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Ks. pra³at Jan Borzyszkowski (1930–2014)
– duszpasterz i budowniczy z diecezji koszaliñsko-

-ko³obrzeskiej, kapelan koszaliñskiej
„Solidarnoœci”, dyrektor diecezjalnego

„Caritasu”, autor wspomnieñ

Ks. Jana, jednego ze starszych duchownych braci z rodu Borzyszków, pozna-
³em bli¿ej przed ponad æwieræwieczem, gdyœmy gotowali I Zjazd Borzyszkow-
skich. Zjazd ten odby³ siê 14-16 czerwca 1991 r. w b. dworku £aszewskich
w Sulêczynie, a po³¹czony by³ z objazdem g³ównych gniazd rodzinnych i kulmi-
nacj¹ w postaci mszy œw. w przepiêknym koœciele w Borzyszkowach – stolicy
Gochów. Mszê œw. celebrowali ksiê¿a Borzyszkowscy wraz z ówczesnym pro-
boszczem œp. ks. Kazimierzem Roepke pod przewodnictwem pra³ata – ks. prof.
Mariana z Olsztyna, dziœ ju¿ tak¿e œp., którego wspominaj¹ na ³amach Borzysz-
kowy i Borzyszkowscy jego uczniowie i przyjaciele1.

Pisz¹c do t. I rodzinnej serii Borzyszkowy i Borzyszkowscy tekst na temat
Dzieje rodziny w ¿yciu historyka, przywo³a³em tam ró¿nych Borachów, nie tylko
tych najbli¿szych z Piek³a rodem2, a i bli¿ej z kochanego Jab³uszka nad Jeziorem
Wieckim. Cytujê tam dokument ze starych chojnickich ksi¹g ³awniczych, czyli
s¹dowych, jak i humorystyczn¹ opowieœæ wspania³ego Józefa Iwickiego o jednym
z kaszubskich „grafów” nosz¹cych nasze nazwisko. Przywo³ujê z Gochów ks. Jó-
zefa, zamordowanego przez hitlerowców i jego kuzyna prawnika Edwina – Ed-
munda, dzia³acza „Stanicy” w Toruniu, a po wojnie obywatela Warszawy, a tak¿e
Borzyszków z Kruszynia w parafii leœniñskiej na Zaborach. I dalej napisa³em:

Józef Borzyszkowski

1 Zob. Borzyszkowy i Borzyszkowscy, t. VI.
2 Piek³o to pustkowie, przynale¿ne do wsi Raduñ, od pokoleñ gniazdo Borzyszkowskich, które

przed niedawnymi laty, za przyczyn¹ nie¿yj¹cego ju¿ ks. prob. J. Empla, przechrzczono ofi-
cjalnie na Kalwariê!?
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„Oj, ile¿ to by o Kruszynie i tamtejszych Borzyszkowskich na weso³o i ze
smutkiem powiedzieæ mo¿na. Z tych to Borzyszków bezpoœrednio wywodzi siê
rodzina ks. Jana, urodzonego w Nakli ko³o Parchowa, dziœ pra³ata i prepozyta
kapitu³y koszaliñskiej. Ks. Jan zachowa³, jako rodzinn¹ cennoœæ, pami¹tkê z Kru-
szyna, prezentowany tu rêkopiœmienny opis i rysunek herbu Borzyszkowskich.
Sam ma na sumieniu wiele koœcielnych budowli i wysi³ku organizacyjnego, za co
jeszcze nie tak dawno wyró¿niony by³ tytu³em wroga ludu, inaczej mówi¹c Polski
Ludowej. Jego dwie rodzone siostry, Agnieszka i Zofia s³u¿¹ Bogu i ludziom
w klasztorach Boromeuszek na Œl¹sku, Zofia jako siostra Hieronima napisa³a
w 1989 roku »Wspomnienie o zaginionym stryjku Ignacym Borzyszkowskim«,
którego fotografie zauwa¿y³em w 1990 roku na wystawie w Pomorskim Okrêgu
Wojskowym w Bydgoszczy, poœwiêconej ofiarom Katynia i innych miejsc zag³ady
na wschodzie. Ignacy by³ wœród najbli¿szych »¿o³nierzy – oficerów« Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Zachowa³y siê fotografie zbiorowe od 1920 roku zaczyna-
j¹c, na których Ignacy stoi obok Marsza³ka. Towarzyszy³ mu te¿ w wyjazdach
zagranicznych, m.in. na s³ynn¹ Maderê. W latach 30. by³ »Przodownikiem Policji
Pañstwowej Warszawa – Belweder«. Po œmierci Marsza³ka pracowa³ jako poli-
cjant w Poznaniu, a krótko przed wybuchem wojny skierowano go w okolice
Lwowa. W pierwszych dniach okupacji radzieckiej znalaz³ siê w obozie, sk¹d
wywo¿ono do Katynia”3.

