mierzeszyna  
około 2 godziny, następnie jak w punkcie 2.

6. Jedzie się do Pręgowa, idzie przez Ostróżki, Buszkowy Dolne do Buszkowów Górnych (pierw-
sza droga!), dalej przez Kozią Górę, Szklaną Górę do Przywidza około dwie i pół godziny; powrót 
taką samą drogą lub przez Mierzeszyn. 

7. Udajemy się jak w punkcie 3. lub 5. nad Jezioro Przywidzkie, dalej wzdłuż jeziora około  
45 minut do majątku Przywidz, z powrotem stamtąd szosą przez las do Jodłowna, skręcamy  
w prawo za nadleśnictwem, idziemy do leśniczówki, następnie w lewo leśną drogą do Ostróżek  
i następnie do Pręgowa, co trwa około 3 godzin.
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8. Można iść z Przywidza przez Szklaną Górę, przysiółek Pomlewo, przez las do leśniczówki  
w Jodłownie i następnie jak w punkcie 7. 

9. Poleca się też taką trasę: jeden dzień do Przywidza i tam nocować, następnie do Ostróżek jak  
w punkcie 7., dalej przez Babidół do Kolbud wzdłuż strugi Reknica i doliny Raduni, i zapory  
wodnej (około 3½ godziny), również nocować i trzeciego dnia przez Pręgowo, Lublewo do Jezio-
ra Otomińskiego, i następnie do Gdańska.

10. Mająca 8 km długości droga lądowa Mierzeszyn-Przywidz wzdłuż jeziora jest przejezdna  
dla samochodów zawsze dopiero od końca maja. 

11. Miłośnicy kwiatów i ogrodów nie powinni odmówić sobie wizyty w ogrodzie Alberta Fredy  
w Miłowie, np. jest tam jabłoń, która ma 50 odmian różnych owoców; z majątku Przywidz  
1 godzina, z Przywidza z drogi do Szklanej Góry tylko pół godziny. 

12. W Mierzeszynie jest kościół katolicki i ewangelicki; godziny mszy świętej w kościołach  
katolickich latem podaje „Danziger Landeszeitung”.

13. Okolica nadaje się również do spokojnego pobytu latem; gospody są w Przywidzu, Mierzeszy-
nie, Miłowie, Koziej Górze, Pomlewie.

14. Ewentualnych informacji udziela katolickie biuro parafialne w Mierzeszynie lub Przywidzu 
(numer telefonu: Mierzeszyn 13).
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Meine Damen und Herren!

Ich habe die Ehre und die Freunde Sie zur Lektüre  eines kleinen, aber in sentimentaler Hinsicht sehr 
wertvollen Buches einzuladen. Der Autor der Broschüre – Danziger Johannes Paul Aeltermann – war eine 
außergewöhnliche Person, die durch seine tragische Biografie für  immer mit der Gemeinde Przywidz 
verbunden ist. Die heutigen Einwohner der Gemeinde fanden sich hier überwiegend, weil das Schicksal 
so bewirkte oder wegen der Begeisterung von der Schönheit der Region. Dank der Mannigfaltigkeit der 
Erfahrungen und Begabungen bildeten sie den wesentlichsten Reichtum der Gemeinde, dessen wir uns 
am meisten rühmen. Zur Zeit ist dies eine ganz homogene Gesellschaft, die sich stark mit der Region 
und der Tradition identifiziert. Die Person des vor dem Zweiten Weltkrieg lebenden Pfarrers kann hier 
zum zusätzlichen Bindemittel der Gesellschaft werden.

Die erste zweisprachige Veröffentlichung der durch den Pfarrer Johannes Paul Aeltermamm verfassten 
und vor dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1931 herausgegebenen Broschüre ist ein  bibliophiles und 
künstlerisches Ereignis. An der Entstehung des Buches haben den Anteil hervorragender Spezialist 
auf dem Gebiet der Geschichte dieser Gebiete, Herr Henryk Elwart, der auf die Übereinstimmung der 
Übersetzung aufpasste und das Ganze mit Vorwort versah und die nicht nur wegen der Wohnadresse, 
aber auch mit ganzer Seele mit Przywidz verbundenen Künstler.  Ruhm der Leistungen von Frau Henryka 
Lisiecka, Herrn Wojciech Górecki erstreckt sich weit über die Grenzen unserer Gemeinde. Das Schaffen 
der jungen Künstlerin Frau Edyta Skrzypek begeistert schon und weckt die Hoffnung auf großartige 
Entwicklung in Zukunft. Frau Dorota Adamska und Anna Franciszka Flis sind Amateurkünstlerinnen, 
aber ihre Arbeiten ergänzen sehr gut die Vorschläge der professionellen Künstler. 
Die Lebenden sind verpflichtet, diese, die ewige Ruhe fanden, in Erinnerungen zu behalten. 

Pfarrer Aeltermann, wir haben nicht vergessen!

Marek Zimakowski

Vorsteher der Gemeinde Przywidz 
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Wojciech Górecki
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Priester Dekan Johannes Paul Aeltermann, 
Pfarrer der Pfarrei Meisterswalde-Mariensee

Johannes Paul Aeltermann kam zur Welt am 26. Juni 1876 in Danzig als der älteste Sohn der 
deutschen Katholiken – des Schuhmachermeisters Franz Aeltermann und Elisabeth Aeltermann,  
geborene Mey. Die schulische Ausbildung begann er in Danzig. Zuerst besuchte er die 
Grundschule, dann das Königliche Gymnasium in der Weidengasse im Stadtteil Niederstadt. Schon 
während der Ausbildung am Gymnasium spürte er geistliche Berufung, daher wechselte er in die  
katholische Schule in Kulm, die er 1899 mit dem mit Auszeichnung bestandenen Abitur absolvierte. 
Dann trat er in das Bischöfliche Priesterseminar in der nahe gelegenen Stadt Pelplin ein, wo er 
am 13. März 1904 die Priesterweihe aus den Händen des Bischofs Augustinus Rosentreter bekam.  
Aeltermann hielt seine Primiz am 15. März 1904 in der Kapelle des Katholischen Krankenhauses 
in der Weidengasse in Danzig (heutzutage Mariä-Empfängnis-Kirche). Seit dieser Zeit war er 
8 Jahre lang Vikar auf  dem Gelände der Diözese Kulm und Verwalter, u.a. in den Pfarren: 
Sullenschin (Sulęczyn), Preuβisch Stargard (Starogard Gdański), Tuchel (Tuchola), Preuβisch 
Friedland (Debrzno) und Niesewanz  (Nieżywięć).

Der Bischof  von Kulm Augustinus Rosentreter ernannte Aelterman im September 1912 zum 
Pfarrer der Pfarrei Meisterswalde-Mariensee mit Sitz in Meisterswalde auf  dem Gebiet der Freien 
Stadt Danzig. In Meisterswale waren damals 50 Einwohner römisch-katholisch und zur Pfarrei 
gehörten insgesamt 40 Dörfer und Weiler. In dieser Zeit befand sich in Mariensee schon die neue 
Ziegelkirche mit Sakristei, Presbyterium, Kirchenschiff  und Vorhalle, die in der Jahren 1903-1904 
erbaut wurde. (Heutzutage befindet sich diese St. Franz-Xaver-Kirche am Friedhof  und ist die 
Pfarrkirche der Pfarrei Przywidz). 

