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Po raz kolejny sięgamy po środki unijne! Tym razem Gmina Biskupiec 

otrzymała dofinansowanie na przebudowę targowiska w Biskupcu. 

Kwota otrzymanego wsparcia jest bliska miliona złotych i wynosi do-

kładnie 999 862,00 zł. Termin realizacji zadania to marzec 2018 - 

wrzesień 2018. Obecne targowisko w Biskupcu przejdzie gruntowną 

przebudowę. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności  miesz-

kańców i sprzedawców do targowiska gminnego. W ramach prac bu-

dowlanych otworzone zostaną 72 stoiska handlowe na 9 wiatach po 8 

stoisk na jednej. Powstaną także stoiska dla rolników pod sprzedaż 

produktów rolno-spożywczych. 

Minęły 3 lata mojej pracy na rzecz Gminy Biskupiec. Od pierwszego 

dnia w gabinecie wójta podejmuję wyzwania i skutecznie realizuję 

przyjętą wizję rozwoju naszej Gminy, która w kolejnych latach będzie 

wpływała na komfort życia naszych mieszkańców. 

Ostatnie trzy lata to ogrom inwestycji już zrealizowanych i w trakcie 

realizacji, których wartość wynosi ok. 16 mln złotych. Blisko 12 mln 

złotych pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Wykonaliśmy szereg 

inwestycji drogowych - zmodernizowaliśmy ponad 20 km dróg asfal-

towych, skanalizowaliśmy kolejne miejscowości, dofinansowaliśmy 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, powiększyliśmy infra-

strukturę kulturalno-sportową, utworzyliśmy sieć przedszkoli gmin-

nych, budujemy mieszkania komunalne dla naszych mieszkańców. 

Dziękuję wszystkim współpracownikom, radnym i sołtysom za podejmowanie działań na rzecz rozwoju naszej małej 

ojczyzny. Dziękuję mieszkańcom za pomysły, jak i za konstruktywną krytykę. Cieszę się, że wspólna praca przynosi wi-

doczne rezultaty. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Działamy dalej….  



Mamy dobrą wiadomość dla kibiców i sympatyków Gminnego Klubu Spor-

towego „Ossa” Biskupiec. Gmina pozyskała dofinansowanie na moderniza-

cję boiska klubu! Przypomnijmy, że w tym roku wójt Arkadiusz Dobek uro-

czyście otworzył nowo wybudowaną siedzibę i szatnię Ossy Biskupiec. 

Otwarcie zbiegło się z uroczystościami obchodów 70-lecia klubu. Teraz 

gmina pozyskała dofinansowanie na modernizację boiska. Włodarz gminy 

podpisał umowę już 24 listopada, a kwota jaką otrzyma gmina to 986 

500,00 zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pro-

gramu Mały Klub. Jaki będzie zakres tej inwestycji? Oprócz modernizacji płyty głównej boiska, wybudowane zostaną 

trybuny z zadaszeniem dla 500 osób, powstanie bieżnia prosta 3-torowa o długości 100 m, wykonane zostanie oświetle-

nie oraz zagospodarowanie terenu. Modernizacja ruszy na początku przyszłego roku. 

Historyczny Ratusz w Biskupcu, w którym obecnie mieści się Urząd 

Gminy, przejdzie kapitalny remont. Gmina otrzymała środki z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to po-

nad 3 mln złotych!  W środę 11 października doszło do podpisania 

umowy między wójtem Arkadiuszem Dobek, a przedstawicielami 

firmy BEHRENDT z Brodnicy. Firma wykona inwestycję pn. 

„Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej 

w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii”. W jej ramach zostanie wykonana termomodernizacja i 

remont budynku Ratusza, modernizacja kotłowni oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń policji 

w Biskupcu na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu. Uzyskane dofinansowanie z RPO to 3 399 

600,00 zł. W budynku Ratusza, czyli obecnej siedziby Urzędu Gminy, zostanie wymienione pokrycie dachowe, nastąpi 

renowacja elewacji, naprawa detali i sztukaterii elewacyjnej, termomodernizacja stropodachów, remont klatki schodo-

wej, korytarzy i łazienek oraz wymiana zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku policji do-

konana zostanie zmiana konstrukcji dachu, docieplone zostaną ściany zewnętrzne, firma wykona nową elewację, wy-

mianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto przekwalifikowana zo-

stanie kondygnacja piwniczna na kondygnację nadziemną (niski par-

ter), wybudowane zostaną schody oraz pochylnia dla niepełnospraw-

nych. W ramach inwestycji zmianie ulegną wejścia do posterunku 

policji i do biur GOPS oraz wykonane zostaną chodniki prowadzące 

do tych wejść. Termin wykonania tej inwestycji ustalono na 15 grud-

nia 2018r. Obecnie trwają prace budowlane w budynku policji. 

 

Niebawem wygląd Urzędu Gminy w Biskupcu zmieni się nie do po-

znania! 



W październiku wójt gminy Arkadiusz Dobek podpisał 

umowy na realizację dwóch inwestycji - w Łąkorzu i Lipin-

kach powstają właśnie boiska wielofunkcyjne. Wykonaw-

cą inwestycji w Łąkorzu jest firma Lubtech z Fijewa, w Li-

pinkach - PRASBET z Grudziądza. Jaki jest zakres prac bu-

dowlanych? Powstaną boiska do gry w piłkę nożną, bież-

nie lekkoatletyczne oraz skocznie w dal, oświetlenie oraz 

zagospodarowanie terenu, a w Lipinkach dodatkowo boi-

sko do gry w siatkówkę i koszykówkę. Wartość tych inwe-

stycji to ponad 1,3 mln złotych. Prace zakończą się wiosną 

2018 roku. 

W tym roku gmina po raz kolejny przystąpiła do programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Samorząd otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

W tegorocznej edycji programu usunięto i zutylizowano azbest z 53 posesji. 

Zadanie wykonała firma RENOVO S.C. z Łodzi. 

