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Podziękowania

      Nie byłoby niniejszej publikacji, gdyby nie trud i zaangażowanie osób, które podjęły 
się uczynić niemieckiego księdza patronem polskiej szkoły. Była to decyzja dość ryzykowna
i kontrowersyjna, jednak okazało się, że społeczność Mierzeszyna z wielkim entuzjazmem 
przyjęła wiadomość o uhonorowaniu swojego byłego proboszcza i przyjaciela.  Informacje 
zawarte  w tej  książce  zostały  przeze  mnie  jedynie  zebrane  i   uporządkowane  w  całość. 
Umożliwiła mi to praca moich koleżanek, które stanęły na wysokości zadania i szczegółowo 
odtworzyły wszystko, co związane było z patronem. Uważam, że gdyby 10 lat temu były 
większe możliwości, same opublikowałyby swoje dokonania. Moje zadanie polegało w tym 
przypadku  na  tym,  by  ich  praca  zobaczyła  światło  dzienne,  a  postać  patrona  została 
przybliżona  większej  rzeszy  ludzi.   Dziękuję  ówczesnemu  Gronu  Pedagogicznemu  
w składzie:  Zofia Szymańska – dyrektor szkoły, Beata Ugowska. Joanna Dargacz,Bożena 
Kucharska, Bożena Dajnowska, Grażyna Koziełło, Maria Sołyga, Irena, Korycka, Ludwika 
Masłowiecka, Adrianna Wicińska, Elżbieta Koderko, Krystyna Baka, Elwira Zieniuk, Izabela 
Dziadura-Piotrowska,  Stanisław Bednarski,  Ewa Florczyk,  Grażyna  Bach,  Hanna  Pękał,  
śp. Halina Radomska  a szczególnie koleżankom,  które  prowadziły ten projekt od początku 
i  doprowadziły  do  szczęśliwego  końca. Dziękuję  Maryli   Sołydze,  która   odchodząc  
na  emeryturę   wprowadziła  mnie  we  wszystkie  tajniki  sprawy.  Wdzięczna  jestem  pani 
dyrektor Zofii Szymańskiej za odwagę podjęcia decyzji  w sprawie nadania  imienia za to, że 
w każdej  chwili  ofiarowuje   pomoc  i  przechowuje  wszystkie  najdrobniejsze  informacje  
i  przede wszystkim za to, że dotarła  do wszystkich możliwych świadków tamtych wydarzeń. 
Ogromne  podziękowania  dla   pani    Ewy   Rutkowskiej,   bez  której  nie  byłoby  tych 
wszystkich informacji, a  które ona skrupulatnie spisywała na bieżąco. Bożenie Dajnowskiej 
składam  słowa uznania za tekst hymnu naszej szkoły  a panu Stanisławowi Bednarskiemu 
za stworzenie muzyki do niego. Serdecznie dziękuję  wszystkim osobom  spoza naszej szkoły 
zaangażowanym bardzo  mocno  w sprawę  m.in.  Piotrowi  Szubarczykowi  z  IPN-u,  panu 
Henrykowi  Elwartowi, który jest znawcą  historii  księdza Aeltermanna i naszych okolic oraz 
dalej śledzi informacje dotyczące  beatyfikacji naszego patrona,  do której wszyscy dążymy. 
Jest moją skarbnicą wiedzy na temat naszego regionu. Pragnę  podziękować tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do nadania imienia, a których nie wymieniam personalnie. Wasza praca 
jest nieoceniona i będzie służyła pokoleniom. Na koniec  chciałabym zadedykować niniejszą 
publikację wszystkim nauczycielom, którzy odeszli od nas zbyt szybko, ale pozostawili po 
sobie ślad swojego jestestwa w naszej szkole, regionie i sercach. Osobiście dedykuję tą pracę 
mojej drogiej koleżance śp. Halinie Radomskiej, która wiele mnie nauczyła, była obecna 10 
lat temu na uroczystości nadania imienia i nadal jest obecna w mojej pamięci.

Z całego serca dziękuję
                                                                                             Ewa Kuliczkowska-Gosk
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1. Wstęp

HISTORIA  NADANIA  IMIENIA

     
Każda placówka oświatowa powinna  posiadać coś, co ją wyróżnia spośród tysięcy do 

niej  podobnych,  indywidualizuje  ją,  wprowadza  własne  tradycje  i  zwyczaje.  Tym 
wyróżnikiem jest patron szkoły, który nad nią czuwa i nadaje swoisty rytm pracy, związany 
z jego życiem i działalnością. W procesie wychowawczym stanowi to cenne źródło wiedzy, 
rozwijania postaw prospołecznych, wyznacza uczniom  drogę honoru, patriotyzmu, godnego 
reprezentowania siebie i szkoły. Jest wzorcem postępowania i autorytetem.
       Po ponad pół wieku istnienia nasza szkoła również doczekała się tego przywileju.
Na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej  rozpoczynającej  rok  szkolny  2002/2003,  dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie pani Zofia Szymańska  zaproponowała, aby rozpocząć 
pracę nad nadaniem naszej szkole imienia.  Nauczycielka języka polskiego- Ewa Florczyk 
wysunęła  propozycję,  aby  wykorzystać  tablicę,  która  już  znajduje  się  na  murach  naszej 
szkoły i poświęcona jest więźniom hitlerowskim z września 1939 roku. Do stycznia 2003 
roku trwały dyskusje  wśród nauczycieli,  uczniów i  rodziców.  Na spotkaniu  wigilijnym z 
seniorami tutejszej  parafii,  dnia  8 stycznia 2003r.,  padła kandydatura księdza Jana Pawła 
Aeltermanna,  który  był  proboszczem  mierzeszyńskiej  parafii  w  latach  przedwojennych,  
a którego grób znajduje się przy kościele p.w. Św. Bartłomieja obok szkoły.
Pedagog  szkolny-  Maria  Sołyga  wraz  z  opiekunem  Samorządu  Uczniowskiego  Elżbietą 
Koderko, przeprowadziły z dziećmi  pogadanki na temat referendum dotyczącego wyboru 
patrona.  W  niedługim  czasie  na  szkolnym  holu  stanęła  urna,  do  której  wszyscy 
zainteresowani  mogli  wrzucać  swoje  propozycje.  Wśród  nich  pojawiła  się  również 
kandydatura księdza Aeltermanna, która uzyskała 57 głosów, co wówczas stanowiło 47% w 
klasach starszych.
Wszyscy bardzo się ucieszyli,  bo zdawali  sobie sprawę, że ta kandydatura jest  najlepsza. 
Uzyskana  została  akceptacja  rodziców,  uczniów  i  całej  społeczności  lokalnej.  Powołano 
zespół doradczy, który miał zacząć prace nad zbieraniem wiadomości o księdzu Janie Pawle 
Aeltermannie. W składzie zespołu znaleźli się: dyrektor szkoły Zofia Szymańska, ks. Gerard 
Borys, sołtys wsi Rita Lewandowska, nauczyciele: Maria Sołyga, Ewa Florczyk, Ludwika 
Masłowiecka oraz rodzice Iwona Konkol i Ewa Papis.
           Dnia 27 lutego 2003r. zespół spotkał się z Piotrem Szubarczykiem, kierownikiem 
Referatu  Wystaw,  Wydawnictw  i  Edukacji  Historycznej  Oddziałowego  Biura  Edukacji 
Publicznej  Instytutu  Pamięci  Narodowej  w  Gdańsku,  który  poinformował  wszystkich 
o materiałach znajdujących  w IPN-ie. Spotkał się również z uczniami klas V i VI, którym 
przekazał  wiele  cennych  i  ciekawych  informacji  o  przyszłym patronie  oraz  opowiedział, 
na czym polega praca Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Piotr przekazał cenną informację,
iż w Nowym Wiecu potomek właścicieli majątku   na terenie którego zginął ks. Aeltermann, 
Bogusław Sulewski,  postawił  obelisk  poświęcony pamięci  68  pomordowanych tam ludzi. 
Otrzymaliśmy również gazetę ,,Nasz Dziennik" z dnia 31 XII 2002 r., Nr 303, gdzie znalazł 
się artykuł o w/w wydarzeniu pt. ,,Strażnik Pamięci".
Dyrektor szkoły Zofia Szymańska wraz z Ewą Rutkowską przeprowadziły  rozmowy i spisały 
wspomnienia  ludzi,  którzy  pamiętali  proboszcza  Aeltermanna.  Cenną  pamiątką  stało  się 
zdjęcie księdza z własnoręcznym podpisem, otrzymane od pana Wojciecha Czerwińskiego 
z Mierzeszyna. Maria Sołyga złożyła wizytę w archiwum Kurii Biskupiej celem zapoznania 
się ze znajdującymi tam materiałami dotyczącymi interesujących nas zagadnień.
Dnia  3  kwietnia  została  wystosowana  prośba  do  Arcybiskupa  Metropolity  Gdańskiego 
Tadeusza Gocłowskiego oraz do Rady Gminy Trąbek Wielkich o wyrażenie zgody na nadanie 
naszej  szkole imienia ks.  Jana Pawła Aeltermanna.  Odpowiedź Księdza Arcybiskupa była 
natychmiastowa. W piśmie z dnia 5 kwietnia pogratulował  nam wyboru Patrona i wyraził 
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radość z tego powodu, gdyż jak pisze: ks. Aeltermann swoją działalnością wykazał, że był 
nade  wszystko  Kapłanem,  który  naśladując  Chrystusa  starał  się  być  bliski  każdemu 
człowiekowi, niezależnie od narodowości czy wyznawanej religii.

Dnia 10 czerwca 2003 r. w czasie sesji Rady Gminy w Trąbkach Wielkich, w której 
uczestniczyła  również  pani  dyrektor  wraz  z  przedstawicielami  samorządu  uczniowskiego, 
zatwierdzono  propozycję  naszej  kandydatury.  Wieści  o  naszej  pracy  obiegła  okoliczne 
powiaty i gminy. Zostaliśmy zaproszeni na uroczystość poświęcenia krzyża, który stanął 
w miejscu, gdzie został zamordowany  ks. Aeltermann. Uroczystość odbyła się 16 czerwca 
2003 r. w Nowym  Wiecu w posiadłości wymienianego już pana Bogusława Sulewskiego. 
Pojechaliśmy z przygotowanym montażem słowno-muzycznym, by uczcić pamięć poległych.
30 czerwca dyr. szkoły pani Zofia Szymańska wraz z  Marią Sołygą, ks Gerardem Borysem, 
Piotrem  Szubarczykiem,   Marią  Fryca  i  Łucją  Fast  złożyli  wizytę  w  domu  państwa 
Sulewskich w Nowym Wiecu .W spotkaniu uczestniczyła również pani Maria Rogaczewska, 
której  siostra  nocowała  na  plebanii   w  noc  aresztowania  ks..Aeltermanna,  a  ona  sama 
doskonale  pamiętała  swojego  wujka  dziekana  (  jak  w  rodzinie  pani  Marii  zwracano  się 
do ks. Jana Pawła). Gospodyni spotkania pani Maria Sulewska była naocznym świadkiem 
ekshumacji ciała księdza. Spotkanie to obfitowało we wspomnienia, anegdoty i dostarczyło 
wielu  ciekawych  informacji  o  życiu  i  działalności  naszego  patrona,  a  przede  wszystkim 
utwierdziło w słuszności naszej decyzji.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie sołtysów wsi, z terenów zamieszkałych przez 
uczniów naszej szkoły. W spotkaniu zorganizowanym przez dyrekcję szkoły w Mierzeszynie 
udział  wzięli   w/w sołtysi  oraz osoby związane z  omawianą inicjatywą czyli:  ks.  Gerard 
Borys,  Ewa  Rutkowskaj  i  Maria  Sołyga.  Rozmowy  dotyczyły  planowania  przebiegu 
uroczystości i wkładu pracy poszczególnych sołectw. W lipcu nawiązano współpracę z panią 
Danutą  Trzeciak,  która  podjęła  się  wykonania  sztandaru  z  wizerunkiem patrona.  Wizytę
w zakładzie złożyła pani dyrektor wraz  z ks. G. Borysem i M. Sołygą. Fundatorem sztandaru 
był  Urząd  Gminy  Trąbki  Wielkie.  4  sierpnia  2003  r.  miało  miejsce  spotkanie  
z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej dyr. Januszem Marszalcem i kierownikiem 
Piotrem  Szubarczykiem.   Na  spotkaniu  obecne  były:  Z.  Szymańska,   M.  Sołyga,  L. 
Masłowiecka, E. Rutkowska oraz E. Florczyk. Podczas spotkania skonkretyzowano przebieg 
uroczystości,  podzielono  się  zdobytymi  informacjami    na  temat  Patrona  i  ustalono 
harmonogram dalszej współpracy. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 25 sierpnia 2003 
roku  dokonano  przydziału  zadań  związanych  z  przebiegiem  uroczystości  nadania  szkole 
imienia.  Dnia 3 września pani dyrektor wraz z Ks.  G. Borysem i M. Sołygą spotkali  się 
z Arcybiskupem gdańskim Tadeuszem Gocłowskim. Przedstawiono Arcybiskupowi program 
uroczystości  nadania szkole  imienia,  który po niewielkich  zmianach został  zaaprobowany 
przez Jego Ekscelencję.

Dnia 5 września gościliśmy w szkole przedstawicieli Związku Mniejszości 
Niemieckiej w Gdańsku z prezesem Gerhardem Olterem, który zadeklarował sfinansowanie 
tablicy pamiątkowej na budynku  szkoły i tablicy edukacyjnej wewnątrz szkoły W szkole 
gościli również dziennikarze "Gazety Wyborczej".
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 września 2003 roku zatwierdzono ceremoniał 
szkolny, powołano dwa poczty sztandarowe, wybrano dzieci do laudacji a także 
uszczegółowiono harmonogram dalszych prac związanych z nadaniem szkole imienia.
26 września panie Szymańska i Sołyga wraz z P. Szubarczykiem z IPN-u odwiedzili Marię 
Rogaczewską, która przekazała otrzymane z Niemiec kserokopie dokumentów i zdjęć. Były 
one w posiadaniu córki bratanka  księdza Jana Pawła- Ewy Aeltermann. Nawiązanie kontaktu 
z bliską rodziną naszego patrona, jak i wejście w posiadanie osobistych dokumentów, są dla 
nas bezcenne. Kontakt nawiązał z nami również Henryk Kleinzeller, który przetłumaczył 
tekst otrzymany przez uczestnika ekshumacji i przewozu ciała ks. Aeltermanna z miejsca 
mordu do Mierzeszyna Johannesa  Beutlera. 13 października 2003 roku Szkoła Podstawowa 
w Mierzeszynie otrzymała imię ks. Jana Pawła Aeltermanna. Jesteśmy przekonani, że postać 
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Patrona naszej szkoły będzie wzorem do naśladowania dla nas nauczycieli i uczniów. Postać 
tego dzielnego księdza, który przede wszystkim był Człowiekiem. W dzisiejszym świecie 
coraz bardziej pozbawionym autorytetów  niech stanie się przykładem dla wszystkich, że nie 
poglądy, majątek czy wyznanie stanowią wartość, lecz sam człowiek jest wartością 
najwyższą.

Uroczystość poświęcenia krzyża w majątku państwa Wieckich w Nowym Wiecu
 (w miejscu dokonania zbrodni)

Uroczystość nadania imienia szkole w dniu 13 października 2003 r.
 Wójt Gminy Trąbki Wielkie Pan Błażej Konkol przekazuje sztandar szkoły Pani Dyrektor 

Zofii Szymańskiej.
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Uroczystość nadania imienia szkole w dniu 13 października 2003 r. 
 Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski odprawia modlitwę przed grobem Ks. Jana Pawła 

Aeltermanna
 

Uroczystość nadania imienia szkole w dniu 13 października 2003 r.
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Pan Błażej Konkol wraz z Panią Dyrektor Szkoły Zofią 

Szymańską  odsłaniają tablicę pamiątkową ku czci Ks. Jana Pawła Aeltermanna 
w Mierzeszynie umieszczoną na budynku szkoły
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Tablica pamiątkowa umieszczona na budynku szkoły w dniu 13 października 2003 r. 
poświęcona ks. Aeltermannowi

2.  Kilka słów o miejscowości w której żył i działał Jan Paweł Aeltermann

     Mierzeszyn  to  stara  pomorska  osada,  której  początki  sięgają  czasów,  gdy  wiara 
chrześcijańska zdobywała sobie pierwszych wyznawców na tych terenach, czyli ok. X-XIII 
wieku.  Wydaje  się,  że  główną  przyczyną  założenia  osady,w  miejscu  gdzie  się  obecnie 
znajduje,  było  położenie  tych  terenów przy  trakcie  kupieckim wiodącym z  Gdańska  do 
Kościerzyny. Pierwsza udokumentowana wzmianka pochodzi z 1356 roku, kiedy to  wieś 
Meisterwaldt (czyli las mistrza) została przekazana przez komtura gdańskiego Winrycha von 
Kniprode   słudze  Batuszowi.  Było  to  60  włók  ziemi,  z  czego  Batusz  i  jego  prawowici 
potomkowie  mieli  odziedziczyć  6  włók  wolnych  od  czynszu  na  zasadzie  wieczystego 
posiadania i do tego urząd sołtysa. Cztery włóki miały pozostać wolne dla proboszcza. Od 
pozostałych 50 włók przez wszystkie lata mieszkańcy mieli przekazywać w dzień świętego 
Marcina pół miarki od każdej włóki, duże kury oraz odpracować dwa dni. Do tego dochodzą 
jeszcze pieniądze dla biskupa oraz dla proboszcza pół korca pszenicy i pół korca owsa od 
włóki. Wieś została przeznaczona do zasiedlenia przez chłopów niemieckich.
    W czasie  rządów krzyżackich na Pomorzu Gdańskim, Mierzeszyn był wsią czynszową 
wójtostwa  tczewskiego,  leżąca  w okręgu Sobowidz.  Rządy zakonu  ostatecznie  zakończył 
drugi  pokój  w  Toruniu,  który  19  października  1466  roku  przyznał  Pomorze  Polsce, 
Mierzeszyn zaś został włączony w granice Prus Królewskich i do wchodzącego w ich skład 
województwa pomorskiego.
Wraz z podpisaniem traktatu pokojowego zmianie uległa dotychczasowa własność zakonna. 
Dobra zakonne stały się własnością  królewską,  królewszczyzny natomiast  oddawane były 
przez  króla  w dożywotnią  dzierżawę  bogatym szlachcicom polskim i  pomorskim,  którzy 
udzielali mu pożyczek.
Pierwszymi właścicielami wsi byli starostowie Sobowidzcy: Ambroży von 
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Baysen-Pempowski od roku 1511 i jego następca na tym stanowisku Jerzy von Baysen do 
roku 1545. Potwierdza to dokument królewski z 18 czerwca 1526 roku. 20 października 
Baysenowie sprzedali wieś Michałowi von Senslau, który swój żywot skończył tragicznie, 
ponieważ został  obrabowany  i zamordowany przez miejskiego pachołka z Pruskiej 
Karczmy. Po Michale właścicielem Mierzeszyna został jego syn Jan, który w latach1550-53 
jest wymieniony jako dłużnik wielkiego domu towarowego Loitz w Gdańsku. Jan był 
tenutariuszem wsi do roku 1570. 
W tym roku dobra mierzeszyńskie przejął starosta tczewski Jan von Schorz, zamieszkiwało je 
383 osadników, w tym 204 w samej wsi a 179 w okolicznych folwarkach. Wśród ludności 
wiejskiej było 10 rzemieślników i 4 zagrodników. W czasach kiedy Mierzeszynem rządziła 
rodzina Schorz dotarła na te ziemie reformacja. Rodzina ta przyjęła zasady luterańskie 
za swoje i zaczęli je realizować w codziennym życiu. Konsekwentnym przejawem 
ich religijnych przekonań było postaranie się o usunięcie ze stanowiska proboszcza 
mierzeszyńskiej parafii księdza katolickiego i ustanowienie w jego miejsce kaznodziei 
ewangelickiego. Od tej pory aż do zakończenia drugiej wojny światowej katolicy będą 
stanowić w Mierzeszynie zdecydowaną mniejszość.
Na okres dzierżawy Jana II von Scherz przypada zdarzenie, które spowodowało nawiązanie 
szczególnych stosunków Mierzeszyna z  Gdańskiem. W dniu 30 września 1592 roku Arnold 
Uphagen  z  Ypern,  przodek  gdańskiego  rajcy  Jana  Uphagena,  kupił  od  Jakuba 
Schorkowskiego  wolne  od  pańszczyzny  wójtostwo  w  Mierzeszynie  za  390  marek,  
a inwentarz za 220 marek.  Dopiero w roku 1609 nastąpiło potwierdzenie tego faktu przez 
króla polskiego. Rodzina Uphagenów nie rezydowała w Mierzeszynie. Mieszkali na stałe  
w Gdańsku, a wójtem  w imieniu Arnolda Uphagena był Lorenz Georgsen.
Z  bardziej  znanych  właścicieli  można  wymienić  jeszcze  Franciszka  Ossolińskiego 
późniejszego podskarbiego koronnego.