Johannes Paul Aeltermann leistete dort die Seelsorge 27 Jahre lang und gab er sich als eifriger  
und um seine Gemeindemitglieder besorgte Priester zu erkennen. Da er groβen Wert darauf  
legte, dass die römisch-katholische Kirche immer mehr Gläubiger hat, organisierte er zusätzliche 
heilige Messen und ermöglichte den Menschen einen nahen und häufigen Kontakt zu der Kirche. 
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Und da er ein sehr tapferer Mensch war, erklärte er den Versammelten während der Treffen, 
welche Gefahren mit der Naziherrschaft verbunden sind. Das gefiel  manchen Funktionären 
der NSDAP nicht. Sie organisierten in Meisterswalde die sich von der Hitler-Jugend ableitenden 
Kampftruppen und störten den Priester bei der  Seelsorge. Man zerstörte die Straβenkreuze und 
schlug die Scheiben im Pfarrhaus ein. 

Pfarrer Aeltermann offenbarte während seiner Predigten oft die soziale Ungerechtigkeit, die die 
Ursache der Armut unter den weniger wohlhabenden Menschen war und zeigte den Weg zu 
Änderungen. Von Anfang an war für ihn die Verbesserung der Lebensumstände auf  dem Lande 
sehr wichtig, was die Bemühungen um Verbesserung der Straβen oder bessere ärztliche Versorgung 
und die durch das Pfarrhaus veranstalteten Fortbildungskurse für die Jugendlichen sowohl aus 
römisch-katholischen, als auch evangelischen Familien beweisen. Als Pfarrer Aeltermann 1929 
den 25. Jahrestag der Priesterwürde feierte, nahmen an der Veranstaltung alle Einwohner von 
Meisterswalde und umliegenden Ortschaften teil. 

Bis zur Machtergreifung Hitlers (1933) verlief  die Arbeit Pfarrers Aeltermann auf  dem Gelände 
der Pfarrei einigermaβen ruhig. Dann verstärkten sich aber wesentlich die Verfolgungen durch 
Mitglieder der Kampfgruppen. Pfarrer Aeltermann reagierte darauf  und machte die Einheimischen 
noch sensibler für das mit dem Nationalsozialismus verbundene Übel. 1933 hielt er die berühmte 
Predigt unter dem Titel: „Hakenkreuz oder Christenkreuz?”, die in der Schweiz im Druck 
erschein. 

In dieser Zeit begannen seitens der Behörden und der Polizei deutliche Schikanen und Angriffe 
auf  seine Person. Als man Priester Aeltermann 1933 zum Dekan des Dekanats Danziger Höhe 
ernannte, bediente er als Pfarrer zwei Kirchen in Meisterswalde und in Mariensee. An einem 
Sonntag, während der Fahrt nach Mariensee wurde er auf  der Straβe durch die Kriminalpolizei der 
Freien Stadt Danzig angehalten und unter dem Vorwurf  der Beleidigung von Hitler nach Danzig 
gebracht. Seit 1926 war dort Bischof  Edward Aleksander Władysław O’Rourke, der Beziehungen 
zu Vertretern der Behörden hatte und sich für den Priester sehr entschlossen verwendete. 
Aeltermann wurde jedoch erst nach einer Woche freigelassen. Trotz sehr herzlicher Begrüβung des 
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Priesters durch die Kinder  in Meisterswalde bereitete man schon die nächsten Provokationen vor. 
Nachdem in der Heimlichkeit der Nacht eine Gruppe von nationalsozialistischen Halbwüchsigen 
das Pfarrhaus mit Steinen beworfen hatte, war Aeltermann gezwungen, Meisterswalde für einige 
Zeit zu verlassen und sich einige Wochen lang am unbekannten Ort zu verbergen. Dies brachte nicht 
viel – nach seiner Rückkehr wurden die Angriffe noch stärker. Die Mitglieder der Sturmabteilungen 
zerstörten drei weitere Straβenkreuze. Pfarrer Aeltermann lieβ sich nicht entgehen, diese Personen 
scharf  zu verurteilen und bat die Gläubigen um Aufstellung neuer Kreuze. Die Täter wurden 
bald bestraft. Anlässlich der Kreuzweihe veranstaltete man in Meisterswalde eine sehr groβe 
Manifestation mit Teilnahme von mehr als 5000 Gläubigen aus diversen Ortschaften.

Bald darauf  kam es dort wieder zur Provokation, die die weitere Eskalation der Angriffe auf  den 
Priester verursachte. 1936 kam es während des Ablasses anlässlich der Feier zu Ehren des Patrons 
der Pfarrei – Sankt Bartholomäus – zur Schlägerei, bei der zwei zur Hitler-Jugend gehörende 
Brüder namens Wróbel ermordet wurden. Die deutsche Propaganda beschloβ, dieses Ereignis 
zu nutzen und die Behörden der Freien Stadt Danzig forderten, dass in der lokalen Kirche die 
Beerdigungsfeier nach allen in der Partei geltenden Grundsätzen stattfindet. Man lieβ die Särge mit 
Hakenkreuzfahnen zu bedecken und die an der Beerdigung teilnehmenden Mitglieder der NSDAP 
sollten in die Kirche mit Dolchen an der Seite kommen. Der Priester lehnte die Forderungen 
entschieden ab. Solche Haltung musste eine Welle neuer Angriffe verursachen. 

Am 1. September 1939 wollte man Pfarrer Aeltermann erneut festnehmen, aber infolge eines 
Irrtums verhaftete man seinen Neffen  Alfons, der bald freigelassen wurde. Das Glück konnte 
nicht lange dauern. Aeltermann erfuhr von den Bekannten, dass er sich an erster Stelle auf  der 
Liste der  festzunehmenden Personen befindet. Man riet ihm, für einige Zeit aus Meisterswalde zu 
verreisen. Er hörte darauf, aber… für sehr kurze Zeit. Am 21. November 1939 kamen gegen vier 
Uhr morgens zum Pfarrhaus die SS-Funktionäre und die Funktionäre der Gestapo aus Danzig, 
um die Dursuchung zu machen. Der Pfarrer wurde festgenommen und in das lokale Schulgebäude 
gebracht, in dem ein vorübergehendes Gefängnis eingerichtet wurde. Als er das Pfarrhaus verlies, 
geling es ihm noch von der  Hauswirtschafterin die Einladung von einem der deutschen Generale 
– dem Befehlshaber der Truppen in Danzig, und privat eines Schulfreundes – zu übernehmen. 
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Aeltermann wurde mit anderen Inhaftierten nach Wysin gebracht, wo er während des Verhörs die 
oben genannte Einladung zeigte. Dies trug dazu bei, dass er wieder nach Meisterswalde gebracht 
wurde. Aber nach der Ankunft am Ort erlaubten die dort anwesenden SS-Männer dem Priester 
nicht, das Auto zu verlassen und brachten ihn zurück nach Wysin. Dort lieβen die SS-Funktionäre 
den Landrat aus Danzig kommen, der nach Bestätigung der Identität des Inhaftierten befahl, 
den Pfarrer nach Neu Fietz zu fahren. In diesem Dorf  bei Schöneck fanden Massenexekutionen 
von transportierten inhaftierten Polen statt. Pfarrer Aeltermann wurde im Keller im Haus der 
ausgesiedelten Familie Wiecki eingeschlossen. Am nächsten Tag, am 22. November 1939 wurde er 
gegen vier Uhr morgens hinter der Scheune der Familie Wiecki erschossen und dort begraben.