 

Ten rok był pierwszym rokiem funkcjonowania programu dofinansowań budo-

wy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby, które wypełniły wniosek w 

Urzędzie Gminy w Biskupcu otrzymały dotację celową na wykonanie przydo-

mowej oczyszczalni. W pierwszym roku funkcjonowania tego programu wnioski złożyło 57 osób. Program będzie konty-

nuowany w roku 2018. Wójt Arkadiusz Dobek zachęca do składania wniosków już od 1 stycznia 2018 roku. Szczegółowe 

informacje na stronie internetowej gminy i w Urzędzie Gminy w Biskupcu w pokoju nr 5. 

W dniu 25 października 2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie 

Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek podpisał umowę z Marszałkiem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezi-

nem na projekt „Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec”. Pro-

jekt zakłada utworzenie 60 nowych miejsc dla dzieci w wieku przed-

szkolnym w nowym ośrodku przedszkolnym w Krotoszynach poprzez 

adaptację i remont pomieszczeń po byłej szkole, dokupienie wyposaże-

nia i zatrudnienie kadry oraz organizację dodatkowych zajęć niwelujących deficyty u dzieci. Całkowita wartość tego pro-

jektu to 784 852, 50 zł, a wysokość dofinansowania wynosi 666 852, 50 zł. 

- Po Lipinkach i Szwarcenowie, Krotoszyny to kolejna miejscowość na mapie gminy, w której tworzymy przedszkole pu-

bliczne - komentuje włodarz gminy. - Jako samorząd gminny, intensywnie zabiegamy o środki na rozwój edukacji przed-

szkolnej. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać jak intensywnie rozwija się dziecko w pierwszych latach swego życia, dla-

tego też stawiamy na jak najlepszy i największy rozwój najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 

 

 



Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018 z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało 156 

uczniów. Wicewojewoda Sławomir Sadowski wraz z kuratorem oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim wręczyli akty 

przyznania stypendiów. Wśród nich znalazły się dwie uczennice z gminy Biskupiec! Aby otrzymać stypendium Premiera, 

uczniowie musieli spełnić co najmniej jeden z warunków: uzyskać promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej 

szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej naj-

wyższe wyniki, a w przypadku pozostałych przedmiotów, wyniki co najmniej dobre. Uczniowie z warmińsko-mazurskich 

szkół osiągnęli doskonałe wyniki. Wojewódzka średnia ze 156 średnich stopni stypendystów wyniosła aż 5,42. 

W nagrodę za ciężką pracę, przez 10 miesięcy będą oni otrzymywać stypendium w wysokości 258 złotych. Wśród sty-

pendystów Prezesa Rady Ministrów znalazły się dwie uczennice z gminy Biskupiec: Agata Kobylska - uczennica Zespołu 

Szkół im. Cypriana K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz Agata Kosińska -  uczennica Zespołu Szkół w Bieli-

cach. Gratulujemy!!! 

Ulica Podgórna w Biskupcu i droga Lipinki-Hermanowo - te dwie drogi w 

ostatnim czasie doczekały się modernizacji.  Dnia 11 października 2017r. 

dokonano odbioru końcowego ulicy Podgórnej w Biskupcu. Wykonawcą 

zadania była Firma PRASBET z Grudziądza. Prace na ulicy Podgórnej 

trwały od 5 września do 5 października. Wykonano nawierzchnię z kostki 

betonowej. Remont drogi Lipinki-Hermanowo został zakończony niedaw-

no. Wykonawcą tego zadania była firma PDB z Brodnicy. 

W dniu 9 listopada 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy podczas której 

wójt Arkadiusz Dobek przedstawił nowego prezesa ZDU Komunalka - pana 

Leszka Zapolskiego. Zmiana na stanowisku prezesa gminnej spółki była ko-

nieczna ze względu na zmianę przepisów - wprowadzono obowiązek posia-

dania wyższego wykształcenia dla prezesów spółek samorządowych, a po-

przedni prezes ZDU takiego wykształcenia nie posiadał. Pan Leszek Zapolski z 

Bielic ukończył Politechnikę Gdańską, do tej pory zajmował się prowadze-

niem własnej działalności gospodarczej. Wójt pogratulował panu Zapolskie-

mu objęcia nowej funkcji oraz życzył dobrych pomysłów, trafnych rozwiązań 

i udanych przedsięwzięć poprawiających stan infrastruktury komunalnej na 

terenie Gminy Biskupiec. Wieloletniemu prezesowi ZDU, panu Zbigniewowi Buzanowskiemu podziękowano za wiele lat 

pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju infrastruktury komunalnej. Niestety, były prezes nie mógł uczestniczyć w sesji. 

Podczas obrad doszło do jeszcze jednego wydarzenia. Wójt złożył serdeczne gratulacje pani Ewie Dembek za zdobycie 

zaszczytnego tytułu Kobiety Roku 2017 w plebiscycie „Wieś jest kobietą” Tygodnika Poradnik Rolniczy. W plebiscycie 

doceniono pracę pani Ewy na rzecz rozwoju małych miejscowości, jej zaangażowanie w pracę społeczną i prowadzenie 

grupy cyrkowej „Heca”. Na łamach Wieści Gminnych jeszcze raz gratulujemy pani Ewie zdobycia tytułu Kobiety Roku! W 

pełni zasłużone wyróżnienie! 



W piątkowe popołudnie, 22 września, w Biskupcu odbył się kon-

cert charytatywny dla rodziny z gminy Konarzyny, która została 

poszkodowana w wyniku nawałnicy, która przeszła przez Polskę 

w sierpniu. Organizatorami wydarzenia byli wójt gminy Biskupiec 

i Stowarzyszenie "Kładka" z Lipinek. Koncert prowadziła Ewa 

Dembek, szefowa Stowarzyszenia i radna powiatowa. W trakcie 

koncertu wystąpiła grupa cyrkowa "Heca", zespół Good Lock z 

Brodnicy, a także grupa Be Fire z Brodnicy, która razem z Hecą 

przygotowała widowiskowy pokaz ogniowy. Występy przerywane 

były licytacjami tzw. "kotów w worku". Stowarzyszenie przygoto-

wało kilkanaście worków z prezentami, które były przedmiotem licytacji. Warto wspomnieć, że już podczas Dożynek 

Gminnych zbierano pieniądze na ofiary nawałnic. Zbiórkę przeprowadziła wtedy drużyna harcerska „Patriam” z Bi-

skupca. W sumie, podczas koncertu i akcji harcerzy, zebrano 6236 złotych. W poniedziałek 25 września, wójt Arka-

diusz Dobek oraz pani Ewa Dembek odwiedzili gminę Konarzyny. 

