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Józef Borzyszkowski

Augustyn (1925–2014) i Franciszek (1930–2013)
– bracia Kowalewscy – rzemieœlnicy (stolarze),
artyœci ludowi, spo³ecznicy kaszubscy z krwi
i koœci oraz ducha, czciciele Matki Boskiej

Sianowskiej Królowej Kaszub

Przeje¿d¿aj¹c przez Kartuzy, zawsze myœlami odwiedza³em (i odwiedzam)
goœcinne domy braci Kowalewskich – Augustyna w mieœcie przy ul. Mickiewicza
obok cmentarza i Franciszka w pobliskim Prokowie. Na bezpoœrednie wzajemne
odwiedziny, ich serdeczn¹ goœcinnoœæ, w III RP zbyt czêsto nie dostawa³o czasu.
Jednak¿e nie przekreœli³o to naszej starej bliskoœci i przyjaŸni, zaistnia³ej na grun-
cie zaanga¿owania w dzia³alnoœæ na rzecz zachowania i rozwoju jêzyka, kultury
i tradycji kaszubskich, w tym szczególnie silnego w rodzinie Kowalewskich kultu
Matki Boskiej Sianowskiej – Królowej Kaszub.

Nie pamiêtam, kiedy po raz pierwszy trafi³em do Prokowa, do domu Fran-
ciszka i Teresy Kowalewskich. By³o to zapewne pod koniec lat siedemdziesi¹tych
i to dziêki zaprzyjaŸnionej z nimi Izabelli Trojanowskiej, wspieranej przez nich
przy remoncie jej chatki na Dziewczej Górze.

W 1981 roku, gdy otrzymaliœmy nowe mieszkanie, Franek wraz z synem Stasz-
kiem pomagali nam je umeblowaæ. By³ to czas mody na kaszubskie wyposa¿enie
nie tylko kuchni i domków letniskowych, ale te¿ plebanijnych „salonów” i kan-
celarii – czas rosn¹cego standardu ¿ycia przynajmniej czêœci obywateli PRL.
W tzw. epoce Gierka rozwinê³o siê bowiem tak¿e rzemios³o. St¹d te¿ i zak³ady
braci Kowalewskich, nieprzerywaj¹ce swojej dzia³alnoœci – tak¿e spo³ecznej –
w stanie wojennym.

Poznany w tym¿e czasie Augustyn, szczególnie gorliwy w ofiarnoœci na rzecz
Koœcio³a, nie opuœci³ chyba wiêkszoœci Spotkañ Pelpliñskich, obdarowuj¹c m.in.
organizatorów – J. M. X prof. Jerzego Buxakowskiego (potem ks. prof. Wies³awa
Meringa) i mnie – swoimi dzie³ami, do których nale¿a³y tak¿e zegary w kaszub-
skiej obudowie, towarzysz¹ce nam do dziœ w domu i Instytucie Kaszubskim.

Nasze córki po po¿arze chaty z 1991 r. otrzyma³y od Augusta stoliczek i trzy
sto³eczki, s³u¿¹ce do dziœ w £¹czyñskiej Hucie wnukom. Augustyn z synami
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i wnuczkami bywa³ bowiem równie¿ naszym goœciem na wsi. Tam te¿ zawi¹za³a
siê przyjaŸñ m³odzie¿y z jego warszawsk¹ chrzeœniaczk¹ Kuzi¹, twórcz¹ od lat
tak¿e w dziedzinie wydawniczej i promocji Kaszub. I w³aœnie z Warszawy dosz³a
do nas drog¹ mailow¹ wiadomoœæ o œmierci Augustyna, a dodatkowo w dniu po-
grzebu nastêpuj¹ce wyznanie:

„Kochani,
 W œrodê 10. wrzeœnia o 16.00 odszed³ od nas w wieku 88 lat nasz wspania³y

Król Kaszub  
AUGUST  KOWALEWSKI
mój ukochany ojciec chrzestny, ojciec Kazika i Tadzia, dziadek Eli, Marysi

i Krysi, pradziadek Mateusza, Krzysia, Kacpra i Bartka. 
Dziœ w sobotê o 11.00  w kolegiacie kartuskiej ¿egnaj¹ Go wszyscy najbli¿si

oraz Kaszubi w Kartuzach. Z wielkim ¿alem, ale niestety ja, ze wzglêdu na choro-
bê, nie mogê Go ¿egnaæ osobiœcie.

Ten ból rozstania dotyka nas tak g³êboko, ale wierzê, ¿e wrota szczêœliwoœci
wiecznej stoj¹ Wujkowi otworem, a Anio³owie graj¹ z nim na harmonijkach...

Wielu z Was zna³o Go osobiœcie, ceni³o i szanowa³o, bo On by³ naprawdê
niezwyk³y i nie do zast¹pienia!

Pamiêtajcie o nim i zapalcie Mu œwiate³ko  na stronie ksiêgi pamiêci.
Pogr¹¿ona w smutku Kuzia”.

