Stanisław Chmielecki – burmistrz Pelplina
Stanisław Wincenty Chmielecki urodził
się 5 kwietnia 1888 r. w Brzuścach (pow.
tczewski) w rodzinie zamożnego właściciela ziemskiego Jakuba i Joanny z domu
Pohlmann.
Stanisław Chmielecki w 1898 r. wstąpił do czwartej klasy Collegium Marianum
w Pelplinie. Maturę uzyskał w 1910 r. po
przeniesieniu do gimnazjum w Chełmnie.
Studiował prawo na uniwersytecie w Lipsku
oraz ekonomię w Monachium i Fryburgu.
Otrzymał w 1913 r. doktorat nauk społecznych na uniwersytecie we Fryburgu
(Badenia). Był jednym z trójki ostatnich
Polaków, którzy w czasie zaboru mianowani zostali sędziami (Amtsrichter) w Prusach
Zachodnich.
W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej i skierowany
na front, gdzie wskutek odniesionych ran
stracił nogę. Po wkroczeniu w styczniu 1920
r. wojsk polskich na Pomorze, Chmielecki pracował w Pomorskim Urzędzie Wojskowym w
Toruniu. Kierował IX Wydziałem Wojskowym.
Następnie został mianowany starostą wejherowskim, sprawując urząd do czasu połączenia się powiatów wejherowskiego i puckiego.
Dekretem ministra spraw wewnętrznych w
1926 r. przeniesiony został na urząd starosty
powiatu starogardzkiego. Urząd starosty w
1929 r. przekazał następcy Z. Kalksteinowi.
Będąc już na emeryturze uległ prośbom
biskupa Okoniewskiego, aby kandydował na
stanowisko burmistrza po uzyskaniu przez
Pelplin praw miejskich. Wybrany 29 listopada 1932 r. na burmistrza Pelplina (14 głosami, przy 1 na kontrkandydata Witkowskiego).

Na dobry
początek
Zachęcam rodziców do wprowadzenia w
życie nowych zasad domowych obowiązujących podczas roku szkolnego. Ważne jest,
aby nowe zasady wprowadzać we właściwy sposób. Źle wprowadzone zasady mogą
okazać się nieskuteczne i prowokować dzieci do ich świadomego łamania.
Ustalenie nowych reguł należy zacząć
od znalezienia odpowiedniego momentu
w ciągu dnia, kiedy i rodzice, i dzieci są
w dobrych nastrojach. Bardzo ważne, aby
reguły były uzgodnione z dzieckiem, jeśli
dziecko będzie miało realny wpływ na ich
ostateczny kształt (będzie wysłuchane, a
jego zdanie będzie w miarę możliwości
uwzględnione), wprowadzone zasady przyjmie jako własne i będzie je respektować. Na
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Zastąpił na tym stanowisku Jana Nowaka.
Stanisław Chmielecki objął stanowisko
burmistrza 3 stycznia 1933 r. na dwunastoletnią kadencję. Pomimo, że deklarował
lojalność wobec linii rządu oraz ścisłe wykonywanie poleceń władz zwierzchnich, w środowisku Pelplina współpracował z działaczami endecji będącymi w opozycji do sanacji.
Jako prezes Koła Ligi Obrony
Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w Pelplinie
zorganizował uroczystość w pierwszą rocznicę śmierci Żwirki i Wigury (23 września 1933
r.). Pełnił też funkcję prezesa Ligi Morskiej i
Kolonialnej w Pelplinie oraz sekretarza Koła
Przyjaciół Harcerstwa, założonego 7 czerwca
1933 r. Złożył swój podpis pod odezwą w sprawie powołania w powiecie tczewskim Obozu
Narodowego Zjednoczenia (1935). Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu
(od 1913) i Bractwa Pomorskiego (1926). Na
III Zjeździe Delegowanych Katolickiego
Stowarzyszenia im. Piotra Skargi w diecezji chełmińskiej w październiku 1938 r. został wybrany prezesem oddziału w Pelplinie.
Pełnił funkcję prezesa OSP w Pelplinie (od 24
stycznia 1933 r.), członka Z.O. Pow. Związku
Straży Pożarnych w Tczewie (od 26 lutego
1936 r.). Był odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi (1938).
Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu hitlerowców do Pelplina władzę przejęła administracja okupacyjna. W czasie
ewakuacji polskich urzędników Stanisław
Chmielecki trafił do Skórcza i tam 18 września 1939 r. został aresztowany. Uwięziony
w gmachu pelplińskiego Seminarium
Duchownego, był brutalnie katowany.

początek wystarczy 4-5 zasad dotyczących
najbardziej konfliktowych obszarów życia domowego. Uzgodnione zasady muszą
być spisane i podpisane przez wszystkich
domowników, których dotyczą. Reguły powinny być sformułowane w prosty, komunikatywny sposób, nie powinny zawierać też
w sobie słowa „nie”, np.: „odrabiamy lekcje
o 16” a nie: „nie odrabiamy lekcji wieczorem”. Nową zasadę można wprowadzić po
zauważeniu nowego problemu, najlepiej
zacząć słowami: „zauważyliśmy, że… musimy ustalić nową zasadę, co o tym myślisz?
Proponujemy...”.
Zasady będą organizowały funkcjonowanie dziecka tylko wtedy, gdy za ich łamanie
będą wyciągnięte określone, wcześniej ustalone konsekwencje, a za ich przestrzeganie
będą czekać na dziecko nagrody.
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Następnie, 24 października 1939 r. wywieziony wraz z grupą pelplinian i rozstrzelany
w Lesie Szpęgawskim.



Bogdan Solecki

Muzeum zaprasza

Pejzaż zapamiętany – malarstwo, mozaika, rzeźba to nowa wystawa, którą zobaczyć
można w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.
Wystawę tworzą: cykl rzeźb ceramicznych
i rzeźby witrażowe Magdaleny Czeskiej
oraz witraże i akwarele Marcina Czeskiego.
Artystów oprócz więzów rodzinnych łączy
także sztuka. Oboje zrealizowali wiele projektów w kościołach diecezji pelplińskiej.
Gościnnie na wystawie prezentowane są prace przyjaciela Państwa Czeskich, Krzysztofa
Piotra Tomczaka.
Wystawa potrwa od września do listopada tego roku.
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