W siedzibie gminy spotkali się z wójtem Jackiem Warsińskim 

oraz z rodziną Tylickich. To właśnie do tej rodziny trafiły pienią-

dze zebrane w naszej gminie. Tyliccy w wyniku nawałnicy stracili 

dach nad głową i najbliższą osobę - matkę i żonę, która została 

przygnieciona przez komin w trakcie huraganu... Za pośrednic-

twem Wieści Gminnych dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 

się w akcję pomocy rodzinie z gminy Konarzyny. To dzięki Wam 

udało się pomóc poszkodowanym w wyniku sierpniowych na-

wałnic! 

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu zorga-

nizowano Gminne Obchody Dnia Seniora. Organizatorem specjal-

nego koncertu był wójt gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek oraz bi-

skupiecki GOK. Prezentem dla wszystkich seniorów był występ zna-

nej aktorki teatralnej i telewizyjnej - Laury Łącz. Szerszej publiczno-

ści znana jest z występu m.in. w serialach "Klan" czy "Na Wspól-

nej". Występ aktorki był połączeniem poezji z muzyką. Laura Łącz 

wykonywała utwory do muzyki Adama Skrzypka, które przerywała 

recytacją poezji Leśmiana. Występ przyciągnął tłumy na salę wido-

wiskową GOK-u. Część publiczności owacjami na stojąco podziękowała artystce za występ. Po koncercie Laura Łącz chęt-

nie rozdawała autografy a zainteresowani mogli także nabyć książki jej autorstwa.  

 

Przypominamy wszystkim osobom z terenu gminy Biskupiec, które ukończyły 60. rok życia o możliwości wyrobienia bez-

płatnej Ogólnopolskiej Karty Seniora. Wystarczy wypełnić wniosek w Urzędzie Gminy w Biskupcu. Karta uprawnia do 

zniżek od 3 do 30% w wybranych sklepach i u partnerów, którzy dołączyli do akcji.  



W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości. 

W Biskupcu lokalne obchody Narodowego Święta Niepodległości 

kolejny raz cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uroczystości w Bi-

skupcu rozpoczęła msza św. za Ojczyznę, którą poprowadził pro-

boszcz ks. Tomasz Gańko. Tradycyjnie po liturgii, uczestnicy obcho-

dów wspólnie przeszli ulicami Biskupca pod pomnik na rynku. Na 

czele pochodu trzej konni ze Stajni Dębno. Na biskupieckim rynku 

odśpiewano hymn Polski, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem, a 

kilka słów do zebranych skierował wójt Arkadiusz Dobek. Włodarz 

gminy podkreślał jak dużą wagę ma lokalny patriotyzm, wyraził podziw tym, którzy walczyli o wolną Polskę a publicz-

ności podziękował za przybycie. Warto podkreślić, że obchody Dnia Niepodległości w na rynku Biskupcu z roku na rok 

cieszą się coraz większą popularnością. W tym miejscu także wy-

puszczono Gołębie Pokoju. Następnie uczestnicy zgromadzenia 

udali się do sali widowiskowej biskupieckiego GOK-u, gdzie mogli 

wsłuchać się w koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu 

zespołu wokalnego działającego przy ośrodku kultury.  Niemalże 

tydzień później w  GOK-u odbył się koncert patriotyczny, wystąpił 

zespół Camerata Vladislavia. Była to oficjalna, gminna inaugura-

cja obchodów setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, które 

zakończą się 11 listopada 2018 roku. 

W Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca 

Zdrowie” (SzPZ). Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia kolejnym 36 szkołom należącym 

do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce, w tym Zespołowi Szkół w Bielicach. Uroczystość otworzyła Marzenna 

Habib − wicedyrektor ORE. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości, wśród których byli 

wójt gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach Marzena Gapska. Przyznanie Certyfika-

tu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgod-

nie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz 

wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć 

będących wynikiem wieloletniej, długofalowej 

i systematycznej pracy. Gratulujemy zaszczytne-

go wyróżnienia! 



Po raz trzeci na biskupieckim rynku stanęło świąteczne drzewko. 

Tradycyjnie zaproszono mieszkańców i dzieci ze szkół podstawo-

wych na wspólne strojenie choinki. W akcji wzięły udział dzieci ze 

szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec oraz przedszkolaki. 

Świąteczne drzewko stanęło przed obeliskiem. Wszystkie dzieci 

przywitał wójt Arkadiusz Dobek, który złożył wszystkim życzenia z 

okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Dzieciom mnóstwo 

frajdy sprawiło wspólne strojenie choinki. Każde z nich otrzymało 

także słodki upominek od Mikołaja... Jeszcze przed akcją na rynku 

Urząd Gminy w Biskupcu odwiedziły dzieci z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego ze Szwarcenowa wraz z wychowawczyniami. 

W pierwszej kolejności dzieci udały się do biura wójta. Włodarz gmi-

ny opowiedział o swojej pracy oraz o tym, jak funkcjonuje urząd. 

Każdy miał okazje usiąść na fotelu szefa gminy. Następnie pracownik 

oprowadził niecodziennych gości po całym urzędzie. Podczas wizyty 

dzieci zadawały pytania także pracownikom. 

 

Na ulicach Biskupca natomiast pojawiły się świąteczne iluminacje. W 

tym roku jest ich więcej niż w roku ubiegłym. Jeszcze raz życzymy 

wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Naro-

dzenia! 



- Dawny Biskupiec. 
Dochody miasta i 
rzemiosło 
- Świąteczne ży-
czenia od Redakcji 
Historycznych 
Wieści Gminnych 
- Wspomnienia z 
lat szkolnych Łucji 
Polkowskiej 
- Dawne zabawy, 
czyli Gerard Bar-
czak i jego zespół 
- Psoty i wróżby, 
czyli opowieść 
miejscową gwarą 
 
 

Zachęcamy do  
lektury! 

 

Drodzy czytelnicy! 