Pierwszy rozbiór Polski spowodował, że Mierzeszyn wraz z okolicznymi wioskami 
dostał się w granice państwa pruskiego.
Po śmierci ostatniego właściciela wioski w roku 1781 została ona przekazana na rzecz skarbu 
pruskiego. W tym czasie w wiosce była karczma powiązana z kuźnią oraz szkoła, w której 
uczył  nauczyciel mieszkający na  miejscu.  W następnym stuleciu  powstał  tu  Urząd Stanu 
Cywilnego, który działał do 1919 roku, a 1 października 1891 roku  utworzony został urząd 
pocztowy,  który obejmował kilka  okolicznych miejscowości  i  miał  połączenie z  urzędem 
w Pruszczu Gdańskim. W 1899 roku Mierzeszyn liczył 830 mieszkańców, spośród których 
zdecydowaną  większość  stanowili  Niemcy.  Polaków  było  tyko15.W1903  roku  dla 
udogodnienia dojazdu do wsi zbudowano szosę, którą  zmodernizowano    po 4 latach.
    Po pierwszej wojnie światowej na mocy Traktatu Wersalskiego Mierzeszyn znalazł się 
w granicach Wolnego Miasta  Gdańska.  Terytorium to było  zamieszkiwane głównie przez 
ludność niemiecką i polską.  W wyborach do senatu,  które odbyły się 16 maja 1920 roku 
głosowało 162 Polaków i 600 Niemców.
W latach dwudziestych była już w Mierzeszynie szeroko rozwinięta działalność gospodarcza 
i usługowa. Mąkę wytwarzał w swoim młynie Jan Puchs. Produkcją wyrobów ceramicznych 
zajmował się August Aunterieb.  Zakład stolarski prowadzili  bracia Bruno i  Hugo Paszke, 
nowe zabudowania stawiali Friedrich Engler, Karl Lehrze i Friedrich Zube. O świeży chleb 
dla  mieszkańców  troszczył  się  Fryderyk  Abramowski.  Prężnie  prowadzona  była  również 
działalność usługowa. Był kowal, malarz, świadczono usługi krawieckie i fryzjerskie, buty 
naprawiał  miejscowy  szewc.  Istniał  sklep  mięsny,  spożywczy  i  pasmanteryjny  a  goście 
przybywający do Mierzeszyna mogli posilić się w trzech gospodach. Nadal działała poczta, 
na miejscu był również lekarz i dentysta.
   Z chwilą gdy narodowi socjaliści zaczęli zdobywać coraz większe wpływy we władzach 
Wolnego Miasta Gdańska tzn. po roku 1933, sytuacja ludności polskiej znacznie pogorszyła 
się.  Również  w  Mierzeszynie  wielu  mieszkańców  bardzo  szybko  przyswoiło  sobie  idee 
narodowego socjalizmu. Dochodziło do skłócenia mieszkańców ze sobą. Wspaniałą postawę 
wykazał w tej  sytuacji  proboszcz Jan Aeltermann, o którym właśnie będziemy opowiadać 
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w następnych  rozdziałach.  Wyzwolenie  Mierzeszyna  miało  miejsce  12  marca  1945 roku. 
Zaraz  po  wojnie  odbyła  się  tu  prawdziwa  „wędrówka ludów”.  Mieszkańcy pochodzenia 
niemieckiego prawie w całości  opuścili  wieś  a  ich  miejsce zajęli  Polacy z  kielecczyzny  
i lubelszczyzny. Na mocy nowej władzy Mierzeszyn przestał być gminą i włączono go do 
Gminy Trąbki Wielkie.1

Obecnie w Mierzeszynie możemy podziwiać dwa zabytkowe kościoły, jeden z XIV 
wieku,  jest  on  jedną  z  najstarszych  świątyń  w  powiecie  gdańskim.   Drugi  neogotycki, 
należący do ewangelików,  zbudowany został pod protektoratem żony cesarza Wilhelma II. 
Po wielu przejściach historycznych kościół został przekazany katolikom a dzięki wieloletnim 
staraniom księdza proboszcza  Gerarda Borysa został przywrócony do dawnej świetności.

Tworzył tu również poeta i rzeźbiarz ludowy pan Zygmunt Bukowski, którego życie 
i  twórczość jest  nieodłączną częścią  naszej  miejscowości  a jego rzeźby uświetniają  nasze 
świątynie.   

Akt lokacyjny wsi Mierzeszyn

Herb Wielki Mierzeszyna – projekt Mariusza Czerwińskiego. 
Tarcza herbu wykonana przez Arno Zube

1 Źródło- Internet
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Mierzeszyn na przedwojennych pocztówkach z roku 1913
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Mierzeszyn w okresie międzywojennym

Tablica pamiątkowa umieszczona na budynku Szkoły Podstawowej
 im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie
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Budynek Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie,
 w którym  listopadzie 1939 r. hitlerowcy więzili Polaków

Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja Apostoła, 
miejsce posługi ks. Jana Pawła Aeltermanna.
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Kościół ewangelicki w Mierzeszynie – obecnie kościół katolicki
 pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Tablice pamiątkowe znajdujące się na cmentarzu ewangelickim,
 położonym obok kościoła pw.  Serca Jezusowego
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3. Biografia ks. Jana Pawła Aeltermanna

        Johannes  Paul  Aeltermann  był  najstarszym  spośród  siedmiorga  dzieci  mistrza 
szewskiego  Franciszka  i  Elżbiety  Aeltermann  z  domu  May  zamieszkałych  w  Gdańsku. 
Urodził  się  26  czerwca  1876  roku  w  starym  mieście  Hanzy-  Gdańsku.  W tym  mieście 
ukończył Szkołę  Podstawową a następnie Gimnazjum Królewskie przy ul. Łąkowej, które po 
przeniesieniu ukończył w Chełmnie na Pomorzu, tam też zdał maturę z wyróżnieniem w roku 
1899.  Po  maturze  wstąpił  do  Biskupiego  Seminarium  Duchownego  w  Pelplinie,  gdzie  
13 marca 1904 roku przyjął  święcenia  kapłańskie  z  rąk biskupa Augustyna  Rozentretera. 
Swoją  pierwszą  mszę  prymicyjną  odprawił  15  marca  1904  roku  w  kaplicy  Szpitala 
Mariackiego  w Gdańsku. Po swoim wyświęceniu przez osiem lat pełnił funkcję wikariusza 
i  administratora  w  diecezji  chełmińskiej  m.in.  w  parafiach   w:  Sulęczynie,  Starogardzie 
Gdańskim,  Tucholi,  Debrznie,  Nieżywięciu,  Grucznie.2 6  września  1912  roku  biskup 
Rozentreter  powołał  go  na  proboszcza  parafii  katolickiej  w  Mierzeszynie,  położonej  na 
terenie  Wolnego  Miasta  Gdańska.  Mierzeszyn  oddalony  od  Gdańska  28  km,  należał  do 
powiatu  Gdańsk-  Wyżyna,  liczył  wtedy  800  mieszkańców,  w  tym  tylko  50  wyznania 
rzymsko- katolickiego. Do parafii tej przynależało ok. 40 różnej wielkości wsi i przysiółków 
w promieniu 15 km wraz z kościołem filialnym w Przywidzu.  W sumie parafia ta, o tak 
dużym obszarze liczyła zaledwie  700 katolików.
    W Mierzeszynie będąc już proboszczem dał się poznać przede wszystkim jako pionier 
duchowy nie tylko w pomieszczeniach kościelnych swojej parafii, lecz także na dość znaczną 
skalę  poza  kościołem.  W swoim dość  długim okresie  pełnienia  obowiązków  proboszcza 
w  Mierzeszynie  (27  lat),   służył  on   nie  tylko  swoim  parafianom  ale  także  całej  tej 
społeczności,  która  tam  zamieszkiwała  czyli  w  większości  ewangelickiej.  Praktycznie 
mówiąc  oddziaływał  na  społeczność  powiatu  Gdańsk-Wyżyna.  Prowadził  ożywioną 
działalność duszpasterską, spełniając bardzo gorliwie swoją posługi wśród parafian. Stworzył 
wiernym szerokie możliwości spełniania praktyk religijnych, wprowadzając dodatkowe Msze 
Święte    i różne nabożeństwa jak roraty, różaniec, droga krzyżowa, nabożeństwa majowe 
oraz  specjalne  nauki  dla  dzieci  przygotowujących  się  do  pierwszej  spowiedzi  i  komunii 
świętej.                  
      Ksiądz Aeltermann był  człowiekiem odważnym,  wypełnionym głęboką wiarą.  Miał 
mocno rozwinięte  poczucie sprawiedliwości.  Leżała mu na sercu ludzka niedola.  Walczył 
więc  w  kazaniach  i  artykułach  o  polepszenie warunków  społecznych  ludu  
i  wskazywał  na sposoby realizowania  jego idei.  Jego troska o godziwe warunki  życiowe 
roztaczała  się  w  równym  stopniu  na  katolików  i  ewangelików.  Walczył  o  poprawienie 
warunków drogowych, lepszą opiekę lekarską, zaopatrzenie mieszkańców wsi. Zorganizował 
kursy dokształcające wśród młodzieży wiejskiej. Posiadał przy tym ogromne zaufanie władz 
rejonu,  które  do  organizowania  kursów i  kierowania  nimi  nie  miały  zastrzeżeń.  Na tych 
kursach  wskazywał  m.  in.  jak  to  wielcy  właściciele  ziemscy  nieludzko  traktują  swoich 
robotników,  że  ta  walka  o  godne  warunki  życia  dla  biednych  ludzi  nie  wynikała  
z wygórowanych ambicji, czy dążenia do sławy lecz ze zwykłej potrzeby człowieczeństwa.

Swój  jubileusz  25-lecia  kapłaństwa,  który  obchodził  w  1929  roku,  świętował 
ze wszystkimi mieszkańcami Mierzeszyna, bez różnicy na wyznanie i przynależność partyjną.
Czas jego pracy na terenie parafii Mierzeszyn- Przywidz przypada na okres międzywojenny, 
w którym to ma miejsce dojście Hitlera do władzy. Dochodzi do tego, że prastara Rzesza 
Niemiecka zapuszcza swoje macki poza własne granice, również na Wolne Miasto Gdańsk. 
Ponieważ był Niemcem, miejscowi Niemcy starali się go pozyskać do partii faszystowskiej, 
zawsze jednak kategorycznie odmawiał.
2     Ks.  H.Mross, Słownik Biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-
1920,Pelplin 1995: A. Baciński, Księga diecezji chełmińskiej-umęczeni w czasie II wojny światowej 1939-
1945,MDG 1965,s.257.
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 Często wygłaszał kazania, które umiały trafić nie tylko do katolików ale i do wszystkich 
mieszkańców tego terenu.  Podczas  wygłaszania  tych  kazań nie  zwracał  uwagi  na  to  czy 
podobały się  one ówczesnym władzom czy też  nie,  tym bardziej,  że  stanowczo zwalczał 
w nich szerzący się od 1934 roku narodowy socjalizm.   Najbardziej kontrowersyjne okazało 
się „kazanie przedwyborcze”, które ksiądz Jan  napisał i opublikował tuż przed wyborami do 
gdańskiego  Volkstagu,  jeszcze  w  maju  1933r.  „Hakenkreuz  oder  Christenkreuz?”  czyli 
„Swastyka czy krzyż chrześcijański?”    Do tego napisał jeszcze broszurę, pokazując w niej 
zaborczość Rzeszy nie tylko na  Ziemi Gdańskiej, ale także  poza jej granicami, jak  choćby 
w Polsce czy Szwajcarii,  niosąc wszędzie wrogość i  okrucieństwo. Za kazania dotyczące 
zaborczości III Rzeszy był szykanowany i prześladowany. Od tego czasu zaczęły się ataki 
na jego osobę ze strony władz niemieckich. W tym też roku został dziekanem dekanatu
Gdańsk-Wieś 3.
W przededniu wyborów w 1935 roku, będąc w drodze do kościoła filialnego w Przywidzu, 
został  aresztowany  przez  gdańską  policję  kryminalną  za  rzekomą  obrazę  Hitlera  i  jako 
więzień  przewieziony  z  Przywidza  do  Gdańska.  Dzięki  energicznemu  wstawiennictwu 
niezapomnianego  biskupa  O’Rurke,  jak  również  dzięki  pomocy  generalnego  wikariusza 
Magnusa  Bruskiego,  został  zwolniony po tygodniu.  Przy tej  sposobności  dzieci  z  parafii 
przygotowały  mu  serdeczne  powitanie,  ale  niebawem  i  tak  groziło  jemu  ponowne 
aresztowanie.  Dom  parafialny  w  Mierzeszynie  został  zaatakowany  przez  miejscowych 
członków SA,  którzy obrzucili  go kamieniami.  W tej  sytuacji  ksiądz Aeltermann musiał 
uciekać i na kilka tygodni ukrywać się w Polsce. Po powtórnym powrocie do mierzeszyńskiej 
parafii ataki na jego osobę przybrały na sile.
 W 1937  roku  faszyści  zbezcześcili  i  połamali  krzyże  misyjne,  jeden  stojący  przy 
kościele,  oraz  dwa  krzyże  przydrożne,  które  stały  u  wjazdu  do  wsi.  Krzyże  te  zostały 
upiłowane przy ziemi.  Mieszkańcy wsi  znaleźli  narzędzie  zbrodni-  piłę,  którą  wrzucono 
na pole w rosnące tam zboże. Sprawcy najprawdopodobniej przed dokonaniem tego czynu 
przebywali  w  miejscowej  restauracji,  która  znajdowała  się  naprzeciwko  kościoła 
katolickiego.  Proboszcz z ambony głośno potępił te czyny i apelował o postawienie nowych 
krzyży.
Sprawa została wyjaśniona, nazwiska  zostały ujawnione, a sprawcy ukarani. Byli to między 
innymi  dwaj  członkowie  SA,  którzy  byli  urzędnikami  w  Gdańsku  a  zamieszkiwali 
Mierzeszyn. Zostali oni przesłuchani przez policję i aresztowani na okres jednego miesiąca, 
jednak już po 14 dniach przybyli ponownie do Mierzeszyna.
Ksiądz Aeltermann pomimo otrzymywanych ostrzeżeń od tajnej policji w Gdańsku oraz rad 
ze strony swoich kolegów z terenu dekanatu, był dobrej myśli i wierzył, że bezprawie musi 
być ukarane.
Dzień, w którym ponownie na miejsce spiłowanych postawiono i poświęcono nowe krzyże 
w Mierzeszynie, uznano jako dzień pamięci czynu katolików, stało się to wielką manifestacją 
religijną.  Przybyli  na nią  wierni  z   dekanatu i  Gdańska.  Mimo,  że w żadnej  gazecie  nie 
ukazało  się  na  ten  temat  ogłoszenie,  do  Mierzeszyna  przybyło  ponad  5000  katolików, 
zdumionych tym, co się przedtem stało. Przybyli szli powoli, tworząc orszak, który przesuwał 
się  od  jednego  do  następnego miejsca,  gdzie  poświęcano  nowy  krzyż  w  miejscu 
zniszczonego.  Pomimo przeszkód stawianych przez policję,  odbyło się wielkie miejscowe 
święto.
Niebawem miało miejsce  inne zdarzenie.   Dwaj bracia, członkowie SA  o nazwisku Wróbel 
zostali zamordowani przez SS-mana. Było to efektem pijackiej bijatyki jednak czas w którym 
tego  dokonano,  odpowiednio  wykorzystany  został  dla  propagandy  hitlerowskiej,  było  to 
bowiem podczas odpustu patrona parafii Świętego Bartłomieja w roku 1938.
 Przez całą noc oczy wszystkich katolików skierowane były na Mierzeszyn. Stawiali sobie 
pytanie  co  w  tej  sprawie  zrobi  ksiądz  dziekan  Aeltermann.  Władze  ówczesne  zażądały 
od księdza partyjnego pogrzebu dla  zamordowanych a to  znaczyło,  że trumny miały być 
przykryte  flagami  hitlerowskimi  ze  swastykami,  a  uczestniczący w pogrzebie  mieli  mieć 
3 ST,Adalbertus Katolischer Kalender fur Danzig und Pomerellen,Danzig 1934,s.176.
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u boku sztylety. W takiej sytuacji ksiądz Aeltermann nawet nie starał się udawać, że nic o tym 
nie  wie,  kiedy  przedstawiciele  SA  zwrócili  się  do  księdza  w  sprawie  pogrzebu,  ten 
kategorycznie odmówił. Taka postawa księdza spowodowała, że zaczęła się nowa fala ataków 
na jego osobę ze strony rozwydrzonych fanatyków hitlerowskich. Dlatego właśnie z chwilą 
gdy  wybuchła  II  wojna  światowa,  ksiądz  Aeltermann  oczekiwał  swojego  aresztowania 
każdego dnia.
Pierwsze  aresztowanie  miało  miejsce  już  1  września,  jednak  wskutek  nieporozumienia 
z imieniem ( zamieniono je z imieniem bratanka),ksiądz został zwolniony. Następnego dnia 
dowiedział się, że wszędzie na zajętej przez hitlerowców ziemi urządzana jest tzw.” Krwawa 
kąpiel”.  Właśnie  z  tej  przyczyny  dużo  niewinnych  ludzi  spotkała  śmierć  ze  strony 
hitlerowskich oprawców. Jeszcze jesienią odbyła się druga tura aresztowań. Od znajomych 
ksiądz dowiedział się, że jego nazwisko znalazło się na liście osób objętych aresztowaniami 
na pierwszym miejscu (być może chodziło o spis alfabetyczny stąd ten pierwszy numer). 
W tej  sytuacji  opuszczał Mierzeszyn na kilka dni po czym wracał.  Przyjaciele doradzali  
by w ogóle do Mierzeszyna już nie wracał i proponowali bezpieczną kryjówkę na terenie 
Gdańska. Ksiądz jednak z tej propozycji nie skorzystał.
21 listopada 1939 roku około czwartej nad ranem na plebanię przybyli przedstawiciele SS 
i  gdańskiego gestapo.  Nakazali  oni  księdzu  i  przebywającemu u  niego  bratankowi  wejść 
do  jednego  pokoju  a  sami  przystąpili  do  przeszukiwania  całej  plebanii.  Zaskoczeni  byli,
że  na plebanii oprócz księdza przebywa ktoś jeszcze. Po przeszukaniu nastąpiło aresztowanie 
księdza, który  zabrał ze sobą małą walizeczkę a w niej trochę bielizny osobistej. W wielkim 
skupieniu ale zarazem i pośpiechu, popędzany    przez SS-manów  opuszczał ksiądz plebanię 
w której spędził 27 lat. Następnie doprowadzony został do miejscowej szkoły, w której było 
tymczasowe więzienie. Gospodyni księdza, zdążyła mu przekazać zaproszenie od pewnego 
generała,  dowódcy  wojsk  w  Gdańsku,  który  był  szkolnym  przyjacielem  księdza  Jana. 
Następnie przewieziono księdza wraz z innymi aresztowanymi mieszkańcami Mierzeszyna 
do  Wysina,  gdzie  już  było  około  100  aresztowanych.  W  miejscowości  tej  hitlerowcy 
utworzyli  obóz przejściowy. Tam właśnie podczas przesłuchania wręczył ksiądz podane mu 
przez  gospodynię  zaproszenie.  Owym  generałem  był  Walter  Hertz  z  Gdańska.  Na  jego 
podstawie dziekan Aeltermann został z powrotem przewieziony do Mierzeszyna. Jednak jego 
miejscowi wrogowie, gdy Go zobaczyli nie pozwolili mu wysiąść z samochodu, grozili, że 
zastrzelą w chwili gdy będzie chciał opuścić pojazd. W tak zaistniałej sytuacji eskortujący go 
żołnierze  zawrócili  z  powrotem do  Wysina.  Gdy wrócili  miejscowi  SS-  mani  wrogo  Go 
przyjęli  i  wezwali  przez  radio  starostę  z  jego  miejsca  zamieszkania  (prawdopodobnie  z 
Gdańska).  Po przybyciu i potwierdzeniu tożsamości księdza, wydano rozkaz o przewiezieniu 
księdza   do Nowego Wieca.

Na  temat  śmierci  księdza  jest  kilka  wersji.  Jeden  ze  świadków podaje,  że  ksiądz 
Aeltermann  wraz  z  Kamińskim  i  jeszcze  jednym  księdzem  zostali  rozstrzelani  jeszcze 
wieczorem. Inni świadkowie twierdzą ,że o 4 rano za stodołą Wieckich był świeżo wykopany 
grób.  Byli  także  świadkowie,  którzy zeznawali  o  tym kto  strzelał  do  księdza.  Niektórzy 
świadkowie  opowiedzieli  dosyć  dokładnie,  w  jaki  sposób  ksiądz  został  przewieziony  z 
Wysina do Nowego Wieca: „ ksiądz otrzymał polecenie wejścia do samochodu policyjnego, 
który następnie odjechał a po niedługim czasie wrócił bez księdza. W samochodzie leżała 
pomięta  kartka  papieru,  stanowiąca ostatnie  pozdrowienia  dla  przebywających w Wysinie 
ludzi od człowieka jadącego na śmierć”. Jeszcze inny świadek podaje, że więziony w kościele 
w Wysinie, ksiądz Jan był świadkiem narodzin dziecka, którego matka zmarła przy porodzie. 
Ponieważ rozpoczęto modlitwy za zmarłą, księdza od razu przewieziono aby temu zapobiec.4 

Tam również ksiądz proboszcz chodził wśród ludzi spowiadał ich i pocieszał żeby się nie 
załamywali, żeby wytrwali. Ktoś jednak doniósł na księdza, którego wywieziono poza obóz. 
Przewieziono  Go  do  Nowego  Wieca.  Tam  spędził  ksiądz  jedną  noc  w  piwnicy  domu 
Wieckich  wspólnie  z  Helmutem  Harthun-  młynarzem  ze  Skrzydłówka  narodowości 
4 Wspomnienia świadków w następnym rozdziale
5D. Schenk, ,,Albert Forster gdański namiestnik Hitlera”, Gdańsk 2002, s.84,306,309.
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niemieckiej.  Jeszcze  wieczorem ksiądz  Aeltermann  wspólnie  z  Walentym  Kamińskim ze 
Skarszew   okrywali  kopce  z  ziemniakami  a  w  ogrodzie  grabili  liście.  Następnego  dnia 
obydwaj zostali rozstrzelani.

