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SALEZJANIE W G£ÓWCZYCACH (19502010),
W STOWIÊCINIE (19501998)
ORAZ W CECENOWIE (19501998)
Okolice G³ówczyc, Stowiêcina oraz Cecenowa by³y w przesz³oci zamieszka³e
przez ludnoæ kaszubsk¹ i stanowi³y atrakcyjn¹ czêæ s³owiañskiego ksiêstwa s³upskiego1. Gmina G³ówczyce, w obrêbie której znalaz³y siê wszystkie trzy miejscowoci, wesz³a w sk³ad pó³nocno-wschodniej czêci powiatu s³upskiego2. W latach
15951945 w rejonie tego skrawka Pomorza rodkowego, analogicznie jak na ca³ym Pomorzu Zachodnim, ¿yli przede wszystkim chrzecijanie wyznania ewangelickoaugsburskiego3, katolicy jako wiêkszoæ wyznaniowa powrócili ponownie
po zakoñczeniu II wojny wiatowej4. Tworzenie od podstaw struktur parafialnych
Kocio³a katolickiego oparte by³o w zasadzie na istniej¹cej sieci parafialnej Kocio³a ewangelickoaugsburskiego. Proces ten dotkliwie utrudnia³ brak kap³anów5,
dlatego na apele kierowane przez kardyna³a Augusta Hlonda6 oraz administratora
1 Por. Pomorze Zachodnie poprzez wieki, red. J.M. Piskorski, Szczecin 1999, s. 35-36; Historia S³upska, red. S. Gierszewski, Poznañ 1981, s. 36-39; J. Spors, Studia nad wczesnoredniowiecznymi dziejami Pomorza Zachodniego. XII  pierwsza po³owa XIII w., S³upsk 1988, s. 106; M. Szczaniecki, K. l¹ski, Dzieje Pomorza S³upskiego, Poznañ 1960, s. 11.
2 Por. K.-H. Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Lübeck 1989, s. 483-492; F. Schultz,
H.J. Wolter, Stolp  S³upsk. Stadt und Landkreia  Miasto i powiat, Bonn 2002, s .424.
3 Por. B. Kumor, Ogólna charakterystyka sytuacji Kocio³a powszechnego i Polski, w: Historia Kocio³a w Polsce, red. B. Kumor, Z Obertyñski, t. 1, cz. 2, Poznañ-Warszawa 1974, s. 17;
M. Banaszak, Historia Kocio³a katolickiego, t. 3, Warszawa 1989, s. 81; Z. Szultka, Jêzyk polski
w Kociele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1991, s. 59; L. Boñcza-Bystrzycki, Koció³ katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1871-1945, Koszalin 1995, s. 20-21.
4 Por. M. Czerner, Kronika diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej 1972-1992, Koszalin 1995, s. 9.
5 Por. E. Welzandt, Ludnoæ diecezji gorzowskiej, Gorzowskie Wiadomoci Kocielne (1970)12,
s. 214-218; J. ¯aryn, Dzieje Kocio³a katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, s. 76.
6 Por. S. Wilk, Sto lat apostolstwa salezjañskiego w Polsce (1898-1998), Lublin-Warszawa
1998, s. 24.
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apostolskiego ks. pra³ata Edmunda £owickiego7. Z pomoc¹ popieszy³y zakony
i zgromadzenia zakonne mêskie, w tym salezjanie8. Póniej, formalne ustanawianie parafii, a¿ do pocz¹tku lat 70tych XX w. skutecznie hamowa³a, uniemo¿liwia³a wrêcz wymierzona przeciwko Kocio³owi katolickiemu antykocielna polityka wyznaniowa wszystkich szczebli w³adz pañstwowych9, dlatego wiele parafii
w pocz¹tkowym stadium funkcjonowa³o w formie tzw. wikarii samodzielnych.
W publikacji najpierw dokonano skrótowo zarysu przesz³oci historycznej
G³ówczyc, Stowiêcina i Cecenowa, nastêpnie zaprezentowano zarówno istniej¹ce wczeniej, jak i zbudowane przez salezjanów w omawianych parafiach obiekty
sakralne. W ostatnim punkcie ukazano proces przejmowania tych placówek duszpasterskich przez Zgromadzenie Salezjañskie oraz personel duszpasterski. Na
koñcu tego punktu omówiono równie¿ kocieln¹ przynale¿noæ administracyjn¹
i wybrane formy duszpasterstwa.
1. Z PRZESZ£OCI HISTORYCZNEJ MIEJSCOWOCI
G³ówczyce nale¿a³y do najstarszych miejscowoci w regionie s³upskim.
W 1252 r. wymieniany by³ Ratislaus miles de Glovetz. Po 1475 r. jako w³aciciela wsi wykazywano Nicolausa v. Puttkamer z linii no¿yñskiej. Potwierdzenie
nadania lennego jego synowi Lorenzowi mia³o miejsce w 1523 i 1527 r. Odt¹d
dobra pozostawa³y w rodzinie v. Puttkamer do 1945 r. Ostatnim ich dziedzicem
by³ doskona³y gospodarz Gerard v. Puttkamer. W parku z okazami starodrzewu,
po³o¿onym w centrum wsi10, pozosta³ po Puttkamerach XIXwieczny pa³ac11.
W 1829 r. jeszcze 2/3 mieszkañców G³ówczyc pos³ugiwa³o siê mow¹ kaszubsk¹
i stanowi³y one wówczas, obok Cecenowa, centrum kaszubszczyzny. W 1886 r.,
po mierci pastora Lohmana, skasowano kazania kaszubskie, a w 1874 r. wie
spustoszy³ wielki po¿ar.
W latach miêdzywojennych G³ówczyce by³y jak ma³e miasteczko, znajdowa³o siê w nich centrum ¿ycia gospodarczego wschodniej czêci powiatu s³up7