Nach der Befreiung am 8. März 1945 begann man mit Bezeichnung einzelner Gräber am Tatort. 
Eine Kommission mit Staatsanwälten führte Gespräche, um u.a. festzustellen, wo der Leichnam 
des Priesters begraben wurde. Am 17. Mai 1945 fangen man die mit der Exhumierung verbundenen 
Arbeiten an. Man legte fest, dass der Beerdigungsort Meisterswalde sein wird und eine Gruppe 
von Einwohnern begab sich nach Neu Fietz, um den Leichnam des Priesters zu bringen. Diese 
Gruppe bildeten u.a. Priester Ildefons Kühnemund (in der Okkupationszeit Pfarrer der Pfarrei 
Meisterswalde-Mariensee), Alfons Aeltermann (vierzehnjähriger Neffe des Priesters), Freund des 
Neffen Klaus Hein, Fuhrmann und andere Einwohner von Meisterswalde und nahe gelegenen 
Ortschaften. Der Sarg mit seinem Leichnam wurde in der Kirche gestellt und die Polnische Armee 
hielt die Ehrenwache. Am 26. Juni 1945, am seinem Geburtstag wurde Priester Johannes Paul 
Aeltermann feierlich unter der Kirche beerdigt, in der er mehr als 27 Jahre lang Gott und den 
Menschen  diente.

Henryk Elwart
 

��



��

Wojciech Górecki



��



MARIENSEE
im Kreise Danziger Höhe

Von Pfarrer Aeltermann in Meisterswalde
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Mariensee, im Kreise Danziger Höhe.

Mariensee bis zum Frieden von Versailles im Kreise Karthaus gelegen, jetzt zum Kreise Danziger 
Höhe gehörig, vier Meilen von Danzig entfernt, ist die Bezeichnung für einen Gutsort und für 
einen daselbst gelegenen See und Wald. Es ist wohl meistens so, daß man den Ort des idyllisch 
eingerahmten Sees wegen aufsucht. War die Zahl der Besucher vor dem Kriege sehr, sehr gering, 
so ist seit ungefähr fünf  Jahren der Name im Freistaate sehr geläufig. Es dürften somit einige 
geschichtliche Mitteilungen über den Ort und dessen wichtigste Gebäude für die Naturfreunde 
von Bedeutung sein.

Die älteste Nachricht über Mariensee (Ort und See) stammt aus dem 13. Jahrhundert. Mestwin II, 
der letzte Herzog von Ostpommern, schenkte kurz vor seinem Tode laut vorhandener Urkunde 
am 18. Januar 1294 dem Cisterzienserkloster Hylda (Eldena bei Greifswalde) die Güter Strepowo 
(Strippau im Kreise Danziger Höhe), Clonowo (Klanau im selben Kreise) und Privisa. Privisa 
ist das heutige Mariensee. Abt Nikolaus sollte hier ein Tochterkloster begründen, wie es heißt, 
„abbas fundabit locabitque claustrum et monasterium”. Überlassen werden die Orte mit ihren 
Feldern, Wäldern, Wiesen, Seen, mit ihren Salzadern, Gold- und Silberminen, mit allen Schätzen 
an Eisen, Blei usw. unter Befreiung von allen Steuern und Lasten.

Obgleich dieser Besitz der Abtei von Mestwins Erben, sowohl vom Fürsten Wizlaw II von Rügen 
und seinen Söhnen Wizlaw III und Sambor (1295) bestätigt wurde, als auch bei Wladislaus, Herzog 
von Polen (1298) Anerkennung fand, so wurde doch die Stiftung des Tochterklosters durch die 
fortdauernden Kriege (1295-1319) verhindert und schließlieh ganz aufgegeben, hauptsächlich 
wohl, weil das eigene Kloster unter Abt Martin infolge der Bauten vermehrter Einnahmen 
bedurfte. Daher bittet am 5. August 1347 Abt Jakob von Esrom, Visitator des Klosters Eldena, 
den Abt Johannes von Cistertium und die im Generalkapitel versammelten Äbte, daß dem Kloster 
Eldena gestattet sein möge, die ihm geschenkten, oben genannten Güter, zu verkaufen oder 
zu vertauschen. Bereits am 17. September 1347 ist die Erlaubnis erteilt; am 7. Dezember 1347 
werden die Güter mit den Mühlen für 400 Mark an den Hochmeister des Deutschen Ritterordens 
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Heinrich Dusemer guals Eigentum überlassen. Am 3. Januar 1348 verspricht Abt Martin dem 
Hochmeister eine versiegelte Vollmacht über die Erlaubnis des Verkaufs vom Generalkapitel zu 
verschaffen.

Der Ort wird in der Urkunde „Priuisa” genannt, heißt deutsch später Mariensee (auch Maryense 
oder Maryensehe) und polnisch Przywidz. Der Ort liegt am Ursprung der Fitze. Könnte man nun 
an przy (bei) -widz und bei pri-visa darauf  kommen zu sagen „bei der Visa”? Allerdings heißt die 
Fitze in den lateinischen Urkunden „Vethrica, auch Vecyssa”. Przywidz kann auch als Übersetzung 
des Privisa angesehen werden, wenn man das lateinische videre und das polnische widzić (sehen, 
schauen, betrachten) berücksichtigt. Weiter, Cisterzienser und Deutscher Ritterorden waren 
besondere Marienverehrer. Die Kathedrale in Oliva, der ersten Niederlassung der Cisterzienser, 
führt in ihrem Wappen das im Olivenbaum erscheinende Bild der Gottesmutter. Die Cisterzienser 
von Eldena legten außer dem von der Beschaffenheit eines Ortes abgeleiteten Namen auch ihrem 
Kloster eine kirchliche Bezeichnung bei; ob daher Mariensee, zumal Mestwin die Schenkung 
„zu Ehren der Gottesmutter” gemacht hatte? oder sollte der Deutsche Ritterorden, der spätere 
Eigentümer, auf  diese Bezeichnung gekommen sein, daβ er den idyllisch so schön gelegenen See 
und Ort dem Namen Maria weihte, so wie er monumentale Bauten mit ihrem Namen verband 
(Marienkirche usw.)??