Dziêki stryjowi Ignacemu, tak¿e jego bratanek Jan, syn Antoniego, gospoda-
rza z Nakli, wychowa³ siê w rzadkim na Kaszubach i Pomorzu kulcie wielkiego
Marsza³ka.

W tym¿e t. I Borzyszkowy i Borzyszkowscy, w jego drugiej, poprawionej
i uzupe³nionej edycji – Gdañsk – Lipusz 1991, znajdujemy w dziale Niektóre
zg³oszenia – listy, „Informacjê ks. pra³ata Jana Sylwestra Wyszk-Borzyszkow-
skiego z Koszalina” o jego rodzinie i w³asny ¿yciorys kap³ana. Warto, jak s¹dzê,
przywo³aæ j¹ tutaj w ca³oœci. Mówi ona bardzo wiele o osobowoœci i dokonaniach
ks. Jana. Oto jego „Informacja”:

„W pobli¿u szosy ³¹cz¹cej Bytów z Koœcierzyn¹, tu¿ przy przedwojennej
granicy polsko-niemieckiej, le¿y wioska o nazwie »Nakla«. W œrodku wioski za-
mieszkuje rodzina Wyszk-Borzyszkowskich, prowadz¹c gospodarstwo o wielko-
œci 54 ha. Pierwszym Borzyszkowskim w Nakli by³ Antoni Borzyszkowski, syn
Antoniego i Marianny Wyszk-Borzyszkowskich z Kruszyna. Marianna i Antoni
Wyszk-Borzyszkowski z Kruszyna mieli oœmiu synów: Izydora, Franciszka, Jana,
Józefa, Paw³a, Antoniego, Ignacego i Wincentego oraz trzy córki, które wysz³y:

3 Borzyszkowy i Borzyszkowscy. O dziejach wsi i rodziny. Studia i materia³y na I Ziñdzenie
Bërzeszkowsczich 14-16 czerwca 1991, zebrane przez Józefa Borzyszkowskiego, Gdañsk –
Lipusz 1991, s. 21.
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najstarsza za Kaszubowskiego w Skoszewku, druga za Kaszubowskiego w Lêdach,
a najm³odsza Katarzyna za Czapiewskiego w G³odowie. Synowie po¿enili siê
równie¿, z wyj¹tkiem Ignacego i Wincentego, i prowadzili swoje gospodarstwa:
Izydor w Lêdach, Franciszek pozosta³ na ojcowiŸnie w Kruszynie, Jan w Skorze-
wie, Józef w Peplinie, Pawe³ w Skorzewie, Antoni w Nakli. Ignacy usadowi³ siê
w Belwederze przy Marsza³ku Pi³sudskim, póŸniej w Poznaniu, a tu¿ przed
II wojn¹ œwiatow¹ we Lwowie. Najm³odszy Wincenty po ukoñczonych studiach
i œmierci Antoniego, mojego ojca, zaj¹³ siê naszym wychowaniem – siedmiu dziew-
czyn i dwóch ch³opców.

Oto ich imiona:
Anna – wysz³a za Strojka w Nakli,
Zofia – wst¹pi³a do zakonu w Trzebnicy,
Agnieszka – wst¹pi³a do zakonu w Trzebnicy,
Teresa – wysz³a za Jankowskiego w Nakli,
Szczepan – w Nakli na ojcowiŸnie,
Aniela – wysz³a za Tuska w Skorzewie – ojcowizna mojej matki Julianny

z Czecholiñskich,
Maria – w Nakli na ojcowiŸnie,
Jan – kap³an z Diecezji Koszaliñskiej,
Stanis³awa – wysz³a za Derê w Koœcierzynie.