Por. Orêdzie Ks. Administratora Apostolskiego do kap³anów (Gorzów 1 X 1945 r.), Zarz¹dzenia Administracji Apostolskiej Kamieñskiej, Lubuskiej i Pra³atury Pilskiej (1945)1, s. 4.
8 Por. J. Pietrzykowski, Dlaczego salezjanie polscy prowadz¹ duszpasterstwo parafialne?,
Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne 17(2001), s. 503.
9 Por. K. Kowalczyk, W walce o rz¹d dusz. Polityka w³adz pañstwowych wobec Kocio³a
katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Szczecin 2003, s. 35-49; Ziemie Zachodnie i Pó³nocne Polski w okresie stalinowskim, red. C. Osêkowski, Zielona Góra 1999, s. 7-17.
10 Por. Archiwum Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Gdañsku  Delegatury w S³upsku [dalej: AWUOZS], Ewidencja  ekspertyza parków (E-ep.). Park w G³ówczycach, opr. E. Szaleska, J. Rachwald, E. Szwenk, S³upsk 1979, mps, b. sygn, s. 1-2.
11 Por. AWUOZS, Ewidencja zabytków architektury i budownictwa (Eza i b). Karta ewidencyjna pa³acu w G³ówczycach, opr. H. Soja, S³upsk 1982, b. sygn., b. pag.; E. Wi¹zowski, Pa³ac
w G³ówczycach, G³os Pomorza (1994)180, s. 6.
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skiego. Siedzibê swoj¹ mia³y trzy banki, na goci czeka³y trzy hotele, by³ zak³ad
produkuj¹cy maszyny, cegielnia, sklepy wszystkich bran¿, zak³ady us³ugowe i rzemielnicze. G³ówczyce stanowi³y równie¿ centrum kulturalne okolicy, dzia³a³y
towarzystwa kulturalne, sportowe, chór mieszany oraz mêski, a tak¿e Towarzystwo piewacze. Istnia³y ponadto 2 szko³y: pañstwowa i prywatna. Po 1933 r.
dochodzi³o do antysemickich ekscesów, wówczas ¯ydzi zaczêli opuszczaæ G³ówczyce, przenosz¹c siê za granicê ju¿ przed wojn¹12.
Z przekazów historycznych wiadomo, ¿e w 1258 r. wiêtope³k nada³ Stoyjcino
Norbertankom w ¯ukowie13. Póniej, w 1341 r., wie wzmiankowana by³a jako
dobra lenne Stojentinów, nadane i potwierdzone przez ksi¹¿¹t pomorskich. Z tego
w³anie roku pochodzi wzmianka o Bertoldzie i Matzenie ze Stoyentina, natomiast w 1379 r. wzmiankowano Marcina i Bartka ze Stoguntina. Stojentinowie
jako posiadacze wsi wymieniani byli jeszcze w 1616 r., ale w 1717 r. w³acicielem miejscowoci by³ ju¿ Caspar Otto v. Seger. Nastêpnie, w 1732 r., w³oci znajdowa³y siê w rêkach Jurgena Ludwiga v. Wobeser, póniej, w 1762 r., Hauptmana
Georga Heinricha v. Wobesera, za w 1804 r. jako w³aciciel figurowa³ Hans v. Wobeser. W 1853 r. Stowiêcino kupi³ za 91600 talarów Ferdinand Schenemann, za
w 1884 r. przej¹³ je Otto Schenemann, a nastêpnie  prawdopodobnie w 1906 r. 
wie znalaz³a siê w rêkach Georga Schenemanna. W 1939 r. w Stowiêcinie mieszka³o 475 osób14.
Pierwsz¹ wzmiankê o Cecenowie zamieszczono w dokumencie z 1249 r.
wystawionym przez ksiêcia wiêtope³ka, na mocy którego ksi¹¿ê ów analogicznie jak Stowiêcino nada³ osadê klasztorowi Norbertanek w ¯ukowie. W 1510 r.
maj¹tek kupi³ od klasztoru Ewald v. Massow. Po wyganiêciu rodu w linii mêskiej Cecenowo powróci³o do klasztoru. Rok póniej, po protestach rodziny, konwent klasztoru potwierdzi³ jednak sprzeda¿ i dobra powróci³y do rodziny v. Massow. W 1735 r. po¿ar od pioruna zniszczy³ koció³ oraz liczne zagrody. Przede
wszystkim Cecenowo by³o g³ówn¹ siedzib¹ Kaszubów. W 1842 r. czêsto odprawiane by³y jeszcze nabo¿eñstwa w jêzyku kaszubskim, a ostatnie odby³o siê
w 1876 r. W latach 18121814 w maj¹tku wybudowano murowany dwór. Jego
rozbudowa trwa³a do 1868 r. Ostatnim w³acicielem Cecenowa zosta³ w 1918 r.
Wilhelm Zygfryd Otto Martin v. Zitzewitz, który gospodarzy³ tu do 1945 r. Po
dawnych w³acicielach pozosta³ utworzony na pocz¹tku XIX w. zespó³ pa³acowo12 Por. AWUOZS, Ewidencja za³o¿eñ dworsko- folwarcznych (Ezd-f.) Karta ewidencyjna zespo³u folwarcznego w G³ówczycach, opr. B. Lis, Warszawa 1989, b. sygn., b. pag.; E. Wi¹zowski,
G³ówczyce  centrum rodkowopomorskiej Cassubii, Powiat S³upski 10(2010)1-2, s. 40-41.
13 Por. A. wietlicka, E. Wis³awska, S³ownik historyczny miast i wsi województwa s³upskiego,
S³upsk 1998, s. 217-218.
14 Por. AWUOZS, Ezd-f. Karta ewidencyjna za³o¿enia parkowo- folwarcznego w Stowiêcinie,
opr. S. Ma³yszko, S³upsk 1977, b. sygn., b.pag.; E. Wi¹zowski, Parafia w Stowiêcinie, Moje Miasto
(2010)17, s. 12.
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parkowy15. Wojska Armii Czerwonej zajê³y G³ówczyce, Stowiêcino i Cecenowo
9 III 1945 r.16. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych dawnych mieszkañców w wiêkszoci przesiedlono do Niemiec, a miejsce ich zajêli przede wszystkim Polacy 
wówczas nazywani osadnikami  przesiedleni z dawnych Kresów Wschodnich
i przybyli z Polski centralnej oraz zdemobilizowani wojskowi z frontu wschodniego i zachodniego17. W wiêkszoci miejscowoci za³o¿ono póniej Pañstwowe
Gospodarstwa Rolne, a po ich likwidacji na pocz¹tku lat 90tych XX w. dominuj¹ca czêæ by³ych pracowników pozosta³a bez zatrudnienia. W 1995 r. liczba wiernych w parafii Cecenowo wynosi³a 1389 osób, w parafii G³ówczyce 4835 osób
oraz w parafii Stowiêcino 1387 osób18.
2. KOCIO£Y
Przed wprowadzeniem chrzecijañstwa, wzgórze w G³ówczycach, na którym
wybudowano koció³, by³o miejscem kultu pogañskiego. Pierwszy raz wie¿a kocio³a w G³ówczycach wzmiankowana by³a ju¿ w 1062 r. Koció³ parafialny istnia³ w G³ówczycach w 1577 r. i sp³on¹³ w 1662 r., lecz zosta³ odbudowany. Now¹
wie¿ê kocieln¹ wzniesiono w 1699 r. W czasie przeprowadzonej w G³ówczycach wizytacji w 1595 r. ze strony Ewangelickiego Synodu S³upskiego od³¹czona
zosta³a od parafii w G³ówczycach miejscowoæ Pob³ocie, któr¹ przy³¹czono do
parafii w Cecenowie, a do G³ówczyc przy³¹czono miejscowoæ Izbica. Ludnoæ
kaszubska G³ówczyc przez d³ugi czas utrzymywa³a swoj¹ odrêbnoæ narodow¹.
W 1773 r. wypêdzony zosta³ przez mieszkañców miejscowoci pastor Petrus Szymañski, który chcia³ wprowadziæ kazania w jêzyku niemieckim19, a nabo¿eñstwa
i kazania w jêzyku kaszubskim odbywa³y siê w G³ówczycach a¿ do 1886 r.
Obecny koció³ parafialny pochodzi z 1881 r. i wzniesiony zosta³ na miejscu
poprzedniego, który zosta³ rozebrany. Fundatorami byli w³aciciele G³ówczyc  Putkamerowie. Budowli wystawionej na planie krzy¿a nadano styl neogotycki20. Obiekt
15 Por. AWUOZS,