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Name der Besitzer von Mariensee (oder wie es später 
häufig heißt „der Marienseen’schen Güter”) sehr oft geändert. Der Deutsche Ritterorden suchte 
sich durch Verleihung von großen Besitzungen treue Anhänger zu verschaffen. So wissen wir, 
daß er dem Patrizier in Danzig, Bürgermeister Gert von der Becke, bereits 1429 neben dem Gute 
Glasberg (im Kreise Danziger Höhe) einen Teil des anliegenden Mariensees und dem Dietrich 
von Logendorf  1425 Dietrichswalde am Mariensee überläßt. Ist später von Mariensee die Rede, so 
scheidet auffälligerweise Strippau ganz aus, genannt werden aber die zugehörigen Bauerndörfer 
wie Schönbeck, Langereih, Michaelshütte, Althütte, Klanau, Gorzisken und später Pomlau. Zur 
gleichen Zeit am 12. Juli 1421 verpfänden die Brüder Vincentius von Stangenberg und Lukas 
von Mariensee dem Brigittenkloster in Danzig ihre Handfeste auf  Stangenberg und Mariensee. 
Unterm 11. August 1492 klagt ein Sbigneus Thanczyn, daß ein Mattis (Marschede) Leute zwinge, 
bei der Befestigung der Kirche in Mariensee Scharwerkerdienste zu leisten.
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Es steht ziemlich sicher fest nach den Gerichtsbüchern von Stargard, daß Mariensee bis zum 
Jahre 1589 im ungeteilten Besitz der Familie Contor auch Cunter war. (Baranowski-Warszawa in 
dem Abgabenbuche von 1570 schreibt Kuntor und Kunthor als Besitzer von Mariensehe und 
Pamelaw). Allerdings geschah hier, was öfter in jener Zeit, daß der Name nach dem Orte geändert 
wurde, sodaß die Familie Ende des sechzehnten Jahrhunderts – Przywidzki – heißt.

Ein Mattis Contor steht in einem Schuldverhältnis zu einem Hans Manteufel und unterzeichnet 
am 1. Juli 1496 die wohlgemerkt deutsch abgefaßte Urkunde mit den Worten: „Ich Mattis Contor, 
mein Handt” und drückt ein sehr kleines Siegel bei. In einer Fischereistreitigkeit mit dem Gute 
Glasberg am 27. November 1590 wird ein – Simon „Przywitzki” vernommen (man beachte, daß 
nicht ck sondern tz geschrieben ist). Es ist derselbe Simon – Castellan (für Contor), dem am 29. 
Juli 1596 der Vater Martin Castellanus, consul von Wilna, das Gut Klanau überläßt.

Durch Vertrag vom 26. August 1589 erwarb der Besitzer von Pomlau, Nicolaus von der Linde, 
den vierten Teil des Gutes von Mariensee gegen Tausch mit einem Speicher in Danzig und am 16. 
September 1596 auch das erwähnte Klanau und was zu ihm gehört; in dem Text der Verschreibung 
auf  dem Gericht zu Danzig ist wieder – Simon – Castellan Kuntor zu finden. Die Gleichbedeutung 
von Contor und Przywidzki ergibt sich noch klarer aus einer Gerichtsverhandlung vom 20. Mai 
1622, wo es wörtlich heißt: „Joannes Nicolaus a Linda statuit coram judicio Starogardiensi nobilem 
Simonem Przywidzki alias Contor nobilis olim Alberti Przywidzki Contor et Anna Sumiczowna 
filium” (Simon Przywidzki oder Contor ist Sohn des Albert Przywidzki Contor).

Bis zum Jahre 1616 schwebten andauernd Prozesse zwischen der Familie von Linde und 
Przywidzki wegen des Verkaufs; In einer Verhandlung vom Jahre 1599 nennt sich Nicolaus von 
der Linde Erbsasse auf  – Przywidze, – während Simon Conthor Przywidzki und dessen Bruder 
nur Thomas Przywidzki genannt wird. 1608 noch nennt sich Thomas Erbsasse des vierten Teiles 
von Przywidz; Erbsasse der Güter Klanau und Pomlau sind die Söhne des verstorbenen Nicolaus 
von der Linde, nämlich Adolf  und Gottfried. 1618 wird vor dem Landgericht der Streit beiderseits 
beigelegt. Adelgunde von der Linde, die Witwe des Nicolaus von der Linde erwirbt den Rest von 
Mariensee.
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Auf  Grund einer Verhandlung vom 29. November 1633 wird am 7. Januar 1634 eine 
Grenzregulierung vorgenommen und zwar „inbetreff  der Grenzen zwischen den Gütern 
Stenkwalt (Stangenwalde) und Groß und Klein Zambrz (Sommerkau) von der einen und den 
Gütern Glasberg, Pomlau, Mariensee alias Przywidz und Klanau von der andern Seite”; Feldmesser 
sind Pater Robert Averden aus dem Kloster Oliva und Petrus Krüger; an der Grenze nach dem 
Gute Buschkau nehmen an der Verhandlung teil die Inspektoren des verstorbenen Herrn Johann 
Arsziszewski und an der Grenze nach Trzepow (Strippau) die Unterbeamten des Dorfes. Von 
drei zu drei Jahren sind die Grenzen zu prüfen; erwähnt wird auch ein neuer Hügel auf  dem 
Burgwallhügel bei Mariensee; Bevollmächtigte sind Nathaniel Smitz und Adrianus von der Linde 
als Vormünder des Valentin Nicolaus und Johann von der Linde, sowie Pater Heinrich Richert aus 
dem Kollegium der Gesellschaft Jesu zu Danzig, der das Gut Czaplitz gehörte.

Es darf  erwähnt werden, daß Przywidzkis katholisch waren und die Lindes protestantisch. 1699 ist 
Besitzer von Mariensee Generalmajor Bernhard a Canden Trzcinski, der die katholisch gewordene 
Besitzerin Bogumilla von Linde heiratete. 1722 wird schon Pawlowska genannt und darauf  
Anna von Kalkstein, geb. von Pawlowska; seit 1751 Adam von Kanden Trzcinski und seit 1768 
dessen Sohn Franz Xaver. Am 24. Juni 1788 gingen die Marienseen’schen Güter in den Besitz 
des Kammerherrn Landschaftsrat von Trębecki über, dem u. a. die Güter Kleschkau, Saalau, 
Saskoschin, Lagschau, gehörten; auch Meisterswalde hatte bis 1781 als Gratialgut der Familie 
gehört. Trębecki war Eigentümer bis 1820, dann übernahm es die Landschaft und von ihr der 
Stadtrat Steffens-Danzig; nach seinem Tode im Jahre 1825 verblieb das Gut zunächst im Besitz 
der Erben und wurde dann der Madame von Pickering, geb. Steffens in Liverpool überlassen. Sie 
verkaufte es 1839/40 an den Rittmeister Hugo Simon, der auch in Mariensee wohnte; denn von 
1788 bis 1840 waren stets Pächter gewesen und zwar finden wir da Namen wie Radtke, Sonntag, 
Ständer, Gleinert, Klotz, Karnath.

Am 7. Januar 1864 geht das Gut in den Besitz des Freiherrn von Puttkammer über, der es bereits 
am 29. September desselben Jahres an Hauptmann von Böhm-Berlin verkauft. Ende November 

�1



1865 übernimmt das Gut Major und Majoratsherr von Jena, der in Cöthen bei Falkenberg in 
der Mark wohnte, Mitglied des Herrenhauses war und nur dreimal im Jahre für einige Tage in 
Mariensee weilte. 

