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KORESPONDENCJA „ALMANACHU MUSZYNY”
Muszyńskie wątki
w dziejach rodziny Peszkowskich
Czytając „Almanach” 2010 znalazłem w pięciu miejscach odniesienia do rodziny
mojej Mamy – Peszkowskich. Niestety w dwóch miejscach są błędy w pisowni nazwiska.
Na stronie 243 i 244 (artykuł Małgorzaty K. Przyboś Protokoły Rady Gminnej w Muszynie. Rok 1933. Część I) – chodzi o inż. Kazimierza Peszkowskiego (1879–1961), a nie
Paszkowskiego. Rzeczywiście inż. Kazimierz Peszkowski w 1933 roku zabiegał o kupno
kamienia w związku z rozpoczęciem budowy willi „Nasz Domek” przy Alei Zdrojowej 19
(wspomnienia Janiny Peszkowskiej Fiebig w „Almanachu” z roku 2001 pt. Historia
związku rodziny Peszkowskich z Muszyną). Błąd wynikł zapewne z nieprecyzyjnego
ręcznego zapisania nazwiska w protokole z posiedzenia Rady Gminnej, bądź w wyniku
błędnego odczytania odręcznego pisma przez autorkę tekstu. Prawidłowo natomiast
napisane jest nazwisko mojego Dziadzia na stronie 342 (artykuł Janiny Aleksander
Szczelinowej Sięgnijmy do wspomnień. Początki powojennego szkolnictwa średniego
w Muszynie) pod zdjęciem – inż. Kazimierz Peszkowski, na którym notabene jest również jego córka Maria Fuskowa. Obydwoje byli nauczycielami w Liceum muszyńskim
i obydwoje pochowani są na cmentarzu w Muszynie.
Na stronie 344 w spisie uczniów gimnazjum klasy I wymieniony jest Sławomir
Peszkowski. Chodzi o bratanka żony Kazimierza Peszkowskiego – Zdzisławy, de domo
Peszkowskiej, urodzonego w 1931 roku, zmarłego w 1992 r. W przewidywaniu wybuchu
powstania został wysłany z Warszawy do rodziny w Muszynie w lipcu 1944 roku i po
wojnie tu uczęszczał do gimnazjum. Nie należy mylić go ze Sławomirem Peszkowskim
(1918–2001), synem Kazimierza i Zdzisławy Peszkowskich, który już przed II wojną
światową rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej („Almanach” z 2001 roku, Historia
związku rodziny Peszkowskich z Muszyną).
Na stronie 130 natomiast wymieniona jest moja Mama, Janina Peszkowska. Jest ona
autorką wspomnień w „Almanachu” 2001 – pod nazwiskiem Janina Peszkowska-Fiebig;
również pod tym nazwiskiem występuje w moich wspomnieniach pt. Muszyna widziana
z Suchej Góry w „Almanachu” z roku 2009.
Przy okazji. We wspomnieniach mojej Mamy w „Almanachu” z 2001 roku znalazł się
błąd w dacie urodzenia Kazimierza Peszkowskiego. Chodzi o rok 1879, a nie 1897.
Uwagi wydają mi się istotne w związku z powstającym indeksem nazwisk osób opisywanych w kolejnych rocznikach „Almanachu Muszyny”.
Andrzej Fiebig
Gdańsk