Nie mniej serdeczne s¹ dwa wspomnienia wnuczki Eli:

„Augustyn Kowalewski (15.10.1925 – 10.09.2014).
August – senior rodu Kowalewskich – by³ osob¹ kochan¹ przez nas wszyst-

kich. By³ obecny w ¿yciu ka¿dego z nas. Pomaga³, radzi³, wspiera³ i promienia³
optymizmem. Mia³ osobowoœæ niezwyk³¹. Jego niepowtarzalny urok i ¿yczliwoœæ
wobec ludzi pozostawia³y mocny œlad w ich pamiêci i sercach. Zawsze skromny,
otwarty i towarzyski przyci¹ga³ do siebie ludzi. Uczy³ szacunku do drugiego cz³o-
wieka, rzetelnoœci, godnoœci i honoru. By³ dumny ze swego pochodzenia. Bardzo
ukocha³ tê swoj¹ kaszubsk¹ ojczyznê i tak wspaniale j¹ potrafi³ innym pokazaæ.
To On nauczy³ nas kochaæ tê malownicz¹ krainê ³¹k, jezior i lasów. By³ niestru-
dzonym krzewicielem kaszubskiej tradycji w ¿yciu codziennym. Nazwaliœmy Go
»Królem Kaszub«, bo by³ prawdziwym mistrzem i wzorem w propagowaniu ka-
szubskiej to¿samoœci, jej bogatej historii, jêzyka, obrzêdów i kultury, której sam
by³ cz¹stk¹. To On opowiada³ nam szczegó³y o »kaszubskim raju«, przybli¿a³
legendy i Remusowe baœnie. Rozwesela³ serca kaszubskimi anegdotami, które
opowiada³ po mistrzowsku. Zachwyca³ nas recytacj¹ wierszy poetów, które na-
uczy³ siê na pamiêæ, ukrywaj¹c siê w bunkrze w Lasach Mirachowskich podczas
II wojny œwiatowej.
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Wiara w Opatrznoœæ Bo¿¹ pozwoli³a przetrwaæ Mu trudne wojenne czasy,
a s³u¿¹c Bogu, ojczyŸnie i ludziom zostawia³ piêkne œlady w ich sercach. Zawsze
wielk¹ czci¹ otacza³ œw. Józefa, patrona stolarzy, którego fach tradycyjnie od swego
dziada prowadzi³, a swój warsztat i talenty przekaza³ synowi. W wybudowanym
przez siebie wiatraku lubi³ przesiadywaæ w »gabinecie dumania«, jak zwyk³ ma-
wiaæ. Uczy³ nas tam refleksji, ciszy i cierpliwoœci.

Zawsze otwarty, serdeczny, goœcinny, czeka³ u progu domu lub wiatraka na
ka¿dego z nas. Czeka³ nieroz³¹cznie ze swoj¹ harmonijk¹. Umila³ nam wspólny
czas piosenkami swojej m³odoœci. Zami³owanie do muzyki realizowa³ te¿ w koœ-
cielnym chórze w umi³owanej kolegiacie kartuskiej. August by³ te¿ najwierniej-
szym wielbicielem i orêdownikiem Kaszubskiej Królowej Matki Bo¿ej Sianow-
skiej. Przez lata niestrudzenie pielgrzymowa³ do jej sanktuarium. To On zainicjo-
wa³ coroczne kartuskie pielgrzymki do Sianowa i przez 30 lat bra³ w nich udzia³.

W ¿yciu mia³ te¿ swoj¹ Pani¹ (»Bia³kê«, jak mawia³), któr¹ uwielbia³ i ko-
cha³ szczerze – swoj¹ ¿onê Helenkê, z któr¹ prze¿y³ szczêœliwie pó³ wieku.
Rodzina by³a dla Niego najwa¿niejsza. Swoj¹ trosk¹ i wra¿liwoœci¹, dobroci¹
serca i mi³oœci¹ wskazywa³ drogê swoim synom, wnuczkom i prawnukom, krew-
nym i s¹siadom. Wiara i mi³oœæ to te wartoœci, które przekazywa³ nam codziennie
i one zostan¹ w nas na zawsze.

Z wielkim bólem rozstajemy siê z Augustem, ale zawsze ¿yæ bêdzie w naszej
pamiêci jako dobry, m¹dry i bardzo szlachetny cz³owiek, którego nie da siê za-
st¹piæ!”

Z kolei na ³amach „Expressu Kaszubskiego” ukaza³o siê kolejne wspomnie-
nie Eli wraz z fotografiami:

„Na Dzieñ Matki zawozi³ ró¿e do Sianowa. Wspomnienie Augustyna Kowalew-
skiego.

10 wrzeœnia, prze¿ywszy 89 lat, zmar³ Augustyn Kowalewski. W sobotê
o godz. 11.00 w kartuskiej kolegiacie odbêdzie siê nabo¿eñstwo pogrzebowe.
Dziadek urodzi³ siê w Skrzeszewie, nastêpnie mieszka³ w Stryszej Budzie ko³o
Mirachowa, a w Kartuzach od 1945 r.

Tak jak jego ojciec i bracia by³ stolarzem. By³ wielkim czcicielem Matki
Bo¿ej Sianowskiej Królowej Kaszub. Ze swoim ojcem równie¿ Augustynem by³
przy pakowaniu i wysy³aniu cudownej figurki do Pelplina, by ukryæ j¹ przed oku-
pantem. Gdy po wojnie œlad po niej zagin¹³, dziadek uczestniczy³ w dziewiêcio-
dniowej nowennie, któr¹ zaproponowa³ ks. Grucza. Dziadek wspiera³ dzia³ania
ks. Gruczy, które zmierza³y do koronacji tej cudownej figurki w 1966 r. By³ rów-
nie¿ bliskim przyjacielem poety kaszubskiego Jana Trepczyka i Aleksa Labudy.

Dziadek by³ zawsze dumny z kaszubszczyzny, czêsto œpiewa³ po kaszubsku
i z pamiêci cytowa³ wiersze Jana Trepczyka. Od dziecka te¿ chodzi³ indywidual-
nie na pielgrzymki do Sianowa. By³ wspólnie z ks. Marianem Miotkiem i Cechem
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Rzemios³ Ró¿nych pomys³odawc¹ i inicjatorem organizacji pieszych pielgrzy-
mek do Sianowa.