 

          Na naszych łamach najczęściej piszemy o II wojnie światowej, 

która przyniosła ogromne zniszczenia i traumę.  Źródłem zła był fa-

szyzm zrodzony we Włoszech i przyjęty jako ideologia państwowa 

w nazistowskich Niemczech. Po wojnie  powszechnie odcinano się 

od faszyzmu i wszelkich jego przejawów : skrajnego nacjonalizmu, 

nienawiści narodowościowej i rasowej, dyktatury. Przez wiele lat 

poprawność społeczna i polityczna nie dopuszczała takich zjawisk i 

zachowań. Były powszechnie nieakceptowane, bano się powrotu 

ideologii budzącej w ludziach najniższe instynkty, prowadzącej do 

konfliktów, przemocy i ludobójstwa. Prawo wielu państw, w tym 

polska Konstytucja przewiduje kary za propagowanie faszyzmu. 

Większość społeczeństw chce po prostu spokojnie żyć, budować, 

wychowywać dzieci. Większość społeczeństw chce pokoju i boi  się 

wojen. A skrajne ideologie powstają dla zdobycia  władzy, która po-

tem przekształca się w dyktaturę. 

 

            Bójmy się faszyzmu, nie tolerujmy jego najmniejszych przeja-

wów. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Dla nas i dla naszych dzieci. 

       

Ewa Adamczak 



Mieszkanka Łąkorza opowiada miejscową gwarą o dawnych zwyczajach. Tekst ze zbiorów Jana 
Ostrowskiego. 
 
     No tak byli, 
     W Łukorzu, tak. No ale oni chodzyli z tymi zwicziajym wszyndzie  chuodziyl(i). I szli na Jiwanki, śli do  Łukor-
ka…. i szli nawet na druge wjoski z tu kozu, bo to przeważnie pchiekli  puńcz’ki na te zapusti, to każdy z’a tymy 
puńcz’kami…. To sobje zbudowali…. Trzy chłopów taku koze sobje zbudowal’i, na pleci  wziyni kosz od kartofl’i 
ws’adziyli, tedi bjałym  przesz’czieradłym szie okryli i tak’i plsz’cziek  od kozy sobje zrobjyl’i i róż’k’i – zupełnie 
cały łepecziek, ja(k) koza ma, z brodo, ze wszis(t)k’ym – i wtedy tyn chłop trzmiał tu koze tak na przocz’ku  tutaj 
a cały buł zakriti. Co jego nie było whidacz, tygo chłopa- ino tyn łepek od ti kózk’i. Mjał tak’i sz’nurek i tyn sznu-
rek tak pociugał, a ta kᶸózka tak ten pisz’cziek otwarzała, ozorek mjała czierwuny , w pisz’czku mjała czierwóno 
i jak tak potym te gospodynie puńcz’ki pchiekli, to stojeli pómnisk’i na stołach i tam (g)dzie po kuntach-ja(k) 
którna buła skumpa, to w kunt wstaw’iła, chtórna szczira- postawiła na stół. A drug’i….znów chłop koło niego 
mniał ustnu harmonike, organki, jak mi żym dawno zwal’i toto, nie? I grał. A dwóch (j)eszczie tańczyło. A ta kóz-
ka pisz’cziek otworzyła i do tych puńcz’ków i ciaps, i ciaps te puńcz’k’i. I kładła tymu w kosz. No ji tam se pogra-
li, poszpchiywal’i, pare puńcz’ków dostal’i i ta(m) może jak’iś chyntny jesz’czie był, to wijun pare groszi, dał 
ónym chłopóm i poszli sobie dal’i . Tak to w zapusti buł taki zwicziaj.  
     A w nowi rok, to szie robiyło psoti przeważnie. Przeważnie psoty się rob’iło. Szie skuplowało chłopaków, cała 
cziajka, to do g’ospodarza poszl’i, wóz rozkryńciyl’i – bo całk’ygo ni’e redziyl’i - na drabhine se przistawiyl’i do 
dachu i po dachu do góri i to disziel  w kómnin i te koła do góri. A gospodarz chodziuł i chodziuł i sziukał i ze trzi 
dni nie wiydział, gdzie wóz. Aż tu jednym razy spojrzi : wóz na dachu stoi. Zacziun zymsz’czić, przeklinać, a niż 
ón go zwaluł potym na dół, to…. 
     I w Nowi Rok potym, we wigilje, to wżynisz’mi cini i garnek wodi i cine rozgrzelim na ᶸogniu i wtedi d’o wodi 
wlelim; óno tam szie cósz’ ulało z tygo. To wtedy rozmiślal’i : Co to może bić ? O! To wjyniec: to już’ chtosz  
umrze- było mówjóne. To (j)uż (k)tosz’ umrze. O! Ja ulał sobje strzielbe; Ja pó(j)de do wojska. I take tam roz-
ma’ite cacka z ti cini szie wyrabjało ji tak każdi wzniosek potem rob’u(ł). A niy, to wziyni na stół, posipal’i kupke 
pjasku, kyl’isziek z wodu i gałuncke choinki zielóny szie położyło; tedy szie oczi z’awjozało  –żebi ciymno- i 
pusz’cziyło szi’e teraz; Co ręku  najpjyrw złapchisz? Złapał wode: O! chrziest byńdzie u nas. Złapał tu żiymnie: 
Oj! to pogrze(b), bo chtósz umrze. A jak złapał najpjyrw źi’elóne: wesele, wesele. A niy, to poszło szie na dwór; 
trzcine z dachu wyriwało. Trzi razy musział… trzciny trzi ga(r)szcie wider . Potym przisze(dł) do domu i tu trzcine 
składał: dwa a dwa. Czi zostanie: para- nie para. To jak któsz wider, że do pari, to ju(ż) sze ᶸożyni. A jak nie do 
pari, to sze nie ᶸożyni.  

Zdjęcie najprawdopodobniej pochodzi z okolic 
Łąkorza. Może ktoś z Was rozpoznaje to miej-
sce? Może znacie osoby, które na tym zdjęciu 

się znajdują? 

Zwracamy się z prośbą do naszych Czytel-

ników o odszukanie starych zdjęć rodzin-

nych lub innych z terenu naszej Gminy  

i skontaktowanie się z nami. Chcielibyśmy 

je skopiować i stworzyć bazę historycz-

nych zdjęć z naszego terenu. 