Po zniknięciu księdza biskup gdański zwrócił  się do wojewody gauleitera Forstera 
z  prośbą  o  informacje  o  księdzu  Aeltermannie.  Uczynili  to  również  zaniepokojeni 
współpracownicy  księdza  i  przyjaciele.  Gauleiter  nie  udzielił  żadnych  odpowiedzi.  Miał 
świadomość, że dokonywane są zamachy na katolickich księży, nie czynił jednak nic kiedy 
się o nich dowiadywał. Wiedział o zamordowaniu przez SA-manów  księdza Aeltermanna, 
lecz nie przedsięwziął jakichkolwiek kroków w celu wyjaśnienia tego haniebnego czynu lub 
chociażby zbadania okoliczności5.Dobytek księdza został skonfiskowany przez „nieznanych”. 
Do Mierzeszyna biskup przysłał następcę księdza Aeltermanna księdza Kuhnemunda i wtedy 
stało się jasne , że dziekan nie żyje. Rodzina, która była przygotowana na taką ewentualność, 
szukała wszelkich sposobów do wyjaśnienia tej sprawy. Bratanek księdza Alfons Aeltermann 
szukał informacji  u wysoko postawionego oficera z SS w Gdańsku i otrzymał tam wgląd 
do akt gdańskiego gestapo oraz do list wykazów imiennych wszystkich gdańskich obozów. 
Nigdzie  nie  spotkano  jednak  śladów  po  księdzu.  Także  i  sądy  nie  miały  u  siebie 
odnotowanego tego faktu. Drogą okrężną rodzina otrzymała informacje od pewnego Polaka, 
który przekazał, że słyszał o pewnej grupie około 42 zabitych Polaków w Nowym Wiecu, 
wśród których miał się znajdować ksiądz Aeltermann.
Według tej informacji wszyscy rozstrzelani w Nowym Wiecu za stodołą Wieckich musieli 
sami sobie wykopać groby. Potwierdza to jeden z pracowników Wieckich, który zakopał się 
w słomie tuż przy deskach stodoły i widział jak ksiądz Aeltermann pod nadzorem wartownika 
kopał dla siebie grób. Przez szpary pomiędzy deskami ściany stodoły widział  jak starosta 
( prawdopodobnie von Modrow) wyjął pistolet i osobiście strzelił do księdza Aeltermanna. 
Po  tym strzale  ksiądz  dziekan  stoczył  się  do  poprzednio  wykopanego  dołu.  Zostali  tam 
pochowani jeszcze dwaj mężczyźni. Podobno jeden z nich też miał być księdzem. Kiedy ten 
dzień mordu się skończył, obserwujący to wszystko z ukrycia Polak wbił w deskę  stodoły 
trzy  gwoździe  aby zaznaczyć  to  miejsce.  Ta  przerażająca  wiadomość  dotarła  do  rodziny 
księdza Aeltermanna wiosną 1940 roku.
Oficjalnie przez sąd w Gdańsku  ksiądz dziekan Jan Aeltermann  został uznany za zmarłego 
w 1943 roku. Jako dzień śmierci podano 22 listopada 1939 roku. Dzień później na wcześniej 
złożony  wniosek  o  zaginięciu,  brat  księdza  Karol  Aeltermann  otrzymał  zawiadomienie 
z gdańskiej prokuratury w którym napisano, że Instancja Sądowa stwierdziła fakt, że ksiądz 
dziekan Jan Aeltermann, jako podejrzany o przyjaźnienie się z Polakami, utrzymujący z nimi 
przyjazne stosunki, został aresztowany i przebywał w obozie w Wysinie aż do wiosny 1940 
roku,  ponieważ  wtedy  obóz  został  rozwiązany,  nie  udało  się  skontaktować  z  żadnym 
z tamtejszych strażników.
W dniu 17 maja 1945, kiedy Rosjanie i Polacy zajęli Gdańsk,  miejscowi Niemcy zostali  
użyci do odkopywania mogił. Wtedy odkryto grób księdza Aeltermanna. Ciało było jeszcze 
w stanie nieuszkodzonym. Był ślad postrzału w lewe ramię co oznaczało, że ksiądz wpadł 
do grobu jeszcze żywy, na niego wrzucono zdechłą krowę, dwa kamienie a dopiero potem 
warstwę wapna i ziemi. Księdza dziekana miała rozpoznać gospodyni ( lub szwagierka  pani 
Rogaczewska),  która   była  obecna  przy  ekshumacji  zwłok  księdza.  Rozpoznano  Go  po 
ubraniu i pudełku po tabletkach na nadciśnienie, które zawsze nosił przy sobie.
Zwłoki zamordowanego księdza zostały przetransportowane do Mierzeszyna:
 „ …. Pojechaliśmy we czterech wozem skrzyniowym z Mierzeszyna do Nowego Wieca 
i wróciliśmy jeszcze tego samego dnia. Uczestnicy: ks. Kunemund, jakiś rolnik z 
Mierzeszyna, mój przyjaciel Klaus Hein w wieku 15 lat i ja- 14 lat. Ks.  Kunemunda 
znaliśmy poprzez naszą grupę młodzieżową. Poza mną nie żyje już żaden z uczestników tej 
jazdy.”
Tak powrót dziekana do jego parafii wspomina bratanek księdza Alfons Aeltermann.
W Mierzeszynie trumnę ustawiono  w kościele. Oficerowie wojska Polskiego trzymali przy 
niej  wartę honorową.  Jan Paweł Aeltermann  został pochowany w swoje urodziny
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26  czerwca  1945  roku,  towarzyszył  temu uroczysty  salut  wojskowy.  Doczesne   szczątki 
księdza   spoczęły  przed  kościołem  świętego  Bartłomieja  w  Mierzeszynie  przy  krzyżu 
misyjnym, obok szkoły. W pogrzebie brali udział księża: Głowienka, Kunemund i Masiak, 
nad mogiłą przemawiali  w pożegnalnym słowie Tak zakończyło się życie jednego z tych co 
służyli Bogu.

Ksiądz Jan Paweł Aeltermann został zapamiętany jako dobry pasterz,zainteresowany 
problemami  ludzi  i  pomyślnością  rodzin.  Od początku  przeciwstawiał  się  ideologii  partii 
hitlerowskiej. Poszedł na śmierć, by pokazać, że bliższa mu jest nauka Chrystusa niż fałszywe 
poczucie dumy z potęgi III Rzeszy. To wielki zaszczyt, ze nasza szkoła nosi imię takiego 
dzielnego człowieka, wielkiego Przyjaciela Polaków.

Ks. Jan Paweł Aeltermann przed kościołem parafialnym ( w tle szkoła w Mierzeszynie)

Uroczystość odpustowa Św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie pod przewodnictwem 
Biskupa Gdańskiego Edwarda O'Rourke 25 sierpnia 1935 r. 

Ks. Biskup O'Rourke opuszcza plebanię w Mierzeszynie udając się do kościoła. 
Z boku (trzymający książkę) ks. Jan Paweł Aeltermann
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    Pierwszy Biskup Gdański Edward O`Rourke i Ks. Jan Paweł Aeltermann. Rok 1933.

      Ks. Aeltermann przed plebanią w  Mierzeszynie.

Fotografia wykonana w1931 roku. Pierwsza z prawej matka pani Ewy Marii Aeltermann 
(jeszcze jako Paula Schützmann). Trzeci zprawej ks. Jan Paweł Aeltermann. Pan młody to 
wujek pani E.M.Aeltermann, Franciszek. Między panem młodym a ks.Aeltermannem jest 

dziadek pani E.M. Aeltermann, Theodor Schützmann. W pobliżu panny młodej Maria 
Schützmann (babcia pani E.M.Aeltermann). Poza tym na fotografii można dostrzec pozostałe

rodzeństwo matki pani E.M.Aeltermann oraz jej szwagrów i bratowe.
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Gdańsk, 1895 rok. Rodzina Franciszka Augusta Aeltermann i Elżbiety Anny May. Dzieci: Jan 
Paweł (prawdopodobnie jako maturzysta), Margarethe, Felix, Karol, Bernhard, Aloisius. 

Najmłodszego syna Alfonsa jeszcze w tym roku nie było na świecie.

Państwo Franciszek i Elżbieta Aeltermann w dniu 25 lecia małżeństwa w otoczeniu dzieci: 
kleryk Jan Paweł, Margarethe, Felix, Aloisius, Bernahard, Karl i Alfons. Napis na tablicy w 

tle: „Na pamiątkę srebrnego wesela, dnia 30 września 1900 roku”.
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Ks. Aeltermann na wycieczce w Szwajcarii.

Stara weranda plebanii w Mierzeszynie, ze starymi schodami z 1870 roku. Przedstawione są 
tutaj dzieci brata ks. Jana Pawła Aeltermanna (Alojzego) oraz sam brat, jego służąca Monika i 

Paula Aeltermann. Fotografia wykonana w 1929 roku.
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Uroczystość wprowadzenia i poświęcenia krzyży w dniu 20 czerwca 1937 r.
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Uroczystość wprowadzenia i poświęcenia krzyży w dniu 20 czerwca 1937r.

Fotografia ks. Aeltermanna podarowana Monice Nagulski
 ( poniżej dedykacja umieszczona na odwrocie zdjęcia)
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Dedykacja ks. Aeltermanna  podarowana dla  Otto Czerwińskiego 
(umieszczona na odwrocie zdjęcia)
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Wpis do księgi chrztów z kościoła pw. Św. Mikołaja w Gdańsku
( pozycja druga dotyczy chrztu ks.Aeltermanna)

Wnętrze kościoła parafialnego Św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
 wygląd w latach trzydziestych XX w.
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Uroczystość poświęcenia krzyży misyjnych 1937 r.

Mierzeszyn, wrzesień 1937 roku. Parafianie zgromadzeni przed plebanią z okazji 25- lecia 
posługi proboszcza ks. Jana Pawła Aeltermanna
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Uroczystość poświęcenia krzyży misyjnych 1937 r.
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Pani Ewa Aeltermann przy grobie swojego wuja i przy ołtarzu głównym kościoła Św.
 Bartłomieja Apostoła.
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4. Biografia Biskupa Gdańskiego Edwarda O'Rourke

Biskup Edward O'Rourke

Edward Aleksander Władysław O'Rourke urodził się 26 padziernika 1876 roku 
w Basinie, wówczas w guberni mińskiej. Był synem hr. Michała Łazarza O'Rourkego 
(1824–1894) pochodzącego ze starej irlandzkiej rodziny, i Angeliki von Bochwitz (zm. 1919). 
W latach 1888–1890 uczył się w prywatnym gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach, 
następnie w latach 1892–1898 pobierał nauki w Rydze i Wilnie. Dnia 3 czerwca 1898 zdał 
w Rydze maturę. W latach 1898–1903 studiował na Politechnice w Rydze ekonomię i handel. 
W tym czasie działał w polskiej korporacji akademickiej „Arkonia”. W latach 1903–1908 
odbył studia prawnicze na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu i teologiczne 
na uniwersytecie w Innsbrucku. Niższe święcenia kapłańskie otrzymał w 1907 
w Wołkowysku, wyższe w tym samym roku w Kownie. W latach 1908–1911 był profesorem 
historii Kościoła oraz języków francuskiego i niemieckiego w seminarium duchownym 
w Petersburgu, jednocześnie był duszpasterzem w osiedlu robotniczym Kołpino 
k. Petersburga. Od 1911 do 1917 roku był proboszczem wielonarodowościowej parafii 
św. Stanisława w Petersburgu. Z wiernymi musiał się porozumiewać po rosyjsku, polsku, 
litewsku, łotewsku, niemiecku i angielsku. W 1912 roku został honorowym kanonikiem 
kapituły mohylewskiej w Petersbugu. W latach 1917–1918 był wikariuszem generalnym 
diecezji mińskiej. W tym samym czasie należał do Rady Polskiej Ziemi Mińskiej.

Dnia 29 września 1918 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji ryskiej. 
Sakrę biskupią przyjął 15 grudnia 1918 roku w Wilnie. Władzę w diecezji ryskiej przejął 
w 1919 roku. Przeprowadził reorganizację Kościoła katolickiego na Łotwie i dbał o należyty 
poziom nauczania w seminariach duchownych, ale ze względu na swe niełotewskie 
pochodzenie napotykał duże trudności. W 1920 roku z powodu narodowościowych (nie był 
Łotyszem) złożył rezygnację z funkcji biskupa ryskiego. W latach 1920–1921 był biskupem 
tytularnym Canei i delegatem apostolskim na kraje bałtyckie. W 1922 roku został 
administratorem apostolskim Wolnego Miasta Gdańska ze stolicą tytularną Pergamon.
 Dnia 3 stycznia 1926 roku został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji gdańskiej. 
W sposób szczególny dbał o kaszubską ludność katolicką, odprawiał specjalne nabożeństwa 
dla polskojęzycznych dzieci, wydał polski śpiewnik kościelny i książeczkę do nabożeństwa, 
żądał od studentów w seminarium duchownym znajomości języka polskiego, na koniec 
uzyskał u papieża Piusa XI zezwolenie na utworzenie czterech polskich parafii personalnych 
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w Wolnym Mieście, do czego jednak nie doszło ze względu na protesty opanowanego przez 
nazistów senatu gdańskiego pod przywództwem Arthura Greisera. Po złożeniu funkcji
 13 czerwca 1938 roku został biskupem tytularnym Sofii. Dnia 26 stycznia 1939 roku 
zrezygnował z obywatelstwa Wolnego Miasta Gdańska i przyjął obywatelstwo polskie.
 W tym samym roku udał się do Wsielubia koło Nowogródka do brata stryjecznego Karola 
Rourkego. Po inwazji ZSRR przeniósł się do Wilna, gdzie przebywał do 1941 roku. Jesienią 
1941 roku z pomocą znajomego generała niemieckiego przedostał się przez Królewiec i 
Berlin do Rzymu. Zmarł tamże ,w szpitalu Sióstr Elżbietanek 27 czerwca 1943 roku.
 Dnia 17 grudnia 1972 roku jego szczątki przeniesiono do Polski i złożono w kaplicy opackiej 
(obecnie kaplica grobowa biskupów gdańskich) w katedrze oliwskiej.

Biskup Edward O'Rourke kilkakrotnie odwiedził Parafię św. Bartłomieja Apostoła
w Mierzeszynie. Za każdym razem podejmował go proboszcz ks. Jan Paweł Aeltermann. 
Parafianie szczególnie zapamiętali uroczystość odpustową pod jego przewodnictwem dnia 25 
sierpnia 1935 roku5

Zdjęcie zrobione w Pręgowie. Trzeci z lewej siedzi Biskup Gdański O' Rurke,
 obok z prawej ks. kanonik Aeltermann

5Źródło- Gazeta Parafii Św.Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, Nr.20/54,
Mierzeszyn 12.08.2012r.
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5. Dziekan Aeltermann we wspomnieniach

Pani Łucja Fast przebywała w czasie wakacji 1939 roku w Mierzeszynie 
u Ericha Wróbla.

„ Byłam wtedy dzieckiem ale pamiętam, że w miejscowym kościele odprawiane były raz w 
miesiącu  msze  w  języku  polskim.  Proboszczem  parafii  był  ks.  Jan  Aeltermann.  Jako 
proboszcz dbał o swoich parafian i pomagał im w miarę swoich możliwości. Oddał ziemię 
należącą do plebani, ludziom, którzy byli w stanie ją uprawiać. Za tę ziemię dostawał zboże
 i ziemniaki. Zagorzali Niemcy nienawidzili go, za krzyże we wsi i przed kościołem, które 
nocą zostały ścięte.  Fanatycy niemieccy wybijali  szyby w oknach plebani,  a  na co dzień 
utrudniali życie Polakom i księdzu, który nie opowiadał się po stronie Niemiec. 
We wspomnieniach pozostał jako bardzo dobry człowiek”.

Jan Kapanke -  ministrant księdza Aeltermanna.

Ksiądz  dziekan  urodził  się  w  rodzinie  prawdopodobnie  ewangelickiej,  później 
przeszedł na katolicyzm.  Wspólnie z gosposią prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 
100-150 ha.  Po swojej  parafii  podróżował  bryczką,  krótko przed wybuchem wojny kupił 
sobie  samochód.  Dobrze  układały  mu  się  stosunki  z  miejscową  ludnością,  był  lubiany  
i szanowany. Należał do Wspólnoty- Spółdzielni Rolniczej, był jej członkiem i skarbnikiem.
W 1937r. postawił 3 krzyże, które zostały ścięte i utopione w stawie. Ci sami ludzie wybijali 
szyby na plebanii. Swoim postępowaniem chcieli dać do zrozumienia, że to oni tu rządzą
 i wszystko im wolno.

Na zwłoki księdza rzucono zabitą krowę aby nikt nie mógł dojść, że są tam ludzkie 
zwłoki.  Po  wojnie  zwłoki  przeniesione  i  pochowane  przed  kościołem  pod  wezwaniem  
Św. Bartłomieja. Do identyfikacji zwłok poproszono gosposię. Która rozpoznała Go po fiolce 
z lekami na nadciśnienie, które zażywał.”
Inne  wspomnienia  pana  Jana  dotyczą  czasów  kiedy  był  on  jeszcze  ministrantem 
ks.Aeltermanna. Ze wspomnień tych zwierzył się Mariuszowi Czerwińskiemu:

,,Kościelny Kroll za każdym razem gdy była procesja niósł na jej  początku krzyż. 
Mieszkał w budynku przy obecnej ul. Wolności 37). Pewnego razu odbywał się pogrzeb.
 Na początku procesji, która prowadziła z kościoła św. Bartłomieja na cmentarz katolicki
 jak zwykle pan Kroll niósł krzyż. Miał niestety taką przypadłość, że utykał, kulał na jedną 
nogę. Idąc na czele konduktu pogrzebowego potknął się na bruku. Starszy o ok. 3 lata
od Pana J. Kapanke ministrant Bruno Dylke (lat ok.11-12,  szybko skomentował całą 
sytuację: „Kroll po raz pierwszy upada pod krzyżem”. To spowodowało wybuch śmiechu 
u pozostałych ministrantów obecnych na pogrzebie. Nieboszczyk został pochowany, ale 
każda ze stron tj. pan Kroll i ministranci, już w zakrystii oberwali mocno od Ks. Aeltermanna 
za swoje zachowanie.”
Jan Kapanke przyznaje, że z niewiadomych mu powodów, odczuwał strach przed 
Ks. Aeltermannem. Ksiądz lubił sobie spacerować z brewiarzem wzdłuż stajni. Podczas 
jednego z takich spacerów ks. Aeltermann zawołał  Kapanke i zaoferował mu kałamarz, 
zapytał się go czy chce przyjąć ten prezent. Kapanke przyjął prezent i usłyszał słowa 
zachęcające do dobrej nauki. Jan Kapanke został ministrantem za namową matki. 
Jako przykład podawała mu innych starszych ministrantów, którzy pełnili służbę przy 
Ołtarzu. Kielich znajdował się na plebanii. Przed każdą mszą ministrant przychodził na 
plebanię i zanosił kielich do kościoła, zakrystii. Kielich znajdował się w lekko zamykanym 
futerale. Jan Kapanke pewnego razu został wysłany przez starszych ministrantów na plebanię 
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po kielich. W drodze do kościoła przewrócił się z kielichem. Zawartość futerału rozsypała się 
na ziemię. Jan Kapanke szybko starał się przywróci stan poprzedni. Włożył kielich i bieliznę 
kielichowa do środka i zaniósł do zakrystii.  ks. Aeltermann zauważył zabrudzenia, piasek. 
zapytał się kto przynosił kielich. Pan Jan przyznał się i opowiedział całe zdarzenie. Został 
pochwalony przez ks. Aeltermanna za szczerość. Pan Jan z dzisiejszej perspektywy ocenia, że 
jak mógł być nieszczery skoro się bał ks. Aeltermanna.
 Ks. Aeltermann głosił kazania z ambony. Drewniany  ołtarz był bardziej wysunięty w stronę 
ludzi i  znajdował się mniej więcej tam, gdzie dziś przechodzi tylna linia Stołu Pańskiego 
podobno można było swobodnie przejść z tyłu ołtarza.

 Maria Fryca - jedna z wielu świadków, którzy byli obecni przy wykopywaniu zwłok 
ludzi rozstrzelanych przez Niemców.

„ Zwłoki leżały głęboko w dołach, na nich rzucone były zabite krowy i posypano wapnem, 
aby trudniej było zidentyfikować ciała, wykopano ich wówczas około 30. Wśród nich było 
ciało księdza Aeltermanna, widoczne były strzępy sutanny z guzikami zapinanymi z przodu, 
na  szyi  zawiązaną miał  chustkę,  włosy sięgające za  uszy.  Wśród świadków były rodziny 
zamordowanych.  Wydobyte  zwłoki  układano rzędami  w pobliskiej  stodole.  Pośród zwłok 
rozpoznano również znajomą aptekarkę wraz z dwójką synów w wieku około 14 lat. Chłopcy 
ubrani byli w mundurki harcerskie a ich matka w strój w którym zawsze pracowała w aptece. 
Wydobyte zwłoki nie były w dobrym stanie rozpoznawano je po strzępach ubrań.
Inicjatorem  przeniesienia  zwłok  na  cmentarz  był  proboszcz  z  Wysina  ks.  Józef  Sobisz. 
Niezidentyfikowane zwłoki przeniesiono na cmentarz w Nowym Wiecu, a rozpoznane ciała 
zabrały rodziny” - relacja spisana w 2003 r.

,,To był bardzo ciepły okres. Razem z siostrą Heleną słyszałyśmy, że coś się dzieje
 w Nowym Wiecu. Mimo sprzeciwu matki, z dużą ciekawością poszłyśmy polną drogą
 do Nowego Wieca. Przy stodole państwa Wieckich było już bardzo dużo ludzi, z pewnością 
całe rodziny, które szukały wśród ofiar swoich bliskich. Za stodołą, gdzie doszło do 
egzekucji, były trzy ogromne doły.