Teraz parê s³ów o sobie. Jestem przedostatnim dzieckiem z dziewiêciorga
dzieci Antoniego Wyszk von Borzyszkowski i Julianny z Czecholiñskich. Urodzi-
³em siê w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1930 roku w Nakli, ochrzczony w Parcho-
wie. W roku 1935 zmarli rodzice: ojciec 30 maja, a matka 6 sierpnia. Wychowywa³
nas stryjek Wincenty i starsze siostry. U nich prze¿y³em wojnê. I Komuniê przyj¹-
³em potajemnie w Parchowie w 1942 roku. Po wojnie w przyspieszonym tempie
skoñczy³em szko³ê podstawow¹, a w 1947 roku wst¹pi³em do Ni¿szego Semina-
rium Duchownego w Górnej Grupie. Po zamkniêciu tej uczelni przez w³adze ko-
munistyczne odby³em dwuletni nowicjat u Ksiê¿y Werbistów, po czym przesze-
d³em do Seminarium Gorzowskiego w Parady¿u ko³o Gorzowa Wlkp.

Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³em 20.12.1958 roku. Pierwsz¹ placówk¹ mo-
jej pracy kap³añskiej by³y Ko³czyg³owy – dwa lata, nastêpnie Krosno Odrzañskie
– pó³tora roku. Od czerwca 1962 roku biskup posy³a mnie na samodzielne pla-
cówki. Pierwsz¹ jest Brzezie – Bia³y Bór – dwa lata. Tu te¿ Urz¹d Spraw Wew-
nêtrznych w Warszawie uzna³ mnie reakcjonist¹ i wrogiem Polski Ludowej.
W roku 1964 zosta³em skierowany do Podwilcza ko³o Bia³ogardu, by stworzyæ
tam parafiê. Szeœæ lat pracy uwieñczy³o: uporz¹dkowanie trzech koœcio³ów, wy-
budowanie plebanii i zintegrowanie mieszkañców w jedn¹ rodzinê parafialn¹.
Oczywiœcie, remonty koœcio³ów i budowa plebanii dokona³y siê bez pozwolenia,
st¹d liczne kolegia i kary.



JÓZEF BORZYSZKOWSKI452

W roku 1970, po przeprowadzonej przez biskupa ordynariusza Wilhelma Plutê
wizytacji parafii Goœcino ko³o Ko³obrzegu, zosta³em dekretem od zaraz zobowi¹-
zany do objêcia tej¿e parafii. Rzeczywiœcie stan duchowy i materialny parafii
Goœcino by³ nêdzny. Na pierwszej mojej mszy œw. w tej parafii obecne by³y tylko
dwie kobiety, a zapytane, gdzie inni, odpowiedzia³y: »My te¿ przysz³yœmy tylko
po to, by zobaczyæ nowego proboszcza«. Piêkny koœció³ goœciñski: dach sito, okna
bez szyb, a wnêtrze… Plebania – rudera wœród ruin zabudowañ gospodarczych.
Po kilku tygodniach przekona³em siê, ¿e diabe³ nie tak straszny, jak go maluj¹.
Parafianie przebudzili siê z letargu obojêtnoœci, a pomog³y mi w tym rozruchy
grudniowe 1970 roku. Odnowiona zewn¹trz i wewn¹trz œwi¹tynia, godna miana
Domu Bo¿ego, zape³nia³a siê w niedziele na trzech mszach œw. wiernymi. Korzy-
staj¹c z rozluŸnienia grudniowego, pobudowaliœmy now¹, dwukondygnacyjn¹
plebaniê. W 1972 roku utworzono Diecezjê Koszaliñsko-Ko³obrzesk¹. Z chwil¹
utworzenia Kapitu³y Katedralnej Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej zosta³em kanonikiem
i dziekanem tej Kapitu³y.