Auf  dem zugehörigen Vorwerk Kathrinken ließ er sehr bald 1000 Morgen Fichtenwald ausholzen, 
bis es ihm behördlicherseits untersagt wurde. In der Nähe oder mitten in dem Plan von Mariensee 
liegt Hüttenfeld, damals mit fünf  großen Besitzern und einigen Eigentümern besiedelt. Er 
machte Tauschgeschäfte nach Schönbeck und Langereih derartig, daß für einen Morgen Land in 
Hüttenfeld dort zwei gegeben wurden, ein Angebot das ausgenutzt wurde.

Die Universalerbin Fräulein Sophie von Jena-Berlin verkauft das Grundstück am 1. Februar 1883 
an Julian Kroska, dieser 1896 an Konsul Zeden. 1899 wird Gutsherr von Mariensee Fabrikdirektor 
Paul Groß in Czerski; die beabsichtigte Waldausnutzung wurde nicht gestattet, das Kirchenpatronat 
machte andere Schwierigkeiten; 1906 wird das Gut Domäne und an Langguth, den bisherigen 
Besitzer von Strippau verpachtet; den Wald und den See verwaltet die Abteilung Forst. Nachtrag. 
In den früher zu Mariensee gehörigen oben genannten Dörfern wohnen jetzt Bauern auf  ihrem 
eigenen Grund und Boden, während sie vor der Separation dem Grundherrn Scharwerkerdienste 
bis nach Groß Saalau, leisten mußten.

In diesem Zusammenhang gehört einiges über die katholische, evangelische Pfarrgemeinde und 
über andere Gebäude des Ortes. Das katholische Pfarrsystem ist das ältere, darum sei es zuerst 
behandelt.

Vor dem Gericht zu Stargard bekundet Simon Przywidzki, sechzig Jahre alt, am 20. Mai 1622: „Ich 
habe von meinem Vater und anderen Leuten, auch von dem Krüger (Gastwirt) in Stangenwalde 
namens Crispin, welcher schon ein alter Mann gewesen, gehört, daß ein Bürger in Danzig, Lickfett 
genannt, die Kirche zu Mariensehe gebaut hat; die Kirche ist schon verfallen gewesen, als Niklas 
von der Linde 1589 das Gut Mariensee kaufte; im Danziger Kriege (1576/77) sind die Ornate und 
andere Kirchensachen zur nächsten (katholischen) Kirche nach Prangenau gebracht worden; wenn 
das Fest der Geburt Mariae (8. September) eingefallen, und ein Ablaß zu Mariensehe gewesen, ist 
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der Pfarrherr von Prangenau oder Wischin, oder sonsten wo man einen hat bekommen können, 
das Fest zu celebrieren dahin gekommen”.

Im Laufe des 17. Jahrhunderts scheint - ich muß hier etwas vorgreifen - die protestantische Familie 
von Linde eine lutherische Kirche und Pfarre in Mariensee eingerichtet zu haben. Dies muß hier 
gesagt werden; denn am 6. November 1701 hat der Bischof  von Kujavien Stanislaus Szembeck 
auf  Veranlassung der zur katholischen Religion übergegangenen Besitzerin von Mariensee 
Bogumilla von Trzcinski, geb. von Linde die Kirche den Protestanten abgenommen und auf  den 
Titel des hl. Franz Xaver eingeweiht. Bei der Visitation am 20. Januar 1703 wird erwähnt, daß die 
„Kirche bzw. Kapelle” aus Holz ist und ein Strohdach hat. Nach den Visitationsberichten von 
1686 und 1711 gehört Przywidz alias Maryensee zur Pfarrkirche Meisterswalde. Etwa 1715/20 
wurde nach Aussage der im Jahre 1785 eidlich vernommenen Anna Kapankin, geb. Koruszin 
die Kirche abgebrochen und an deren Stelle 1722 eine neue gebaut, die im Visitationsbericht 
von 1765 „Pfarrkirche” genannt wird, aber (in alio loco, nam prima fuit penes lacum non procul  
a taberna) „an einer andern Stelle”, nämlich an der Grenze des herrschaftlichen Hofes, wo jetzt 
etwa der Gemüsegarten und ein Teil des vor Jahren gebauten Schuppens ist; die alte Kirche 
stand „am See, nicht weit vom Gasthause entfernt”; diese neue Kirche war zirka 18 m lang, 
8 m breit, war aus Holz und hatte einen kleinen hölzernen Turm. Beachtenswert sind die Namen 
der katholischen Geistlichen der Kirche in diesem Jahrhundert; in dem Taufbuch des Jahres 
1716 schreibt in deutscher Sprache Adalbert Hoffmann: „Ich habe die Verwaltung Capellae 
Przywidzensis vel Marienseeensis übernommen”. Seine Eintragungen nennen: Treige Hütt für 
Trockenhütte, Dependahl für Tiefental, Ossenkop für Ochsenkopf  usw., als Taufpaten werden 
z. B. genannt Maria Max’sche, Dorothea Schtark’sche usw. 1750 ist Commendarius Johannes 
Wendt, 1765 Capellamus Benjamin Beyer aus Stolzenberg. Von dem zuständigen Pfarrer Andreas 
Gehrmann (1772) heiβt es: „Er ist Ermländer und kann nur wenig (mediocriter) polnisch”.

1851 wurde die Kirche für baufällig erklärt und geschlossen. 1855 das Pfarrhaus abgebrochen, 
sodaβ der Ortsgeistliche seinen Sitz nach Meisterswalde verlegte. Unter Rittmeister Simon begann 
ein jahrzehntelanger, man kann wohl sagen gehässiger, Streit zwischen dem Kirchenpatron, 
d. h. dem Gute Mariensee und der kath. Kirchengemeinde. Jahrzehntelang dauerten die Prozesse.  
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Es handelte sich um die Lieferung von 12 Tonnen Bier jährlich, das bis 1819 die Brauerei des Ortes 
und dann die des Gutes Kleschkau gab, um die Lieferung von 60 Fuhren Strauch usw., ja selbst 
das seit undenklichen Zeiten ausgeübte Recht der Erhebung des Standgeldes auf  den Jahrmärkten 
zu Mariensee wurde streitig gemacht, bis nach den Gerichtsentscheidungen von 1863/64 der 
Besitzstand gesichert war. (Vergleiche meine Abhandlung „Der Jahrmarkt in Mariensee und die 
kath. Kirche daselbst” in „Danziger Landeszeitung“, Beilage „Heimatklänge” Juni 1930). 

Nur eins sei hier erwähnt. König August III. von Polen verlieh am 16. Dezember 1754 dem Gute 
Mariensee das Recht, dort jährlich vier Jahrmärkte abzuhalten und Standgeld zu erheben; dieses 
Recht der Erhebung des Standgeldes räumte 1788 General von Trzcinski geschenkweise für ewige 
Zeiten der kath. Kirche ein. Die Schwierigkeiten für einen Neubau der Kirche dauerten unter den 
Nachfolgern als Patron bis an den Anfang dieses Jahrhunderts. Erst 1903/04 entstand die neue 
kath. Kirche, die uns gleich am Eingange zum Orte, aus der Richtung von Danzig kommend, 
begrüßt.