 Nad odkopywaniem dołów czuwał m.in. proboszcz parafii Wysin ks. Józef Sobisz.
 Do tych prac zmuszone zostały Niemki z okolicy. Mężczyźni nie robili tego, bo prawie 
wszyscy byli jeszcze w wojsku. Kobiety pilnowane były przez jakieś polskie służby. Nie 
wiem, czy byli to żołnierze czy cywile, ale na pewno mieli na ramieniu biało-czerwone 
opaski. Przy dołach widziałam duże kamienie. Podobno ciała ofiar były zasypane wapnem
 i zarzucone dodatkowo krową, ale ja osobiście szczątek krowy nie widziałam. Zwłoki 
z masowych grobów przeniesione zostały do stodoły. Weszłam do niej razem z siostrą. Ciał 
było kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt.
Położone były na ziemi rzędami. Zwłoki ks. Jana Pawła Aeltermanna leżały bardzo blisko 
wejścia, w pierwszym rzędzie. Natychmiast rzuciły mi się w oczy, bo jako jedyne, spośród 
innych leżących obok zwłok, były ubrane w czarną sutannę. Na brzuchu leżała biała 
chusteczka. Słyszałam jak inni mówili, że na tej chusteczce jest monogram. Nie pamiętam jak 
były ułożone ręce. Zapewne tak jak się godzi w takich sytuacjach. Pamiętam za to, że zwłoki 
ks. Aeltermanna miały długie, ciemne włosy sięgające do ramion, zakrywające mniej więcej 
całą szyję. Ks. Aeltermann, tyle co mogę określić to na podstawie wspomnień, nie był niski, 
raczej wzrostu ok. 180 cm. Wśród wielu rozmów jakie toczyli na miejscu dorośli słyszałam, 
że podobno Księdzu Aeltermannowi przed śmiercią, SS-mani kazali z gromnicą w ręku 
okrążyć stodołę i powtarzać: ,,Ich bin der Pfarrer Johannes Paul Aeltermann aus 
Meisterswalde” [Jestem Ks. Jan Paweł Aeltermann z Mierzeszyna]. Zapewne chcieli w ten 
sposób wyśmiać wiarę Księdza. Szydzili z Niego. Po tym wszystkim wróciłyśmy do domu. 
Oberwało nam się od matki za to, że poszłyśmy do Nowego Wieca. Na wieczór matka 
przygotowała zacierkę. To było zaraz po wojnie i żyło się bardzo ubogo. Przez
wspomnienie zapachu, fetoru i widoku tych wszystkich zwłok brało nas na wymioty. Przez 
kilka dni z rzędu wymiotowałam. Tamten dzień zakończył się wieczorną modlitwą 
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różańcową, w której wspólnie z matką modliliśmy się za wszystkie ofiary. Ojciec mówił nam 
też to, co sam usłyszał odnośnie egzekucji w Nowym Wiecu. A mianowicie: młody 
mężczyzna, chyba o nazwisku Klinkosz, był naocznym świadkiem egzekucji z listopada 1939 
roku. Udało mu się schować na samym szczycie stodoły. W deski stodoły wbił gwoździe, 
przy czym jeden gwóźdź miał oznaczać określoną liczbę ofiar. Nie pamiętam proporcji. O 
tym wszystkim powiedział swojej matce na wypadek powołania go do wojska. Pewien stary 
mężczyzna, chyba stary robotnik, na dole stodoły albo gdzieś w pobliżu, w jakimś szałerku 
miał wydzielone miejsce. Gdyby leżał cicho na swoim łóżku, być może przeżyłby. Niestety w 
jakiś sposób zwrócił uwagę SS-manów, którzy podeszli do niego i zastrzelili go w łóżku.
 Dziś sobie przypominam, że jeszcze przed wybuchem wojny (miałam może 7 lat) byłam
 na Drodze Krzyżowej w mierzeszyńskim, małym kościele [w przeciwieństwie do 
ewangelickiego kościoła w Mierzeszynie, potocznie nazywanego ,,dużym”] z ciocią Marią 
Grosz (nazywała się identycznie jak mama i była jej kuzynką). Ciocia mieszkała na Koziej 
Górze i znała osobiście ks. Aeltermanna. Wtedy też często mówiła: ,,Pfarrer ist ein guter 
Mensch, das ist ein guter Pfarrer” (Ksiądz jest dobrym człowiekiem, to dobry ksiądz).

Wspomnienia te spisał dnia 10 marca 2012 roku w Mierzeszynie Mariusz Czerwiński 
na podstawie rozmowy z panią Marią Fryca.

Johannes Butler tłum. Henryk Kleinzeller

„….  Według  posiadanej  przeze  mnie  relacji  bratanka  dziekana  Aeltermanna,  Alfonsa 
Aeltermanna,  otwarcie  grobu  masowego  miało  nastąpić  17  maja  1945  roku.  Ponieważ 
chodziło o długi grób, trwało to chyba kilka dni.  Grób księdza Aeltermanna był zapewne 
grobem pojedynczym i był otwierany jako ostatni. Tym tłumaczy się w moim mniemaniu 
czas,  który  upłynął  do  pogrzebu  w  Mierzeszynie.  Jak  sobie  przypominam,  pomiędzy 
przewiezieniem  a  pogrzebem  upłynęło  niewiele  dni.  Pojechaliśmy  we  czterech  wozem 
skrzyniowym z  Mierzeszyna  do  Nowego  Wieca  i  wróciliśmy jeszcze  tego  samego  dnia. 
Uczestnicy: ks.Kunemund, jakiś rolnik z Mierzeszyna, mój przyjaciel Klaus Hein w wieku 15 
lat i ja- 14 lat. Kunegunda znaliśmy poprzez naszą grupę młodzieżową. Poza mną nie żyje już 
żaden z uczestników tej jazdy.
Mszę pogrzebową odprawił znany proboszcz Glowienke z Trąbek Wielkich, ks.Masiak 
z  Pręgowa  i  ks.Kunegund  z  Mierzeszyna.  Uczestniczyli  w  nabożeństwie  przeważnie 
niemieccy parafianie, którzy tam jeszcze byli.

Marta Kapanke - sąsiadka księdza  z 1939 roku

Miała ona zeszyt, pamiętnik na podstawie którego zeznawał później jej syn- Jan Karol 
Kapanke. Ksiądz Aeltermann był na parafii od 1912 roku. Był bardzo lubiany i szanowany 
przez  mieszkańców  Mierzeszyna  jak  i  przyległych  wiosek.  Zajmował  się  również 
wychowaniem młodzieży.
Od 1933 roku mieszkali na terenie Mierzeszyna ludzie związani z partią hitlerowską. Ksiądz 
Aeltermann nie popierał tej polityki. Odsunęli się od niego po kazaniu wygłoszonym 
w kościele.
Pogrzeb dwóch Wróblów SS-manów. Ponieważ byli  katolikami miał ich pochować ksiądz 
Aelterman. Ksiądz brał udział w tym pogrzebie z tym, że przed wprowadzeniem trumien do 
kościoła kazał zdjąć z nich flagi hitlerowskie, powiedział, że nie ma zgody biskupa aby do 
świątyni  wprowadzać  flagi  hitlerowskie.  Ta  sama  sytuacja  powtórzyła  się  przy  wyjściu  
z kościoła.
W  1937  roku  nieznani  sprawcy  ścieli  krzyże.  Jeden  był  żeliwny  na  cmentarzu  a  dwa 
drewniane  przydrożne.  Ksiądz  kazał  zrobić  nowe  a  na  uroczystość  poświęcenia  zaprosił 
księży z  okolicznych  probostw.  Przybyło  około  5000 ludzi.  Ceremonia  ta  była  mierzona 
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przeciwko hitleryzmowi. Po tych uroczystościach ksiądz wyjechał z Mierzeszyna. Otrzymał 
wówczas ostrzeżenie, aby uważał gdyż Niemcom nie podobała się ta uroczystość.
Podobno w Wysinie (po aresztowaniu) przebywał z innymi uwięzionymi w kościele gdzie 
miała  urodzić  dziecko  kobieta,  która  zmarła  przy porodzie,  ponieważ  zaczęto  się  modlić 
księdza przeniesiono i wywieziono do Nowego Wieca.Tam został rozstrzelany.
Nie wiadomo kim był drugi ksiądz mógł to być Alfons Kwiatkowski proboszcz ze Starych 
Polaszek lub Bonifacy Reszke ich ciał jednak nigdzie nie odnaleziono.

Ks. kanonik Henryk Mross z kurii biskupiej w Pelplinie

Ks. Aeltermann był głębokiej wiary i bardzo sprawiedliwy. Zadbał o lepszą opiekę 
lekarską dla mieszkańców wsi, urządzał różne kursy dokształcające dla młodzieży. Miejscowi 
Niemcy starali  się  go  pozyskać  dla  swojej  partii  NSDAP lecz  on  stanowczo  odmawiał.  
Za jego kazania wydrukowane w Polsce i Szwajcarii był znienawidzony przez hitlerowców, 
których nienawiść wzrastała.

Świadectwo pani Marii Rogaczewskiej

Dla mnie ten dzień (nadania imienia) Jest szczególnie ważny z tego względu, że mogę 
cofnąć się w myślach do moich dziecięcych lat. Wówczas w tym oto kościółku parafialnym w 
Mierzeszynie  zostałam  ochrzczona  przez  naszego  kochanego  ś.p.  dziekana  Aeltermanna, 
zostałam  przygotowana  i  przyjęta  do  I  komunii  Świętej  i  przystąpiłam  do  Sakramentu 
Bierzmowania udzielonego mi przez ś.p wielebnego biskupa dr Eduarda O’Rurke.
Przez  15  lat  był  dziekan  Aeltermann  nie  tylko  duszpasterzem  ale  również  bliskim 
przyjacielem rodziców, a nam dzieciom pozwolił do siebie mówić Onkel Dekan. W moim 
rodzinnym  domu  ksiądz  był  obecny  na  wszystkich  uroczystościach.  Pamiętam  go  jako 
pogodnego, życzliwego i uśmiechniętego człowieka. Jak wielką sprawiało mi radość gdy 
w niedzielę albo przy okazji innych nabożeństw przychodził do nas dzieci, głaskał po głowie
 i pytał czy nie było dla nas zbyt uciążliwe przyjść na nabożeństwo, bo z Drzewiny w której  
mieszkaliśmy było  7km.  Najbardziej  jednak cieszyliśmy się  gdy ksiądz  zapraszał  nas  do 
siebie na plebanię na poczęstunek. Nie wysyłał nas do kuchni do pani gospodyni, ale sadzał 
nas za stołem w swoim pokoju.  Nie miał względu na osobę czy była bogata czy biedna, 
każdego traktował życzliwie.
Tak było do roku 1939. Nie zapomnę dnia aresztowania. Tej nocy na plebani nocowała moja 
siostra, pamiętam z  jej opowiadania, że tego wieczoru przechodząc przez pokój duchownego 
została przez niego zatrzymana. Zawołał ją do siebie uczynił znak krzyża na jej czole
 i powiedział, że czekają nas ciężkie czasy. Napomniał ją aby nie zapominała o Bogu
 i modlitwie także za niego.
Rano, kiedy jeszcze było ciemno SS szturmem ruszyło na plebanię i  aresztowało księdza 
Aeltermanna. Przeszukali wszystko bardzo dokładnie. Moja siostra zapłakana wróciła 
do domu, gdzie zapanował wielki smutek i strach.

Malwina Sulewska, z d. Wiecka6

5 listopada 1939r. zostaliśmy wysiedleni z naszego gospodarstwa w Nowym Wiecu 
i wywiezieni przez Niemców na teren lubelski .W naszym domu pozostała tylko służba, którą 
Niemcy pozostawili dla własnej obsługi. Byli to  Józef Klinkosz, który pracował u nas jako 
stangret, oraz Jakub Zarzycki- głuchoniemy pastuch bydła, który miał wtedy około 70 lat,  
a który to według opowiadania już po wojnie, Józefa Klinkosza, miał jeszcze w listopadzie 
1939 roku zostać zastrzelony w swoim łóżku a potem jego ciało zawinięte w kołdrę. Dalej 
Józef Klinkosz opowiedział jak to będąc w stodole, przez szpary pomiędzy deskami widział 
6 Wywiad przeprowadzony przez Henryka Elwarta w lutym 1992r.
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jak  Niemcy przyprowadzili  za  stodołę  do  wykopanego  grobu dwóch  księży.  Wśród tych 
księży  był  ksiądz  Aeltermann  z  Mierzeszyna.  Tam  nad  tym  dołem  księża  ci  zostali 
rozstrzelani,  a  następnie  ciała  ich  wrzucono  do  tego  dołu,  a  na  wierzch  przyniesiono 
zawinięte w kołdrę ciało Jakuba Zarzyckiego i wrzucono je na wierzch. Kiedy wróciliśmy po 
wojnie  w  1945  roku  na  nasze  gospodarstwo  w  miesiącu  czerwcu  tego  roku  nastąpiła 
ekshumacja  ciał  rozstrzelanych  za  naszą  stodołą  Polaków.  Ja  byłam  świadkiem  tej 
ekshumacji.  Po  odkopaniu  zwłok  okazało  się,  że  były  one  już  w  daleko  posuniętym 
rozkładzie, gdyż Niemcy pod koniec wojny przesypali je jeszcze wapnem. Czaszki były gołe 
bez włosów i skóry. Kości trzymały się w ubraniach.
W małej mogile składającej się z trzech ciał tj. Jakuba Zarzyckiego i dwóch księży, wapna nie 
użyto.  Zwłoki tam znajdujące się  były do rozpoznania.  Pamiętam, że ciało księdza było  
w sutannie.
Przybyli  na  miejsce  ekshumacji  mieszkańcy  Mierzeszyna  natychmiast  rozpoznali  zwłoki 
swojego księdza. Po zwłoki  przyjechała delegacja mieszkańców zwykłym wozem konnym 
i zabrali je w trumnie, aby je pochować w Mierzeszynie.

Leokadia Świeczkowska z d. Wiecka

W nocy 22 listopada 1939 roku zostałam zabrana z domu o godzinie pierwszej w nocy 
przez  gestapo.  Tej  samej  nocy  został  zabrany  także  miejscowy  ksiądz  proboszcz  z 
Mierzeszyna kanonik Jan Aeltermann i zostaliśmy przewiezieni do Wysina. Tam zostaliśmy 
wyładowani   pod  gołe  niebo.  Rano  następnego  dnia  widziałam  w  Wysinie  pośród 
przywiezionych  tam  osób  księdza  Aeltermanna,ponieważ  w  tym  dniu  razem  z  innymi 
zostaliśmy przewiezieni do stacji kolejowej w Głodowie i tam nas załadowano do wagonów 
ale księdza tam nie było.
 Pamiętam  jak  w  1945  przywieziono  furmanką  konną  trumnę  ze  zwłokami  księdza 
Aeltermanna do Mierzeszyna,  który to został  zamordowany przez hitlerowców w Nowym 
Wiecu  za  naszą  rodzinną  stodołą.  Zwłoki  księdza  zostały  pochowane  przed  głównym 
wejściem do kościoła w Mierzeszynie, po prawej stronie od wejścia. Pamiętam jak mówili, 
że jeden z tych oprawców co dokonali tego mordu nazywał się Langkrog lub Lankrog.7

7 Wywiad przeprowadzony przez H. Elwarta 3 marca1992r.
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6. Wyjątki z zeznań świadków przed Okręgowa Komisją Badania Zbrodni  
przeci  wko Narodowi Polskiemu w Gdańsku  8  

 Fragment zeznania Zofii Maszk z Nowego Wieca

Pierwszy  transport  w  liczbie  13  Polaków  ze  Starej  Kiszewy  i  Kobyla  został 
przywieziony samochodem ciężarowym,  a  kilka  dni  później  przywieziono  dwóch  księży. 
Jeden z tych księży powiedział, że jutro już go nie będzie a nazywał się Eltermann, drugi 
ksiądz był z Nowych Polszek. Razem z nimi był Walenty Kamiński ze Skarszew. W ten sam 
wieczór zginęli. Jeszcze przed śmiercią musieli okopywać kopce z ziemniakami. Strzelali  
do nich: Bruno Klatt  z Przerębskiej  Huty,  Ernst Hann, burgeimeister (  sołtys) z Wysina.  
Przy zakopywaniu tych zwłok obecny był Hartun ze Skrzydłowa.
Zaraz po wysiedlaniu rodziny Wieckich musieliśmy się stawić na ich podwórko na rozkaz 
Oskara Knorra. Około 7 rano spostrzegłam na podwórzu pewnego księdza, a mąż zapytał się 
o nazwisko, dowiedzieliśmy się ,że to był ksiądz Aeltermann. Następnego dnia ludzie mówili, 
że za stodołą Wieckich już o 4 rano był świeżo wykopany grób. Kiedy mąż poszedł o 7 rano 
grób był już zakopany.

Franciszek Roda

Siostra  jego żony z domu Karczewska wyszła w czasie okupacji  za mąż za Paula 
Schell, który wyprowadził się z Danii do Anglii oświadczył, że mąż jego siostry, w czasie 
wojny jeszcze w 1939 roku był jednym z biorących udział w egzekucjach Polaków w Nowym 
Wiecu  za  stodołą  Wieckich.  Mógł  być  nawet  dowódcą  tego  oddziału.  On  to  podobno 
zamordował księdza z Dekownicy. W tej sprawie tej wskutek dokonanego doniesienia przez 
funkcjonariusza  policji  z  Przywidza  jesienią  1998  roku  Arkadiusza  Kropidłowskiego, 
Okręgowa Komisja Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu- Instytut Pamięci Narodowej 
w Gdańsku sprawą nr KO 7/98/H wszczęła dochodzenie.
Według  zeznań  świadków  dokonanych  w  latach  powojennych,  pośród  ponad  60 
zamordowanych Polaków miało  być  dwóch  księży.  Na pewno jednym z  nich  był  ksiądz 
kanonik Jan Aeltermann- proboszcz z Mierzeszyna. Natomiast drugim miał być ksiądz
z Nowych Polaszek. W listopadzie 1998 roku po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej
z księdzem proboszczem z Nowych  Polaszek, dowiedziałem się, że przed wojną w Nowych 
Polaszkach był kościół ewangelicki, a kościół katolicki był w Starych Polaszkach. Księdzem 
proboszczem przed wojną był tam ks. Alfons Kwiatkowski ur.7.05 1899 roku w Kopaniarze 
powiat Lubawa, który to w październiku 1939 roku został aresztowany i zamordowany 
w Nowym Wiecu.  Natomiast wg. Ks.  Grzeni z Grabowa Kościerskiego drugim księdzem 
mógł być ks. Bonifacy Reszke, który najprawdopodobniej w dniu 23 10 39 został zabrany 
przez dwóch ludzi z SA z Grabowa, którzy w tym dniu wzięli także ks. Waleriana Kinke.
 Po wojnie ciał ich niestety nie odnaleziono, stąd nie wiadomo gdzie zostali zamordowani.

Świadek Małgorzata Schwertfeger

W dniu 15 listopada 1939 roku otrzymałam rozkaz opuszczenia Nowego Wieca
 i przesiedlenia się do Starej Kiszewy, a to dlatego, że teren nasz był wytyczony jako teren 
wojskowy.  Po pewnym czasie  otrzymałam rozkaz  powrotu  do Nowego Wieca.  Co tu się 
działo w tym czasie to nie widziałam ale jak mi później opowiadali miejscowi ludzie, to się 
dowiedziałam, że zostało tu rozstrzelanych około 60 Polaków. Jak mi wiadomo od tutejszej 
ludności pomiędzy pomordowanymi był ksiądz Aeltermann z Mierzeszyna.

8 Wynotowane przez H. Elwarta z protokołu przesłuchań 27.03.1992 r. na terenie Sądu Gdańskiego. Teczka 
oznaczona sygnaturą: tom II s.1/69,dot. Morderstw popełnionych przez hitlerowców w czasie od września 1939 
do stycznia 1940 r. w Nowym Wiecu,pow. kościerski za stodołą Władysława Wysieckiego.
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Świadek Helmut Hartum młynarz ze Skrzydłówka

Na dnie mogiły była wrzucona krowa, a na niej leżały zwłoki około 8 
pomordowanych, wśród których rozpoznałem księdza Aeltermanna. Ja brałem udział w 
zarzucaniu tej mogiły.
…Będąc więziony za odmowę udziału w rozstrzeliwaniu w jednej piwnicy razem z księdzem 
Aeltermannem z Mierzeszyna, spędziliśmy prawie całą noc. Ja proponowałem mu wspólną 
ucieczkę ale odmówił, mówiąc, że jest za stary i powiedział: „Niech się stanie wola Boska”. 
Ja tej nocy uciekłem i ukryłem się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Prawdopodobnie
na drugi dzień po mojej ucieczce księdza rozstrzelali. Komendantem tego więzienia
 w Nowym Wiecu był obersturmfuhrer SS Dreszer.

Świadek Bernard Filipski9

Dowiedziałem się od nieżyjącego Jana Maszke z Nowego Wieca, że w listopadzie 1939 roku 
Niemcy przywieźli z Wolnego Miasta Gdańska księdza Aeltermanna i ze Skarszew Walentego 
Kamińskiego i za stodołą Władysława Wieckiego ich zamordowali. Natomiast
z opowiadania nieżyjącego już Józefa Klinkosza wiem, że ksiądz Jan Aeltermann i Kamiński 
zostali zamordowani przez Bruno Klatta z Przerębskiej Huty, Willi Gasta z Kobyla, Ericha 
Gebauera ze Skarszew i Waltera Heringa z Mirowa.

Świadek Strehlka

W dniu 15 czerwca 1945 roku byłem obecny przy otwarciu drugiej mogiły, z której wydobyto 
dwa trupy. Z obecnych nikt konkretnie ich nie rozpoznał, ale przypuszczam, że chodzi
o zwłoki księdza Aeltermanna z Mierzeszyna. Zwłoki te zostały złożone w trumnie nr 15 jako 
szczątki księdza Jana, a to dlatego, że odpowiadały sylwetce księdza ( wysoki wzrost i otyły),  
jak również dlatego, że na nich była czarna kamizelka z guzikami, zakończona kołnierzem 
zapinanym do tyłu, znaleziono również brunatną buteleczkę.

Świadek Marta Kapanke z d. Richert

W 1939  roku  mieszkałam  w  domu  obok,  w  którym  mieszkał  ksiądz  Jan  Aeltermann.  
Nie  pamiętam  dokładnie  daty  ale  było  to  zaraz  na  początku  wojny  w  1939  roku,  gdy 
widziałam  jak  pod  dom  księdza  Aeltermanna  przyjechał  samochód  z  zamkniętą  budą. 
Widziałam jak z tego samochodu wysiedli Niemcy w mundurach SA, ilu ich było nie wiem. 
Nie  widziałam jak prowadzili  księdza  do tego  samochodu,  ale  widziałam jak samochód 
odjechał. 
Po  wyjeździe  tego  samochodu  księdza  w  domu  już  nie  było.  Po  ok.  tygodniu  ksiądz 
Aeltermann wrócił do domu. Ludzie mówili, że był trzymany w Gdańsku. Po kilku dniach 
znowu  przyjechał  samochód  z  SS-manami  i  aresztowali  księdza  i  jeszcze  innych 
mieszkańców Mierzeszyna.  Ile to nie wiem. Z początku wszystkich trzymano w budynku 
szkoły w Mierzeszynie a następnego dnia samochodem z budą wywieziono ich podobno do 
Nowego Wieca.