W 1974 roku ks. Tadeusz Werno, dotychczasowy proboszcz Œwidwina, zosta³
powo³any na biskupa pomocniczego nowej Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej.
Ksi¹dz biskup ordynariusz Ignacy Je¿, znaj¹c potrzeby œwidwiñskiej parafii, od-
wo³uje mnie z Goœcina i mianuje proboszczem Œwidwina i dziekanem Dekanatu
Œwidwin. Tu prócz prac duszpasterskich zaj¹³em siê regotyzacj¹ piêknej œwi¹tyni
œwidwiñskiej, upiêkszeniem i ubogaceniem jej wnêtrza, jak równie¿ zainstalowa-
³em ogrzewanie i nowe witra¿e. W roku 1976, korzystaj¹c z atmosfery wywo³anej
rozruchami Radom – »Ursus«, pobudowa³em du¿¹, czterokondygnacyjn¹ pleba-
niê. Oczywiœcie, przes³uchania, kolegia, kary nas nie ominê³y, ale plebania stoi.
Jako cz³owiek na indeksie i czarnej liœcie, nie mog³em byæ zatwierdzony na pro-
boszcza przez pañstwo, czego wówczas wymagano.

Plany ks. biskupa by³y dalsze, widzia³ mnie proboszczem katedry. W ci¹gu
miesi¹ca od chwili zg³oszenia kandydata na proboszcza w³adze pañstwa musia³y
daæ odpowiedŸ. Z koñcem kwietnia 1979 roku Diecezja zg³osi³a moj¹ kandydaturê.
By³ to czas przygotowania do I Pielgrzymki Ojca Œw. Jana Paw³a II do Ojczyzny.

W³adze unika³y zadra¿nieñ z Koœcio³em i dlatego nie da³y ¿adnej odpowie-
dzi co do mojej kandydatury. Milczenie uwa¿a siê za zgodê. I tak papie¿ l¹dowa³
w Warszawie, a ja w Koszalinie.

Czas »Solidarnoœci« 1980–81 by³ okresem sprzyjaj¹cym dla Koœcio³a. Uzy-
ska³em pozwolenie na budowê Domu Parafialnego i Kurii Biskupiej. Obiekty te,
mimo swego ogromu, w szybkim tempie stanê³y i zosta³y oddane do u¿ytku.
Przeprowadzono szereg robót przy katedrze: cztery du¿e nowe dzwony, witra¿e
w bocznych nawach, ogrzewanie, o³tarze, kaplica adoracji, pokrycie dachu mie-
dzi¹, malowanie wnêtrza i fugowanie murów wie¿y. W stanie wojennym 14.12.81 r.
aresztowano mnie na kilkanaœcie godzin, a potem nast¹pi³y niekoñcz¹ce siê wez-
wania, przes³uchania, do ¿¹dania usuniêcia mnie z parafii w³¹cznie. W stanie
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wojennym odwo³a³em kolêdê, a na mszê œw. wieczorn¹ codziennie zaprasza³em
rodziny z innej ulicy, co po skoñczeniu mszy œw. kolêdowych da³o pocz¹tek mszy
œw. w intencji Ojczyzny w ka¿d¹ œrodê a¿ do odzyskania wolnoœci.

Dzisiaj pracujê jako proboszcz katedry, dziekan Dekanatu Koszalin Po³udnie,
sêdzia Biskupiego S¹du Duchownego, spowiednik kleryków i dyrektor »Caritasu«
Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej. W dwunast¹ rocznicê mego pobytu w Kosza-
linie, 1.06.1991 r. mieliœmy szczêœcie goœciæ w naszej katedrze G³owê Koœcio³a,
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II”4.

Od tego momentu minê³y dalsze lata ofiarnej pracy ks. Jana w Koszalinie,
lojalnego wobec kolejnych biskupów, oddanego parafii i rodzinom licznych pod-
opiecznych „Caritasu” w diecezji. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jego chrzeœci-
jañska postawa wobec przeœladowców, pracowników UB, dziêki której dla nie-
jednego z nich sta³ siê powiernikiem i rodzinnym duszpasterzem.

Kieruj¹c „Caritasem”, jak i wczeœniej w pracy duszpasterskiej na Pomorzu
Zachodnim, ks. Jan utrzymywa³ dobros¹siedzkie relacje z Niemcami, w tym
b. mieszkañcami kolejnych parafii, jak i z zaprzyjaŸnionymi oddzia³ami niemiec-
kiego „Caritasu”. Z tytu³u tego zaanga¿owania czy póŸniej z³ego zdrowia, nie
we wszystkich zjazdach Borzyszków móg³ braæ udzia³. St¹d np. w tomie VI Bo-
rzyszkowy i Borzyszkowscy, przygotowanym na zjazd we Wdzydzach w 1996 roku,
jego obecnoœæ w postaci bogatego w fakty ¿yciorysowe Listu do Borzyszków.