Über die evangel. Kirchengemeinde mag zunächst Harnoch in „Chronik und Statistik der evangel. 
Kirchen Ost – und Westpreußens 1888” zu Wort kommen. Er sagt dort: „Die Begründung der 
(evangel.) Pfarrei Mariensee fällt mit der Erbauung der gegenwärtigen Kirche zusammen, welche 
1830-32 der Kaufmann Gustav Wilhelm Steffens zu Danzig, Besitzer von Mariensee, aus eigenen 
Mitteln erbaute. Aber auch die zunächstliegenden Ortschaften der Kirchspiele Löblau, Schöneck, 
Schöneberg und Rheinfeld, denen die Aufnahme in das neu zu begründende Kirchspiel in Aussicht 
gestellt war, beteiligten sich an dem Bau der Kirche. Diese wurde nun auf  den damaligen kath. 
Kirchhof  erbaut, die Katholiken aber, die damals noch eine Kirche am Orte hatten, begruben 
seitdem ihre Toten zur Seite dieser letzteren. Der Bauplatz war schon einmal evangelischer (?) 
Grund und Boden (?). Daselbst hat vor 160-190 Jahren eine evangelische Kirche gestanden (!), 
auf  deren Fundamente man beim Neubau überall gestoßen ist. Die Kirche ist in Rechteck von 
Norden nach Süden und hat auf  der nördlichen Giebelseile einen Fachwerkturm”.

Die Gründung der allerersten Kirche unter der (kath.) Familie Przywidzki fällt offenbar in 
die Zeit vor der Reformation; zur Zeit der (evangel.) Familie von Linde ist nach Ausweis des 
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evangel. Kirchenbuches von Schöneck ein Michael Wunsch und 1699 ein Christoph Vizichius 
als Lutherischer Prediger in Mariensee angestellt gewesen. Vizichius wurde durch bischöfliches 
Dekret vom 8. November 1701 aus Mariensee ausgewiesen, begab sich nach Danzig und 
veröffentlichte im Druck eine Broschüre unter dem Titel: „Wahrhaftiger Bericht, auf  was Art 
und Weise die Kirche zu Mariensee in Preußen den Evangelischen anno 1701 den 6. November 
von den Römisch-Katholischen gewalttätig abgenommen”. Wenn er dort behauptet, das seit 
122 Jahren (also seit 1579) die Kirche sich in den Händen der Nichtkatholiken befand, so ist 
das offenbar nicht richtig. Diese Tatsache fand auch endgültig Berücksichtigung, als 1782 die 
evangel. Einsassen von Mariensee und den zugehörigen Dörfern (Klanau, Pomlau, Schönbeck, 
Althütt, Michaelshütt, Katrinken, Langereih, Gorzisken, Lichstedt, Kleinsee und Glasberg) wider 
den Generalmajor v. Trzcinski und den Bischof  von Kujavien Grafen v. Rybinski eine Klage 
auf  Herausgabe der 1701 mit Gewalt abgenommenen Kirche anstrengten und in letzter Instanz 
dahin entschieden wurde am (10. Oktober 1788): „Die lutherische Gemeinde ist mit der Klage 
abzuweisen; es bleibt ihr un-benommen, sich eine eigene Kirche zu errichten”.

Die heute da stehende evangel. Kirche ist auf  dem alten Platz 1909/10 erbaut, nachdem die alte, 
weil räumlich zu klein, abgebrochen war.

Was die konfessionelle Zusammensetzung der Bevölkerung angeht, so wird berichtet, daß 1686 
im Pfarrbezirk Meisterswalde-Mariensee nur 9 Katholiken wohnen, daß 1701 in dem gleichen 
Bezirk verzeichnet werden 18 Katholiken und zirka 600 Protestanten, allerdings heißt es von 
Mariensee allein „catholici paucissimi (kath. ganz, ganz wenige)”.

Noch etwas über andere Gebäude. Das alte herrschaftliche Haus war klein und stand gegenüber 
dem jetzigen Speicher. Der Besitzer pp. Böhm hatte ein neues herrschaftliches Haus bis zum 
Richten gebaut; als dann von Jena das Gut übernahm, ließ er den ganzen Bau bis auf  das Fundament 
herunterbrechen und das neue jetzige Herrschaftshaus mit Wasserheizung in Kupferröhren 
errichten; die Kupferröhren, 27 Ztr., wurden im Kriege unter Langguth ausgebrochen. Unter 
Simon waren die Wirtschaftsgebäude und Einwohnerhäuser Klebewerk mit Strohdach; sehr 
bald entstanden Katen aus Mauerwerk mit Hartdach unter von Jena. Selbst eine Stärkefabrik ließ  
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er errichten; als sie abbrannte, entstand unter ihm die jetzige Brennerei; zwischen der Brennerei 
und einem schon bestehenden sehr alten Stall wurde auch unter Jena ein Schuppen errichtet; in 
diesem Schuppen ist die Vorderfront aus einem Stein erbaut. Dieser Stein stammte aus dem Felde 
von Mariensee; er bekam 120 Schuß und mußte dann noch zum Transport zerkleinert werden; 
von Jena machte es besondere Freude, daß diese Mauer wie aus einem Stein aussah, da auch die 
kleinsten Stücke verwertet waren und Kalk kaum sichtbar wurde, und belohnte diese Arbeit dem 
Maurer besonders mit damals 25 Thlr. Dieser Maurer und Unternehmer war Michael Kaczinski 
zu Niederklanau (geb. 26. September 1839, gest. 9. August 1930) später seit 1904 Küster an der 
kath. Kirche und bis ins hohe Alter in seinem Fache tätig. Er kann hier genannt werden, weil er 
seit 1868 unter allen Grundherren von Mariensee sozusagen ganz Mariensee neu aufgebaut hat. 

Die im Gebiete von Mariensee gelegene Mühle (mit 150 Morgen Ackergelände) war im Privatbesitz 
bis zu dem Zeitpunkt, da das Gut Domäne wurde. Der Domänenfiskus kaufte damals für das 
Gut noch die Mühle hinzu. Der letzte Besitzer war Star. Heute betreibt das Mühlenwasser ein 
Elektrizitätswerk für den Bedarf  des Gutes und Ortes und dadurch zugleich eine große Mahl- 
und Sägemühle. Für den früheren Privatbesitz finden wir die Erklärung in einem Bekenntnis des 
Bernhard a Canden Trzcinski vom 16. März 1699, wo es heißt: „Es erscheint vor mir der Meister 
Christian Weiß, Erbmüller der Marienseenschen Mühlen und legt den gehabten Kontrakt mit von 
der Linde von anno 1686 vor”.

Ein kleiner Beitrag zur Heimatkunde.... bewegt ist die Geschichte von Mariensee.... idyllisch ruhig 
liegt der Mariensee… waldumkränzt… eine Perle der Natur... das Ziel aller Naturfreunde auch 
weiterhin…
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Die Geschichte der Jahrmärkte in  Mariensee, im Kreise Danziger Höhe.