W 1983 r. odby³a siê pierwsza kartuska piesza pielgrzymka do Sianowa pod
patronatem Cechu Rzemios³ Ró¿nych, a od 1984 r. pod patronatem koœcio³a –
kolegiaty. Dziadek wykona³ serce – tak my nazywamy tablicê z nazw¹ Kartuzy,
znaczek pielgrzymkowy. Chodzi³ z nim dopóki mia³ si³y, potem siê martwi³, kto
go przejmie, wiêc teraz ju¿ sama z tym sercem chodzê.

Ostatni raz dziadek ze mn¹ szed³ na pielgrzymkê, gdy mia³ 86 lat i by³ wtedy
najstarszym pielgrzymem. Przez wiele lat ze swoj¹ ¿on¹, a moj¹ babci¹, w Dzieñ
Matki 26 maja zawsze zawozi³ Matce Boskiej w Sianowie du¿y bukiet czerwo-
nych ró¿. U siebie w pokoju mia³ drewnian¹ kapliczkê z Matk¹ Bosk¹ Sianowsk¹,
do której siê modli³.

Na podwórku mojego dziadka stoi wiatrak, który sam zbudowa³. Wczeœniej
mia³ taki sam na Z³otej Górze i sprzedawa³ w nim drewniane pami¹tki kaszub-
skie, które sam wyrabia³. Byœ mo¿e s¹ tacy, którzy to pamiêtaj¹.

Dziêkuje wszystkim za pamiêæ o moim dziadku.
El¿bieta Kowalewska”.

Jad¹c na pogrzeb Augusta, myœla³em, i¿ wreszcie bêdê mia³ okazjê spotkaæ
siê tak¿e z jego m³odszym bratem Frankiem i obgadaæ ostatnie lata. Tymczasem
w koœciele podczas „zdrowasiek” za zmar³ych dowiedzia³em siê, ¿e Franek tak¿e
towarzyszy ju¿ swojej kochanej bia³ce – Teresie. Szczegó³y jego œmierci dotar³y
do mnie ju¿ po pogrzebie Augusta na cmentarzu i podczas stypy, dziêki jego dzie-
ciom – Staszkowi i Ewie oraz ich ma³¿onkom.

W czasie mszy œw. pogrzebowej Augusta, bardzo serdecznie wspomina³ go
kap³an, przewodnicz¹cy koncelebrze, podkreœlaj¹c jego umi³owanie rodziny, za-
wodu, Koœcio³a, Mateñki Sianowskiej i kaszubszczyzny. Przypomnia³ obecnym,
i¿ ¿egnamy wyj¹tkowego cz³owieka.

Ten wizerunek wyj¹tkowego Augustyna dope³ni³a tak¿e w koœciele w swoim
po¿egnaniu przywo³ana ju¿ ukochana jego wnuczka El¿bieta. Augustyn spocz¹³
w pobli¿u swojego domu, obok zmar³ej kilkanaœcie lat wczeœniej wspania³ej bia³ki
– Heleny z d. Plichta (1926–2000).

Po dwóch tygodniach zajecha³em do Prokowa, gdzie w domu córki Franka
– Ewy i ziêcia Marka Formelów mog³em zapoznaæ siê z ostatnimi jego dzie³ami
i przypomnieæ sobie wielorakie dokonania i doœwiadczenia jego i rodziny, wœród
której zawsze mogliœmy czuæ siê jak wœród w³asnej familii.

Obaj bracia – Augustyn i Franek byli pasjonatami swojego zawodu. Byli to
stolarze o sporej ¿y³ce artystycznej, produkuj¹cy m.in. rzadkie w latach PRL ka-
szubskie pami¹tki i owe kaszubskie meble, trafiaj¹ce tak¿e do restauracji i oœrod-
ków wczasowych oraz mieszkañ i domów prywatnych, nie tylko kaszubologów –
œwieckich i duchownych. Obaj gromadzili kaszubskie pami¹tki, a Franek nale¿a³
od lat do kolekcjonerów zabytków kaszubskiej kultury materialnej i duchowej,
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tworz¹c w prokowieckim domu prywatne muzeum, przeniesione z czasem do m³yna
w Stryszej Budzie, gdzie odwiedzali je goœcie z kraju i œwiata. Dokumentuj¹ to
wpisy do ksiêgi goœci – kroniki muzeum – w jêzykach polskim, kaszubskim, nie-
mieckim, angielskim i rosyjskim. (Wœród zwiedzaj¹cych muzeum Franciszka byli
uczniowie szkó³, harcerze, Pomorañcy i ca³kiem przygodni turyœci, ciekawi œwiata
Kaszubów. By³ te¿ miêdzy nimi, obok biskupów z Pelplina, niezapomniany ks.
Bazyli Olêcki z Linii, ofiarodawca piêknego kielicha, przekazanego Frankowi na
rzecz budowanego koœcio³a w Prokowie, którego dalsza historia, podobnie jak
obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, to osobny rozdzia³ ¿ycia i bolesnych doœ-
wiadczeñ Franka).

Goœcinnoœæ domu Teresy i Franka Kowalewskich spowodowa³a, ¿e tam
w latach osiemdziesi¹tych XX wieku zagoœci³y oazy i zaistnia³a kaplica, przenie-
siona z czasem do Remizy OSP, stanowi¹ca punkt wyjœcia do budowy filialnego
koœcio³a, który w 1991 roku sta³ siê podstaw¹ samodzielnej parafii. Do g³ównych
twórców tej nowej wspólnoty, jej dorobku w œwiecie materii i ducha, niejako
wielkich wspó³fundatorów koœcio³a i parafii, nale¿y Franek i jego rodzina.