Zd-f., Eza i b. Karta ewidencyjna pa³acu w Cecenowie, opr. H. Soja, S³upsk
1980, sygn..sygn., b.pag.; E-ep. Park w Cecenowie, opr. E. Szalewska, J. Rachwald, E. Szwenk,
S³upsk 1978, mps, b.sygn.,s. 1-2; E. Wi¹zowski, Pa³ac w Cecenowie, G³os Pomorza (1992)51, s. 8;
ten¿e, Ten orze³ jeszcze patrzy, Powiat S³upski 7(2007)8-9, s. 43-45.
16 Por. B. Czerwieñski, S³upsk i okolice, Poznañ 1971, s. 30.
17 Por. F. Schulz, H.J. Wolter, Stolp  S³upsk. Stadt , s. 324, 936-941; E. Wi¹zowski, Wygnania przymusowe, Powiat S³upski 7(2007)3-4, s. 40-42; ten¿e, Tworzy³a siê nowa spo³ecznoæ, Powiat S³upski 7(2007)1-2, s. 37-38.
18 Por. Rocznik Diecezji Pelpliñskiej [dalej: RDP] 2002, red. T. Brzeziñski, Pelplin 2002, s. 267,
272, 278.
19 Por. RDP 1995, red. K. Grajewski, Pelplin 1995, s. 272; Schematyzm Diecezji Gorzowskiej
[dalej: SDG] 1959, red. zb., Gorzów Wlkp.1959, s. 252; Schematyzm Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej [dalej: SDKK] 1977, opr. P.T. Mielczarek, Koszalin 1977, s. 186.
20 Por. H. Czapla, Informacje o kocio³ach, w: Obiekty sakralne naziemi s³upskiej. Album, red.
Z. Babiarz-Zych, J. Or³owska, S³upsk 2007, s. 9; J.R. Lissowski, Pomorskie uroczyska, S³upsk 2002,
s. 45.
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wymurowany z ceg³y i kamienia, jest orientowany, z zakoñczonym cian¹ prost¹
oraz wyodrêbnionym prezbiterium. Masywn¹, czterokondygnacyjn¹, zwieñczon¹
ostros³upowym dachem otoczonym czterema sterczynami i kryt¹ blach¹, miedzian¹
wie¿ê o wysokoci 42 m ulokowano przy prezbiterium. Dwuspadowy dach nad naw¹ równie¿ pokryty zosta³ w latach 19801981 blach¹ miedzian¹. W kociele po³o¿ono strop drewniany, kolebkowy, a okna w dwóch kondygnacjach s¹ ostro³ukowe. Chór na ca³ej szerokoci wsparty zosta³ na czterech drewnianych s³upkach,
a na nim umieszczono organy. Wzd³u¿ cian znajduj¹ siê balkony. W kociele
zachowa³o siê oryginalne, pochodz¹ce z koñca XIX w., wyposa¿enie wnêtrza21.
Ostatniego remontu wi¹tyni dokona³ ks. Tadeusz Stromski, przygotowuj¹c
parafiê do jubileuszu 60lecia pracy salezjanów. Odnowiono wówczas elewacjê
kocio³a, a od wewn¹trz pomalowano ciany. Wyremontowano tak¿e dzwon i zegar na wie¿y kocielnej oraz przeprowadzono kapitalny remont i dokonano konserwacji zabytkowych organów22. O wartoci kocio³a parafialnego pw. wiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a w G³ówczycach decyduje przede wszystkim styl oraz
wyposa¿enie tego obiektu. W kociele zachowa³a siê znaczna czêæ oryginalnego
wyposa¿enia wnêtrza pochodz¹cego z koñca XIX w., tj.: barokowy obraz Bo¿e
Narodzenie, eklektyczna ambona, eklektyczny o³tarz, gotyckie empory, neobarokowa chrzcielnica, neogotyckie i neobarokowe krzes³a, neogotycki prospekt organowy, neorenesansowa kasa pancerna, neorenesansowy wiecznik. Szczególnie cenne s¹ witra¿e kocio³a g³ówczyckiego. Wczeniej na piêtrze znajdowa³a
siê mosiê¿na, omioramienna korona. Na koronie tej znajdowa³ siê orze³. Przypuszcza siê, ¿e pochodzi³a ona z XVIII w. W odbudowanym w XIX w. kociele
g³ówczyckim znajdowa³ siê równie¿ kielich z 1712 r., naczynie z 1720 r., a tak¿e
srebrny talerz z piêknym XVIIIwiecznym ornamentem figuralnym. W latach
70tych XX w. uleg³o zniszczeniu 14 p³yt nagrobnych (szeæ z granitu i osiem
z piaskowca), które pochodzi³y z XVIII i XIX w.23.
Koció³ filialny pw. w. Józefa w Izbicy zbudowany zosta³ w 1930 r. w stylu
neogotyckim, z czerwonej ceg³y, jako obiekt nieorientowany, z zakoñczonym prosto, wyodrêbnionym prezbiterium. Dobudowan¹ do nawy wie¿ê w ni¿szej czêci wymurowano z czerwonej ceg³y, w wy¿szej z pruskiego muru i zakoñczono ostro, a pokryta zosta³a blach¹ miedzian¹. Drzwi wejciowe i okna zakoñczone zosta³y ³ukiem
pó³okr¹g³ym. Wewn¹trz znajduje siê drewniany strop oraz chór wsparty na dwóch
drewnianych s³upach, a na nim organy. wi¹tyniê tê powiêcono 19 marca 1946 r.24.
21 Por. AWUOZS, Karta ewidencyjna kocio³a parafialnego pw. w. Piotra i Paw³a w G³ówczycach, 1981, b. sygn., b. pag.; E. Wi¹zowski, Salezjanie na Pomorzu rodkowym w latach
19452000, Warszawa 2008, mps, s. 226.
22 Por. D. Dettlaff, J.P. Dettlaff, Kocio³y Diecezji Pelpliñskiej nasze dziedzictwo. Kirche der
Diözese von. Pelplin, t³um. B. S³obodzian, t. 2, Pelplin 2010, s. 60.
23 Por. L. Böttger, Die Bau und Kundenkmaler des Regierungs Bezirks Koslin. Herausgegeben
von der Gesellschaft und Alterhumunde, t. 2, z. 1, Kreis Stolp Stetin 1894, s.13.
24 Por. D. Dettlaff, J.P. Dettlaff, Kocio³y , s. 60.
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Po transformacji politycznej i przemianach ustrojowych w Polsce z 1989 r.,
dziêki staraniom duszpasterzy z G³ówczyc, powsta³y na terenie tej parafii dwa
nowe kocio³y filialne: jeden pod wezwaniem MB Wspomo¿enia Wiernych w Bêdzichowie, a drugi  pw. NSPJ w Szczypkowicach25.
Pierwszy koció³ w Stowiêcinie zbudowano w drugiej po³owie XIII w.
Unicestwienia fragmentów nastêpnej, murowanoszachulcowej wi¹tyni z XV w.,
dope³ni³y kolejne przebudowy z XVII i XVIII w. Parafia ewangelicka w Stowiêcinie nale¿a³a do cyrku³u kaszubskiego, dlatego kazania w jêzyku kaszubskim g³oszone by³y jeszcze do 1816 r. Na skutek zagra¿aj¹cej ruiny, koció³ ten
w 1961 r. rozebrano i na starych fundamentach, w latach 19611963, wybudowano nowy26.
Do czasu przebudowy dach budowli kryty by³ w wiêkszoci gontem, póniej
pokryty zosta³ eternitem. Usuniêto równie¿ ciany o konstrukcji ryglowej, zastêpuj¹c je murem z ceg³y. wi¹tynia jest obiektem jednonawowym ze stropem belkowodeskowym. Do nawy przylega wybudowana z kamienia polnego czworok¹tna wie¿a z omiobocznym he³mem kryta gontem. Po³udniow¹ i pó³nocn¹ cianê wie¿y zdobi¹ ostro³ukowe blendy z otworami okiennymi w górnych partiach,
poza tym w cianie wie¿y od strony drogi znajduj¹ siê dwa d³ugie, w¹skie okna.
Umieszczony w wie¿y portal równie¿ jest ostro³ukowy, uskokowy; drugie ostro³ukowe wejcie do wi¹tyni znajduje siê w cianie pó³nocnej. Okna nawy i prezbiterium ze wspó³czesnymi witra¿ami s¹ równie¿ ostro³ukowe. ciany nawy
i prezbiterium posiadaj¹ przypory. Do omiobocznego prezbiterium przylegaj¹
przybudówki, w jednej mieci siê zakrystia, w drugiej kot³ownia. Dachy nad naw¹,
prezbiterium i przybudówkami s¹ dwuspadowe. W obecnej formie tylko wie¿a
kocio³a i jego ogólna bry³a zachowa³y swój dawny wygl¹d, wnêtrze kocio³a
natomiast po przebudowie utraci³o zabytkowy charakter; wyposa¿enie obiektu
jest w wiêkszoci wspó³czesne27.
Poza oryginaln¹ wie¿¹, w kociele zachowa³y siê: wczesnobarokowy o³tarz
g³ówny z pierwszej po³owy XVII w., barokowa ambona z XVII w., dwa lichtarze
z drugiej po³owy XVII w., pónobarokowy lichtarz z pocz¹tku XVIII w. oraz
barokowa skrzynia z 1639 r.28. wi¹tynia od 1595 do 1945 r. by³a zborem protestanckim, a po przebudowie powiêcona zosta³a w 1963 r.29.
25