Das Hypothekenbuch des Rittergutes Mariensee, Kreis Danziger Höhe, enthält ein Privileg 
des Königs von Polen, August III., vom 16. Dezember 1754. Nach diesem Privileg steht dem 
Gutsherrn von Mariensee das Recht zu, an vier Tagen des Jahres und zwar am Feste Kreuz 
Erfindung (3. Mai), Kreuzerhöhung (14. September) und zwei anderen Tagen in Mariensee 
Jahrmärkte abzuhalten. Dieses Recht wurde dem damaligen Besitzer General von Trzcinski 
zugestanden, der in Mariensee wohnte. Er verkaufte die Mariensee’schen Güter am 24. Juni 1788 
an den Kammerherrn Landschaftsrat von Trębecki, dem unter anderm die Güter Groß-Saalau, 
Groß-Kleschkau usw. gehörten. Bei diesem Verkauf  wurde durch den Gutsherrn von Trzcinski 
der kath. Kirche zu Mariensee geschenkweise für ewige Zeiten das Recht eingeräumt, auf  den 
Jahrmärkten zu Mariensee das Standgeld zu erheben.

Von 1788 bis 1840 übte die Kirchengemeinde dieses Recht öffentlich und ungestört aus und ließ 
jährlich auf  nur zwei Jahrmärkten damals durch zwei Kirchenvorsteher die Märkte vermieten 
und das Standgeld einziehen, 1839 allerdings pachtete der Kirchenvorsteher Jakob Gleinert aus 
Hüttenfeld (bei Mariensee) das Standgeld für 7 Taler jährlich. Weder Trębecki noch sein Nachfolger 
als Besitzer von Mariensee machten bis dahin dieses Recht streitig. Trębecki war Eigentümer bis 
1820, dann übernahm es die Landschaft und von ihr der Stadtrat Steffen-Danzig; nach seinem 
Tode im Jahre 1825 verblieb das Gut zunächst im Besitz der Erben und wurde der Madame von 
Pickering, geb. Steffens in Liverpool überlassen. Während der Zeit von 1788 bis 1840 waren 
stets Pächter auf  dem Gute, beachtenswert sind deren stets deutsche Namen und zwar Radtke, 
Sonntag, Ständer, Gleinert, Klotz, Karnath. 1839/40 verkaufte sie es an den Rittmeister Simon, 
der auch in Mariensee wohnte.

Simon machte in der Erhebung des Standgeldes Schwierigkeiten, gleich am ersten Markte am  
3. Mai 1841 rief  er den Marktstandgeldpächter Gleinert, der in Abhängigkeit von ihm stand und 
Grundzins zu zahlen hatte, zu sich und verbot ihm das Einziehen des Geldes. Gleinert lieferte 
nicht die Pacht an die Kirche ab. Auf  den Märkten 1843 und 1844 ließ Simon durch seine 
Jäger Johann und Friedrich Blum das Standgeld einziehen, übergab allerdings am 8. Mai und  
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19. September 1843 der Kirche, deren Patron er zugleich war, jedesmal ein Geschenk von 3,5 
Talern und gestattete, daß die Kirchengemeinde auf  dem Jahrmarkte – milde Gaben – einzöge. 
Selbst die königliche Regierung schrieb unterm 8. Juni 1842: „Es geht nicht an, milde Gaben zu 
erbitten; die Verfolgung des Rechts hat zu geschehen”.

Kirchlicherseits begann der Prozeß, zumal der Vermögensausfall bedeutend war; denn Simon 
hielt nicht nur zwei Märkte, sondern vier jährlich ab und erhob ein ziemlich hohes Standgeld,  
z. B. bot Jakob Gleinert-Hüttenfeld ihm 1849 eine Pacht von 30 Talern jährlich, während Simon 
40 Taler verlangte. Auch eine Verfügung des Landratsamts Karthaus vom 22. September 1859 
spricht dafür, wo es heißt: „Nach einer Auskunft der Gutsherrschaft von Mariensee aus dem 
Jahre 1848 wird erhoben für jeden Quadratfuß zur Errichtung von Buden 6 Pf., für Plätze zum 
Feilhalten von Gegenständen aller Art pro Quadratfuß 6 Pf. und für jedes Stück Vieh 6 Pf.”.

Die Prozesse zogen sich vom Jahre 1845 bis zum Jahre 1864 hin. Obwohl am 11. Mai 1857 
die zweite Gerichtsinstanz entschieden hatte: „Der kath. Kirche zu Mariensee steht das Recht 
zu, das Marktstandgeld auf  den dortigen Jahrmärkten zu erheben!” ließ Rittmeister Simon auf  
dem Herbstmarkt desselben Jahres die einziehenden Kirchenvorsteher „mit physischer Gewalt” 
entfernen und selbst noch das Standgeld einziehen, ja, als selbst in der höchsten Instanz dieses 
Urteil am 2. Februar 1858 bestätigt war, erhob er doch noch, allerdings zum letzten Mal, auf  dem 
Frühjahrsmarkt das Standgeld.

War so das Recht der kath. Kirche klar, so mußte von neuem auf  die Rückgabe der widerrechtlich 
in den ganzen Jahren erhobenen Standgelder geklagt werden, da Simon freiwillig nicht zahlte 
oder 1857 nur 100 Taler bot. Er wurde verurteilt, der Kirche 364 Taler zu zahlen, und zwar in 
drei Instanzen, am 7. Juli 1863, am 4. April 1864 und am 6. Dezember 1864. Bemerkenswert ist 
der Wortlaut in den vielen ersten Entscheidungen. Das Königliche Kreisgericht zu Karthaus am  
7. Juli 1863 sagt: „Was die einzelnen vom Beklagten – Simon – erhobenen Einwendungen betrifft, 
so erledigt sich die Einrede schon aus dem Tenor des Erkenntnisses vom 11. Mai 1857, wonach 
Beklagter verurteilt ist: das Recht der Klägerin auf  den Jahrmärkten zu Mariensee das Marktstandgeld  
zu erheben, anzuerkennen. Ist hier von dem Marktstandsgeld ohne allen weiteren einschränkenden 
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Zusatz die Rede, so folgt schon daraus, daß der Kirche das ganze Marktstandsgeld von allen 
Jahrmärkten und ausschließlich zusteht”. Der Zivilsenat des Königlichen Apellationsgerichtes 
zu Marienwerder, 2. Abteilung, erkannte am 4. April 1864 für Recht: „Daß der Klägerin ein 
ausschließliches Recht zugesprochen worden im Vorprozeß, kann keinem Zweifel unterliegen. 
Im Vorprozeß ist dahin entschieden worden, daß der Kirche das Recht, auf  den Jahrmärkten 
zu Mariensee die Marktstandgelder zu erheben, unbedingt und in vollem Umfange zusteht. Der 
Kirche ist das Recht nicht nur hinsichtlich einer bestimmten Zahl, sondern allgemein hinsichtlich 
der Jahrmärkte zu Mariensee zuerkannt”.
     
Simon wollte nämlich nur etwa die Hälfte zahlen, da bis 1840 nur zwei Märkte jährlich abgehalten 
waren und er erst vier Märkte jährlich gehalten hatte, somit ein Recht der Kirche nur auf  zwei 
Märkte streitig gemacht wäre; er hatte die ganze Summe zu zahlen.

Inzwischen war der eine Platz, auf  welchem der Markt stets abgehalten wurde, Chaussee 
geworden; die Regierung verlangt, daß eine andere Stelle hierfür zur Verfügung gestellt wird und 
zwar verlangt sie es von der Kirchengemeinde und diese natürlich vom Rittmeister Simon, 1864, 
da sie nicht der Unternehmer ist.