9 Zeznania w tomie II-A
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Rozmieszczenie  grobów według dokumentów Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu

Szkic dotyczy ofiar hitleryzmu dokonanego jesienią 1939 roku na mieszkańcach powiatu 
starogardzkiego, kościerskiego i częściowo Wolnego Miasta Gdańska.

    

    Ponieważ straszna zbrodnia dokonana na około 68 ofiarach, w tym na księdzu 
Aeltermannie, miała miejsce na terenie majątku rodziny Wieckich, po powrocie po wojnie do 
swojego majątku pan Władysław Wiecki postanowił w miejscu mordu postawić pomnik. 
Ponieważ z różnych przyczyn nie mógł tego sam dokonać, pozostawił tą sprawę w 
testamencie do wykonania swoim wnukom.

Wolę dziadka wypełnił Bogusław Sulewski syn Malwiny Wieckiej. Pomnik zbudowany 
jest z dużego kamienia dawnej owczarni- niemego świadka zbrodni. Pomnik ufundowany 
został przez rodzinę pana Sulewskiego.  
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Mogiła nr 1 
zawierała

ofiary ze Starej Kiszewy
i Kobyla

ROZMIESZCZENIE GROBÓW ZA STODOŁĄ WIECKICH
Mogiła nr 5 

z nierozpoznanymi 
ofiarami

Mogiła nr 3
Jedna ofiara rozpoznana 
jako mieszkaniec Sobącza

Mogiła nr 4
nie rozpoznano

ofiar

Mogiła nr 2   zawierała ofiary z Mierzeszyna
wśród, których rozpoznano

  Ks. Aeltermanna 
 i Kamińskiego ze Skarszew

stodoła

owczarnia obora 
i stajnia

dom mieszkalny
rodziny Wieckich



 Opracowano na  podstawie monografii ks. J.P. Aeltermanna  napisanej przez  Henryka  
Elwarta przy wykorzystaniu następujących źródeł:

1. Alfons Aeltermann- ST. Adalbertus Kalender 1950.
2. Stachnik F.- Danziger Preisterbuch 1969,s.55-59
3. Schematyzm Diecezji Gdańskiej 1969,s.95.
4. Ksiądz kanonik Moross- listy.
5. Malwina Sulewska- wspomnienia 1992.
6. Leokadia Świeczkowska- wspomnienia 1992.
7. Wyjątki zeznań świadków złożonych przed Okręgową  Komisją Badania   
    Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu
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7. Kazanie Ks. Jana Pawła Aeltermanna
,,Swastyka czy chrześcijański krzyż?”

„Kogo Bóg chce ukarać, tego karze zaślepieniem”
„Wyniosłemu przeciw stoi Bóg, pokornemu daje swoją łaskę”

– tak mówi Pismo Święte.

      Swastyka czy chrześcijański krzyż, z tych słów zrobiliśmy sobie przedmiot rozważań. 
Już słyszę-polityka z ambony. Teraz w katolickim kościele  mówię o tym, co  katolickiego 
kościoła  dotyczy  jest  dla  niego  aktualne,  w  przeciwnym  razie  nie  byłbym  katolickim 
księdzem, nie duszpasterzem mojej parafii i nie byłbym świadomy odpowiedzialności jaka 
na mnie spoczywa.  Swastyka czy krzyż… a więc jednak mowa wyborcza –Nie najpierw 
kazanie a to bo konieczne i celowe. Nie głoszę przecież mowy z okazji jubileuszu będzie to 
więc kazanie wyborcze na czas wyborów. A dlaczego? Ponieważ kościół tego dopuszcza  
i wymaga tego postawa i nastawienie wiernych. Gdzie to napisane? W Dyscyplinie Teologii 
Katolickiej  z roku1901; tam napisane są w drugim tomie na stronie 404 pod nagłówkiem 
„ Obowiązki wyborcy i deputowanych” następujące słowa: Od kiedy w naszych czasach w 
prawie wszystkich państwach naród powołany jest poprzez wybory do udziału we władzy 
rządowej, duże znaczenie ma uwidocznienie wierzącym istniejących obowiązków, zwłaszcza 
gdy w szerokich kręgach istnieje mylny pogląd jakoby nie chodziło w wyborach o SUROWY 
OBOWIĄZEK SUMIENIA z którego spełnienia trzeba odpowiadać przed Bogiem. Że nie 
chodzi tu jedynie o wskazane lecz obowiązkowe postępowanie,  wynika z jednej  strony z 
obowiązku wspierania wspólnego dobra i  unikania jego nadszarpnięcia  a drugiej  strony z 
dużego znaczenia wyborów dla ustawodawstwa a także dla państw i gmin. Ogólne prawo 
wyborcze  pociąga  za  sobą  obowiązek  wyborczy,  tak,  że  grzeszy  ten,  który  bez 
wystarczającego powodu nie  stawia  się  na wybory.  Ciężkiego grzechu dopuszcza  się  ten 
uprawniony,  który  przez  wstrzymanie  się  od  wyborów lub  przez  swój  przykład  staje  się 
przyczyną  tego,  że  źli  wrodzy  kościoła  zostaną  wybrani  lub,  że  złe  ustawy  zostaną 
wprowadzone lub nie zostaną zniesione.  Do parlamentu zostaną wybrani,  tacy ludzie- nie 
mówimy tu znowu o „polityce”, którzy mają różną „ religię”, mówi się zwykle „rozumienie 
świata’. To są przede wszystkim katolicy, ortodoksi ale także tacy co się za nich uważają, 
dalej są katolicy z imienia, katolicy ze świadectwa chrztu i odwróceni od kościoła katolicy, 
którzy jak wiadomo nie są najgorsi ale bywają najbardziej zjadliwymi wrogami kościoła. Są 
też protestanci, ortodoksyjni według zasad swego wyznania, chrześcijańscy zmiennie aż do 
tzw. pobożnych. Potem są tacy, którzy cierpliwie, wyrozumiale i obojętnie odnoszą się do 
religii lecz jeśli chodzi o zagadnienia kościoła katolickiego, wtedy nastawiają się wrogo do 
religii.  Są również tacy,  którzy stworzyli  sobie  zasadę „religia  jest  sprawą prywatną” ale 
praktycznie wszystko co chrześcijańskie zwalczają i lżą i w końcu kierunek, który wyznaje 
bezbożność.  Czy jest  polityką  to  wszystko co  do  tej  pory powiedziałem?  Po zgodnym  
z liczbami zestawieniu: 1-Centrum, 2- niemieccy nacjonaliści, 3-liberałowie,
4- socjaldemokraci, 5- komuniści, teraz pojawił się jeszcze jeden ruch, który przyznaje się  
do swastyki…Znowu program brzmi światopoglądowo „Domagamy się wolności religijnej 
wszystkich  wyznań  w  państwie  tak  dalece  jak  nie  zagraża  ona  jego  istnieniu  lub  nie 
występuje przeciw obyczajowości i moralności germańskiej”. Uczucie pewnej rasy zostaje 
zrobione sędzią dopuszczalności nadanych przez Boga zasad obyczajowych. Jak dalece mają 
wybrani działać światopoglądowo? Te grupy,  wielu powie partie,  mają jak przypuszczam, 
decydować o regułach ślubów, granicach, walucie, cenach itd. o tym oczywiście nie będzie 
mówione ale już tutaj może podlegać decyzji, czy zostanie wyznaczony poseł do Świętego 
Trybunału  lub  czy  będzie  tolerowany  papieski  nuncjusz..a  więc  już  światopoglądowe 
nastawienie.  Dalej  są  do  rozpatrzenia  czysto  kulturowe pytania,  na  przykład:  Czy szkoła 
powinna być wyznaniowa czy światowa, czy w szkole można się modlić, czy lekcje religii 
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będą finansowane przez państwo lub czy tajemnica spowiedzi będzie przed sądem chroniona 
ustawowo.. Wprowadzenie konstytucji wymaga najpierw światopoglądowych podstaw dzięki 
którym  np.  katolicy  nie  zostaną  wykluczeni  z  urzędów.  A  jak  wygląda  to  w  czysto 
gospodarczych pytaniach? Rzemiosło itd Czy nie religijny wybrany będzie się wstawiał za 
tym, że uczeń musi mieć czas na uczestnictwo w mszach świętych? Chciałbym nadmienić 
taryfę płac, czy chce się wspomnieć tu o niedozwolonej polityce? Kto inny jak nie papież 
Leon XIII i Pius XI wyrazili się w swoich pismach o rentach inwalidzkich, opiece chorych i o 
sprawiedliwych wynagrodzeniach. I jeszcze jedno pytanie, kto dał prawo prześladowań? Kto 
zawinił w czasie, że w czasie pruskiej walki kulturowej kościoły były przez lata usuwane a 
księżom nie wolno było przeprowadzać postępowań urzędowych? Zrobił to jakiś naczelnik 
gminy? Nie to parlament, wybrani udzielili się znowu światopoglądowo!
Teraz możemy zwrócić się spokojnie ku ruchowi swastyki, który nazywa się politycznym ale 
i  głęboko  i  kulturowo  dotyczy  katolików,  ponieważ  zawiera  herezje  przeciw  kościołowi 
katolickiemu  i  ponieważ  jest  obowiązkiem  walczyć  z  herezją  oraz  bronić  wiernych  w 
kościele. Powołuję się na naszego biskupa, on przed około ośmiu laty polecił przeczytać list 
pasterski  o  socjalizmie  jako niebezpieczeństwie  dla  katolików,  a  przed  około  trzema laty 
wystosował  list  o  narodowym  socjalizmie,  który  w  pewnych  granicach  określał  jako 
uzasadniony  lecz  w  przesadzie  jako  niebezpieczeństwo  gdyż  zbyt  łatwo  może  zostać 
zakłócony pokój między narodami. Tak 15.12.1931 roku pisał nasz przewielebny ordynariusz: 
„Jako biskup zajmuję się jedynie światopoglądową stroną narodowego socjalizmu. Nie jest 
moim  zadaniem  i  moim  zamiarem  przyjmować  stanowisko  wobec  politycznych  
i  gospodarczych  wymogów  nacjonalizmu,  dopóki  nie  dotykają  one  światopoglądowej  
i  moralnej  strony.  Moje stanowisko jest  wyjaśnione  poprzez  naukę i  wymagania naszego 
kościoła. Tak długo jak założenia i praktyczne działanie nacjonalizmu stoją w sprzeczności 
z wymaganiami chrześcijaństwa i  kościoła katolickiego należy je naturalnie odrzucić. Jest 
dziś  do  oceny  taki  jaki  jest  stojący  w  najostrzejszej  sprzeczności  z  naszymi  katolickimi 
założeniami.  Teraz  będzie  nie  jeden  się  sprzeciwiał:  Przecież  została  wydana  deklaracja 
rządowa, która powinna znaczyć pewne złagodzenia, raz stało się wiadomym jak doszło do 
tych ograniczeń teraz musi zostać zaakcentowane wobec rządu. Jest jeszcze coś innego co się 
tyczy tego ruchu, tego kierunku, myśląc o tym, że np. biskupi w Wielką Sobotę i w Niedzielę 
Wielkanocną skarżą się znowu we łzach, że mądrzy, rozsądni wierni ojczyźnie ludzie zostają 
zwalniani  ze  swych  stanowisk,  ponieważ  byli  katolickimi  urzędnikami  lub  to,  że  zostaje 
naruszane zachowanie własności. Najpierw powinno się oznajmienia przywódców tego ruchu 
w książkach  i  pismach  unieważnić,  myślę  tu  o  książkach  Alfreda  Rosenberga:  „Mit  XX 
wieku” lub „Nowa szata, krew i ziemia” Darra lub o nowej książce Staemmlera „Opieka ras 
w narodowym państwie”. Tak długo jak te książki będą miały znaczenie będzie w tym ruchu 
od katolików wymagane by bronili doktryny występującej przeciw kościołowi i będącej tym 
samym herezją.
Swastyka jest w sprzeczności z Pismem Świętym. Dietrich Eckhart pisał 11 sierpnia 1921 
roku w 64 numerze Narodowego obserwatora: „w strzępy biblię szatana- stary testament”,  
a Alfred Rosenberg pisał: „Raz na zawsze musi zostać usunięty tak zwany stary testament 
jako książka religijna”.
Swastyka jest w sprzeczności z osobą Jezusa Chrystusa. Chrystus został odrzucony, ponieważ 
był Żydem, wielu posuwa się do zaprzeczenia pochodzenia Jezusa od Abrahama by zaliczyć 
go  do  aryjczyków!  A  o  chrześcijaństwie  Rosenberg  wypowiada  się  w  następujący 
sposób(str.203)  ,,widzimy  dzisiaj,  że  najwyższe  wartości  kościoła  rzymskiego  
i  protestanckiego jako negatywny chrześcijanizm nie odpowiadają  naszej  duszy bo stoją  
na  drodze  organicznym siłom nordyckich  narodów,  mają  ustąpić  im miejsca  i  muszą  się 
przewartościować  w  sensie  germańskiego  chrześcijaństwa.  To  jest  sens  dzisiejszych 
poszukiwań”.
To zdanie trzeba powoli dwa razy przeczytać i zastanowić się, że nie jest ono zapomniane,  
że mają zniknąć krucyfiksy a jako namiastka ma wstąpić nauczający duch ognia, bohater  
w najwyższym sensie.” To jest już znane. Swastyka jest w opozycji z kościołem Chrystusa, 
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ponieważ gra się z myślą i przeprowadzeniem Niemieckiego Kościoła Narodowego, biskupi 
w Bawarii powiedzieli na to: „Z tą myślą rozpoczyna się rozpad kościoła. Katolicki znaczy 
ogólnoświatowy, Wschód, Zachód, kontynent i wyspy mają mieszkańców katolików.
Nie  jest  zniszczona  książka  Rosenberga  gdzie  pisał:  „Miliony  tęsknią  za  kościołem 
narodowym,  niemiecki  kościół  może  się  domagać,  żeby  jego  wyznawcy  nie  byli 
poszkodowani  przez  stary kościół  i  ,że  przy klarownym przesunięciu  liczby wyznawców 
otrzyma przyznane potrzebne kościoły”. Nie jest zniszczone ani odwołane zdanie z gazety
„Hakenkreuz”, która ukazała się w Gdańsku w listopadzie 1927 roku „ katolicki Niemiec”, 
to znane zestawienie jest Niemcom wrogie. Niemieccy mężczyźni i niemieckie kobiety są 
ludźmi rozumnymi. Oni potrzebują religii dalekiej od Wschodu i Judaizmu i niemieckiego 
kościoła,  który  będzie  ich  w  głębokiej,  religijnej  wierze  chronił.  Partia  swastyki  będzie 
wspierać wszystkie starania mogące prowadzić do tego celu.” Przeczytajcie także to zdanie 
dwa razy!  Swastyka jest  również w sprzeczności z zasadniczym prawem chrześcijaństwa. 
Miłość  bliźniego jest  głównym przykazaniem Chrystusa.  Gdzie  wymaga się  rasy,  kultury 
rasowej, polityki rasowej? Gdzie jest to napisane? Hitler powiedział według „Narodowego 
obserwatora”  numer  181 z 7 sierpnia  1929 roku w dniach partii  w Norymbergii  „Gdyby 
rocznie  w  Niemczech  rodziło  się  milion  dzieci  z  czego  800 000  najsłabszych  zostałoby 
zlikwidowanych  to  końcowy  wynik  mógłby  wyznaczać  nawet  wzrost  sił”.  Myśli  się 
mimowolnie o mordzie dzieci w Betlejem i widzi zmagania matek. Do tego dochodzi jeszcze 
inne  pozbawienie  miłości.  Znowu  Rosenberg  pisze  „Nowa  Rzesza  będzie  traktowała 
bezdzietne kobiety bez znaczenia czy zamężne jako niepełnowartościowy członek wspólnoty 
narodowej.” Przyjrzyj się również temu zdaniu jeśli z jakiegoś powodu chcesz zostać wolny 
jak  wydawca  tej  książki.  „Nowa  szlachta,  krew  i  ziemia”  rozróżnia  nawet  cztery  klasy 
dziewcząt, jeśli chodzi o trzecią z tych klas to pisze; ”Tym dziewczętom będzie wolno wyjść 
za mąż jeśli zapewniona zostanie ich bezdzietność.” Doświadczeni życiowo ludzie wiedzą co 
to znaczy. A jeszcze w „Narodowym obserwatorze” z 17 maja tego roku jest wskazanie na 
książkę  Staemmlera  „Opieka  ras  w  narodowym  państwie  napisano  ”Ludzie  obarczeni 
ciężkimi  chorobami  dziedzicznymi,  jeśli  są  w  wieku  płodnym,  mają  być  uczynieni 
bezpłodnymi.”  Dosyć  tego.  Powie  ktoś  Błędną  naukę  tego  ruchu  przeciw  mojemu 
katolickiemu kościołowi odrzucę ale myślę o tzw politycznym kierunku i o ruchu i o dobru 
jakie  mógłby  on  zrobić.  Ach  jaki  mądry  się  nagle  zrobiłeś.  Przecież  jesteś  i  zostaniesz 
odpowiedzialny  za  wszystkie  następstwa,  które  wynikną  z  wrogiego  kościołowi 
światopoglądu w czasie działania jakiegoś wybranego lub deputowanego, tak za wszystkie 
następstwa jesteś odpowiedzialny. Stąd wynika dla katolika obowiązek, jak to się wcześniej 
zwało obowiązek sumienia, by w wyborach oddać głos na ludzi, którzy  zupełnie bez oporów 
reprezentują zasady katolickiego kościoła.  Katolik nigdy nie może oddać swego głosu na 
ruch, który kulturowo jest w silnej sprzeczności z nauką kościoła. Te powody zostaną wsparte 
przez jeszcze inną wskazówkę, mianowicie przez to, że właśnie katolicki kościół i katoliccy 
księża są w najgorszy sposób szkalowani.  Nie wolno nam zapomnieć,  że nam, którzy od 
prawie trzydziestu lat na górze w gościńcu urządzaliśmy zebrania, święta, jubileusze itd.  
że teraz nam katolikom zabrania się już przed wyborami tej Sali. A co będzie jeśli zostaną 
wybrani  ludzie  takiej  postawy?  Przemyślcie  to  raz  jeszcze!  Otwórzcie  oczy by zobaczyć 
czego możecie oczekiwać jako katolicy.  Odsunięcie,  czy nie jest  niesłychane,  że jeszcze  
18-tego  na  górze  u  Musala,  wielce  zasłużony  dla  Gdańska  i  gdańskiego  kościoła  prałat 
Sawatzki został w grubiański sposób zwymyślany przez pewnego przybyłego mówcę. Tak 
musi zostać powiedziane jak zostaniemy odsunięci. Myślę, że mogę spokojnie powiedzieć 
bez wywyższania mojej  osoby,  że w ciągu mojej  dwudziestoletniej  tutejszej   działalności 
służyłem w różnorakich sytuacjach radą i czynem tysiącom ludzi różnego wyznania, a teraz 
waży się jakaś urzędowa osoba przed około czternastoma dniami nazywać mnie komunistą 
i ośmiela się jeden mówca z Paglau (Pawłowo) a drugi z Ellerbruch (Olszanka) powiedzieć: 
zostało  już  powiedziane  przez  mundurowych  30  kwietnia  „Jeśli  katolicki  ksiądz  nie 
zaprzestanie polityki to posadzimy mu na dach czerwonego koguta, u przywódcy organizacji 
są już skargi, dzięki którym po wyborach zostanie on wydalony z urzędu.”
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Tak teraz walka odnosi się do katolików; katolików chce się wyłączyć z publicznego życia 
tylko  dlatego,  że  są  katolikami.  To  jest  teraz  faktem.  Pewien  wykształcony  zwolennik 
swastyki wyraził się przed około trzema tygodniami: „utrzymuje się, że katolicki proboszcz
z Mierzeszyna mądrze, bezinteresownie i godnie naśladowania się zasłużył, szkoda, że nie 
będzie mógł ponownie zostać wybrany, tzn. szkoda, że jest katolickim księdzem. Stąd wynika 
niemożność  oddawania  Hołdu  przez  katolika  swastyce,  będącej  pogańskim znakiem oraz 
dezaprobata jego podstaw. Pomyśl sobie, unosisz ramię z opaską, zdejmujesz czapkę przed 
krzyżem  na  wiejskiej  uliczce  i  modlisz  się  „Bądź  pochwalony….”przecież  to  absurd.  
W jednym domu stoi  krucyfiks wśród kwiatów a na domu jest flaga, czy to nie absurd? 
Flaga,  dlaczego  nie,  jako  znak  radości,  tak  narodowa  flaga  dlaczego  nie.  Im  bardziej 
katolicka,  tym  bardziej  miłująca  ojczyznę  z  obowiązku  sumienia.  Dlaczego?  Dlaczego? 
Dlaczego? Pytam zawsze dlaczego na fladze nie umieszcza się krzyża Chrystusa? Dlaczego? 
Ach jak pięknie byłoby gdyby ludzie pozdrawiali jeden drugiego, podobnie tak jak katolicy 
w  szczególny  sposób  pozdrawiają  Chrystusa,  ach  jak  byłoby  pięknie  gdyby  ludzie 
pozdrawiali się:

Wiwat Chrystus!
Święty Krzyżu bądź naszą flagą
W walce i każdym nieszczęściu
Który nas przebudzasz, który nas upominasz
Być ci wiernym aż do śmierci
Bądź uwielbiony przez usta i serce,
Krzyżu Chrystusa mego Pana.