Por. Archiwum Parafii wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w G³ówczycach [dalej: APG],
Kronika parafii pw. wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w G³ówczycach 1994- 2010, b.sygn, b.pag.;
D. Dettlaff, J.P. Dettlaff, Kocio³y , s. 63.
26 Por. SDKK 1982, opr. P.T. Mielczarek, Koszalin 1982, s. 271; L. Kaliñski, Rodzina Salezjañska w Polsce, Warszawa 1998, s. 260.; D. Dettlaff, J.P. Dettlaff, Kocio³y , s. 76.
27 Por. AWUOZS, Karta ewidencyjna kocio³a parafialnego pw. w. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Stowiêcinie, 1980, b sygn., b. pag.
28 Por. RDP 1995, s. 279.
29 Por.Schematyzm Diecezji Koszaliñsko  Ko³obrzeskiej [dalej: SDKK] 1987, opr. P.T. Mielczarek, Koszalin 1987. s. 238.
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Koció³ filialny pw. w. Jana Bosko w Rzechcinie, parafia Stowiêcino, powsta³ w wyniku po³¹czenia i adaptacji na cele sakralne dwóch mieszkañ, tzw.
bliniaków. Budynki te w 1990 r. przej¹³ od Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa ks.
Jan Jermak, jego te¿ staraniem obiekt dostosowany zosta³ do sprawowania eucharystii. B³ogos³awieñstwa kocio³a dokona³ natomiast podczas dokonywanej wizytacji w lutym 1998 r. bp pomocniczy diecezji pelpliñskiej Piotr Krupa30.
Salezjanie ze Stowiêcina odeszli, ale jako widzialny lad ich wieloletniej
obecnoci w parafii pozosta³ pomnik za³o¿yciela Zgromadzenia Salezjañskiego.
Inicjatorem budowy pomnika w. Jana Bosko w Stowiêcinie by³ ks. Arkadiusz
D¹browski, jednak m³odzie¿ pracuj¹ca z tej parafii sama podsunê³a mu tê myl,
by by³ to jej dar i sama zbiera³a fundusze. M³odzie¿y pomagali starsi. G³az na
cokó³ przywieziono z lasu i wyryto na nim napis stanowi¹cy naczelne has³o ks.
Bosko Daj mi dusze , a z drugiej strony postumentu umieszczono tekst: Dar
m³odzie¿y 1981. Wszystko to zanotowano w dokumencie, który w³o¿ono w specjalnie do tego celu przygotowany otwór, zanim dwumetrowa statua, wykonana
przez artystê plastyka Boles³awa Gilewicza z Koszalina, osadzona zosta³a na
dwumetrowym cokole Roku Pañskiego 1981 w miesi¹cu wrzeniu, gdy Ojcem
wiêtym by³ rodak Jan Pawe³ II, biskupem diecezji koszaliñskoko³obrzeskiej
Ignacy Je¿, Inspektori¹ w. Wojciecha zarz¹dza³ ks. Henryk Jacienciuk, dziekanem i dyrektorem wspólnoty by³ ks. Ignacy Czarnota, proboszczem parafii Stowiêcino ks. Arkadiusz D¹browski. W 80. rocznicê rozpoczêcia dzia³alnoci Salezjanów w Polsce i 30. rocznicê pracy w Stowiêcinie, m³odzie¿ parafii w darze
i ho³dzie swojemu patronowi i wychowawcy, ten pomnik funduje, podejmuj¹c
troskê o: wiêtoæ, M¹droæ, Zdrowie. Ks. Arkadiusz D¹browski, Boles³aw Gilewicz, Zdzis³aw Drywa. Stowiêcino, w dniu Imienia NMP 12 IX 1981 roku. Powiêcenia dokona³ 27 wrzenia tego samego roku ks. insp. H. Jacenciuk31.
Wzmianka o pierwszym kociele w Cecenowie pochodzi z 1590 r., kiedy to
w trakcie wizytacji kocielnej miejscowoæ Pob³ocie przydzielona zosta³a do ewangelickiej parafii w Cecenowie. Parafiê tê w 1710 r. nazywano mniejsz¹ parafi¹
dystryktu kaszubskiego, bowiem w jej sk³ad wchodzi³y tylko dwie wsie. Koció³
w Cecenowie posiada³ kiedy zbiór kazañ w jêzyku kaszubskim. W miejscu starego kocio³a, który mia³ konstrukcjê szkieletow¹, wybudowany zosta³ w latach
18661867 nowy. By³ to obiekt neogotycki, murowany z ceg³y, orientowany, z wyodrêbnionym prezbiterium zakoñczonym trójbocznie. Od strony zachodniej trzykondygnacyjn¹ wie¿ê zwieñczono dachem w kszta³cie wielobocznego ostros³upa
i pokryto blach¹. Dwuspadowy dach nad wi¹tyni¹ pokryto dachówk¹ ceramiczn¹.
Obiekt wyposa¿ony zosta³ w drzwi i u³o¿one w dwu rzêdach okna ostro³ukowe
oraz drewniany, belkowany sufit. Empory rozmieszczone na ca³ej szerokoci ko30