Von beiden Seiten wurde nichts unternommen; daher drohte die Regierung mit Aufhebung der 
Märkte, aber es drohte die Kirchengemeinde mit der Forderung einer Entschädigung für den 
Ausfall der Standgelder und es drohte auffälligerweise auch Simon, daß der Gastwirt zu Mariensee 
klagen würde, wenn der Verkehr gestört würde durch Verlegung des Marktes. Bis heute wird der 
eine Teil des Marktes auf  der Chaussee abgehalten.

In neuerer Zeit wurde es Gesetz, daß ein Tierarzt den Jahrmarkt besuchen muβ; er kommt 
natürlich nicht umsonst; die Rechnung für die Mühewaltung und Reise wurde dem Unternehmer 
des Marktes, d. h. dem Gute unterbreitet. Dieses lehnte wieder Zahlung ab und forderte die 
Zahlung von der Kirche. Der Kirche steht aber zur Seite die Verfügung des Landratsamtes 
von Karthaus vom 11. Dezember 1906, in der es heißt: „Laut Reichsgerichtsentscheidung vom  
15. Mai 1885 hat die Kosten für Überwachung eines Viehmarktes die Kommune, in Gutsbezirken 
der Gutsherr zu tragen”.
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Zwischenfälle gab es wieder auf  den Jahrmärkten 1925 und 1930. Am 4. September 1925 beauftragte 
der zuständige Amtsvorsteher von Mariensee, Gutsbesitzer Kunde-Tiefental, eigenmächtig 
ohne jede Genehmigung der Behörde die anwesenden Landjäger, den von der Kirche bestellten 
Erhebern das Einziehen des Standgeldes auf  dem Viehmarkt zu verbieten. Unterm gleichen 
Datum erhielt der Gutsvorsteher von Mariensee, Domänenpächter Lorenz, vom Landratsamt des 
Kreises Danziger Höhe den Bescheid: „Die kath. Kirchengemeinde zu Mariensee ist berechtigt, das 
Marktstandgeld auch für das auf  den Jahrmärkten in Mariensee aufgetriebene Vieh zu erheben”. 
Die Verfügung wurde durch den Senat der Freien Stadt Danzig am 5. November 1925 noch dahin 
ergänzt: „Die kath. Kirchengemeinde zu Mariensee ist berechtigt, auf  allen Jahrmärkten dort und 
ausschließlich Standgeld zu erheben”.

Die Gutsbezirke sind inzwischen aufgelöst; Mariensee ist mit der Gemeinde Niederhölle 
eine Gemeinde Mariensee geworden; Gemeindevorsteher ist der frühere Gutsvorsteher, 
Domänenpächter Lorenz. Auf  dem letzten Markt am 3. Mai 1930 ließ er eigenmächtig ohne 
Genehmigung der Behörde, auf  dem Viehmarkt zwei Tafeln anbringen mit der Aufschrift: 
„Standgeld wird auf  dem Viehmarkt nicht erhoben. Der Gemeindevorsteher, Lorenz”. Wegen 
dieses Vorfalls ist bei der Behörde Beschwerde erhoben worden. Selbstverständlich wurden die 
Tafeln auf  Anordnung der Behörde entfernt*. 

*Vergleiche Heimatklänge vom 5. Juni 1930.
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Ausflüge zum Mariensee.

Um den Mariensee, eine Perle der Natur im Freistaate, zu erreichen, und zugleich andere 
empfehlenswerte Partien bei Danzig zu machen, seien nachstehende Wege vorgeschlagen.

1. Man fährt morgens mit dem Autobus (Richtung Mariensee) vom Heumarkt bis zur                    
Domäne Mariensee; in zwei Minuten ist man von der Domäne am See; der Weg um den See 
dauert ungefähr zwei Stunden.

2. Man fährt morgens mit dem Autobus (Richtung Meisterswalde) vom Heumarkt  bis Meisterswalde 
und geht eine Stunde zum Mariensee; abends fährt das Auto zurück.

3. Man fährt mit dem Autobus über Meisterswalde hinaus bis Schönbeck; zum See ist der  
Weg eine Viertelstunde.

4. Man fährt morgens mit dem Autobus (Richtung Meisterswalde oder Lamenstein) vom 
Heumarkt bis zur Kreuzchaussee, geht über Groß Kleschkau durch den Saskoschiner Wald zu 
den erratischen Blöcken bei Meisterswalde etwa 1¼ Stunde, dann ¼ Stunde nach Meisterswalde 
und etwa 1 Stunde zum Mariensee.

5. Man benutzt den Morgenzug ab Danzig über Praust bis Prangenau, geht über Ostroschken, 
Unterbuschkau, Kaninchenberg (vierter bewaldeter Weg!) nach Meisterswalde etwa 2 Stunden, 
dann wie zu 2.

6. Man fährt bis Prangenau, geht über Ostroschken, Unterbuschkau nach Oberbuschkau (erster 
Weg!) weiter über Kosenberg, Glasberg zum Mariensee etwa 2½ Stunde; zurück denselben Weg 
oder über Meisterswalde.

7. Man begibt sich wie zu 3 oder 5 an den Mariensee, weiter am See entlang etwa ¾ Stunde 
nach der Domäne Mariensee, zurück von dort die Chaussee durch den Wald nach Stangenwalde, 
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biegt rechts nach der Oberförsterei ein, geht bis zur Försterei, dann links den Waldweg nach 
Ostroschken und dann nach Prangenau, etwa in 3 Stunden.

8. Man kann vom Mariensee gehen über Glasberg, Papenwinkel, durch den Wald bis zur Försterei 
Stangenwalde und dann wie zu 7.

9. Zu empfehlen ist diese Tour: Einen Tag bis Mariensee und dort übernachten, dann nach 
Ostroschken wie zu 7, weiter über Babenthal nach Kahlbude mit dem Radaune-Recknitztal und 
der Talsperre (etwa 3½ Stunde) auch übernachten und am dritten Tage über Prangenau, Löblau 
zum Ottominersee und dann nach Danzig.

10. Der 8 km lange Landweg Meisterswalde-Mariensee am See entlang ist immer erst ab Ende Mai 
- für Autos – passierbar.

11. Blumen- und Gartenfreunde sollten es nicht versäumen, den Garten des Besitzers Albert 
Freda in Schönbeck aufzusuchen, z. B. gibt es dort einen Apfelbaum, der 50 verschiedene Sorten 
Obst trägt; von der Domäne Mariensee 1 Stunde, vom Mariensee am Glasbergerwege nur eine 
halbe Stunde.

12. In Meisterswalde sowie in Mariensee sind katholische und evangelische Kirchen; die 
Gottesdienstordnung für die katholischen Kirchen bringt in der Sommerzeit die „Danziger 
Landeszeitung”.

13. Die Gegend eignet sich zu ruhigem Sommeraufenthalt; Gaststätten sind in Mariensee, 
Meisterswalde, Schönbeck, Kosenberg, Pomlau.

14. Etwaige Auskunft erteilt das katholische Pfarramt Meisterswalde bzw. Mariensee (Fernruf  
Meisterswalde 13).
      
       Aeltermann-Meisterswalde
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