 

REDAKCJA 



Wszystkim naszym Czytelnikom 
życzymy, aby Święta Bożego Na-

rodzenia były czasem  
radosnym, spędzonym w cieple 

rodzinnych spotkań,  
bez pośpiechu, trosk  

i zmartwień. 
 

A nadchodzący  
Nowy Rok 2018  

niech przyniesie Wam  
uśmiech fortuny  

i tylko dobre wydarzenia.  

Stara pocztówka noworoczna, wysłana przed pierwszą wojną światową z terenu zabo-
ru rosyjskiego, pochodzi z bloga http://photokrzysztof.blogspot.com/  

Kartka świąteczna z lat powojennych ze zbiorów Jana Ostrowskiego  



Łucja Polkowska z domu Sowińska 

     Nazywam się Łucja Polkowska i obecnie mieszkam w Tczewie. Przed wojną zamieszkiwałam z rodzicami Bro-
nisławą i Julianem Sowińskim i dwiema siostrami, Witą i Genią w Szwarcenowie. Mój tatuś był właścicielem 
mleczarni parowej a mamusia prowadziła gospodarstwo domowe. Wraz ze starszymi siostrami uczęszczałam 
do szkoły w Szwarcenowie. Chciałabym podzielić się krótko swoimi wspomnieniami z lat szkolnych i wzbogacić 
w ten sposób szkolne archiwum. 
     Naukę w szkole w Szwarcenowie rozpoczęłam w roku szkolnym 1931/32. Do grona nauczycielskiego należały 
trzy panie nauczycielki i trzech panów nauczycieli. Kierownikiem był pan Wolski, który zajmował połowę parte-
ru w szkole. Na pierwszym piętrze zamieszkiwali pan Hinz, pani Baraczówna, pani Gawrych i pani Wojciechow-
ska. Dwóch nauczycieli dojeżdżało do szkoły. W szkole były trzy klasy i sześć oddziałów. Szóstą klasę musieliśmy 
powtarzać przez dwa lata i ta powtórka była zaliczana jako siódma klasa.  
     Przed rozpoczęciem zajęć ustawialiśmy się przed szkołą parami, po jednej stronie dziewczęta a po drugiej 
chłopcy. O godzinie ósmej rano dzwonił dzwonek. Do klasy wchodził pan kierownik Wolski. Witaliśmy go, wsta-
jąc z miejsc, słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, po czym pan Wolski mówił proszę siadać i 
sprawdzał listę obecności. Następnie rozpoczynały się zajęcia. Z panem kierownikiem mieliśmy matematykę. 
Był dobrym wykładowcą a jednocześnie wymagającym nauczycielem. Często padały pytania wyrywkowo, mu-
sieliśmy być na nie przygotowani. Zdarzało się nieraz, że nie odpowiedziawszy na zadane pytanie, dziewczęta 
musiały za karę pozostać po lekcjach, a chłopcy podać rękę, albo przełożyć się przez ławkę i dostawali trzcinką. 
Gdyby się ktoś poskarżył w domu dostałby powtórnie od rodziców.  
     Z pozostałymi nauczycielami mieliśmy j. polski, geografię, historię, przyrodę, higienę, rysunki, śpiew i zajęcia 
praktyczne. Na lekcjach z j. polskiego pisaliśmy dyktanda i omawialiśmy przeczytane lektury. Geografia obejmo-
wała głównie naukę o państwach europejskich, na lekcjach przyrody były ciekawe tematy o zwierzętach, o pta-
kach, jak orientują się w przestrzeni, wracając co roku w te samo miejsce, jak na przykład bociany i jaskółki. Na 
zajęciach fizycznych graliśmy w piłkę, a poza tym dla dziewcząt była wyznaczona działka ogrodowa, na której 
sialiśmy kwiaty i warzywa. Kto miał najlepiej uprawiony swój zagonik, otrzymywał dobrą ocenę. Zimową porą w 
ramach zajęć wychowania fizycznego braliśmy łyżwy bądź sanki i szliśmy na zamarznięte jezioro. Można było 
jeździć do połowy jeziora, ponieważ druga jej część należała do Niemiec. Zimy były najczęściej mroźne i z duży-
mi opadami śniegu, ale za to już w marcu można było opalić się na „murzynka” tak bywało ciepło. Starsze klasy 
należały do harcerstwa, w tym również moje dwie siostry. Często wyjeżdżali na obozy i wycieczki np. do Toru-
nia, statkiem do Gdyni i na Hel.  
     Zajęcia praktyczne miałyśmy z panią Wojciechowską, która bardzo często organizowała różne przedstawie-
nia. Uczestniczyłyśmy w przygotowaniu tych przedstawień, pomagając przy wykonywaniu strojów. Czego nie 
można było zrobić własnoręcznie, było dokupywane. Przygotowanie przedstawień związane było też z licznymi 
próbami. Tradycyjnie na Boże Narodzenie przygotowywane były jasełka, wystawiane w drugie święto. Scena 
była ładnie udekorowana i oświetlona. Występowali pastuszkowie, anioły, św. Józef, no i oczywiście Matka Bo-
ska. Rola Matki Boskiej była moją rolą. Ubrana byłam w niebieską narzutę i biały tiul. Dzieciątko Jezus symboli-
zowała przyniesiona z domu lalka. Jasełka te wypadały bardzo dobrze. Publiczność nagradzała nas długimi okla-
skami. Musieliśmy całe przedstawienie, z pewnymi skrótami, powtarzać jeszcze raz. Podczas innych przedsta-
wień grałam rolę ducha leśnego, Korynę i anioła. Po przedstawieniach starsze klasy pozostawały dłużej, żeby się 
zabawić. Przygrywała orkiestra z Grudziądza. Młodsze klasy musiały iść do domu. Mnie odprowadzał do domu 
pan Hinz. Dom z salą restauracyjną, w której odbywały się przedstawienia był własnością Państwa Baranow-
skich. Pieniądze uzbierane za wstęp na nasze przedstawienia były przeznaczone na finansowanie letnich wycie-
czek szkolnych.  
     W miesiącu maju często chodziliśmy do lasu. Towarzyszyła nam przy tym część nauczycieli. Dni były upalne. 
W lesie zbieraliśmy chrust, a chłopcy rozpalali ognisko. Piekliśmy kromki chleba i kiełbaski, mieliśmy też napoje 
do picia i owoce. Po jedzeniu był czas na zabawy i bieganie po lesie. O zmroku ze śpiewem na ustach wracali-
śmy do domu. Były to bardzo przyjemnie spędzone majowe dni.  
     Przez cały okres lat szkolnych podręczniki załatwiał pan kierownik. Przed rozpoczęciem wakacji trzeba było 
wpłacić 20 złotych. W zeszyty i przybory szkolne każdy zaopatrywał się indywidualnie. W czasie wakacji szkoła 
była zamknięta.  