Por. Archiwum Towarzystwa Salezjañskiego Inspektorii w. Wojciecha z siedzib¹ w Pile
[dalej: ASIP], T. Stowiêcino, b.sygn., b.pag.
31 Por. E. Wi¹zowski, W duchu w. Jana Bosko, Goæ Niedzielny 71(1994)10, s. 2.
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cio³a wsparto na dwu drewnianych s³upkach. Z przesz³oci pozosta³a zabytkowa
marmurowa chrzcielnica z 1872 r. w kszta³cie kielicha i piêæ witra¿y figuralnych
z czasu powstania kocio³a. Kubatura obiektu wynosi 1227,3m³, a powierzchnia
u¿ytkowa 245,46m² 32. Koció³, powiêcony 4 listopada 1945 r., do 1952 r. obs³ugiwali duszpasterze z G³ówczyc, a nastêpnie  zanim w Cecenowie w 1959 r. zacz¹³
funkcjonowaæ wikariat samodzielny  od 1950 r. salezjanie ze Stowiêcina33.
W Pob³ociu wybudowany zosta³ po zrywie solidarnociowym koció³ pw.
w. Wojciecha. Jego powierzchnia wynosi 324m², a kubatura oko³o 1940m³. Jest
to obiekt jednokondygnacyjny z chórem. Wysokoæ nawy ma 5 m. Koció³ wyró¿nia od innych budowli istniej¹cych w miejscowoci ozdobny fronton oraz skone przed³u¿enie dachu34. Koció³ pw. MB Ró¿añcowej w Wolini, równie¿ parafia Cecenowo, wybudowany zosta³ w tym samym okresie. Powierzchnia obiektu
wynosi 218m², kubatura za oko³o 1074m³. Wysokoæ nawy ma 4,5 m, wewn¹trz
nie ma chóru35.
3. PRZEJMOWANIE PARAFII PRZEZ SALEZJANÓW ORAZ PERSONEL DUSZPASTERSKI
Parafiê pw. w. Piotra i Paw³a w G³ówczycach od maja 1946 r. do grudnia
1949 r. obs³ugiwali oblaci: ks. Józef Go³¹bek, a nastêpnie ks. Piotr Purgo³. Zastêpczo administrowa³ parafi¹ w G³ówczycach ks. Wojciech Malinowski, proboszcz parafii Zagórzyca36. W lutym 1950 r. pos³ugê duszpastersk¹ pe³ni³ równie¿ jezuita, o. Stanis³aw Mirek, ale po trzech tygodniach pracy zosta³ aresztowany za dzia³alnoæ w Armii Krajowej. Salezjanin, ks. Zygmunt Kêsy, przej¹³ tê
parafiê na polecenie w³adz duchownych 22 marca 1950 r.37. W obrêbie parafii
znajdowa³y siê wówczas: G³ówczyce, Bêdzichowo  7 km, Ciemino  3 km, Izbica  10 km, Klêcino  2 km, Równo  3 km, Rumsko  4 km, Ruszcze  6 km,
Siod³onie  5 km, Skórzyno  2 km, Szczypkowice  5 km, Warblino  4 km,
Wielka Wie  6,5 km, Wykosowo  6 km. Liczba wiernych wynosi³a natomiast
1917, a w 1959 r.  2327. Pierwotnie do parafii G³ówczyce nale¿a³y równie¿ miejscowoci, które znalaz³y siê póniej w obrêbie wydzielonych z niej parafii Stowiêcino i Cecenowo38. Wg wykazu z 1995 r. do parafii g³ówczyckiej nale¿a³ jesz32 Por. AWUOZS, Ezab. Karta ewidencyjna kocio³a parafialnego pw. Wniebowziêcia NMP
w Cecenowie, 1982, b. sygn., b. pag.; SDKK 1982, s. 261; SDKK 1977, opr. P.T. Mielczarek, Koszalin 1977, s. 182.
33 Por. SDG 1959, s. 238; SDKK 1987, s. 226-228; A. wida, Problem parafii salezjañskich
na Ziemiach Odzyskanych, L¹d 1972, mps, s. 107; D. Detlaff, J.P. Detlaff, Kocio³y , s.154.
34 Por. D. Detlaff, J.P. Detlaff, Kocio³y , s. 156.
35 Por. ASIP, T. Cecenowo, b.sygn, b. pag.; D. Detlaff, J.P. Detlaff, Kocio³y , s. 157.
36 Por. APG, Kronika parafii , b. pag.
37 Por. J. Pietrzykowski, Obecnoæ Salezjanów Inspektorii w. Stanis³awa Kostki na Ziemiach
Odzyskanych, Kutno 1980, s. 132.
38 Por. SDG 1959, s. 232.
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cze oddalony o 1 km Zgierz39. Przejmuj¹c w 1950 r. koció³ parafialny oraz kocio³y filialne w parafii, ks. Zygmunt K¹sy zasta³ obiekty te dostosowane do sprawowania liturgii katolickiej, bowiem koció³ parafialny pw. w. Piotra i Paw³a
powiêcony zosta³ du¿o wczeniej, bo 24 lutego 1946 r.40.
Tabela 1. Chronologiczny wykaz salezjanów pe³ni¹cych urz¹d wikariuszy
samodzielnych oraz proboszczów i dyrektorów wspólnoty zakonnej wiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a w G³ówczycach w latach 19452010.
IMIÊ I NAZWISKO