„Drogi Bracie Józku i ca³a Familio Borzyszków!

Przez ca³e moje ¿ycie stara³em siê trzymaæ starej zasady: Najpierw to, co
konieczne, potem to, co po¿yteczne, a na koñcu to, co przyjemne. Tak ustawione
dzia³anie wymaga nieraz wyrzeczenia, ale w rezultacie daje poczucie bycia pa-
nem siebie i spokój sumienia. I teraz, id¹c t¹ drog¹, obowi¹zki ka¿¹ mi zrezygno-
waæ z po¿ytecznego i przyjemnego zjazdu familijnego i udaæ siê do dalekiego
Paderborn w Niemczech. Powód jest ten, ¿e w dniach 21-22 czerwca bêdzie tam
Papie¿, a Caritas Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej i Caritasverband Paderborn
we wrzeœniu 1974 r. zawi¹za³y umowê partnersk¹ i to zobowi¹zuje. Jako dyrektor
naszego Caritas muszê tam byæ. Postaram siê chocia¿ duchem byæ z Wami i mo-
dlitw¹ przed Panem ogarn¹æ Was wszystkich. St¹d udajê siê do Unterluess [bli¿ej
Hamburga], równie¿ na zjazd, ale familii naszego rocznika kursowego. Dawniej
urz¹dzaliœmy go co piêæ lat, ale obecnie, gdy siê ju¿ jest w wieku »poborowym«,
z ka¿dym rokiem gromadka siê kurczy, wiêc urz¹dzamy go co roku. W ubieg³ym
roku ja by³em organizatorem i gospodarzem naszego zjazdu tu w Koszalinie.
Wszystko wypad³o pomyœlnie ku ogólnemu zadowoleniu.

4 Op. cit., s. 140-143.
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Drogi Bracie Józiu! Prosi³eœ, abym napisa³ coœ o sobie. Wiesz, ¿e mówiæ
i pisaæ mo¿na du¿o, ale rzeczywist¹ prawdê o sobie trzeba œwiadczyæ swoj¹ osob¹,
postaw¹ i ¿yciem. Wspomnê tylko, ¿e od 1 lipca 1995 r., z powodu nie najlepsze-
go zdrowia [szeœæ operacji mam za sob¹], prosi³em o zwolnienie z funkcji pro-
boszcza Katedry, ale mnóstwo pracy jako dyrektor Caritas i tak przerobiæ trudno.
Mamy w Koszalinie Dom Samotnej Matki, budujemy (prace wykoñczeniowe)
Dom Dziennego Pobytu dla Ludzi Samotnych i Niepe³nosprawnych oraz w Ko³o-
brzegu – Dom Anio³ów Stró¿ów z przeznaczeniem wczasowo-rekolekcyjnym dla
m³odzie¿y i dzieci.

Prowadzimy równie¿ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W oparciu o ustawê z dnia
17 maja 1989 roku, poszczególnym parafiom na Ziemiach Odzyskanych, w ra-
mach rekompensaty, przys³uguje prawo do 15 ha ziemi. Parafie, które nie zamie-
rza³y przej¹æ tej ziemi, przekaza³y j¹ w u¿ytkowanie Caritas. Staraj¹c siê o tê
nale¿n¹ parafiom ziemiê, Agencja Rolna oferowa³a grunty ostatnich klas. Tu wpa-
d³em na pomys³ dzier¿awy jednego maj¹tku PGR. Tak wydzier¿awiliœmy PGR
we Wrzosowie pod Ko³obrzegiem. Po przejêciu w dzier¿awê ziemi tego maj¹tku
[klasa III i IV], zabudowañ gospodarczych, sprzêtu rolniczego i inwentarza ¿y-
wego, wyst¹pi³em z upowa¿nieniem Ks. Biskupa, w imieniu ponad 100 parafii
o nieodp³atne przekazanie tych gruntów wskazanym parafiom. Tak dzisiaj jeste-
œmy w³aœcicielami ponad 1500 ha, a zabudowania gospodarcze, sprzêt rolniczy
i inwentarz ¿ywy sp³acamy w wyznaczonych ratach. Dzisiaj nasze Gospodarstwo
Rolne we Wrzosowie jest znane pod nazw¹ »CAROL« [Caritas i Rolnictwo].