W domu Ewy i Marka, stoj¹cym naprzeciw prokowskiego cmentarza, prze-
chowywane jest gros archiwum Franciszka, szczegó³owa dokumentacja budowy
koœcio³a i funkcjonowania muzeum. S¹ to m.in.:

– Kronika budowy koœcio³a w Prokowie. Zdjêcia – Stanis³aw Kowalewski, tekst
– opisy – Franciszek Kowalewski, Prokowo od roku 1984 do 1989;

– Cz. II Kroniki… („Do Kroniki budowy koœcio³a zosta³y do³¹czone dokumenty
dotycz¹ce budowy oraz konfliktów parafian Prokowa z ksiêdzem…” – To
swoista Kronika nr III).

– Cz. IV „Koœció³ w Prokowie 15.02.1990 roku zostaje koœcio³em parafial-
nym”. (Proboszczem ks. Mieczys³aw Kuciñski 1990–1995. (…) Pierwszy grób
na cmentarzu w Prokowie œp. Teresa Kowalewska +3.04.1991).

Obok tej dokumentacji – foto i tekstów dotycz¹cych dziejów Koœcio³a i pa-
rafii w Prokowie, nie mniej cenne s¹ dwa tomy „Kroniki Muzeum Franciszka
Kowalewskiego. Zbiory ró¿ne. Prokowo 30 IX 1983”.

W spuœciŸnie Franciszka zachowa³a siê te¿ jego bogata korespondencja
z ksiê¿mi proboszczami w Kartuzach i Prokowie oraz z Kuri¹ Biskupi¹ i biskupami
– sufraganem Janem Bernardem Szlag¹ i ordynariuszem Marianem Przykuckim,
a tak¿e listy do Radia Maryja i Telewizji w Gdañsku, dotycz¹ce g³ównie konfliktów
parafianie – proboszcz i Kuria, w których Franek jako g³ówny inspirator dzia³añ,
a i fundator, zabiega³ o prawdê i sprawiedliwoœæ, d¹¿¹c do zgody, porozumienia
i partnerskiej wspó³pracy œwieccy – duchowni, jakiej czas mo¿e jeszcze nie na-
st¹pi³. W tej korespondencji (do ksiê¿y – bez odpowiedzi) znajduje siê te¿ i mój
d³ugi list, dokumentuj¹cy dzia³ania jako poœrednika miêdzy stronami konfliktu,
mog¹cego odnotowaæ jedynie chwilowy – pozorny sukces pojednania... Generalnie
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o tej czêœci dzia³alnoœci i stronie ¿ycia Franciszka, jako cz³owieka oddanego Koœ-
cio³owi i wielkiej wiary, mo¿na powiedzieæ, ¿e doœwiadczy³ on wiele satysfakcji
i nie mniej bólu i rozczarowañ… W jego domu i muzeum goœcili m.in. biskupi
che³miñscy z Pelplina – Edmund Piszcz, Marian Przykucki, Andrzej Œliwiñski
i sam Jan Bernard Szlaga, który jako ordynariusz diecezji pelpliñskiej nie dorów-
na³ swemu mistrzowi, ks. bpowi M. Przykuckiemu, potrafi¹cemu przyznaæ racjê
i daæ satysfakcjê œwieckim.

Jego te¿ Franek zachowa³ we wdziêcznej pamiêci jako tego, który przeci¹³
konflikt parafian prokowieckich z proboszczem kartuskim, tworz¹c osobn¹ para-
fiê po otrzymaniu od Franciszka zapewnienia mieszkania i utrzymania na miejscu
w³asnego proboszcza.

Pierwszy proboszcz prokowski przez 3 lata mieszka³ w domu Kowalewskich,
który sta³ siê plebani¹, funkcjonuj¹c¹ ca³¹ par¹ na koszt gospodarzy. Kowalewscy
– ojciec i syn (wówczas so³tys wsi), przyczynili siê w g³ównej mierze do wybudo-
wania wie¿y koœcio³a i plebanii…

Oj, d³uga to i arcyciekawa historia – wrêcz ciekawy materia³ na osobn¹ mo-
nografiê historyczno-socjologiczn¹.

Franciszek Kowalewski zmar³ 7 czerwca 2013 roku. Urodzi³ siê 8 grudnia
1930, wiêc mia³ lat 83. Pozostawi³ piêcioro dzieci: Stanis³awa, Ewê, Piotra, Teresê
i Edwarda; doczeka³ siê wnuków i prawnuków. Ostatnie dlañ lata ¿ycia spêdzi³ po
czêœci poza Prokowem. Kilka we m³ynie w Stryszej Budzie. Po sprzeda¿y m³yna
mieszka³ g³ównie u syna Piotra, któremu da³ gospodarstwo, jakie otrzyma³ za
opiekê od W³adys³awa R¹bcy w £apalicach.

Przed kilku laty Ewa podarowa³a ojcu album z fotografiami dokumentuj¹-
cymi jego ¿ycie i rodziny – dzieci i wnuków. Opracowa³a te¿ jego Kroniki.

Franek i August byli synami Franciszka i Heleny z d. Bujak. Franek trzy lata
przed œmierci¹ sporz¹dzi³ „Remanent z ¿ycia: (¯yciorys) Skrócony”, który jako
szczególny – unikatowy dokument, jeden z wielu pozostawionych przez niego,
warto tu przytoczyæ w ca³oœci.