         Wasz proboszcz Aeltermann, dziekan.
Tłum. Adam Dąbrowski- Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku

                                   Oryginalny tekst kazania Ks. Jana Pawła Aeltermanna
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  Oryginalny tekst kazania ks. Jana Pawła Aeltermanna
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8. Komentarz do kazania Pana Piotra Szubarczyka IPN – Oddział Gdańsk

Przesłanie  księdza Jana Pawła Aeltermanna10

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie
Panie i Panowie
Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna

Będę mówił o przesłaniu ks. Jana Pawła, jakie pozostawił swym współczesnym i ich 
następcom - także nam - świadectwem swej męczeńskiej śmierci, w zachowanym szczęśliwie 
kazaniu  z  roku  1933,  we  fragmencie  testamentu  z  roku  1939,  w  zapamiętanych  przez 
świadków wypowiedziach. Przedtem chciałbym krótko przypomnieć życie tego niezwykłego 
kapłana.
Ksiądz Johannes Paul Aeltermann urodził się 26 czerwca 1876 r. w Gdańsku jako najstarsze z 
siedmiorga dzieci Elisabeth Anny z domu May i Franza Aeltermanna, mistrza szewskiego.
Może kogoś z tu obecnych, zwłaszcza gości z Niemiec, dziwi polska wersja imion na tablicy 
pamiątkowej i w nazwie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Aeltermanna. Zapewniam, że 
nie  wynika  ona  z  chęci  “spolszczenia”  kapłana,  który przecież  Polakiem nie  był.  Piękna 
historia życia Ks. Aeltermanna budzi natomiast u Polaka skojarzenia z innym Janem Pawłem, 
którego Niemcy nazywają Johannes Paul Zweite... Myślę, że Ks. Aeltermann, niezależnie od 
tego, jak byśmy go nazwali – czy Johannes Paul, czy Jean-Paul, czy Juan Pablo, czy Jan 
Paweł – pozostanie zawsze ten sam i zarówno Niemcy jak i Polacy mogą być z niego dumni.
16  lipca  1876  r.  został  ochrzczony  w  pięknym  kościele  barokowym  św.  Mikołaja  przy 
obecnej  ulicy Świętojańskiej  w Gdańsku. To jeden z kilku kościołów gdańskiej  Starówki, 
szczęśliwie  ocalonych  przed sowieckim barbarzyństwem w roku 1945.  Ksiądz  proboszcz 
Magnus Bruski,  który umiał  trochę po rosyjsku, wytłumaczył  żołnierzom i ich oficerowi, 
którzy przyszli,  by podpalić świątynię i zabić znajdujących się tam ludzi, że jest ona pod 
wezwaniem św. Mikołaja na cześć cara Rosji... Udało się.
Po  latach  w  tym  samym  kościele  będą  się  kształcić  u  ojców  dominikanów,  z  ojcem 
Ludwikiem  Wiśniewskim  na  czele,  kadry  antykomunistycznej  opozycji,  która  pokieruje 
wielkim  strajkiem  roku  1980.  Widać,  że  Duch  Święty  ma  szczególną  pieczę  nad  tym 
kościołem.
Jan  Paweł  uczył  się  najpierw  w  gimnazjum  w  Gdańsku,  potem  w  Chełmnie,  gdzie  z 
wyróżnieniem zdał maturę w roku 1899. Po studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie 
uzyskał święcenia kapłańskie 13 marca 1904 r. Był wikarym w Debrzynie, Tucholi, Jeleńczu, 
Sulęczynie,  Nieżywięciu,  Grucznie,  Lęborku  i  Starogardzie.  Latem  1912  r.  osiadł  jako 
proboszcz w parafii katolickiej w Mierzeszynie (niem. Meisterswalde), z kościołem filialnym 
w Przywidzu, która od 1920 r. znalazła się w granicach Wolnego Miasta Gdańska (katolicy 
stanowili tu 39% ludności), objętego od 1922 r. osobną administracją apostolską, a od 1925 r.  
nowo erygowaną diecezją gdańską. Ks. Aeltermann został dziekanem jednego z 5 dekanatów 
diecezji gdańskiej.
Nieustraszony  przeciwnik  ideologii  narodowosocjalistycznej,  którą  uznał  za  sprzeczną  z 
kardynalnymi  zasadami  katolickiej  teologii  moralnej,  gorliwy  kapłan,  duszpasterz. 
Szykanowany  przez  władze  WMG  i  bojówki  partii  hitlerowskiej.  22  listopada  1939  r. 
zamordowany, wraz z grupą ponad 50 Polaków, w Nowym Wiecu, położonym w sąsiedniej 
gminie Skarszewy. Od roku, staraniem obecnego tu Pana Bogdana Sulewskiego, w Nowym 
Wiecu, w majątku Wieckich, na terenie którego Niemcy zamordowali ks. Aeltermanna i grupę 
Polaków, stoi pomnik pomordowanych a przy nim wielki krzyż. Po ekshumacji w czerwcu 
1945  r.  śmiertelne  szczątki  ks.  Aeltermanna  zostały  pochowane  uroczyście  na  cmentarzu 
przykościelnym w Mierzeszynie.

10 Wygłoszone podczas konferencji z okazji nadania Szkole Podstawowej w Mierzeszynie imienia ks. Jana 
Pawła Aeltermanna – 13 października 2003 r. w kościele św. Bartłomieja w Mierzeszynie.
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Kiedy ks. Aeltermann był wikarym w Starogardzie, w roku 1911, zdarzyła się rzecz dla niego 
bardzo  przykra  i  zarazem  wielce  wymowna.  Oto  bowiem  w  pelplińskim  “Pielgrzymie”, 
szacownym  piśmie  o  ogromnych  zasługach  dla  języka,  kultury  i  polskiego  Kościoła 
katolickiego  na  Pomorzu  w  okresie  zaborów,  ukazał  się  artykuł  o  księżach  niemieckich, 
którzy  nie  szanują  tożsamości  narodowej  i  próbują  germanizować  wiernych  –  Polaków, 
zwłaszcza  dzieci.  Wśród  wymienionych  znalazło  się  także  przez  pomyłkę  nazwisko  ks. 
Aeltermanna. W sumie, wydawać by się mogło, rzecz błaha. Parafianie wiedzieli przecież, 
jaki  jest  ks.  Aeltermann,  a  taka  wzmianka mogła  w ostatecznym rachunku przynieść  mu 
nawet korzyści,  ponieważ mogła spowodować przychylność niemieckich władz cywilnych 
dla  młodego  księdza.  To  jednak  nie  były  żadne  argumenty  dla  ks.  Jana  Pawła.  Zażądał 
sprostowania,  a  gdy  to  nie  pomogło,  podał  “Pielgrzyma”  do  sądu  w  Starogardzie.  W 
kolejnym  numerze  “Pielgrzym”  pisze,  iż  nie  godzi  się  księdzu  katolickiemu  podawać 
katolickie pismo do sądu, nawet jeśli ma “trochę racji”... To chyba wystarczyło, bo w aktach 
ks.  Aeltermanna  nie  znajdujemy już  żadnej  wzmianki  o  tej  sprawie.  Nawiasem mówiąc, 
wygląda na to, że mimo upływu prawie stu lat, sprostowania prasowe pozostają do dziś takie 
same, nawet jeśli dotyczą uznanych gazet...
Mijają  lata  i  oto  pod  datą  15  kwietnia  1935  r.  odnajdujemy  w  aktach  dramatyczne 
sprawozdanie dla Konsystorza gdańskiego księży Feliksa Głowienki,  proboszcza z Trąbek 
Wielkich (Trampken) i Roberta Wohlfeila, proboszcza z Kłodawy Gdańskiej (Kladau), którzy 
w sobotę przed południem, 13 kwietnia 1935 r. przybyli do Mierzeszyna, do ks. Aeltermanna, 
by się z nim przywitać po jego powrocie z aresztu, gdzie był osadzony za “obrazę Hitlera”. 
Zobaczyli  tam groźne zbiegowisko,  mężczyzn w uniformach SA i  po  cywilnemu,  którzy 
wołali ze złością do ks. Aeltermanna: “Pollack! Pollack!” i demonstrowali swoje złe zamiary 
wobec kapłana, obrzucając dom parafialny kamieniami. Paradoksalne: w oczach niektórych 
Polaków w roku 1911 germanizator, w oczach niektórych Niemców w roku 1935 – Polak. 
Jedni i drudzy mylili się. Był zawsze sobą, niezależnie od okoliczności.
Na  wiele  lat  przed  śmiercią  ks.  Aeltermann  spisał  swój  testament  –  Mein  letzter  Wille. 
Ostatnia zachowana wersja pochodzi z 17 czerwca 1939 r. O ile wcześniejsze zawierały tylko 
szczegółowy podział skromnego majątku księdza, o tyle w roku 1939 dostrzegamy tam nowy 
zapis, o zupełnie innym charakterze, nie pasującym do rzeczowego wywodu, odnoszącego się 
do majątku. Ksiądz Jan Paweł pisze: Katholiken! Bleibt treue Kinder der heiligen römisch – 
katolischen Kirche und seit einig! (Katolicy! Zostańcie wiernymi dziećmi świętego rzymsko 
– katolickiego Kościoła i bądźcie zgodni!). Oto przesłanie, na kilka miesięcy przed śmiercią. 
Bądźcie wierni Kościołowi katolickiemu i bądźcie zgodni, czyli: nie dajcie się podzielić. Aby 
zrozumieć,  jak  ważne  i  dramatyczne  było  to  wezwanie,  wystarczy  przytoczyć  fragment 
wypowiedzi  Alfreda  Rosenberga,  jednego  ze  skazanych  na  śmierć  w  Norymberdze: 
“Widzimy  dzisiaj,  że  najwyższe  wartości  Kościoła  rzymskiego  i  protestanckiego  jako 
negatywny chrześcijanizm nie odpowiadają naszej duszy, bo stoją na drodze organicznym 
siłom nordyckich narodów, mają ustąpić im miejsca i muszą się przewartościować w sensie 
germańskiego chrześcijaństwa. To jest sens dzisiejszych poszukiwań [...]. Miliony Niemców 
tęsknią za kościołem narodowym; niemiecki kościół może się domagać, żeby jego wyznawcy 
nie  byli  poszkodowani  przez  stary  kościół,  i  że  przy  klarownym  przesunięciu  liczby 
wyznawców nowy kościół otrzyma przyznane potrzebne kościoły”. To złowroga zapowiedź 
organizacji  jakiegoś  “nowego”,  koszmarnego  Kościoła  niemieckiego,  który  ma  powstać 
kosztem  Kościoła  powszechnego,  uniwersalnego,  Chrystusowego.  O  “ewangelię”  tego 
“nowego” kościoła lepiej nie pytać... Ks. Aeltermann cytuje też naśladowców Rosenberga z 
gdańskiego szmatławca zatytułowanego “Hakenkreuz”, którzy pisali: ,,(Katolicki Niemiec)”. 
To znane zestawienie jest Niemcom wrogie. Niemieccy mężczyźni i niemieckie kobiety są 
ludźmi  rozumnymi.  Oni  potrzebują  religii  dalekiej  od  Wschodu  i  judaizmu.  Potrzebują 
niemieckiego  kościoła,  który  będzie  ich  w  ich  głębokiej  religijnej  wierze  chronił.  Partia 
swastyki będzie wspierać wszystkie starania mogące prowadzić do tego celu”.
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Jak widać, wezwanie do wierności Kościołowi rzymsko – katolickiemu w tych warunkach 
było równoznaczne z wezwaniem do heroizmu. Ks. Aeltermann wymagał tego – w godzinie 
ostatecznej próby – przede wszystkim od siebie.
Najważniejsze zachowane myśli ks. Aeltermanna zawiera jednak wydana w maju 1933 r.  
i  kolportowana  na  terenie  Mierzeszyna  obszerna  ulotka  zatytułowana  “Hakenkreuz  oder 
Christenkreuz?“ (Swastyka czy krzyż chrześcijański?). Data wydania – 21 maja 1933 r. – nie 
była  przypadkowa.  Tydzień  później  odbyły  się  pierwsze,  po  dojściu  Hitlera  do  władzy, 
wybory do parlamentu Wolnego Miasta Gdańska – Volkstagu. Wybory na terenie Wolnego 
Miasta Gdańska, więc także na terenie parafii Meisterswalde. Narodowi socjaliści uzyskali w 
tych wyborach 107.619 głosów (49,88% wszystkich głosów, 38 mandatów).  W kolejnych 
wyborach będzie jeszcze gorzej,  uzyskają władzę absolutną.  Zdumiewające jest  to,  że ks. 
Aeltermann  miał  odwagę  nazwać  swoje  wystąpienie  “kazaniem  przedwyborczym” 
(Wahlpredigt),  narażając  się  nie  tylko  na  szykany  ze  strony  fanatycznych  zwolenników 
Hitlera, ale także na zarzuty mieszania Kościoła do polityki. To poważny zarzut,  także w 
naszych czasach. Ale on wiedział, że nie ma się już na co oglądać i dzielić włos na dwoje. 
Swoje “kazanie przedwyborcze” wyjaśnił w najprostszy możliwy sposób:       
  ,, Już słyszę: - A więc polityka z ambony...  Nun, in der katholischen Kirsche rede ich nur 
über daß, was die katholische Kirche angeht...
Owszem, w Kościele katolickim mówię tylko o tym, co Kościoła katolickiego dotyczy, co 
właśnie  wynika  z  potrzeby  chwili,  ponieważ  inaczej  nie  byłbym  księdzem  katolickim, 
duszpasterzem moich parafian, świadomym odpowiedzialności, którą na mnie nałożono.
Swastyka czy krzyż Chrystusowy?
    Ależ to przecież mowa przedwyborcza! – powiedzą.  Nie prędzej kazanie przedwyborcze, 
ponieważ jest ono nieodzowne. Wszak na jubileuszu nie wygłaszam mowy żałobnej, a na  
I Komunii Świętej nie mówię o jubileuszu, więc na czas wyborów - kazanie przedwyborcze.
Ale dlaczego? Ponieważ zezwala na to Kościół, ponieważ on to nakazuje i ponieważ wymaga 
tego postawa i nastawienie wiernych.
We wstępie do swego kazania ks. Aeltermann umieścił dwa cytaty z Pisma Świętego:
“Wen Gott strafen will, den schlägt Er mit Blindheit“ (,,Kogo Bóg chce ukarać, tego razi 
ślepotą” ) oraz “Dem Hochmütigen wiedersteht Gott, dem Demütigen gibt Er seine Gnade“ 
(,,Butnemu przeciw stoi Bóg, pokornemu daje swą łaskę”).
Drugi cytat pochodzi z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła: “A wszyscy obleczcie się 
wzajemnie względem siebie w pokorę, bo Bóg wyniosłym się sprzeciwia, a łaskę daje 
pokornym” (1 Piotr, 5.5). Podobnie jest w Księdze Przypowieści: “Przed zgubą idzie pycha, a 
przed upadkiem duch się wynosi” (Przyp. 16.18); “Za pysznym chodzi poniżenie, a 
pokornego duchem ogarnie chwała '' (Przyp. 29.23).
Pierwszy cytat zwraca tu jednak szczególną uwagę. Niby powszechnie znany (w powszechnie 
znanej wersji: “Kogo Bóg chce ukarać, rozum mu odbiera”), ale do czego się tu odnosi?
W Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju (Gen. 19.11) dwaj aniołowie Boscy rażą ślepotą 
sodomitów,  na  krótko  przed  zagładą  Sodomy  i  Gomory  (por.  Pismo  Święte  Starego 
Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka TJ.  Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 
Kraków 1956. Wyd. II poprawione, ss. 28-29). Podobnie w Księdze Powtórzonego Prawa 
(Powt. 28.28): “Niechaj cię skaże Pan odejściem od rozumu i ślepotą, i szaleństwem”), jw., s. 
209.
Postawienie tej myśli na początku kazania jest zdumiewająco trafną zapowiedzią przyszłych 
losów III Rzeszy, współczesnej Sodomy i Gomory, wypowiadającej posłuszeństwo Bożym 
przykazaniom miłości Boga i bliźniego!
Cytat  ze  św.  Piotra  o  bucie  i  pokorze  to  kontynuacja  i  dopełnienie  myśli  zawartej  w 
pierwszym  cytacie.  Zapowiedź  upadku  pychy  i  buty  -  tak  charakterystycznych  dla 
hitlerowskiej  retoryki  – i  wyrastających z  niej  niegodziwości  -  retoryki  cytowanej  przez  
ks. Aeltermanna w dalszej części kazania.
Podziw budzi takie wnikliwe spojrzenie - na 10 lat przed Stalingradem, na 12 lat przed 
niemiecką Apokalipsą końca wojny: tragedią “Wilhelma Gustloffa”, na którym umierały 
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cztery tysiące przerażonych niemieckich dzieci, bezsensowną śmiercią tysięcy dzieci 
z Volksturmu, wysyłanych na śmierć przez szaleńca; na 13 lat przed wyrokiem 
norymberskim! Ks. Aeltermann uświadamia mierzeszyńskim parafianom ich obowiązki, 
posługując się cytatami z “Teologii moralnej“ Göpferta z roku 1901:
“Skoro  w  naszych  czasach  niemal  we  wszystkich  państwach  naród,  poprzez  wybory, 
powołany  jest  do  udziału  w  rządach,  duże  znaczenie  ma  uświadomienie  wyborcom 
wierzącym  ich  obowiązków,  zwłaszcza  gdy  w  szerokich  kręgach  istnieje  mylny  pogląd, 
jakoby nie chodziło w wyborach o surowy obowiązek sumienia, z którego spełnienia trzeba 
odpowiadać  przed  Bogiem.  Są  tacy,  którzy  stworzyli  sobie  zasadę:  “religia  jest  sprawą 
prywatną”, ale praktycznie wszystko co chrześcijańskie zwalczają i lżą.”.
Czy  jest  polityką  to  wszystko,  co  do  tej  pory  powiedziałem?  –  pyta  retorycznie  
ks. Aeltermann.
Następnie  przechodzi  do  analizy nowego  ruchu politycznego  –  “ruchu swastyki”,  jak  go 
nazywa.  Cytuje  jego  program:  “Domagamy  się  wolności  religijnej  wszystkich  wyznań  
w  państwie;  tak  dalece,  jak  nie  zagraża  ona  jego  istnieniu  lub  nie  występuje  przeciw 
obyczajowości  i  moralności  rasy  germańskiej”.  Poczucie  rasy  zostaje  uczynione  sędzią 
dopuszczalności nadanych przez Boga zasad obyczajowych? – pyta kapłan. Jak dalece będą 
mogli wybrani w wyborach działać, kierując się takimi kryteriami? Czy w szkole będzie się 
jeszcze można modlić? Czy tajemnica spowiedzi będzie przed sądem chroniona ustawowo? 
Czy katolicy  nie  zostaną  wykluczeni  z  urzędów?  Czy niereligijny  wybrany przez  ciebie 
deputowany  z  partii  swastyki  będzie  się  wstawiał  za  tym,  że  uczeń  musi  mieć  czas  na 
uczestnictwo we Mszy Św.?
Ruch swastyki nazywa się politycznym, ale głęboko religijnie i kulturowo dotyczy katolików, 
ponieważ zawiera herezje  przeciw Kościołowi katolickiemu i  ponieważ jest  obowiązkiem 
walczyć z herezją oraz chronić wiernych w Kościele.
Aby  partia  swastyki  mogła  występować  w  wyborach,  powinna  najpierw  -  zdaniem  ks. 
Aeltermanna - unieważnić publiczne wypowiedzi przywódców tego ruchu w książkach i w 
pismach. Jako przykłady podaje książki Alfreda Rosenberga: “Mit XX wieku” Darra “Nową 
szlachtę, krew i ziemię”, Staemmlera “Opiekę ras w narodowym państwie”.
Tak  długo  –  powiada  -  jak  te  książki  będą  miały  znaczenie,  naziści  będą  od  katolików 
wymagali,  by  bronili  doktryny  występującej  przeciw  Kościołowi.  Swastyka  jest  
w sprzeczności z Pismem Świętym.
Ks.  Aeltermann  śledził  wypowiedzi  nazistów,  był  nimi  do  głębi  wstrząśnięty.  Cytuje  je  
w swoim kazaniu, by wstrząsnąć sumieniem:
Dietrich Eckhart w “Völkischer Beobachter”: “w strzępy biblię szatana, Stary Testament”.
Alfred Rosenberg: ,,Raz na zawsze musi zostać usunięty tak zwany Stary Testament jako 
książka religijna”.
Swastyka jest w sprzeczności z osobą Jezusa Chrystusa – mówi ks. Aeltermann. - Chrystus 
został  odrzucony,  ponieważ  był  Żydem.  Wielu  posuwa  się  do  zaprzeczenia  pochodzenia 
Jezusa  od  Abrahama,  by zaliczyć  go  do  Aryjczyków!  Jest  więc  tu  także  jednoznaczne  i 
bezwarunkowe potępienie antysemityzmu, który był przyczyną holocaustu.
Swastyka  jest  również  w  sprzeczności  z  zasadniczym  prawem  chrześcijaństwa.  Miłość 
bliźniego jest głównym przykazaniem Jezusa. Tam, gdzie wymaga się rasy, kultury rasowej, 
polityki rasowej, nie ma miłości bliźniego.
Ks. Aeltermann jest zasadniczy i nie pozwala na wykręty: “Dosyć tego. Powie ktoś: <Błędną 
naukę  tego  ruchu  przeciw  mojemu  katolickiemu  Kościołowi  odrzucę,  ale  myślę  
o politycznym kierunku i o dobru, jakie mógłby on uczynić dla Niemiec>.
Ach  jaki  mądry  się  nagle  zrobiłeś.  Przecież  będziesz  odpowiedzialny  za  wszystkie 
następstwa,  które  wynikną  z  wrogiego  Kościołowi  światopoglądu  w  czasie  działania 
wybranego przez ciebie deputowanego. Za wszystkie następstwa jesteś odpowiedzialny! Stąd 
wynika dla katolika obowiązek sumienia, by w wyborach oddać głos na ludzi, którzy szanują 
zasady katolickiego Kościoła. Katolik nie może oddać swego głosu na ruch, który kulturowo 
jest w silnej sprzeczności z nauką Chrystusa”.
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“Myślę – mówi ks. Aeltermann - że mogę spokojnie powiedzieć, bez wywyższania mojej 
osoby,  że  w  ciągu  mojej  ponad  dwudziestoletniej  tutejszej  działalności  służyłem  
w różnorakich sytuacjach radą i czynem tysiącom ludzi różnego wyznania, a teraz waży się 
jakaś urzędowa osoba nazywać mnie komunistą i ośmiela się pewien mówca w Pawłowie 
(Paglau) powiedzieć: <Jeśli ten katolicki ksiądz nie zaprzestanie polityki, to posadzimy mu na 
dach czerwonego kura>. Tak. Teraz walka odnosi się do katolików.
Stąd  –  powiada  -  wynika  niemożność  oddawania  hołdu  przez  katolika  swastyce  będącej 
pogańskim znakiem oraz dezaprobatą podstaw naszej wiary”.