Z nasz¹ rolnicz¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zana jest akcja »KOZA ̄ YWICIELKA«.
W Lipiu (ko³o Po³czyna) jest oœrodek naszych Sióstr Diecezjalnych, przy którym
jest równie¿ gospodarstwo – 270 ha i tam Caritas posiada ponad 200 kóz. Jaki jest
ich cel? Na naszym terenie jest najwiêksze bezrobocie, a ludzie dawniejszych
PGR-ów, w bardzo du¿ym stopniu nie s¹ zdolni do jakiejkolwiek przedsiêbior-
czoœci. Akcja »Koza ¯ywicielka« polega na tym, ¿e ka¿dego roku ponad sto ro-
dzin otrzymuje darmo kózkê, która w utrzymaniu nie jest wymagaj¹ca, a daje
rodzinie dziennie oko³o 2 l mleka. Ta rodzina, gdy bêdzie mia³a przychówek od
swej kozy, to kozio³ek jest dla nich, a jedn¹ m³od¹ kózkê s¹ zobowi¹zani przeka-
zaæ do Caritasu, któr¹ przekazujemy dalszej rodzinie. W ten sposób setki rodzin
otrzymuj¹ pewn¹ pomoc i mobilizuje siê je do samodzielnej troski o byt rodziny.
Chêtnych do skorzystania z pomocy »Koza ¯ywicielka« nie brakuje.

Tak skrótowo naœwietli³em nasz¹ dzia³alnoœæ na dziœ. Czasy wczorajsze s¹
zasygnalizowane w kilku do³¹czonych do listu za³¹cznikach ksero.

Z za³¹czonych pism – wezwañ, które tylko w minimalnym stopniu odzwier-
ciedlaj¹ moj¹ minion¹ rzeczywistoœæ, ktoœ mo¿e pomyœleæ, jaki to niesforny
kap³an. Ja osobiœcie przesz³oœci mojej siê nie wstydzê i gdyby znów zaistnia³a
podobna rzeczywistoœæ, post¹pi³bym podobnie. W styczniu 1982 r. zapocz¹tko-
wa³em w ka¿d¹ œrodê tygodnia Mszê œw. w intencji Ojczyzny z kazaniem patrio-
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tycznym. Z polecenia Ks. Bpa Ordynariusza Ignacego Je¿a, musia³em kazania te
pisaæ dla w³asnej obrony. Mam ich oko³o 200. Bardzo du¿o by³o wypadków, ¿e
funkcjonariusze wzywaj¹cy mnie na przes³uchanie, prywatnie oœwiadczyli, ¿e sami
by siê pod tymi kazaniami podpisali. Dowodem na to, ¿e du¿o by³o podobnie
myœl¹cych jest fakt, ¿e w 1974 chcieli mnie udekorowaæ z³otym krzy¿em za moj¹
dzia³alnoœæ (nie wolno nam by³o odznaczeñ przyjmowaæ), a wczeœniejsze szykany
uznali za niedorzecznoœæ okresu b³êdów i wypaczeñ. Potem sta³em siê znów per-
sona non grata, a w listopadzie 1995 r. otrzyma³em medal uznania za moj¹ pracê
dla Miasta Koszalina. Zawsze by³em Kap³anem Chrystusowym, Polakiem i Ka-
szub¹ i wartoœci zwi¹zane z tym MIANEM stara³em siê strzec. By³em zawsze tym
samym cz³owiekiem, tylko kryteria oceny ulega³y zmianie.