     W roku, w którym przystępowaliśmy do I Komunii Świętej praktycznie nie było wakacji, bo nie można było 
wyjeżdżać. Codziennie musieliśmy chodzić do kościoła na naukę religii. Przygotowania do tej uroczystości pro-
wadził ksiądz. Tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbyła się uroczystość I Komunii Świętej.  
Pan Wolski i pan Hinz stołowali się w naszym domu. Przed rozpoczęciem zajęć starsza siostra Wita zabierała 
śniadanie panu Hinzowi, a druga siostra Gienia panu Wolskiemu. Pukały do drzwi pokoju nauczycielskiego i sta-
wiały koszyczki z jedzeniem obok drzwi. Na obiady i kolacje panowie przychodzili do nas do domu.  
     Lata szkolne szybko minęły. Na zakończenie zajęć szkolnych pan kierownik Wolski wygłosił przemowę, a na-
stępnie były rozdane świadectwa. My odśpiewaliśmy piosenkę „Jak szybko mijają chwile…”, a następnie miało 
miejsce pożegnanie z gronem nauczycielskim, z koleżankami i kolegami. W ten sposób rozstały się nasze drogi. 
Do domu wróciłam spłakana. 
     Beztroskie lata nie trwały długo. W 1939 roku wybuchła wojna. Niemcy wywozili młodzież do obozów i na 
prace przymusowe. Kilka lat ukrywałam się, aby uniknąć tego przykrego losu. Pod koniec 1944 roku zostałam 
jednak skierowana do pracy w fabryce amunicji na przedmieściach Bydgoszczy. Fabryka ta znajdowała się w 
podmiejskich lasach. Przed moim przybyciem do Bydgoszczy główna fabryka spłonęła, nie wiadomo z jakich 
przyczyn. Ponieważ nie było dla naszych grup pracy, miałyśmy zbierać w lesie chrust. Najgorsze było przenikliwe 
zimno. W grudniu 1944 i styczniu 1945 roku panowały temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza. Tę „pracę” za-
czynałyśmy o 7 rano, a do baraku wracałyśmy o 15:30. Z końcem marca, a więc krótko przed zakończeniem woj-
ny, zostałam zwolniona do domu. Wojna zabrała mi, jak i wielu moim rówieśnikom, młodzieńcze lata. Na szczę-
ście udało mi się zachować życie, które po wojnie weszło w dorosłą fazę. 
     Dożyłam podeszłego wieku, ale chętnie wspominam szkolne lata. Chętnie wracam też do Szwarcenowa, 
gdzie niektóre zabudowania oraz kościół i szkoła są materialnymi pozostałościami z tych lat. Dawnych sąsiadów, 
czy też rówieśników i rówieśniczki spotykam już niestety na…. cmentarzu.  

Z Gerardem Barczakiem rozmawiała Ewa Adamczak 

     W rodzinie Gerarda Barczaka zawsze były talenty muzyczne, było się od kogo uczyć, jednak młody Gerard 
jeździł również do szkoły muzycznej w Toruniu. Pierwsze występy w zespole Gerard Barczak rozpoczął w wieku 
osiemnastu lat, w 1958 roku dołączył do zespołu swoich wujów, którzy grywali z powodzeniem na weselach i 
zabawach w okolicy. 
     Po powrocie z wojska Gerard Barczak grał w zespole „Tajagezi”, który założyli razem z Tadeuszem Standar-
skim. 
     W pierwszych latach muzykowania – wspomina pan Gerard – występy zespołu wyglądały zupełnie inaczej niż 
teraz. Muzycy grali bez prądu tzn. nie było mikrofonów, głośników, instrumentów elektrycznych. W zespole by-
ły skrzypce, trąbka, saksofon, akordeon, bęben. Pierwszy mikrofon pan Gerard otrzymał od swojego przyjaciela, 
który skonstruował go z części wymontowanych z radiostacji w czołgu. Pod koniec lat 60-tych pojawiły się 
pierwsze gitary elektryczne, organy, głośniki. Zmieniła się jakość i siła dźwięku, można powiedzieć, że nastała 
nowa era w muzyce. 
     W 1970 r. Gerard Barczak założył swój własny zespół „Etcetera”, który w różnym składzie grał do połowy lat 
80-tych. Zespół był bardzo popularny, muzycy mieli wiele pracy, grali w każdą sobotę i niedzielę na weselach i 
zabawach, w wiejskich świetlicach, w klubach rolnika. Fani zespołu ( używając dzisiejszego określenia) wędro-
wali za zespołem. Kończąc jeden występ zespół zapowiadał gdzie będzie grał w najbliższym czasie i wielu wielbi-
cieli zespołu jeździło do sąsiednich lub dalszych miejscowości żeby się dobrze bawić. Trzon zespołu stanowili 
bracia Barczak, Gerard i Janusz z Ostrowitego. Również z Ostrowitego pochodzi Marian Kieloch, który przez jakiś 
czas grał w zespole. Dlatego mieszkańcy Ostrowitego do dziś wspominają zespół jako swój ostrowicki. Przez 
pewien czas zespół miał solistkę Aleksandrę Szpernal z Jabłonowa,  grali w nim także Stanisław Wiśniewski, Jó-
zef Nalik, Krzysztof Smoliński, Zygmunt Smarz, Jerzy Ciskowski, Bolesław Szekliński. 
     Przez wiele lat zespół działał pod skrzydłami WPGR w Nowym Mieście Lubawskim. Miało to swoje dobre 
strony ponieważ muzycy otrzymywali sprzęt, stroje, transport, reprezentowali WPGR na wielu imprezach, m. in. 
przeglądach zespołów amatorskich gdzie zresztą zajmowali bardzo dobre lokaty. Pan Gerard pamięta bardzo 
ciekawy zwyczaj kiedy WPGR co roku po żniwach oprócz innych uroczystości organizował specjalne spotkanie 
dożynkowe w ośrodku w Partęczynach wyłącznie dla kombajnistów, nawet bez osób towarzyszących. Świętują-