107.619 głosów na nazistów w wyborach z roku 1933. Czy kazanie ks. Aeltermanna 
było  głosem  wołającego  na  puszczy?  Nikt  nie  jest  prorokiem  między  swymi.  Zresztą, 
sodomici i tak nie słuchali proroków...

Hans  Fritzsche,  jeden  z  21  oskarżonych  w  procesie  norymberskim,  powiedział 
prokuratorom alianckim i sowieckiemu w ostatniej mowie przed ogłoszeniem wyroku:
“Wy, którzy nas oskarżacie, jesteście zdruzgotani ogromem zbrodni, choć nie spodziewaliście 
się  niczego dobrego po Hitlerze.  Spróbujcie  ocenić uczucia tych,  którzy spodziewali  się  
po Hitlerze wiele dobrego, lecz zostali zdradzeni”.
To bardzo zgrabnie i inteligentnie sformułowany paradoks. Zarówno Anglosasi jak i Francuzi 
bardzo sobie cenią inteligentne i błyskotliwe wypowiedzi, oparte na paradoksach. Pełno ich w 
przemówieniach ich przywódców. Być może tą wypowiedzią Fritzsche ujął sobie sędziów  
i dlatego był jednym z trzech uniewinnionych w procesie.
Byłoby bardzo źle, gdyby Niemcy, idąc śladem Fritzschego, w ten sposób usprawiedliwiali 
zło,  które się  przecież dokonało nie rękami Hitlera,  lecz setek tysięcy jego zwolenników. 
Przecież  to  nie  Hitler  zamordował  ks.  Aeltermanna,  lecz  członkowie  Einsatzgruppe  oraz 
członkowie  miejscowego  Selbstschutzu,  kierowani  przez  Günthera  Modrowa,  właściciela 
majątku spod Skarszew – w tym samym powiecie kościerskim, w którym leży Nowy Wiec, 
miejsce, gdzie zamordowano ks. Aeltermanna. Czy mogli tego nie robić? Tak, oczywiście, 
mogli odmówić zabijania sąsiadów. Jeden z nich tak zrobił. Ale inni nie odmówili. Znamy ich 
nazwiska.  To byli  sąsiedzi księdza Aeltermanna i  zamordowanych z nim Polaków: Bruno 
Klatt z Przerębskiej Huty, Willi Gast z Kobyla, Erich Neubauer ze Skarszew, Walter Bering 
z  Mirowa,  Ernest  Hann sołtys  z  Wysina,  także Gert  i  Koch z Gdańska.  Dlatego bardziej  
przekonuje mnie i skłania do optymizmu nie błyskotliwy paradoks Fritzschego, lecz często 
cytowane dziś w niemieckiej publicystyce prasowej i telewizyjnej zdanie:
Wir sind verantwortlich nicht nur für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht  
tun  –  Jesteśmy odpowiedzialni  nie  tylko  za  to,  co  czynimy,  lecz  także  za  to,  czego  nie 
czynimy. Można też tłumaczyć: ...lecz szczególnie za to, czego nie czynimy.
Ksiądz Aeltermann nie chciał być odpowiedzialny przed Bogiem za to, czego nie uczyniłby. 
Nie chciał być odpowiedzialny za grzech zaniechania. Dlatego wybrał heroiczną drogę. Okres 
od opublikowania kazania “Hackenkreuz oder Christenkreuz” do śmierci w Nowym Wiecu 
to sześć i pół roku życia w nieustannym zagrożeniu i niepewności: może przyjdą właśnie 
dzisiejszej nocy? Do tego pogarda ze strony części rodaków, którzy nie sięgali wyobraźnią 
tak daleko jak on.

Wiele  razy  zadawałem  sobie  pytanie,  co  czuł  w  momencie,  gdy  już  na  pewno 
wiedział, że śmierć jest nieuchronna? Czy próbował ratować życie przez ucieczkę? Przecież 
było wielu takich, którzy go szanowali i którzy by mu pomogli. Mógł skutecznie ukryć się w 
Gdańsku,  gdzie  miał  rodzinę.  Zachowała  się  relacja  Helmuta  Harthuna  ze  Skrzydłowa – 
Niemca, który odmówił udziału w mordach:          
“Będąc  uwięzionym,  za  odmowę  udziału  w  działaniach  Selbstschutzu,  w  jednej  piwnicy 
razem  z  księdzem  Aeltermannem  z  Mierzeszyna,  spędziłem  z  nim  prawie  całą  noc  
na rozmowie. Proponowałem mu wspólną ucieczkę, ale odmówił, mówiąc: <Niech się stanie 
wola  Boska>.  Ja  tej  nocy  uciekłem i  ukryłem  się  na  terenie  Wolnego  Miasta  Gdańska. 
Następnego dnia po mojej ucieczce księdza rozstrzelali”.
A więc śmierć świadoma, świadome męczeństwo. Męczeństwo w chrześcijańskiej tradycji 
to śmierć za wiarę albo za chrześcijańską moralność. W Kościele katolickim męczeństwo 
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nadaje widzialną postać świętości Kościoła, która jest wyrazem łaski Boga. Tradycja 
teologiczna przypisuje męczeństwu taką samą moc, jaką ma chrzest. Męczennik to świadek 
Chrystusa. Śmierć męczeńska dla katolika jest wyrazem łaski Bożej w człowieku. 
Wypowiedziane przez księdza Aeltermanna słowa “Niech się stanie wola Boska” były więc 
w istocie pragnieniem męczeństwa i pragnieniem pokonania przez to męczeństwo zła, które 
się dokonywało za sprawą jego rodaków - zaślepionych zbrodniczą ideologią.
             W tym samym czasie, jesienią 1939 r., został zamordowany polski kapłan, 
Ks. Henryk Szuman, proboszcz z kościoła św. Mateusza w Starogardzie, 30 km od 
Mierzeszyna. Ks. Aeltermann był w młodości, jak pamiętamy, wikarym w tym samym 
kościele. 
Ks. Szuman jest postacią przewodnią procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy polskich 
męczenników czasu II wojny światowej, rozpoczętego 17 września. Zachowały się listy, 
w których widzimy to samo, co u księdza Aeltermanna heroiczne pragnienie. Trzy lata przed 
wybuchem wojny pisał do swojego wychowanka, wówczas diakona, Janka Sajewicza: 
“Ufam, że będziesz kapłanem według Serca Bożego. Módl się i za mnie, bym takim był, 
a gdyby była taka wola Boża, nieustraszonym męczennikiem [...]. Mam wrażenie, że kres 
mojego życia już się zbliża - nie z powodu wieku, mam lat 54, lecz w idących katastrofach”.

Katastrofa  nadeszła  1  września  1939 r.,  a  5  września  ks.  Szuman pisał  do  swojej 
siostry Wandy: “Kochana Moja Siostrzyczko. Piszę słowa te na wszelki wypadek, może jako 
ostatnie do Ciebie. Niech Ci Bóg błogosławi w dalszym życiu [...]. Wiedz, że brat Twój byłby 
szczęśliwy, gdyby mi było danem umrzeć za Wiarę i Ojczyznę. Lecz proszę Boga, by męka 
długo nie trwała, bom słaby fizycznie i nerwy mam stargane”.
Ksiądz  Szuman umierał  za  Wiarę  i  Ojczyznę.  W chwili  śmierci  wykrzyknął  “Niech żyje 
Chrystus Król. Niech żyje Polska!”. Dla naszych rodaków, umierających nad dołami Piaśnicy 
i Szpęgawska, w Dolinie Śmierci była to wielka pociecha. Z zachowanych relacji wiemy,  
że  często  ich  ostatnie  słowa,  kierowane do zabójców, wypowiadane były po niemiecku,  
by tamci je rozumieli: “Es lebe Polen!” (Niech żyje Polska!).
Co czuł w godzinie śmierci ks. Aeltermann? Myślę, że mimo wielkiej  wiary,  jego śmierć 
przepełniona była goryczą i poczuciem osamotnienia. Ale nie poczuciem beznadziejności.
Ks.  Henryk  Szuman  umierał  wraz  z  siedmioma  towarzyszami.  Był  wśród  nich  młody  
ks. Hubert Reszkowski, którego ks. Henryk podnosił na duchu przed śmiercią słowami: “Nie 
lękaj  się,  za  chwilę  będziemy  w  domu  Ojca”.  Brat  księdza  Szumana,  wybitny  polski 
psycholog  z  UJ  w Krakowie,  prof.  Stefan  Szuman,  napisał  pod wrażeniem wiadomości  
o śmierci Henryka:
              Bo idąc w zaświat nikt swych dróg nie kończy,
              A coś Ty związał, tego nie rozłączy
              Śmierć ni mogiła

Ks. Aeltermann, jak wynika z relacji świadka, umierał rankiem 22 listopada 1939 r. 
razem  z  Polakiem,  Walentym  Kamińskim  ze  Skarszew.  Jakie  były  ich  ostatnie  słowa?  
Myślę,  że za sprawą ks.  Jana Pawła nie były to słowa zwątpienia i  rozpaczy,  lecz słowa 
nadziei. W obliczu śmierci człowiek staje bezbronny jak dziecko. Słowa modlitwy, znane od 
dziecka, nauczone przez matkę, słowa niemieckie i polskie splotły się nad tym grobem w 
modlitwie za tych, którzy zostają, by nigdy więcej nie zaznali nienawiści, która zabija.
Jestem głęboko wzruszony, że mogłem mówić o ks. Aeltermannie w kościele,  w którym  
on przed laty cierpliwie tłumaczył swoim parafianom:
,,Unosisz ramię z opaską ze swastyką, zdejmujesz czapkę przed krzyżem na wiejskiej uliczce 
i modlisz się: (Bądź pochwalony...) To przecież szyderstwo!”
W tym samym kościele, w którym przed laty rozbrzmiewały jego akty strzeliste:

             ,,Heiliges Kreuz, sei unsere Fahne
              In dem Kampf und jeder Not”.
              Święty krzyżu bądź naszą flagą
             W walce i w każdym nieszczęściu”.
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Laudacja
Księże Janie Pawle
Byłeś samotny w godzinie śmierci, bo wielu twoich rodaków uważało za zbawcę swojego 
narodu wielkiego zbrodniarza, który przyniósł nieszczęście narodom świata i łzy milionów 
matek na całym świecie.

Księże Janie Pawle
Umierałeś samotnie, niezrozumiany przez Twoich rodaków, którzy uważali, że skoro jesteś 
przyjacielem Polaków, to nie jesteś prawdziwym Niemcem.

Księże Janie Pawle
Byłeś samotny, bo powiedziałeś: Albo hakenkreuz albo krzyż Chrystusowy. Wielu myślało 
podobnie, lecz bało się i odsunęli się od ciebie..

Księże Janie Pawle
Umierałeś z bólem w sercu, bo widziałeś oczyma duszy ogrom nieszczęść, który spadnie na 
narody, także na Twój naród.

Księże Janie Pawle
W kazaniu do parafian w Mierzeszynie przypomniałeś słowa Pisma Świętego: „Gdy Pan Bóg 
chce człowieka ukarać, zsyła na niego ślepotę”. Widziałeś wokół siebie ślepych i prosiłeś 
Pana Boga by przejrzeli na oczy. Lecz zło dokonało się, by dobro mogło zwyciężyć.

Księże Janie Pawle
W kazaniu do parafian  w Mierzeszynie przypomniałeś słowa Piotra Apostoła: „ Butnemu 
przeciw staje Bóg, pokornemu zsyła swą łaskę”. Ukarałeś pychę i pogardę dla ludzi, by 
nagrodzić pokorę i dobro.

Księże Janie Pawle
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie wybrali cię na PATRONA. Chcemy być tak 
dzielni jak Ty i tak jak Ty szlachetni.

Księże Janie Pawle
Przyrzekamy zachować pamięć o Twoim męczeństwie i wierność Twojej nauce. Niech dobry 
Bóg pozwoli nam wytrwać w tych przyrzeczeniach.

Przez Chrystusa Pana naszego
Amen.

Piotr Szubarczyk
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9. LIEBE SCHWESTERN UND BRÜDER IN DEUTSCHLAND

Am 22 November kommt wieder ein Jahrestag des Märtyrertodes des Pfarrers von 
Meisterswalde Johannes Paul Aeltermann. Er war ein deutscher katholischer Priester und hat 
seinen Seellsorgedienst auf dem Gebiet der Freien Stadt Danzig in äußerst schwieriger Zeiten 
getan. Nach dem Ersten Weltkriege wurde in Europa eine neue Weltordnung errichtet. Die 
Menschheit hat eine Erleichterung verspürt. Leider nach über Zehn Jahren Ruhe meldete sich 
der extreme deutsche Nationalismus zum Wort. Diese Geistesströmungen haben, wie wir es 
wissen, auch die Freie Stadt Danzig in ihren Bann gezogen. Wie haben die Danziger 
Staatsbürger darauf reagiert? Die Antwort ist klarunterschiedlich. Obwohl sich ein großer Teil 
von ihnen an die Seite Hitlers stellte, gab es doch unter den Deutschen aufrichtige, kluge und 
weitsichtige Menschen. Unter ihnen war der Pfarrer Aeltermann. Er predigte die Lehre Christi 
und warnte vor der Einnahme und der Akzeptanz von der faschistischen Ideologie. Schon am 
Anfang der dreißigen Jahre mußte er einen hohen Preis dafür zahlen. Er wurde von den 
Nazistürmer besucht und erpresst. Er hat sich aber niemals ergeben. In einer Welt, wo die 
Menschenrechte zertreten wurden  hat er diese Werte verteidigt. Das Lebensopfer vom Pfarrer 
Aeltermann war nicht nur ein Akt der Tapferkeit von ihm, aber vor Allem ein Zeugnis davon, 
daß man mit den Bösen keinen Kompromiß schließen darf! Das Blutopfer für das Evangelium 
und die Menschenwürde vom Pfarrer von Meisterswalde dargebracht war ein Beweis für 
seinen Sieg.
Das Kirchspiel des Apostels Bartholomäus in Meisterswalde bei Danzig, wo Johannes 
Aeltermann lange Jahre der Pfarrer war, gibt diese Kirchengemeindezeitungsnummer heraus, 
um den deutschen Schwestern und Brüdern die große Persönlichkeit ihres Landmannes zu 
zeigen! Wir wenden uns zugleich mit einer Bitte an Euch an unsere Adresse die eventuellen 
Erinnerungen und Zeugnisse vom Leben des Pfarrers Aeltermann zu schicken. Wir beten für 
den Beginn des Beatifikationsprozesses von Johannes Paul Aeltermann und deshalb suchen 
wir auch in Deutschland nach allen Zeugnissen seines Lebens. Für jede Hilfe werden wir 
dankbar sein. Allen lieben Deutschen überbringen wir herzliche Grüße und Wünsche aller 
Gottes Segen!

 ANDREAS SOWINSKI
Der Pfarrer der Kirchengemeinde
   des Hl. Apostels Bartholomaus

  in Meisterswalde
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10. JOHANNES PAUL AELTERMANN

Johannes Paul Aeltermann war der älteste der sieben Kinder des Schuhmachermeisters Franz 
und Elisabeth Aeltermann, geb. Mey, wohnhaft in Danzig. Johannes Paul Aeltermann ist am 
26. Juni 1876 in der alten Hansestadt Danzig zur Welt gekommen. In dieser Stadt hat er die 
Hauptschule besucht und dann später das Königsgymnasium, das er in Pommern in der Stadt 
Chełm beendete. Dort bestand er im Jahre 1899 das Abitur mit Auszeichnung. Nach dem 
Abitur trat J.P. Aeltermann in das Bischöfliche Priesterseminar in Peplin, wo er am 13. März 
1904 die Priesterweihe aus den Händen des Bischofs Augustinus Rozsentreter erhielt. Seine 
erste Primizmesse hielt er am 15. März 1904 in der Kapelle des Marienkrankenhauses in 
Danzig. Die ersten acht Jahre nach der Priesterweihe war er Vikar und führte die Funktion des 
Verwalters in der Diözese Chełm; u.a. in den Pfarrgemeinden: Sulęczyn, Starogard Gdański 
(Stargard), Tuchola (Tuchel), Debrzyn, Nieżywięć, Gruczno. Am 26. September 1912 gab der 
Bischof Rozsentreter ihm die Pfarrgemeinde Meisterswalde, die auf dem Gebiet der Freien 
Stadt Danzig lag. Meisterswalde ist 28 km von Danzig entfernt und gehörte zum Kreis 
Danzig-Hochebene. Damals zählte Meisterswalde 800 Einwohner, davon nur 50 römisch-
katholisch. Zu der Pfarrei gehörten ca. 40 von unterschiedlichen Größe Dörfer und Weiler im 
Radius von 15 km. Die Hauptkirche war in Mariensee (Przywidz). Im Ganzen zählte die 
Pfarrei mit so großem Gebiet gerade 700 Katholiken. Man lernte den Pfarrer Aeltermann in 
Meisterswalde vor allem als geistigen Wegbereiter, nicht nur in der Kirche seiner Pfarrei, 
sondern auch außerhalb der Kirche. In seiner langen Zeit als Pfarrer in Meisterswalde (27 
Jahre), diente er nicht nur seinen Gemeindemitgliedern aber auch der ganzen Gemeinschaft, 
die dort lebte, d.h. der Mehrheit der Menschen des evangelischen Glaubens.
Kurz gesagt, wirkte er auf die Gemeinschaft des Kreises Danzig-Hochebene. Er führte eine 
lebhafte Tätigkeit des Seelsorgers, der er sehr eifrig gegenüber den Gemeindemitgliedern 
nachging. Er schaffte den Gläubigen breite Möglichkeiten für die Erfüllung der religiösen 
Praktiken, indem er zusätzliche Gottesdienste und verschiedene Andachten, wie z.B. Rorate-
Messe, Rosenkranz, Kreuzweg, Maiandacht und speziellen Religionsunterricht für die 
Erstkommunionskinder, einführte. Pfarrer Aeltermann war ein mutiger Mensch mit tiefen 
Glauben. Er hatte stark geprägten Sinn für Gerechtigkeit. Das menschliche Unglück lag ihm 
auf dem Herzen. Deswegen kämpfte er in seinen Predigten und Artikeln um die Verbesserung 
der sozialen Verhältnisse und zeigte auf die Möglichkeiten der Realisierung seiner Ideen. 
Seine Sorge um würdige Lebensumstände galt sowohl der katholischen als auch der 
evangelischen Bevölkerung gleich. Er kämpfte um bessere Verkehrswege, um gute ärztliche 
Versorgung und bessere allgemeine Versorgung für die Einwohner. Pfarrer Aeltermann 
organisierte für die Dorfjugend Weiterbildungskurse. Er besaß großes Vertrauen der 
Verwaltung des Bezirks, die keine Vorbehalte gegen das Organisieren der Bildungskurse 
hatte. Während der Bildungskurse zeigte er u.a. auf die Großbesitzer, die ihre Arbeiter 
unmenschlich behandelten, dass der Kampf um besser Lebensumstände für die Armen nicht 
aus den übertriebenen Ambitionen bzw. das Streben nach Ruhm hervorgehe, sondern aus 
einfachen Bedürfnissen der Menschheit.
Sein 25-jähriges Priestertum feierte er gemeinsam mit den Bewohnern von Meisterswalde 
ohne Unterschied von Glaube- und Parteizugehörigkeit. Die Arbeit auf dem Bezirk 
Meisterswalde-Mariensee fiel auf die Zwischenkriegszeit, als Hitler an die Macht kam. Es 
kam dazu, dass das uralte Deutsche Reich anfing ihre Fänge auch außer der eigenen Grenzen 
auszubreiten, sogar auf die Freie Stadt Danzig. Weil Pfarrer Aeltermann ein Deutsche war, 
versuchten die eingesessenen Deutschen ihn für die faschistische Partei zu gewinnen. Er 
lehnte jedoch jedes mal kategorisch ab. Oft hielt er Predigten, die nicht nur die Katholiken 
erreichten, sondern alle Einwohner des Bezirks. Während der Predigten, nahm er keine 
Rücksicht darauf, ob się den Menschen, die gerade an der Macht waren, gefielen. Vor allem, 
weil er die damals seit 1934 sich weit ausbreitete Idee des Nationalsozialismus, entschieden 
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bekämpfte. Kontrovers war die Predigt vor den Wahlen, die der Pfarrer schrieb und noch vor 
den Wahlen zu dem Danziger Volkstag publizierte, im Mai 1933 „Hakenkreuz
oder Christenkreuz ?“ Dazu schrieb er noch eine Broschüre, in der er auf die
Aggressivität des Reiches nicht nur auf dem Gebiet Danzig, sondern auch außerhalb der 
Grenzen, wie Polen und Schweiz zeigte. Er zeigte auf die Feindschaft und Grausamkeit. Für 
Predigten, die mit der Aggressivität des Dritten Reich zu tun hatten, wurde er schikaniert und 
verfolgt. Seit der Zeit fingen die Übergriffe von den deutschen Machthabern auf seine Person. 
Dieses Jahr wurde er Dekan des Dekanats Danzig. Am Vortag der Wahlen 1935, als er auf 
dem Weg in die Hauptkirche nach Mariensee war, wurde er durch die Danziger 
Kriminalpolizei verhaftet und man brachte ihn nach Danzig. Man lastete ihm die Beleidigung 
Hitlers an.Durch die Fürsprache des unvergessenen Bischof O’Rurke sowie durch die Hilfe 
des Vikars Magnus Bruski, wurde er nach eine Woche freigelassen.
Auf seine Freilassung hatten die Kinder der Pfarrei eine herzliche Begrüßung vorbereitet. 
Bald drohte ihm eine neue Verhaftung. Das Pfarrhaus in Meisterswalde wurde durch die 
Einheimischen Mitglieder der SA überfallen. Sie hatten Pfarrer Aeltermann mit Steinen 
beworfen. Nach diesem Vorfall musste er fliehen und einige  Wochen in ganz Polen sich 
verstecken. Als er wieder in die Pfarrei Meisterswalde kam, hatten die Überfälle auf seine 
Person stark zugenommen. 1937 hatten die Faschisten Pfarrer Aeltermann entehrt und die 
Missionskreuze gebrochen, eins, das an der Kirche stand und zwei, die an der Einfahrtstraße, 
die zum Dorf führte, standen. Die Kreuze wurde ganz unten, kurz vor der Erde abgesägt. Die 
Dorfeinwohner fanden die Tatwaffe – eine Säge. Die in einem Kornfeld versteckt war. Die 
Täter waren wahrscheinlich vor der Tat im Restaurant, das sich direkt gegenüber der 
katholischen Kirche befand. Der Pfarrer kritisierte von der Kanzel dieses Verhalten sehr 
kritisch und verlangte, dass man neue Kreuze hinstellt. Das Verbrechen wurde aufgeklärt, die 
Namen der Täter ermittelt und bestraft. Unter den Täten befanden sich zwei Mitglieder der 
SA, die Beamten in Danzig waren, wohnten aber in Meisterswalde. Sie wurden verhört und 
für ein Monat eingesperrt. Sie kamen jedoch schon nach 14 Tagen wieder frei nach 
Meisterswalde. Pfarrer Aeltermann glaubte, trotz der Warnung der Danziger Geheimpolizei 
und seiner Freunde im Dekanat, dass die Gesetzlosigkeit bestraft wird. Tag, an dem man in 
Meisterswalde neue Kreuze aufstellte und segnete, nannte man als Tag der guten Tat der 
Katholiken. Es wurde zu einer religiösen Manifestation. Zu der Feier kamen Gläubiger aus 
dem Dekanat und aus Danzig. Obwohl in er Zeitung kein einziges Wort darüber stand, kamen 
nach Meisterswalde ca. 5000 Katholiken, die über das Geschehne verblüfft waren. Się gingen 
langsam und bildeten ein Gefolge von einer abgesägten Kreuzstelle zu anderen. Obwohl die 
heimische Polizei die Feier zu stören versuchte, feierten die Gläubiger die Segnung der 
Kreuze ohne große Zwischenfälle. Bald kam ein anderes Ereignis. Zwei Brüder, die 
Mitglieder der SA waren und Wróbel hießen, wurden von einem SS-Mann ermordet. Das war 
das Ergebnis einer Schlägerei im betrunkenem Zustand. Dieses Verbrechen nutzte man für die 
Hitler-Propaganda. Es geschah nämlich 1938 während der Kirchweihe der Kirche des Hl. 
Apostels Bartholomäus. Die ganze Nacht waren die Augen aller Katholiken auf 
Meisterswalde gerichtet. Sie stellten sich die Frage, was wird in dieser Angelegenheit der 
Dekan Aeltermann unternehmen. Die damaligen Machthaber haben vom Pfarrer Aeltermann 
eine Parteibeerdigung für die Ermordeten verlangt. Das bedeutete, dass die Särge mit 
nationalsozialistischen Fahnen mit Hakenkreuzen bedeckt werden sollten und die Teilnehmer 
der Beerdigung sollten an den Seiten einen Dolch tragen. In dieser Situation hat Pfarrer. 
Aeltermann nicht mal versucht so zu tun, als wenn er nichts davon wusste und als die 
Vertreter der SA sich an ihm wandten, sagte er kategorisch ab. Diese Stellung des Pfarrers 
hervorrief, dass die Überfälle auf seine Person sich von der Seite der nationalsozialistischen 
Fanatiker
wieder verstärkten. Deswegen, als der zweite Weltkrieg ausbrach, erwartete Pfarrer 
Aeltermann jeden Tag seine Verhaftung. Die erste Verhaftung fand am 1. September 1939 
statt. Jedoch auf Grund der Namensverwechslung (man verwechselte seinen Namen mit dem 
Namen seines Neffen) wurde der Pfarrer wieder freigelassen. Am nächsten Tag erfuhr er, dass 
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überall, wo die Nationalsozialisten sich befanden, veranstaltete man ein sogenanntes 
„Blutiges Bad“. Aus diesem Grund fanden viele unschuldige Menschen den Tod. Noch im 
Herbst gab es eine weitere Welle der Verhaftungen. Von Bekannten erfuhr Pfarrer Aeltermann, 
dass auch sein Name als Nummer eins auf der Liste der Verhaftungen steht (es könnte sich 
aber auch um eine alphabetische Reihenfolge gehandelt haben). So verließ er Meisterswalde 
für einige Tage und dann kam er zurück. Freunde rieten ihm, nach Meisterswalde nicht 
wieder zu kommen und boten ihm ein sicheres Versteck in Danzig an. Der Pfarrer jedoch 
nahm das Angebot nicht an. Am 21 November 1939 gegen vier Uhr morgens kamen zum 
Pfarrhaus Vertreter der SA und die Danziger Gestapo. Sie befielen dem Pfarrer und seinem 
Neffen in ein Zimmer zu gehen und selbst durchsuchten sie das ganze Pfarrhaus. Sie waren 
überrascht, dass im Pfarrhaus außer dem Pfarrer sich noch jemand befand. Nach der 
Durchsuchung, verhafteten sie den Pfarrer, der nur einen kleinen Koffer nahm, in dem sich 
etwas Wäsche befand. In einer großen Konzentration und einer Eile verließ Pfarrer 
Aeltermann das Pfarrhaus, wo er 27 Jahre seines Lebens verbrachte. Man führte ihn zu der 
heimischen Schule, wo man ein vorübergehendes Gefängnis errichtet hatte. Die 
Hauswirtschafterin des Pfarrers schaffte es, ihm eine Einladung zu einem General, der das 
Oberkommando des polnischen Militärs hatte und ein Schulfreund des Pfarrers war, zu 
übergeben. Dann brachte man den Pfarrer zusammen mit anderen Gefangenen nach Wysin, 
wo schon ca. 100 verhaftete waren. Dort während des Verhörs gab er die Einladung, die ihm 
seine Wirtschafterin übergeben hatte. Dieser General war kein anderer als Walter Hertz aus 
Danzig. Aus diesem Grund brachte man den Dekan nach Meisterswalde zurück. Jedoch seine 
Feinde, die sahen, dass er wieder zurück kam, ließen ihn nicht aus dem Auto steigen und 
drohten ihm, dass sie ihn erschießen, sobald er das Auto verläst. So sind die Soldaten, die als 
Eskorte dienten, mit Pfarrer Aeltermann nach Wysin zurückgefahren. Die SSMänner, die 
feindlich ihm gegenüber eingestellt waren, riefen durch Radio aus seinem Wohnort den 
Landrat (wahrscheinlich aus Danzig). Nach dem seine Personalien festgestellt wurden, fuhr 
man Pfarrer Aeltermann nach Neu Fietz (Nowy Wiec).