Droga Familio Borzyszków! Piszê o tym, aby byæ cz³owiekiem prostego krê-
gos³upa, gdy¿ wielu Polaków zamieni³o siê w kameleonów. Nie jesteœmy (…), ale
twardymi Kaszubami. Nasza moc i niezmiennoœæ wyrasta st¹d, ¿e »my trzymamy
z Bogiem«. O sile ducha i mocy wiary Kaszubów mówi³ piêknie Ks. Arcyb.
M. Przykucki, wskazuj¹c na wiêŸ tego Ludu z Bogiem. Je¿eli nie najstarszym,
to jednym z najstarszych rodów kaszubskich s¹ Borzyszkowscy. ¯yczê Wam
wszystkim obecnym na familijnym zjeŸdzie, a przez Was ca³ej wielkiej, rozpro-
szonej po Polsce i œwiecie Rodzinie, korzeniami wyrastaj¹cej z rodu Borzysz-
kowskich, pamiêtajcie, ¿e w rzece najczystsza woda jest u Ÿród³a. Naszym Ÿró-
d³em, z którego korzenie naszego rodu czerpi¹ o¿ywcz¹ moc, jest Pan Bóg. Niech
m¹dre s³owa naszego kaszubskiego hymnu: »Nigdy do zguby nie przyjd¹ Kaszu-
by…«, bo my trzymamy z Bogiem, bêd¹ dla nas nie tylko wspomnieniem prze-
sz³oœci, ale uzewnêtrznieniem wartoœci duchowych i ka¿dego z nas.

Tobie drogi Józiu ¿yczê, abyœ mocno dzier¿y³ pa³eczkê rodow¹ i jak kokosz
z przypowieœci ewangelicznej przygarnia³ wszystkich pod swe opiekuñcze skrzy-
d³a. Królowa Polski i Kaszub, niech wyprasza Tobie i ca³ej wielkiej Familii, po-
trzebne zdrowie i si³y, by z Jej pomoc¹ ograniczaæ s³aboœci ludzkiego ducha
i przezwyciê¿aæ zewnêtrzne zakusy z³a.

Niech Bóg Wam b³ogos³awi, a Maryja Królowa, niech was umacnia w wier-
noœci w wierze naszych Ojców5.

Najlepsze pozdrowienia dla wszystkich!
Szczêœæ Bo¿e!

X Jan Wyszk-Borzyszkowski”.
Koszalin, dn. 8.06.1996 r.

5 Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Nad Wdzydzami. Materia³y do dziejów wsi i rodziny zebra³
i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk – Lipusz – Wdzydze 1996, s. 272-275. Tam¿e na str. 276-
-282 arcyciekawy tekst Edyty Wnuk, Komuniœci chcieli mi daæ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Rozmowa
z ksiêdzem Janem Borzyszkowskim, pierwszym proboszczem parafii katedralnej w Koszalinie.
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Z wczeœniejszych zjazdów mile wspominam obecnoœæ ks. Jana z towarzyszami
w Pelplinie i Nowej Cerkwii…

Odwiedza³em ks. Jana wielokrotnie w goœcinnej plebanii ko³o katedry kosza-
liñskiej, a potem emeryta w domku przy ul. Czwartaków, gdzie opiekowa³a siê nim
do koñca jego gospodyni (od 40 lat), pracowita i pogodna Pani Danka. Przekaza³
mi niejedn¹ ze swoich ksi¹¿ek, jak i album foto z jubileuszu 25-lecia kap³añstwa,
który niedawno skierowa³em do Muzeum w Wejherowie. Tam te¿ s¹ wszystkie
tomy naszej serii Borzyszkowy i Borzyszkowscy, a w t. VII, jak dot¹d ostatnim,
przygotowanym na zjazd w B¹ku – Karsinie w 2004 roku, kolejny ciekawy tekst
wspomnieniowy ks. Jana pt. Kap³añstwo w s³u¿bie Koœcio³a pod rz¹dami Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (s. 207-229). To pocz¹tkowy fragment jego wspomnieñ,
datowanych Koszalin maj 2002, przechowywanych dziœ w ca³oœci w maszynopi-
sie w Archiwum Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej, dok¹d po œmierci ks. Jana
trafi³a ca³oœæ jego spuœcizny archiwalnej.

W „Biuletynie Duszpasterskim”, 2014, za miesi¹c lipiec/sierpieñ diecezji ko-
szaliñsko-ko³obrzeskiej w Kronice ¿a³obnej napisano:

„W dniu 25 czerwca 2014 r. odszed³ do wiecznoœci œp. ks. pra³at Jan Borzysz-
kowski. Pogrzeb odby³ siê w sobotê 28 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 w koszaliñ-
skiej katedrze. Po zakoñczonej Mszy Œwiêtej dalsza czêœæ obrzêdów pogrzebo-
wych mia³a miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. Ksi¹dz pra³at Jan
Borzyszkowski, s. Antoniego i Julianny urodzi³ siê 24 grudnia 1930 r. w Nakli
k/Kartuz. W latach 1953–1958 studiowa³ w Wy¿szym Seminarium Duchownym
Gorzowskim. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 20 grudnia 1958 r. i od tamtego czasu
spe³nia³ nastêpuj¹ce funkcje duszpasterskie:
• od 23.12.1958 r. do 07.03.1961 r. – wikariusz w parafii p.w. Chrystusa Króla

w Ko³czyg³owach;
• od 08.03.1961 r. do 18.06.1962 r. – wikariusz w parafii p.w. œw. Jadwigi

w Kroœnie Odrzañskim;
• od 19.06.1962 r. do 19.06.1964 r. – wikariusz w parafii p.w. œw. Wawrzyñca

w Brzeziu;
• od 20.06.1964 r. do 20.11.1970 r. – wikariusz w parafii p.w. Najœw. Serca

Pana Jezusa w Bia³ogardzie z rezydencj¹ w Podwilczu;
• od 21.11.1970 r. do 25.06.1974 r. – administrator parafii p.w. œw. Andrzeja

Boboli w Goœcinie;
• od 26.06.1974 r. do 30.05.1979 r. – administrator parafii p.w. Matki Bo¿ej

Nieustaj¹cej Pomocy w Œwidwinie;
• od 01.06.1979 r. do 21.11.1991 r. – proboszcz parafii p.w. Niepokalanego

Poczêcia NMP (katedralnej) w Koszalinie; funkcjê tê spe³nia³ równie¿ od
29.11.1992 r. do 30.06.1995 r.; by³ dyrektorem Caritas Diecezji Koszaliñsko-
-Ko³obrzeskiej.
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Ks. pra³at Jan Borzyszkowski by³ dziekanem dekanatu Œwidwin, Koszalin,
spowiednikiem w WSD w Koszalinie, pra³atem honorowym Jego Œwi¹tobliwoœci,
kanonikiem gremialnym (dziekanem) Kapitu³y Katedralnej, sêdzi¹ prosynodal-
nym S¹du Biskupiego w Koszalinie. Zosta³ wyró¿niony m.in. odznak¹ honorow¹
Zas³u¿ony dla Województwa Koszaliñskiego (1998), a tak¿e odznaczony Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007)”6.

Przegl¹daj¹c niedawno swój dziennik sprzed æwieræwiecza, zawieraj¹cy no-
tatki – refleksje z Sierpnia 1980 r., znalaz³em w nim – pod has³em „Tyle jeszcze
tematów do utrwalenia” – miêdzy innymi zdanie: „Sytuacja w koœciele che³miñ-
skim (ks. Borzyszkowski z Olsztyna kandydat na biskupa. Jakiœ ks. Borzyszkow-
ski szyszk¹ w Koszalinie – Ko³obrzegu)”. – Ot, tym szyszk¹ by³ ks. pra³at Jan
Wyszk-Borzyszkowski.

Od tamtej chwili obecnoœæ i b³ogos³awiona dzia³alnoœæ obu pra³atów – Jana
i Mariana – w Koszalinie i Olsztynie, przyjaŸñ i wspó³praca z nimi, wzbogaca³y
moje ¿ycie, jak i po czêœci bliskiej mi spo³ecznoœci zrzeszonej. Dziœ obaj ¿yj¹
w swoich dzie³ach i naszej pamiêci. Ks. Marian spocz¹³ na cmentarzu parafial-
nym w rodzinnym Zblewie7, a ks. Jan w kwaterze kap³añskiej na Cmentarzu Ko-
munalnym w Koszalinie. R.I.P.!

6 Dziêkujê dyr. Wydzia³u Duszpasterskiego Kurii, ks. dr. Wojciechowi W³odarczykowi za prze-
s³anie tego¿ „Biuletynu”, którego jest redaktorem.

7 We wspomnianym t. VI. Borzyszkowy i Borzyszkowscy. B¹k – Karsin, w dziale Pro memoria,
ks. Marianowi Borzyszkowskiemu poœwiêcony jest ca³y blok tekstów wspomnieniowych,
autorstwa Jana Ch³osty, bpa Juliana Wojtkowskiego i wspó³pracowników Mariana z Instytutu
Kultury Chrzeœcijañskiej im. Jana Paw³a II w Olsztynie, którego by³ za³o¿ycielem i dyrektorem.