OKRES PIASTOWANIA UWAGI
URZÊDU

1. ks. Zygmunt Kêsy

26 czerwca 1950 29 wrzenia 1959

samodzielny wikariusz 19501951,
proboszcz 19511959
 11 lipca 1994 r. w Gdyni

2. ks. Józef Walawski

29 wrzenia 1959 14 lutego 1966

proboszcz
 28 wrzenia 1990 r. w £odzi

3. ks. Hieronim Pixa

14 lutego 1966 26 czerwca 1966

proboszcz
 26 wrzenia 1995 r. w Owiêcimiu

4. ks. Jan Bujalski

29 czerwca 1966 1 sierpnia 1970

proboszcz

5. ks. Jan Lakiewicz

1 sierpnia 1970 1 sierpnia 1976

proboszcz, wicedziekan dekanatu £upawa
 6 marca 1988 r. w £odzi

6. ks. Ignacy Czarnota

1 sierpnia 1976 14 sierpnia 1983

proboszcz i dyrektor wspólnoty zakonnej
 29 listopada 1996 r. w S³upcy

7. ks. Franciszek
Warniewski

14 sierpnia 1983 16 lipca 1984

proboszcz i dyrektor wspólnoty zakonnej

8. ks. Gustaw Zaj¹c

16 lipca 1984 1 sierpnia 1991

proboszcz i dyrektor wspólnoty zakonnej
 15 lutego 2001 r. w Szczecinie

9. ks. Les³aw G³uchowski

1 sierpnia 1991 2 czerwca 2000

proboszcz i dyrektor wspólnoty zakonnej

10. ks. Jacek Jaszewski

25 czerwca 2000 lipca 2006

proboszcz i dyrektor wspólnoty zakonnej

11. ks. Tadeusz Stromski

od lipca 2006

proboszcz, nadal piastuje urz¹d

ród³o: ASIP, T. G³ówczyce, b.sygn., b.pag.; APG, Kronika parafii , b. pag.; A. wida, Problem parafii salezjañskich , s. 9798; L. Kaliñski, Rodzina Salezjañska , s. 235236; SDKK 1987,
s. 234; J. W¹sowicz, Absolwenci WSD TS w L¹dzie jako duszpasterze i wychowawcy m³odzie¿y,
w: 50 lat Wy¿szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie nad Wart¹
19522002. Ksiêga jubileuszowa, red. M.T. Chmielewski, L¹d 2002, s. 269274; J. Pietrzykowski,
Obecnoæ Salezjanów , s. 96; ten¿e, Salezjanie w Polsce 19451989, Warszawa 2007, s. 508510;
E. Wi¹zowski, Salezjanie na Pomorzu rodkowym , s. 154156; ten¿e, G³ówczyce , s. 42.
39
40

Por. RDP 1995, s. 273; RDP 2002, s. 10.
Por. SDKK 1987, s. 232.
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Proboszczom pomagali inni ksiê¿a salezjanie, niektórzy z nich pe³nili funkcjê wikariuszy parafialnych, inni prefektów, katechetów czy administratorów
wspólnoty i byli to: ks. Henryk Fr¹czek 19571958 ( 11 lipca 1991 r. w Kutnie);
ks. Alfred Piotrowicz 19581959 ( 8 listopada 1977 r. w Warszawie); ks. Tadeusz
Rusiniak 19581959, 19661970 ( 25 listopada 1988 r. w Trzcinnej); ks. Józef
Sawicki 19591960; ks. Jan Majewski 19601961; ks. Jan Awsiukiewicz 19611962;
ks. Ignacy P³ywaczyk 19621963 ( 14 listopada 1991 r. w Czaplinku); ks. Stanis³aw Szmidt 19631964; ks. Stanis³aw Kucharewicz 19641968 ( 11 wrzenia
1984 r. w Rumi); ks. Stanis³aw Szoka 19641966, 19811982 ( 28 lipca 1993 r.
w Szczuczynie, Bia³oru); ks. Tadeusz Podo³owski 19681974 ( 4 stycznia 2000 r.
w Rumi), ks. Mieczys³aw Woniak 19711972; ks. Andrzej Zdzieborski 19721976;
ks. Kazimierz Lewandowski 19741977, ks. Marian Leniak 19761981 ( 28 padziernika 1987 r. w Boleszkowicach), ks. Jan Czechowicz 19771983 ( 1 lutego
2002 r. w Rzepczynie); ks. Franciszek Ros³an 19821991; ks. Gwidon Ekert
19831987; ks. Feliks £obos 19871991; ks. Miros³aw Formela 19911993; ks. Kazimierz Machnikowski 19921995; ks. Tadeusz Stromski 19931998; ks. Wies³aw Jaworski 19941996; ks. Zenon Mach 19961997; ks. Czes³aw Chmielewski
19981999; ks. Czes³aw Nenikowki 19982000; ks. Janusz Tokarczyk 19992001,
ks. Piotr Kowalkowski 20002007, Ks. Piotr Przyborski 20012004, ks. Zdzis³aw
Toll 20022004, ks. Leszek G³ówczyñski 20042006, ks. Leszek Pa³ac 20062008,
ks. Grzegorz Stêpniak 20072009 i ponownie od 2010, ks. Jerzy Czaja 20082010
oraz ks. Jerzy Szurgot od 2010.
W latach 19522003 pracê kap³anów wspiera³o ponadto 17 alumnów odbywaj¹cych w G³ówczycach praktykê duszpasterskopedagogiczn¹. Sporód nich
wiêcenia kap³añskie przyjêli i w Zgromadzeniu Salezjañskim pozostali: ks. Henryk Jendryczka, ks. Ryszard Ukleja, ks. Stanis³aw Szmidt, ks. Arkadiusz D¹browski, ks. Marian Leniak, ks. Józef Zió³kiewicz i ks. Krzysztof Szynkowski. W pos³udze duszpasterskiej nie bez znaczenia by³a równie¿ pomoc kierowanych do
G³ówczyc przez prze³o¿onych inspektorialnych koadiutorów (braci zakonnych),
a byli to: ko Franciszek Niemierka 19661967, ko. Stanis³aw Boruch 10671970,
ko. Bogus³aw Brzosko 10761978 ( 22 lutego 1988 r. w Lutomiersku), ko. Stanis³aw Nowogrodzki 19801988, ko. Stanis³aw £apiñski 19921993. Pe³nili oni
najczêciej funkcjê kocielnych oraz zajmowali siê pracami gospodarczymi41.
Koció³ pw. w. Stanis³awa BM w Stowiêcinie, w Schematyzmie z 1949 r.
ujêty zosta³ jako odrêbna placówka z 711 wiernymi, administrowana przez duszpasterza z G³ówczyc42. Wg akt archiwalnych Zgromadzenia Salezjañskiego, ko41 Por. A. wida, Problem parafii salezjañskich

, s. 97-98; E. Wi¹zowski, G³ówczyce , s. 42.
Por. Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieñskiej, Lubuskiej i Pra³atury Pilskiej
1949. Gorzów Wlkp.1949 [dalej: SAG 1949], s. 211.
42
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ció³ w Stowiêcinie obs³ugiwany by³ przez ksiê¿y z G³ówczyc. W porozumieniu
z dziekanem s³upskim ks. Karolem Chmielewskim ustalono, ¿e Stowiêcino posiadaj¹ce 1300 mieszkañców powinno staæ siê samodzieln¹ placówk¹, a Cecenowo
jego fili¹. Nominacjê na wikariusza wspó³pracownika kocio³a w. Ottona w S³upsku z rezydencj¹ w Stowiêcinie otrzyma³ ks. Zygfryd Raiter z kurii gorzowskiej
30 sierpnia 1952 r. Wkrótce dekretem z 5 grudnia 1952 r. przej¹³ równie¿ jurysdykcjê nad Cecenowem43.
W 1949 r. do przynale¿nej kanonicznie parafii w. Ottona w S³upsku placówki duszpasterskiej w Stowiêcinie nale¿a³o Stowiêcino, odleg³a o 5 km Dargoleza
i G¹tkowo  3 km, Górzyno  3 km, Górzyno Wie  1 km, Gorzys³aw  5 km,
Micha³owo  3 km, Podole Wielkie  2 km, Prebêdowo  6 km, Reksin  4 km
i Szczelewo 3 km44. W Schematyzmie z 1959 roku jako przynale¿ne do Stowiêcina wykazane s¹ równie¿ miejscowoci: Cecenowo  11 km, Gostkowo  2,4 km,
Michnowo  2 km, Rzechcino  4 km, Szelewo 2,2 km, Wolina  9 km, Rados³aw
 3 km45.
Tabela 2. Chronologiczny wykaz salezjanów proboszczów i wikariuszy samodzielnych parafii pw. w. Stanis³awa BM Stowiêcinie w latach 19521998
IMIÊ I NAZWISKO