cym kombajnistom czas umilał zawsze zespół pana Gerarda. Zespół miał również obowiązek grać na potańców-
kach dla pracowników WPGR przebywających na wczasach w Partęczynach. 
     Można powiedzieć, że historia zespołu i jego muzyków jest częścią historii naszego regionu z tamtych lat, wielu 
mieszkańców kojarzy występy zespołu z ważnymi wydarzeniami w swoim życiu. Zawsze grali najlepsze aktualne 
przeboje i traktowali swoją pracę z dużą sumiennością. Wystarczy wspomnieć taki przypadek kiedy zespół miał 
grać na jednym z wesel, a członek zespołu przebywający akurat w Poznaniu miał problem z dojazdem na czas po-
ciągiem, więc żeby nie zawieść zespołu i weselników po prostu przyjechał z Poznania taksówką. W zimę stulenia w 
1978r. zespół, który miał grać na zabawie sylwestrowej w restauracji „Leśna” w Iławie został zasypany śniegiem w 
pociągu na trasie do Iławy, mimo przeciwności dotarli na miejsce o godzinie drugiej po północy i jednak zagrali. 

Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego Gerarda Barczaka 

Zdjęcie z lat 70-tych. Od lewej : Stanisław Wiśniewski, Janusz Barczak,  
Bolesław Szekliński, Józef Nalik, Gerard Barczak  

Od lewej: Janusz Barczak, Stanisław Wiśniewski, Gerard Barczak,  
Roman Lewandowski, Marian Kieloch (połowa lat 70-tych)  



Artykuł na podstawie książki Josefa Kaufmanna "Geschichte der Stadt Bischofswerder" wyd. 1928r,  
wybrał i przetłumaczył Henryk Gajewski 

     O historii miasta Biskupiec była już mowa wcześniej. Teraz, dalej opierając się na książce Josefa Kaufmanna 
"Geschichte der Stadt Bischofswerder", dowiemy się jak dawniej żyli sami mieszkańcy Biskupca. 
     W początkach tego miasta jego mieszkańcy w większości żyli z roli. Jednakże, tak jak w każdym większym skupisku 
ludności, stopniowo pojawiali się piekarze, rzeźnicy i szewcy. Miasto miało też prawa kupieckie. 
Według dokumentu z roku 1531r Biskupiec miał 40 włók, z których opłaty w wysokości 40 marek, 40 kapłonów i po 
korcu pszenicy i żyta od każdego pługa, należało dostarczyć do Prabut. Potem w książęcej kancelarii wykryto, że obywa-
tele zaniżali swój majątek i z 25 włók nic nie płacono. W kolejnym dokumencie z 1551r z polecenia księcia przywrócono 
porządek. 
     Z majątku miejskiej ziemi wyłączono 4 włóki młyńskie i 4 morgi, z których powstał majątek w Słupnicy. Książę w 
styczniu 1545r. nadał go staremu pisarzowi miejskiemu w Prabutach Hansowi Schmidt z Biskupca. Młyn wyrabiał też 
słód.  
     W 1543r. do biskupieckiej parafii należały oprócz Słupnicy także osiedle Waldow, Piotrowice i Podlasek. Obok pleba-
nii była już szkoła, w której nauczycielowi przyznano cześć dziesięciny, a oprócz tego każdy mieszkaniec był zobowiąza-
ny do opłaty na szkołę. Mieszkańcy płacili dziesięcinę, która obejmowała kominowe i daninę kościelną. Kominowe 
przeznaczone było na ratusz miejski, browary, domy strażnicze i budy przy ratuszu, a danina kościelna była dla probosz-
cza i nauczyciela. Proboszcz miał 4 włóki ziemi w Piotrowicach. Dawniej miał jeszcze ziemię w Słupnicy, którą potem  
rozdzielono wśród mieszkańców.  
     Miasto miało dochody z ziemi w Słupnicy i z opłat od kramów rzemieślniczych od trzech piekarzy, trzech rzeźników i 
dwunastu szewców. Obok tych świadczeń obywatele byli zobowiązani do znacznych szarwarków na rzecz miasta. Mię-
dzy innymi, byli zobowiązani posyłać na własny koszt 35 osób z sierpami na żniwa na urzędowy folwark. W marcu 1591 
złożyli przeciw temu skargę do księcia twierdząc, że do tych  posług ręcznych zostali bezprawnie zmuszeni. Po tym pro-
teście utrzymanie pracowników należało już do miasta. Mieszkańcy dalej unikali odrabiania szarwarków. Elektor wydał 
więc zgodę na przymus do szarwarków, lecz każdy pracujący dostawał  już za dzień po 10 groszy. 
Jarmarki początkowo odbywały się w dzień Wszystkich Świętych  i na święto Matki Boskiej Gromnicznej, gdzie rze-
mieślnicy oferowali swoje towary. 
     O życiu rzemieślniczym miasta z powodu braku archiwów niewiele wiadomo. Z zachowanych dokumentów wynika, 
że w końcu 16-go wieku piekarze założyli zrzeszenie aby bronić się przed nieuczciwymi piekarzami z zewnątrz miasta 
konkurencyjnie wystawiającymi swój chleb na sprzedaż. Zrzeszeni piekarze wnioskowali, aby każdy piekarz był maj-
strem, a takim mógł być tylko ten, który posiadał towaru na 50 marek. Kto chciał zostać majstrem, to musiał w ciągu 
roku dać beczkę piwa i ¼ srebrnej marki. Piekarze wnioskowali też o to, aby zakazać gospodarzom przywożenia chleba 
ze wsi, oraz zakazać nieuczciwym rzemieślnikom z miasta, Piotrowic i Słupnicy pieczenia chleba. 
     Ilość rzemieślników z czasem się powiększała o kowali, krawców, szewców, kuśnierzy, cieśli, stolarzy. Na potrzeby 
miasta pracowali także ogrodnicy, pasterz, piwowar i sługa miejski, który był zarazem policjantem. Zwiększała się także 
ilość jarmarków, których w XVII wieku było już sześć. Końmi i bydłem handlowano przed dniami  jarmarków. Szczegól-
nie rozwijało się piwowarstwo, do którego teoretycznie każdy miał prawo, ale nie każdy mógł temu podołać. Były dwie 
warzelnie, z której pod koniec XVII wieku czynna była tylko jedna. Drzewo do palenia brano z lasu miejskiego 
(Stadtwalde) w Słupnicy, albo zakupywano z prawem wycięcia drzewa w pobliskiej polskiej części. 
     Okoliczni mieszkańcy długo mieli prawo do połowu ryb na jeziorze Trupel. Jednakże jak właścicielem jeziora został 
Alexander von Polenz, złożył sprzeciw. Po długoletnim procesie gmina i rada w 1622r. odsprzedali prawa połowu na 
tym jeziorze właścicielowi za 2500 marek. Czy pieniądze te trafiły do mieszkańców uprawnionych do połowu ryb, tego 
nie wiadomo. Mieszkańcy mogli łowić tam ryby, ale już za opłatą 5 marek do urzędu.  
     Aby zachować porządek i ład wśród rzemieślników ustalono pewne zasady. Związek szewski ustalił to najwcześniej. 
Na początku nakazano obowiązek regularnego chodzenia co niedzielę do kościoła. Nieprzybycie bez uzasadnionego 
powodu było karane 15 szylingami do kasy i 2 funty wosku dla kościoła. Każdy majster musi mieć własny kram, który 
może sprzedać lub przekazać w spadku i płacić rocznie należne za to 4 groszy elektorowi i radzie. Zabroniono sprzedaży 
skór poza oficjalnymi targami, a miejscowi rzemieślnicy mieli prawo pierwokupu. Skóra może być zdejmowana tylko z 
zabitych, a nie z padłych zwierząt. W przypadku śmierci rzemieślnika, honor innych rzemieślników nakazuje im udać się 
do domu zmarłego, a jeżeli przyjdzie on tylko na pogrzeb, to ma być ukarany. Usprawiedliwieniem była tylko zaraza i 
epidemia. Nauka młodzieży musiała trwać dwa lata, a synowie majstra mogli od ojca uzyskać świadectwo w dowolnym 
czasie.  
     U szewców ten, który chciał zostać majstrem, musiał zrobić albo parę butów żeglarskich i po jednej parze męskich i 
damskich butów, albo zapłacić do kasy 10 guldenów. Oprócz tego, każdy starający się musiał postawić majstrowskie 
pół beczki piwa na związek, a na obiad baryłkę piwa, ćwiartkę wołowiny, pół jagnięcia, 4 prosiaki, gęsi i kury, chleb  