„Remanent z ¿ycia: (¯yciorys) Skrócony.
Franciszek Kowalewski Prokowo ul. Kartuska 37.
Prze¿y³em osiemdziesi¹t lat. Jeden rok = 365 dni x 80 lat = 29 200 dni, jeden

dzieñ = 24 godziny = co równa siê 700 800 godzin x 60 minut = 42 048 000 mi-
nut. S³ownie: czterdzieœci dwa miliony, czterdzieœci osiem tysiêcy minut…

Urodzi³em siê dnia 8.12.1930 roku w Minkowicach, gmina Krokowa, pow.
Wejherowo. Parafia ¯arnowiec.

Ojciec mój by³ rzemieœlnikiem (Mistrz Stolarski). Matka bez zawodu. Ojciec
prowadzi³ prywatny warsztat stolarski w Minkowicach ko³o Krokowej. By³o nas
oœmiu braci, ja najm³odszy. Najstarszy Józef, potem Leon, Benon, Czes³aw, Antoni,
Jan, Augustyn. Siostry nie mieliœmy. Czterech zmar³o w dzieciñstwie z powodu
w owych latach panuj¹cej szkarlatyny i dyfterytu (choroby gard³a). Rodzice zmie-
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niali wielokrotnie miejsce zamieszkania z powodu poszukiwania mo¿liwoœci na-
pêdu maszyn stolarskich, przy wodospadach w m³ynach, gdy¿ elektrycznoœæ w owych
latach by³a jeszcze nierozpowszechniona. W roku 1935 zamieszkaliœmy w Stry-
szej Budzie ko³o Mirachowa pow. Kartuzy. W roku 1937 rozpocz¹³em szko³ê po-
wszechn¹ w Mirachowie. W roku 1939 nast¹pi³a druga wojna œwiatowa. W czasie
okupacji niemieckiej nauczycielem by³ Niemiec, który nie rozumia³ po polsku,
a po drugie mowa polska by³a surowo zakazana, tote¿ nauczy³em siê niewiele.

Po wojnie w 1945 roku musia³em ciê¿ko pracowaæ na chleb, gdy¿ Ojciec
zosta³ aresztowany przez Gestapo dnia 6 stycznia 1945 roku i zagin¹³ bez wieœci.
Najstarszy brat Józef z powodu ciê¿kich prze¿yæ w czasie okupacji niemieckiej
zachorowa³ na padaczkê (epilepsjê). Matka odtworzy³a po Ojcu warsztat stolarski
o specjalnoœci tokarstwo w drewnie. Wyrabialiœmy trzonki do ³opat, kilofów, sie-
kier i klamerki do bielizny oraz druciane t³uczki do ziemniaków. Ja wozi³em
w konia drewno z lasu i te wyroby do Gdañska, Sopotu, Gdyni i Wejherowa.
W roku 1946 musieliœmy siê wyprowadziæ ze Stryszej Budy, gdy¿ na poniemiec-
kie m³yny i lepsze gospodarstwa zostali osiedleni tak zwani repatrianci zza Buga,
a Kaszubi byli traktowani przez rz¹d Polski (Bierutowski) jako proniemcy.

Przeprowadziliœmy siê do Kartuz ul. Klasztorna 8a – warsztat Klasztorna 4
(dawny Browar). Mieszkanie by³o bez frontowej œciany i bez okien, wybitych
w czasie dzia³añ wojennych przez pociski armatnie. (Ul. Klasztorna 8 jest obec-
nie ul. Klasztorna 16, naprzeciwko poklasztornego Refektarza).

Przy warsztacie Klasztorna 4 w szopach pobrowarnych le¿a³ porzucony przez
Niemców uszkodzony samochód BMW. Ja ten samochód naprawi³em i Matka go
zarejestrowa³a w urzêdzie komunikacyjnym.

Kierownik wydzia³y komunikacyjnego widzia³ moj¹ zdolnoœæ i chêæ do sa-
mochodów; dopuœci³ mnie do egzaminu na kierowcê jako eksternistê bez kursu.
Prawo jazdy wrêczy³ mnie w dniu moich osiemnastych urodzin, dnia 8.12.1948
roku. By³em w owych latach osiemnastym kierowc¹ w Kartuzach.

W roku 1953 pozna³em pannê Teresê Trepczyk z Prokowa, która pracowa³a
u ksiêdza Pra³ata, Proboszcza w Kartuzach (po s¹siedzku). W roku 1955.10.30,
w œwiêto Chrystusa Króla, zawarliœmy œlub w koœciele parafialnym w Kartuzach.
Œlubu b³ogos³awili nam ksi¹dz Proboszcz Pra³at Ignacy Stryszyk i asysta dwóch
wikarych, ks. Leon Armatowski i ks. Konrad Lubiñski. W czasie mszy œwiêtej
œpiewa³ Chór Parafialny (Œwiêtej Cecylii) w Kartuzach, którego by³em cz³onkiem
przez 12 lat. Na wstêpie mszy œwiêtej by³ œpiewany Hymn:

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus W³adc¹ Nam,
a nastêpnie pieœñ œlubna (Pieœñ Ma³¿onków):

O Panno Œwiêta do Twych stóp tych dwoje serc upada,
co ¿ycia jasnych szuka dróg i Tobie s³u¿yæ rada.

O Panno, spójrz wejrzeniem swym, na tych oboje wiernych dusz
i rozpal serca ³aski tchem i pokus fale zburz.
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i refren pokus fale zburz.