OKRES PIASTOWANIA UWAGI
URZÊDU

1. ks. Zygfryd Józef Raiter

19521959

samodzielny wikariusz,
 27 czerwca 2000 r. w P³ocku

2. ks. Alfred Piotrowicz

19591971

samodzielny wikariusz,
od 1 stycznia 1968 proboszcz,
 8 listopada 1977 r. w Warszawie

3. ks. Józef ¯ak

19711979

proboszcz

4. ks. Arkadiusz D¹browski 19791987

proboszcz

5. ks. Jan Jermak

19871995

proboszcz

6. ks. Bogus³aw Dy

1995-1998

proboszcz, przekaza³ parafiê diec.
pelpliñskiej

ród³o: ASIP, T. Stowiêcino, b. sygn., b. pag.; Archiwum Parafii w. Stanis³awa BM w Stowiêcinie, Og³oszenia parafialne 19501998, b. sygn., b. pag.; L. Kaliñski, Rodzina Salezjañska ,
s. 260; SDKK 1987, s. 238; E. Wi¹zowski, Salezjanie na Pomorzu rodkowym , s. 163164.

43

Por. A. wida, Problem parafii salezjañskich
Por. SAG 1949, s. 211.
45 Por. SDG 1959, s. 238.
44

, s. 105.
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Pos³ugê duszpastersk¹ proboszczów wspierali inni kap³ani ze Zgromadzenia
Salezjañskiego: ks. Henryk Fr¹czek 19581960 oraz 19671968 ( 11 sierpnia
1991 r. w Kutnie), ks. Tadeusz Malawski 19621963 ( 21 czerwca 2005 r. w Swobnicy), ks. Zdzis³aw Kasprzak 19631964 ( 15 sierpnia 1966 r. w Zakopanem),
ks. Marian Barzowski 19641966, ks. Józef Urbanek 19661967 i 19701971,
ks. Józef ¯ak 19671969 oraz ks. Tadeusz Rusiniak 19711972. Asystencjê odbywa³o w Stowiêcinie równie¿ 17 kleryków salezjañskich, sporód których póniej
w zgromadzeniu pozostali: ks. Roman Rak 19531954, ks. Stanis³aw Trus
19541955, ks. W³adys³aw Ciszewski 19571958, ks. Stanis³aw Sadowski
19611962, ks. Stanis³aw Bogdañski 19621963, ks. Stanis³aw £ugowski
19641966 i ks. Stanis³aw Warszewski 1964196646.
Cecenowo, analogicznie jak Stowiêcino, w Schematyzmie Administracji
Gorzowskiej z 1949 r. figurowa³o jako odrêbna placówka duszpasterska licz¹ca
902 parafian, która kanonicznie przynale¿a³a do parafii pw. w. Ottona w S³upsku, obs³ugiwana by³a przez duszpasterza z G³ówczyc. Placówka ta obejmowa³a
miejscowoci: Cecenowo, Pob³ocie oraz Wiliniê47. By³a ona liczebnie mniejsza
od Stowiêcina, w 1959 r. bowiem zamieszkiwa³o w niej tylko 1000 wiernych i zosta³a w³¹czona do samodzielnego wikariatu w Stowiêcinie. W 1958 r. Kuria Gorzowska, na skutek proby parafian, zwróci³a siê do inspektoratu ³ódzkiego z prob¹
o samodzielnego wikariusza dla Cecenowa. Na to stanowisko wyznaczony zosta³
ks. Henryk Fr¹czek, mia³ on byæ wikariuszem w Stowiêcinie z rezydencj¹ w Cecenowie. Ks. wida pisze, ¿e przez osiem lat Cecenowo obs³ugiwane by³o przez
personel duszpasterski ze Stowiêcina, za od 1960 r. ks. Fr¹czek usamodzielni³
je48. W Schematyzmie z 1969 r., analogicznie jak w Schematyzmie z 1959 r., teren placówki w Cecenowie zaliczony zosta³ do Stowiêcina49. Od 1959 r. istnia³
jednak w Cecenowie wikariat samodzielny, od tego samego roku równie¿ prowadzono odrêbne ksiêgi metrykalne: chrztów, lubów i zmar³ych50.

46

Por. E. Wi¹zowski, Parafia w Stowiêcinie , s. 12.
Por. SAG 1949, s. 200-201.
48 Por. A. wida, Problem parafii salezjañskich , s. 106-107.
49 Por. SDG 1969, s. 245.
50 Por. SDKK 1987, s. 226, 228.
47
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Tabela 3. Chronologiczny wykaz proboszczów i wikariuszy samodzielnych
w parafii pw. Wniebowziêcia NMP w Cecenowie w latach 19591998
IMIÊ I NAZWISKO

OKRES PIASTOWANIA UWAGI
URZÊDU

1. ks. Henryk Fr¹czek

19591962

wikariusz samodzielny,
 11 lipca 1991 r. w Kutnie

2. ks. Leonard Rynkun

19621965

wikariusz samodzielny,
 26 lipca 2008 r. w Olsztynie

3. ks. Ludwik Karczewski

19651969

wikariusz samodzielny,
 13 listopada 1990 r. w Rumi

4. ks. Tadeusz Malawski

19691972

wikariusz samodzielny,
 21 czerwca 2005 r. w Swobnicy

5. ks. Henryk Ignaczewski

19721974

wikariusz samodzielny,
od padziernika 1973 proboszcz

6. ks. Tadeusz Dêbicki

19741978

proboszcz,  7 kwietnia 2000 r. w £odzi

7. ks. Izydor Sadowski

19781984

proboszcz

8. ks. Stanis³aw Szoka

19841989

proboszcz,  28 lipca 1993 r.
w salezjañskiej Szczuczynie, Bia³oru

9. ks. Zdzis³aw Toll

19901998

proboszcz, przekaza³ parafiê diec.
Pelpliñskiej

ród³o: ASIP, T. Cecenowo, b. pag.; APC, Og³oszenia parafialne 19501998, b. sygn., b. pag.;
L. Kaliñski, Rodzina Salezjañska , s. 228; E. Wi¹zowski, Salezjanie na Pomorzu rodkowym ,
s. 152153.