światło, oraz wszystkie potrzebne zioła. Szczególnie ostro karane było nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania  
i porządku, np. nie słuchanie poleceń starszego, wyciąganie noża przy piciu, pijaństwo, albo wzięcie za żonę nieprzyzwo-
itej kobiety. 
     Podobne postanowienia, zatwierdzone przez izbę nadzorczą w 1649r. dotyczyły także kuśnierzy. Także ich obowiązy-
wały ogólne przepisy odnośnie chodzenia do kościoła, o dobrych zwyczajach i porządku w zrzeszeniu, uhonorowaniu 
zmarłego członka zrzeszenia. Dla zmarłego kuśnierza zapisano wykonanie specjalnego ubrania, skarpet i butów, aby nikt 
nie poszedł za nim. Zawarto także szczegóły odnośnie zrzeszenia. Na przykład, kiedy ktoś chciał przystąpić do kuśnier-
stwa, "to powinien wygarbować dzikiego kota".  
     Obcy kuśnierze, którzy przybywali na jarmark, musieli zapłacić zrzeszeniu stanowe i zgłosić się do starszego danego 
zrzeszenia na rozmowę. Na jarmarku dwóch mężczyzn  przyglądało się obcym towarom, nieudolne zabierano, pokazy-
wano radnym, a obcemu nakładano karę. Wolni rzemieślnicy byli na jarmarku tolerowani, ale musieli mieć swoje od-
dzielne stoiska i zapłacić do zrzeszenia po 10 szylingów stanowego. Młody majster przystępując do zrzeszenia musiał 
starym zwyczajem wypić powitalne, czyli puchar powitalny, który często miał pojemność 2 litrów, albo zapłacić do kasy 
20 szylingów. 
      Kto chciał zostać majstrem krawieckim, to musiał przepracować rok u majstra w mieście i zapłacić 20 groszy do pusz-
ki. Syn majstra lub taki, który brał córkę majstra albo wdowę za żonę, musiał przepracować pół roku. Jako pracę mi-
strzowską musiał uszyć odzież jeździecką, albo modne ubranie męskie takie jak wówczas noszono. Przycięcie musiało 
odbyć się przed całym zrzeszeniem, a bractwu za stracony czas należało dać zupę mięsną, albo ryby, chleb i ser, oraz 
potrzebne picie. Pracę mistrzowską oglądało dwóch starszych i dwóch młodszych majstrów,  każdy błąd trzeba było za-
dość uczynić 3 guldenami. Jeżeli robota całkiem nie wyszła, kandydat musiał jeszcze rok dochodzić, aby się lepiej nau-
czyć. Zdający na mistrza musiał dla całego zrzeszenia i dwóch urzędników sądu postawić beczkę piwa i szynkę na każdy 
stół, chleb i światło jak dawniej. Rzemieślnicy mogli być niezrzeszeni, ale na milę od miasta. Każdy majster mógł robić i 
sprzedawać ubrania, ale nie wolno mu było kupować w celu odsprzedaży. Stosowano surowe kary za nieprzyzwoite za-
chowanie podczas spotkań, ujmie na honorze, powodowanie sporów, nie wolno też było nikomu pojawiać się na ran-
nym omówieniu spraw z bronią lub nożem. 

Pocztówka z dawnego Biskupca z roku 1904 ze strony  
http://aefl.de/rosenberg/Rosenberg/bischofswerder_1/bischofswerder_teil1.htm  