Do walki za Chrystusa czeœæ daj mêstwa im nad miary,
daj sztandar Twój zwyciêsko nieœæ i s³u¿yæ mu bez miary.

O daj im pierœ okut¹ w moc na bój za œwiêt¹ wiarê,
chowaj¹c ten mi³oœci kwiat, niechaj zwyciê¿¹ œwiat.

(refren) niechaj zwyciê¿¹ œwiat.

S³owa te utkwi³y nam mocno w pamiêci i sercach, i staraliœmy siê w naszym
¿yciu pomagaæ potrzebuj¹cym oraz walczyæ z wszelkim z³em.

Skromna uroczystoœæ weselna odby³a siê w Prokowie u mojego teœcia, Ber-
narda Trepczyka w starej chacie pod s³om¹. Po œlubie i weselu ma³¿onka przysz³a
do mnie do Kartuz przy ulicy Klasztorna 8.

W roku 1956 zarejestrowa³em na podstawie dyspensu w³asny warsztat sto-
larski (tokarstwo w drewnie). W roku 1956 XII 18 urodzi³ siê pierwszy syn Stani-
s³aw, a w roku 1958 XII 21 urodzi³a siê córeczka Ewa. W roku 1959 kupi³em
dzia³kê i zabudowania rolnicze w Prokowie od pana Paw³a Krefty i wyprowadzi-
³em siê z Kartuz do Prokowa, gdzie w starych zabudowaniach gospodarskich pod
s³om¹ urz¹dzi³em warsztat tokarstwa w drewnie i produkowa³em ró¿ne wyroby
z drewna.

Dnia 23 VIII 1966 r. urodzi³ siê syn Piotr w Prokowie. W roku 1967 w maju
wybuch³ du¿y po¿ar w Prokowie od s¹siada Boles³awa Trepczyka (szwagra), który
spali³ dom mieszkalny, warsztat i stodo³ê oraz narzêdzia rzemieœlnicze.

W domu moim by³a ciê¿ko chora moja matka 71-letnia, która zosta³a wynie-
siona i zawieziona do mego brata Augustyna do Kartuz, gdzie nastêpnego dnia
zmar³a. Ja z moj¹ ¿on¹ byliœmy w tym czasie w Gdañsku.

Po powrocie zastaliœmy tylko zgliszcza. Piotr zosta³ równie¿ wyniesiony z pal¹-
cego siê budynku przez opiekunkê (s¹siadkê) pani¹ Zytê Drawc (Plichta) na pole
i zachorowa³ na zapalenie œrodkowe obydwu uszu; mia³ wówczas 8 miesiêcy.
W roku 1965 V 8 zda³em egzamin mistrzowski w zakresie tokarstwa w drewnie
przed komisj¹ egzaminacyjn¹ w Gdañsku przy Izbie Rzemieœlniczej.

W roku 1973 VII 30 urodzi³a siê córeczka Tereska, a w roku 1976 X 12 uro-
dzi³ siê syn Edward.

W latach 1977–1983 wybudowa³em zabudowania, które istniej¹ po dzieñ
dzisiejszy i zacz¹³em produkcjê palet drewnianych ró¿nego rodzaju na eksport do
Niemiec Zachodnich.

W roku 1983 zacz¹³em produkcjê mebli kaszubskich, rêcznie malowane,
na eksport do Niemiec Zachodnich i na kraj. W latach tych zatrudnia³em oko³o
30 pracowników i szkoli³em kilkunastu uczniów oraz zatrudnia³em ksiêgow¹ do
prowadzenia ksi¹g podatkowych, pani¹ El¿bietê Kalkowsk¹ z Gdañska – Oruni
na pó³ etatu.
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Posiada³em w owych latach trzy samochody ciê¿arowe, jeden marki Merce-
des typ Tir o noœnoœci 25 ton, drugi marki Lijaz 25 ton, typ Tir. Trzeci Mercedes
o noœnoœci 6 ton, meblowy oraz 2 mercedesy osobowe. Poza tym dwa spychacze
marki »Mazurek« i dwa traktory, jeden marki »Ursus« i jeden marki »Bia³oruœ«
i jedn¹ koparkê. Dwie sztaplarki, jedn¹ do traktora i jedn¹ akumulatorow¹ oraz
kilka przyczep.

Warsztat by³ wyposa¿ony we wszystkie najnowoczeœniejsze na owe czasy
maszyny stolarskie i narzêdzia rêczne. Lakiernia do mebli oraz dwie komory su-
szarnie do drewna oraz najnowoczeœniejsze urz¹dzenie grzewcze, w³asnego po-
mys³u, opatentowane w Urzêdzie Patentowym w Warszawie w roku 1977 pod
numerem 105983 oraz drugi wynalazek, obrotowy ruszt bêbnowy pod numerem
W-58200. Powy¿sze wynalazki by³y w miarê szeroko opisywane w gazecie »Wie-
czór Wybrze¿a« i w wielu innych gazetach oraz w Telewizji.

Na powy¿sze urz¹dzenia (wynalazki grzewcze) podpisa³em umowê na pro-
dukcjê z Zak³adami Metalowymi Urz¹dzeñ Grzewczych w Rumi-Janowie (ko³o
Gdyni Janowo), które zaledwie rozpoczê³y produkcjê tych¿e urz¹dzeñ; upad³ ko-
munizm w Polsce, a wraz z nim Zak³ady Metalowo Odlewnicze w Rumi-Janowie.

Ja z nadmiaru klêsk ¿yciowych w latach 1980–1994 ciê¿ko zachorowa³em na
ró¿ne choroby nerwicowe i reumatyczne...