Ponadto pomoc¹ duszpastersk¹ s³u¿yli: ks. Edward Jarliñski 19681974
( 11 czerwca 1976 r. w Czerwiñsku) oraz ks. Czes³aw Chmielewski 19951998.
W latach 19861987 praktykê pedagogicznoduszpastersk¹ odbywa³ tu równie¿
kl. Andrzej Panachida, który po przyjêciu wiêceñ kap³añskich uda³ siê na misje
do Afryki. W 1974 r. pracowa³ w parafii równie¿ ko. Bogus³aw Brzosko51.
Po II wojnie wiatowej parafie wraz z kocio³ami w G³ówczycach, Stowiêcinie i w Cecenowie znajdowa³y siê w granicach ustanowionej 15 sierpnia 1945 r.
przez ówczesnego Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda administracji apostolskiej kamieñskiej, lubuskiej i pra³atury pilskiej  przekszta³conej w 1951 r. w ordynariat gorzowski  nazywany potocznie diecezj¹ gorzowsk¹. Nastêpnie, na mocy
51

Por. E. Wi¹zowski, Ten orze³ jeszcze patrzy

, s. 45.

314

EUGENIUSZ WI¥ZOWSKI

bulli papie¿a Paw³a VI z 28 czerwca 1972 r. Episcoporum Poloniae coetus, wesz³y w sk³ad wydzielonej z tego¿ ordynariatu diecezji koszaliñskoko³obrzeskiej,
a po og³oszeniu 25 marca 1992 r. bulli Jana Paw³a II Totus Tuus Poloniae Populus
 znalaz³y siê w diecezji pelpliñskiej52. Salezjanie ze wszystkich 3 placówek pocz¹tkowo nale¿eli do wspólnoty wiêtej Rodziny w S³upsku, nastêpnie 7 lipca 1977 r.
zosta³ erygowany dom zakonny wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w G³ówczycach i odt¹d proboszczowie tej parafii pe³nili równie¿ funkcjê dyrektorów, którym
podlegali tak¿e wspó³bracia z Cecenowa i Stowiêcina. W lipcu 2006 r. salezjanów z G³ówczyc ponownie przy³¹czono do wspólnoty salezjañskiej w S³upsku.
We wszystkich trzech parafiach starano siê o pielêgnowanie ¿ycia sakramentalnego, regularne sprawowanie niedzielnej, wi¹tecznej i codziennej Eucharystii, szerzono nabo¿eñstwa do g³ównych patronów Zgromadzenia Salezjañskiego.
W ka¿dej z parafii istnia³ ¯ywy Ró¿aniec oraz grupy ministranckie.
W G³ówczycach ponadto ks. Kazimierz Lewandowski za³o¿y³ Ruch wiat³o¯ycie i ju¿ pod koniec lat 70tych XX w. oazowiczki z G³ówczyc wyje¿d¿a³y na
rekolekcje do Krocienka. Na potrzeby Ruchu wiat³o¯ycie, na prze³omie lat
80tych i 90tych XX w., obok plebanii wystawiono równie¿ specjalny budynek
i podczas wakacji letnich urz¹dzano w nim rekolekcje dla m³odzie¿y oazowej
z Inspektorii pw. w. Wojciecha. W III Rzeczpospolitej nast¹pi³ proces zanikania
grup oazowych, tak te¿ sta³o siê w G³ówczycach, gdzie Ruch wiat³o¯ycie niemal¿e przesta³ istnieæ. Ponownie odrodzi³ siê dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
i wysi³kowi ks. Janusza Tokarczyka i w grudniu 1999 r. wspólnota oazowa liczy³a
28 osób.
Ks. Czes³aw Nenikowski za³o¿y³ w G³ówczycach dru¿ynê Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W omawianych parafiach m³odzie¿ gromadzi³a siê w oratoriach, w G³ówczycach tej formy pracy z m³odzie¿¹ nigdy nie zaniechano53. Efektem duszpasterskiej dzia³alnoci salezjanów w omawianych parafiach by³y równie¿ miejscowe powo³ania: 2 ksiê¿y salezjanów oraz 2 siostry zakonne  w tym
1 salezjanka z parafii G³ówczyce; natomiast 1 salezjanin i 6 zakonnic z parafii
Stowiêcino.
PODSUMOWANIE
W latach 19502010 parafiê w G³ówczycach, w imieniu Zgromadzenia Salezjañskiego, obs³ugiwa³o 11 proboszczów. Z parafii tej w 1952 r. wydzielono placówkê duszpastersk¹ w Stowiêcinie, a z niej w 1959 r. placówkê duszpastersk¹
pw. Wniebowziêcia NMP w Cecenowie. Formalne ustanowienie odrêbnej parafii
52
53

Por. RDP 1995, s. 272; E. Wi¹zowski, G³ówczyce
Por. APG, Kronika parafii , b. pag.
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w Stowiêcinie nast¹pi³o dopiero 25 stycznia 1968 r., a w Cecenowie 2 padziernika 1973 r. Najpierw w charakterze samodzielnych wikariuszy, a po erygowaniu
parafii w charakterze proboszczów parafi¹ Stowiêcino zarz¹dza³o 6, a parafi¹
Cecenowo 9 salezjanów. Personel pomocniczy w G³ówczycach stanowi³o 35 kap³anów ze Zgromadzenia Salezjañskiego, w Stowiêcinie 7, a w Cecenowie 2. Praktykê
pedagogicznoduszpastersk¹ w G³ówczycach odbywa³o 16 kleryków asystentów,
w Stowiêcinie 17, a w Cecenowie 1. Ponadto, do pomocy duszpasterzom z G³ówczyc skierowano 5 koadiutorów, a do Cecenowa 1. Ostatecznie salezjanie pozostali
tylko w G³ówczycach, natomiast parafie Cecenowo i Stowiêcino w 1998 r. przekazano diecezji pelpliñskiej. We wszystkich trzech parafiach istnia³y ró¿e ¯ywego Ró¿añca, salezjanie prowadzili grupy ministranckie, schole lub zespo³y m³odzie¿owe, a w G³ówczycach prê¿nie rozwija³ siê ponadto Ruch wiat³o¯ycie.
SALESIANS IN G£ÓWCZYCE (19502010), IN STOWIÊCINO (19511998)
AND IN CECENOWO (19591998)
Summary
The years 19502010 saw 11 parish priests in G³ówczyce, working on behalf of the Salesian
Society. In 1952, a chaplaincy was formed in Stowiêcino out of the G³ówczyce parish which in turn
gave rise to the Assumption of Our Lady chaplaincy in Cecenowo in 1959. Due to the anticlerical
policy of the state, a separate parish was only established in Stowiêcino on 25 January 1968, and in
Cecenowo on 2 October 1973. The Stowiêcino parish saw 6, and the Cecenowo parish, 9 Salesians,
who were first autonomous curates and then parish priests (after the establishing of the parishes).
G³ówczyce had 35 assistant priests from the Salesian Society, Stowiêcino 7, and Cecenowo 2. There
were 16 seminarians doing their pedagogical and pastoral practice in G³ówczyce, 17 in Stowiêcino,
and 1 in Cecenowo. Additionally, 5 coadjutors were sent to G³ówczyce and 1 to Cecenowo to assist
local priests. Eventually, the Salesians remained only in G³ówczyce, while the parishes in Cecenowo and Stowiêcino were handed over to the Pelplin diocese. In all three parishes, there were
groups of the Living Rosary, groups of altar servers, choirs or youth music bands, and oratories for
children and young people. Moreover, the LightLife Movement developed there rapidly.
Keywords: Salesians, pastoral work, parish, priest, G³ówczyce, Stowiêcino, Cecenowo
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