Zum Tod des Pfarrer gibt es einige Versionen. Ein Zeuge sagt, dass Pfarrer Aeltermann 
zusammen mit Kaminski und noch einem Pfarrer noch am gleichen Abend erschossen 
wurden. Andere Zeugen behaupten, dass um 4 Uhr morgens hinter der Scheune der Familie 
von Wiecki ein Grab ausgehoben wurde. Es gab auch Zeugen, die aussagten, wer den Pfarrer 
erschoss, einige haben ganz genau beschrieben, wie der Pfarrer von Wysin nach Neu Fietz 
transportiert wurde und zwar, dass man dem Pfarrer befohlen hatte in ein Polizeiauto zu 
steigen und das Auto fuhr weg. Als das Auto wieder kam, befand sich kein Pfarrer mehr drin. 
Im Auto lag ein Stück Papier, das die letzten Grüße beinhaltete, die an die Gefangenen in 
Wysin gerichtet war und zwar von einem Menschen, der seinem Tod entgegen fuhr. Noch ein 
andere Zeuge sagte, dass Pfarrer Johannes, als er Gefangen in der Kirche in Wysin war, Zeuge 
einer Geburt dort gewesen ist. Die Mutter starb bei der Geburt. Da man gleich zu beten 
anfing, wurde der Pfarrer von dort entfernt und nach Neu Fietz gebracht. Dort verbrachte er 
im Keller der Familie von Wiecki zusammen mit Helmut Harthun (ein Müller aus Schrydlau 
deutscher Nationalität) eine Nacht. Noch am Abend hat Pfarrer Aeltermann zusammen mit 
Walentyn Kaminski aus Schönenck (Skarszewy) eine Miete mit Kartoffeln gefunden und im 
Garten fegten sie zusammen Blätter. Am nächsten Morgen wurden sie erschossen... Nachdem 
Verschwinden des Pfarrers, wandte sich der Danziger Bischof an den Gauleiter Forster mit 
der Bitte um Informationen über Pfarrer Aeltermann. Auch die Mitarbeiter und Freunde des 
Pfarrers taten es. Der Gauleuter gab keine Informationen. Der Besitz des Pfarrers wurde 
durch „Unbekannte” konfisziert. Der Bischof schickte nach Meisterswalde einen Nachfolger, 
den Pfarrer Ildefons Kuhnemund und dann wurde klar, dass der Dekan tod ist. Die Familie, 
die darauf vorbereitet war, suchte nach Informationen, um den Tod aufzuklären. Der Neffe 
Alfons Aeltermann suchte nach Informationen bei einem höhergestellten Offizier der SS in 
Danzig und bekam die Einsicht in die Akte der Danziger Gestapo und fand ein Brief mit 
Namen aller Danziger Lager. Nirgendwo gab es aber ein Zeichen von Pfarrer Aeltermann. 
Auch die Gerichte hatten nichts vorzuweisen. Durch einen Umweg, bekam die Familie 
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Informationen von einem Polen, der meinte, dass er von ca. 40 Personen gehört hatte, die in 
Neu Fietz erschossen wurden. Darunter sollte sich auch Pfarrer Aeltermann befunden haben. 
Nach dieser Information sollten alle Gefangenen hinter der Scheune der Familie von Wiecki 
sich selbst ein Grab ausgehoben haben. Das bestätigte ein Arbeiter der Familie von Wiecki, 
der sich im Heu nah der Wand der Scheune versteckte, er sah wie der Pfarrer Aeltermann 
unter Aufsicht sein eigenes Grab aushob. Durch die Spalten in den Wänden der Scheune sah 
er, wie der Landrat (höchstwahrscheinlich von Modrow) eine Pistole nahm und persönlich 
den Pfarrer erschoss. Nach diesem Schuss fiel der Pfarrer in das Grab. Es wurden dort noch 
zwei Männer begraben. Einer von Ihnen sollte wohl auch ein Pfarrer gewesen sein. Nachdem 
der Tag der Morde zu Ende war, schlug der polnischer Beobachter drei Nägel in die 
Holzwand, um den Platz zu markieren. Diese furchtbare Nachricht erreichte die Familien 
Aeltermann im Frühjahr 1940. Offiziell wurde Pfarrer Dekan Johannes Paul Aeltermann 
durch das Danziger Gericht 1943 als Tod erklärt. Als Todestag nannte man den 22 November 
1939. Ein Tag später, erhielt der Bruder des Pfarrers Karol Aeltermann auf einen Antrag hin, 
eine Benachrichtigung von der Danziger Staatsanwaltschaft, wo man schrieb, dass die 
Rechtsinstanz festgestellt hatte, dass Pfarrer Aeltermann verdächtig wurde, mit Polen in 
freundschaftlichen Beziehungen zu stehen, er wurde festgenommen, nach Wysin gebracht und 
dort war er bis zum Frühjahr 1940. Dann wurde das Lager aufgelöst und man konnte keinen 
der Wachmänner kontaktieren. Am 15. Mai 1945, als die Polen und Russen Danzig eroberten, 
wurden die heimischen Deutschen gezwungen die Gräber aufzumachen. So fand man auch 
das Grab des Pfarrers Aeltermann. Der Körper war noch unversehrt. Man erkannte ein Schuss 
in der linken Schulter, was bedeutete, dass der Pfarrer in das Grab noch lebendig hinein fiel. 
Auf ihm lag eine krepiere Kuh, zwei Steine und dann erst Kalk und Erde. Den Pfarrer sollte 
seine Wirtschafterin Frau Schützmann (oder seine Schwägerin Frau Rogaczewska) 
identifizieren, die bei er Exhumierung dabei war. Man erkannte den Pfarrer durch seine 
Kleidung und durch eine Schachtel Tabletten für Hochblutdruck, die er immer bei sich trug. 
Der Leichnam des Ermordeten wurde nach Meisterswalde überführt. „... wir fuhren mit dem 
Pferdewagen von Meisterswalde nach Neu Fietz und kamen noch am selben Tag zurück. 
Teilnehmer: Pfarrer Ildefons Kühnemund, ein Landwirt aus Meisterswalde, mein Freund 
Klaus Hein im Alter von 15 Jahren und ich 14 Jahre alt. Kühnemund kannten wir durch 
unsere Jugendgruppe. Außer mir lebt keiner von den Teilnehmern dieser Gruppe”. So erinnert 
sich der Neffe des Pfarrers, Alfons Aeltermann, an die Rückkehr des Dekans in seine 
Pfarrgemeinde. In Meisterswalde stellte man den Sarg in der Kirche. Die Offiziere der 
polnischen Armee hielten eine Ehrenwache. Johannes Paul Aeltermann wurde an seinem 
Geburtstag 26. Juni 1945 beerdigt. Es begleitete ihn eine militärische Salve. Die sterblichen 
Überreste des Pfarrers ruhen vor der
Kirche des Hl. Apostels Bartholomäus in Meisterswalde bei dem Missionskreuz neben der 
Schule. An der Beerdigung nahmen folgende Pfarrer teil: Głowienko, Kühnemund und 
Masiak. Sie verabschiedeten sich von ihm. So endete ein Leben von vielen, die einem Gott 
dienten. Pfarrer Johannes Aeltermann ist uns in Erinnerung als ein guter Priester, der sich für 
die Probleme andere Menschen interessierte und sich Sorgen über das Wohlergehen der 
Familien machte. Von Anfang an war er gegen die Ideologie der nationalistischen Partei. Er 
ging einen Weg, der zumTod verurteilt worden war. Er wollte zeigen, dass die Lehre des 
Christus ihm näher war als ein falscher Stolz des Dritten Reiches.

         HENRYK  ELWART
                                                     Tłumaczenie  MARIOLA KAPANKE-STEINERT
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11. JOHANNES PAUL AELTERMANN (1976 – 1939)

          Johannes Paul Aeltermann was born on the 26th of June 1876 in Gdansk. He was the 
oldest of seven children of the master shoemaker Franz and his wife Elizabeth. Aeltermann 
graduated from Primary School in Gdansk and he started to attend the Royal Grammar 
School, but as his family moved to Chelmno in Pomerania, he completed it there and made 
his high school diploma with honors in 1899. After graduation he joined the Episcopal 
Seminary in Pelplin, where on the 13th  of March 1904 he was ordained a priest. First 
Aeltermann served as a vicar in the Diocese of Chelmno. In 1912, Bishop Rozsentreter 
promoted him to the Catholic parish in Mierzeszyn, located 28 km away from the Free City of 
Gdansk. Those days only about 50 out of 800 citizens were Catholics. For 21 years Johannes 
Paul Aeltermann managed to perform his activity rather peacefully. He served not only 
parishioners but the whole community, which was mostly Protestant. He fought to improve 
interpersonal relations, better medical care, organized training courses for young people, to 
show how very inhumane was the way landlords treat their workers. As he was of German 
nationality, the local German community tried to gain him over to the Nazi party, but he 
always categorically refused.The priest from the beginning did not at all support its policy. 
Because of the sermons on the possessiveness of the Third Reich, Aeltermann was being 
harassed and persecuted. Before the elections to the Gdansk Volkstag in May 1933, he 
published a pre – election sermon entitled “Hakenkreuz ODER CHRISTENKREUZ?” -  “ 
Swastika OR THE CHRISTIAN CROSS?” Between 1937 and 1938 the struggle against 
Johannes Paul Aeltermann strongly increased. When the fascists destroyed and then drowned 
in the nearby lake three Missionary Crosses (one located in the cemetery, one situated next to 
the church and the other along the road in the entrance the  the village), the parson 
Aeltermann denounced these acts of vandalism from the pulpit and set three new crosses. The 
Consecration of these crosses was a great religious manifestation of Catholics. To Mierzeszyn 
came about 5000 worshipers, mainly from Gdansk, willing to participate in this local Catholic 
victory. Another time, the priest refused to provide a party funeral of two SS men. After that it 
was clear that the detention was a matter of time. Johannes Paul Aeltermann was arrested on 
the 21st of November 1939 at 4.00 am.and he was held in the nearby school.On the 22nd of 
November 1939 the priest was transported to Nowy Wiec where he was murdered along with 
60 Poles. Johannes Paul Aeltermann’s body was exhumed and buried with honours in front of 
the Saint Bartholomew Church in Mierzeszyn on the 26th of June 1945, next to the 
memorable Missionary Cross.
          Johannes Paul Aeltermann is remembered as a good shepherd, interested in the 
problems of people and well-being of families. From the beginning he opposed the ideology 
of the Nazi Party. He went to his death to show that he was closer to the teaching of Christ 
than a false sense of pride in the power of the Third Reich. It is a great honor that our school 
is named after this brave man.

                                                                       Tłumaczenie: mgr Ewa Cerkowniak
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12. Hymn szkoły

Kiedy w szkole się spotkamy
Radość tryska z naszych lic

Tu pewności nabieramy
Że przed nami cały świat

Miłość, wiedza, wiara i honor
To są cnoty każdego z nas

Wzorem nam jest Patron Aeltermann,
Który kiedyś żył wśród nas

Płynie czas nieubłaganie
Każdy z nas chce lepszym być
Poprzez pracę takim się stanie

Aby kiedyś godnie żyć

Miłość, wiedza, wiara i honor……
                               autor tekstu: Bożena Dajnowska

                         muzyka: Stanisław Bednarski

Tekst ślubowania

My uczniowie Zespołu Szkół w Mierzeszynie
Ślubujemy uroczyście

Strzec honoru i dobrego imienia szkoły
Swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość

Rodzicom i nauczycielom
Kochać i czcić Boga

Naszą ojczyznę- Polskę
Być dobrymi, uczciwymi ludźmi wiary

Szanującymi bliźniego
Wzorem Patrona naszej szkoły.

Ślubowanie absolwentów

Drodzy uczniowie
Zanim staniecie się absolwentami tej szkoły

Złożycie przed uroczyste ślubowanie
My absolwenci Szkoły Podstawowej  im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna

w Mierzeszynie
Naszej ojczyźnie i Tobie szkoło

Ślubujemy
Zdobytą wiedzę jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu

Zawsze pracować sumiennie i uczciwie
Uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju

Brać przykład wiary z Naszego Patrona
Z zaszczytem nosić miano wychowanka szkoły

Ślubujemy!
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	      			Nie byłoby niniejszej publikacji, gdyby nie trud i zaangażowanie osób, które podjęły się uczynić niemieckiego księdza patronem polskiej szkoły. Była to decyzja dość ryzykowna
i kontrowersyjna, jednak okazało się, że społeczność Mierzeszyna z wielkim entuzjazmem przyjęła wiadomość o uhonorowaniu swojego byłego proboszcza i przyjaciela. Informacje zawarte w tej książce zostały przeze mnie jedynie zebrane i  uporządkowane w całość. Umożliwiła mi to praca moich koleżanek, które stanęły na wysokości zadania i szczegółowo odtworzyły wszystko, co związane było z patronem. Uważam, że gdyby 10 lat temu były większe możliwości, same opublikowałyby swoje dokonania. Moje zadanie polegało w tym przypadku na tym, by ich praca zobaczyła światło dzienne, a postać patrona została przybliżona większej rzeszy ludzi.  Dziękuję ówczesnemu Gronu Pedagogicznemu 
w składzie:  Zofia Szymańska – dyrektor szkoły, Beata Ugowska. Joanna Dargacz,Bożena Kucharska, Bożena Dajnowska, Grażyna Koziełło, Maria Sołyga, Irena, Korycka, Ludwika Masłowiecka, Adrianna Wicińska, Elżbieta Koderko, Krystyna Baka, Elwira Zieniuk, Izabela Dziadura-Piotrowska, Stanisław Bednarski, Ewa Florczyk, Grażyna Bach, Hanna Pękał, 
śp. Halina Radomska  a szczególnie koleżankom,  które  prowadziły ten projekt od początku 
i doprowadziły do szczęśliwego końca. Dziękuję Maryli  Sołydze, która  odchodząc 
na emeryturę  wprowadziła mnie we wszystkie tajniki sprawy. Wdzięczna jestem pani dyrektor Zofii Szymańskiej za odwagę podjęcia decyzji  w sprawie nadania  imienia za to, że w każdej chwili ofiarowuje  pomoc i przechowuje wszystkie najdrobniejsze informacje 
i  przede wszystkim za to, że dotarła  do wszystkich możliwych świadków tamtych wydarzeń. Ogromne podziękowania dla  pani   Ewy  Rutkowskiej,  bez której nie byłoby tych wszystkich informacji, a  które ona skrupulatnie spisywała na bieżąco. Bożenie Dajnowskiej składam  słowa uznania za tekst hymnu naszej szkoły  a panu Stanisławowi Bednarskiemu 
za stworzenie muzyki do niego. Serdecznie dziękuję  wszystkim osobom  spoza naszej szkoły zaangażowanym bardzo mocno w sprawę  m.in. Piotrowi Szubarczykowi z IPN-u, panu Henrykowi  Elwartowi, który jest znawcą  historii  księdza Aeltermanna i naszych okolic oraz dalej śledzi informacje dotyczące  beatyfikacji naszego patrona,  do której wszyscy dążymy. Jest moją skarbnicą wiedzy na temat naszego regionu. Pragnę  podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do nadania imienia, a których nie wymieniam personalnie. Wasza praca jest nieoceniona i będzie służyła pokoleniom. Na koniec  chciałabym zadedykować niniejszą publikację wszystkim nauczycielom, którzy odeszli od nas zbyt szybko, ale pozostawili po sobie ślad swojego jestestwa w naszej szkole, regionie i sercach. Osobiście dedykuję tą pracę mojej drogiej koleżance śp. Halinie Radomskiej, która wiele mnie nauczyła, była obecna 10 lat temu na uroczystości nadania imienia i nadal jest obecna w mojej pamięci.