Opis moich klêsk ¿yciowych jest skrótowo opisany w Kajecie Budowy Koœ-
cio³a w Prokowie”.

Uzupe³nieniem tego¿ ¿yciorysu jest kolejny dokument, dotycz¹cy bardzo
wa¿nych w ¿yciu Franka i jego pasji kolekcjonera postaci – Franciszka i Krystyny
Trzecieckich, by³ych obywateli Lwowa. Oto on:

„Skrócony opis, jak pozna³em Pana Franciszka Trzecieckiego i jego ¿onê
Krystynê w Kartuzach, zamieszka³ych przy ul. Jeziornej 36.

W latach rz¹dów komunistycznych rzemios³o i ca³a dzia³alnoœæ prywatna,
by³y niemile widziane. Do gnêbienia przedsiêbiorczoœci prywatnej by³y anga¿owa-
ne urzêdy finansowe (dzisiejsze Urzêdy Skarbowe). W latach 1968–1980, kiedy
warsztat mój zacz¹³ siê rozwijaæ, Urz¹d Finansowy otrzyma³ zadanie od w³adz
publicznych mnie zniszczyæ przez wymierzanie tak zwanych domiarów podatko-
wych i do³o¿y³ mnie kilka tysiêcy z³otych, których nie by³em w stanie zap³aciæ.
W owych latach ka¿dy rzemieœlnik musia³ byæ cz³onkiem tak zwanej Rzemieœlni-
czej Spó³dzielni Zaopatrzenia i Zbytu, która mieœci³a siê w Kartuzach przy ulicy
Jeziornej 37. Kierownikiem Spó³dzielni by³ pan Leon Lipiñski, który powiedzia³
mi, ¿e tu obok pod numerem 36 mieszka prawnik (emeryt), pan Trzeciecki. IdŸ do
niego i poproœ, ¿eby ci napisa³ odwo³anie do Urzêdu Finansowego. Pan Trzeciecki
napisa³ odwo³anie do Urzêdu Finansowego w Kartuzach, które zosta³o za³atwione
odmownie. Nastêpnie pan Trzeciecki napisa³ drugie odwo³anie do Wojewódzkiego
Urzêdu w Gdañsku, które zosta³o równie¿ za³atwione odmownie.



JÓZEF BORZYSZKOWSKI478

Potem wiêcej nie poszed³em do niego. Po paru dniach Pan Trzeciecki spotka³
mnie na chodniku w Kartuzach i zapyta³ mnie: Franek, nie przysz³a ¿adna odpo-
wiedŸ? – Przysz³a, odpowiedzia³em, ale znowu odmowna. A Pan Trzeciecki po-
wiedzia³: Czemu nie przyszed³eœ? A ja odpowiedzia³em: Pan ode mnie nie chce
zap³aty, a ja siê krêpujê. – On policzy³ dni i powiedzia³: Jeszcze s¹ dwa dni czasu,
jedŸ szybko do Prokowa i przynieœ tê odpowiedŸ. Kiedy przynios³em jemu tê
odpowiedŸ, powiedzia³ do mnie pó³g³osem, ¿eby jego ¿ona w kuchni nie s³ysza³a:
Franek, ja od Ciebie nie chcê ¿adnych pieniêdzy, ale ja mam do Ciebie i do Twojej
Tereski proœbê, ¿ebyœcie siê opiekowali moj¹ Krysi¹, bo ja d³ugo nie bêdê ¿y³.
Ja na to tylko kiwn¹³em g³ow¹, ¿e tak. To by³a nasza ca³a rozmowa.

Pan Trzeciecki chorowa³ na bolesn¹ dusznicê serca (angina pektoris) i prze-
czuwa³ swój bliski koniec i po kilku miesi¹cach zmar³, maj¹c 75 lat. Ja zorganizo-
wa³em pogrzeb i od tego czasu zaczêliœmy siê opiekowaæ jego ¿on¹.

Córka Danuta Trzeciecka (jedynaczka) przebywa³a we Francji. W owych la-
tach nie mog³a nawet przyjechaæ na pogrzeb swojego Ojca, gdy¿ w tamtych latach
rz¹dów komunistycznych ka¿dy Polak zamieszkuj¹cy na Zachodzie by³ uwa¿any
za wroga socjalizmu w Polsce Ludowej i by³aby natychmiast aresztowana. Dopiero
w latach rz¹dów Jaruzelskiego nast¹pi³a lekka odwil¿ w postêpowaniu re¿imu
komunistycznego i w roku 19... odwiedzi³a swoj¹ matkê w Kartuzach i napisa³y
dla nas testament na ca³y dobytek w mieszkaniu. Po odjeŸdzie Pani Danuty do
Francji, któregoœ dnia w czasie moich odwiedzin i rozmowy, Pani Trzeciecka po-
wiedzia³a do mnie: Panie Franku, napisa³yœmy dla Ciebie i Teresy testament. Jest
w tej dolnej szufladzie; weŸ go wyjmij i przeczytaj sobie. Ja jej na to odpowie-
dzia³em: Niech tam spokojnie le¿y, gdy¿ nie wiadomo, kto z nas pierwszy umrze.
Pani Trzeciecka zmar³a dnia …… i zosta³a pochowana przy swoim mê¿u na cmen-
tarzu w Kartuzach”.

– Ten skrócony ¿yciorys i jego uzupe³nienie stanowi¹ jedynie zestaw sygna-
³ów, kieruj¹cych nasze – bliskich Frankowi i Augustowi osób – myœli na ró¿ne
p³aszczyzny ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego w dawnej i niedawnej – nie tylko
w PRL-owskiej i III RP przesz³oœci – dziejów spo³eczeñstwa, pañstwa i Koœcio³a.
Obie postacie – Bracia Kowalewscy – to wyj¹tkowe zjawisko – tak w zakresie
kaszubskiej przedsiêbiorczoœci, jak i ¿ycia rodzinnego, a tak¿e spo³ecznikowskiego
dzia³ania i ofiarnoœci.

Œp. prof. Gerard Labuda, wspó³za³o¿yciel i filar Instytutu Kaszubskiego, pa-
miêtaj¹c o koniecznych œrodkach na nasz¹ dzia³alnoœæ, nie tylko wydawnicz¹,
przez wiele lat siê ³udzi³ i nas pociesza³: „Niech no tylko okrzepn¹ kaszubskie
samorz¹dy i kaszubscy przedsiêbiorcy, a nie zabraknie œrodków – ich mecena-
sowskiego wsparcia dla naszej spo³ecznej naukowej i kulturalnej roboty”. – Dziœ
mo¿emy powiedzieæ, ¿e nasz Mistrz raczej by³ s³abym prorokiem. Ale gdyby dzi-
siejsi samorz¹dowcy i przedsiêbiorcy mieli czêœciej podobnego ducha jak bracia
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stolarze August i Franek Kowalewscy, niew¹tpliwie by tak by³o. Pocieszeniem
mo¿e byæ fakt sporej ofiarnoœci jednych i drugich na rzecz Koœcio³a, tak¿e sakral-
nych zabytków oraz dzie³, daj¹cych im nie tylko nadziejê zbawienia…

Tymczasem August i Franek ju¿ teraz, przekroczywszy progi wiecznoœci, ¿yj¹
nadal w naszej – nie tylko rodziny i kaszubologów – pamiêci i wdziêcznoœci. –
¯a³owaæ jeno wypada, ¿e kolekcja Franciszka zosta³a rozproszona. Spor¹ czêœæ
zabytków przej¹³ przed laty Daniel Czapiewski do Szymbarka. Jej dzieje i funk-
cjonowanie, podobnie jak powstanie prokowskiego koœcio³a, prezentowali na
³amach prasy swego czasu dziennikarze, miêdzy innymi Izabella Trojanowska.
Na szczêœcie sam Franek by³ tak¿e szczególnego rodzaju dokumentalist¹, utrwa-
laj¹cym nie tylko na kartach kronik spore fragmenty ¿ycia codziennego i nieco-
dziennego rodziny i wsi, ofiarnoœæ wszystkich Prokowian, którzy buduj¹c koœció³
i tworz¹c parafiê, dokonali swoistego cudu, przekraczaj¹cego miarê g³oœnego swego
czasu „cudu w Mirachowie”, w którego dzieje Franek by³ równie¿ zaanga¿owany.

To, ¿e wspó³czesne Prokowo prezentuje siê dziœ lepiej ni¿ b. stolica powiatu
– prastare Mirachowo, to tak¿e zas³uga Franciszka i wielu rodzin bliskich Kowa-
lewskim...

Gdy wspominam Augustyna i Franciszka, pamiêtam te¿ o ich szczególnych
doœwiadczeniach z lat wojny – o przynale¿noœci Augusta do TOW „Gryf Pomor-
ski” i ukrywaniu siê w s³ynnym bunkrze „Ptasia Wola” w Lasach Mirachowskich.

Pamiêtaæ te¿ trzeba o ich rodzicach, których ¿ycie pozna³em bli¿ej dziêki
synowi Augusta – Kazimierzowi, najbli¿szemu wspó³pracownikowi ojca.

Ojciec Augustyna i Franka, równie¿ Augustyn (1898–1945) pochodzi³ z pó³-
nocy Kaszub – z Mechowa, a matka Magdalena (w USC Helena) (1897–1967)
z d. Bujak, urodzi³a siê w Sytnie k. Kartuz. Dziadkowie – Józef Kowalewski (1861–
–1938) oraz Joanna z d. Myœlisz (1861–1952), to tak¿e ludzie z Nordy.

Dziadek Józef by³ ko³odziejem; ojciec Augustyn ko³odziejem i stolarzem;
synowie kontynuowali robotê stolarsk¹. Wszyscy byli zwi¹zani z m³ynami i wia-
trakami, w których budowie i remontach specjalizowa³ siê ojciec Augustyna
i Franka. St¹d czêste przeprowadzki i urodziny Augusta w Skrzeszewie nad rzek¹
Bukowin¹, a Franka w Minkowicach, gdzie ojciec ich pracowa³ przy du¿ym wia-
traku hr. v. Krockowa. Koleje ¿ycia Augustyna seniora, jego ¿ony Magdaleny
i ich dzieci to materia³ na osobn¹ sagê rzemieœlniczego, ko³odziejsko-stolarskiego
i m³ynarskiego rodu. Obejmuje ona m.in. okres budowy Gdyni i lata wojny, pod
sam koniec której zgin¹³ w tragicznych okolicznoœciach, jako sêdziwy ¿o³nierz
Wehrmachtu z myœl¹ o ratowaniu rodziny, m.in. Augusta juniora – ojciec Augu-
styn senior. Mam nadziejê, ¿e ow¹ sagê spisz¹ Augustowe i Frankowe dzieci
i wnuki... Bêdzie w niej utrwalony obraz rodziny, rozkoœcierzonej po ca³ych Kaszu-
bach, od Pucka do Wiela, ³¹cz¹cej Nordê, Szwajcariê Kaszubsk¹, Gochy i Zabory.


