JANISZEWO
Zarys dziejów
Teren Janiszewa wyróżnia się starym osadnictwem świadczy o tym zachowany gród
nad Wierzycą z okresu IX – XI wieku. Miejscowość pojawia się w źródłach pisanych
stosunkowo wcześnie. W 1245 r nazwa miejscowości w postaci ‘Jamson’ występuje
w wykazie wsi cysterskich, a w 1278 r. była wymieniona w opisie granic Garca,
jako ‘Jenschow’ i była wtedy w posiadaniu Cystersów z Oliwy, na mocy nadania księcia
Sambora II z 1229 r. Od 1282 roku na mocy układu w Miliczu, Janiszewo wraz z ziemia
gniewską przeszło w posiadanie Krzyżaków i zostało włączone do ich jednostki
organizacyjnej – komturstwo gniewskie. Po 1288 r. mistrz krajowy pruski Meinhard
z Querfurtu nadał dla Janiszewa przywilej lokacyjny. Wtedy została wytyczona wieś, której
zarysy zachowały się do czasów obecnych. Pierwszym sołtysem, organizatorem wsi, został
Marcin Reunecken. Okres panowania krzyżackiego trwał do końca wojny trzynastoletniej
tj. do 1466 r.
Następnie Janiszewo wraz z pozostałymi ziemiami pomorskimi zostało włączone
do Polski. Pod względem administracyjnym należało do województwa pomorskiego
a własnościowo stanowiło dobra królewskie zorganizowane, jako starostwo gniewskie,
które wydzierżawiano różnym możnym rodom z tym, że Janiszewo dzierżawiono oddzielnie
m. in. w drugiej poł. XVI dzierżawcą był Samuel Łaski sekretarz królewski. W XVII wieku
wieś sprzedano i w ten sposób Janiszewo stało się własnością szlachecką, która jako zastaw
należała krótko, do Cystersów z Pelplina.
W wyniku rozbioru Polski w 1772 r. Janiszewo wraz z całym Pomorzem
Nadwiślańskim zostało włączone do Królestwa Prus. Dawne dobra króla Polski stały się
dobrami króla Prus

i

były wydzierżawiane,

najczęściej osadnikom z Niemiec,

aby zgermanizować te ziemie. Pod względem administracyjnym miejscowość należała
do powiatu kwidzyńskiego (Kreis Marienwerder).
Janiszewo ponownie wróciło do Polski w 1920 r. Wtedy pod względem
administracyjnym wieś należała do powiatu gniewskiego a od 1932 r. do powiatu tczewskiego
oraz od 1934 r. do zbiorowej gminy Pelplin.
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Lata 1939 – 1945 to okres okupacji niemieckiej, wtedy miejscowość należała do
powiatu tczewskiego (Kreis Dirschau). Po ponownym powrocie do Polski po 1945 roku
Janiszewo, z okresowymi przerwami, należało do powiatu tczewskiego i gminy Pelplin.
Zmiany administracyjne, własnościowe i państwowe miały wpływ na kształtowanie
się nazwy tej miejscowości.

Występowanie nazwy w źródłach pisanych
Jamssou, Jamson 1245, Jenisschow 1274, Jenschow 1278, Janisow 1279, Janisowe 1281,
Janisew, Janisso 1283, Janischewe 1323, Yenischau 1349, Jenschaw 1351, Janussszow 1476,
Janischow 1518, Ianusshewo 1534, Popendorf alias Ianusshewo vel Popówka, 1534,
Janieschaw 1570, Janussowo 1597, Januszewo 1598, ze wsi Januszewa 1664, w Janiszewie
(…) villae Janiszewa 1664, alt Janischau, Neu Janischau 1790, 1882, Januszewo, Januschow
1912, Janiszewo, niem Alt Janischau 1925, Janiszewo 1933, 1938, Ald Janischau, Neu
Janischau (Stare i Nowe Janiszewo) 1940, Janiszewo i Janiszewko 1961, Janiszewo i
Janiszewko 1982.

Pochodzenie nazwy
Janiszewo to nazwa dzierżawcza (zapożyczona) od nazwy osobowej ‘Janisz’,
zanotowanej w Słowniku Staropolskich Nazw Osobowych. Poprzez dodanie przyrostka ‘ewo’
powstała ostatecznie, po różnych przekształceniach, nazwa Janiszewo (Janisz – ewo). Nazwy
dzierżawcze osad, pochodzące od osoby, najczęściej odzwierciedlają stosunki własnościowe.
W chwili powstania, nazwa miejscowość będąca własnością jakiegoś człowieka kryła
informację, kto pierwszy był posiadaczem danego miejsca, w tym przypadku był m.in.
prawdopodobnie niejaki Janisz, prawdopodobnie jeszcze z okresu przedkrzyżackiego
tj. z okresu przynależności do Cystersów z Oliwy.
Występująca w 1245

r. nazwa miejscowości ‘Jamssou’, ‘Jamson’, dotyczyła

miejscowości funkcjonującej na prawie polskim w okresie przynależności do Cystersów
z Oliwy. W okresie krzyżackim po 1288 r. na jej terenie powstało Janiszewo, jako wieś
na prawie chełmińskim z nieco zmieniona nazwą ‘Janisschow’.
W końcu XVIII w. w źródłach i na mapie Schrettera pojawia się nazwa nowej
miejscowości ‘Janiszewko’ albo w formie niemieckiej ‘Neu Janischau’. Jest to nowa osada
powstała w okresie zaboru pruskiego, kiedy rozwijało się osadnictwo na tym terenie.
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Jej zdrobniała nazwa pochodzi od nazwy starszej wsi Janiszewo. Przenoszenie nazwy osady
z dodaną końcówką lub członem wyróżniającym ‘neu’ (nowe) lub ‘klein’ (małe)
lub przyrostkiem – ‘ówko’, jest charakterystyczne dla nowych, mniejszych osad powstających
przy pierwotnej wsi. Wtedy też dla odróżnienia, dotychczasową wieś Janiszewo zaczęto
określać jako Alt Janischau (Stare Janiszewo). W okresie II wojny niemieckie władze
okupacyjne przywróciły funkcjonujące przed 1920 rokiem nazwy ‘Alt Janischau’ i ‘Neu
‘Janischau’. Po powrocie do Polski w 1945 r przywrócono nazwy polskie: ‘Janiszewo’
i ‘Janiszewo’ i ten stan funkcjonuje obecnie.
W pocz. XX wieku pojawia się też nazwa Janiszewo – Pustki. Jest to nazwa, która
powstała po parcelacji gruntów, na których wyznaczono działki dla nowych gospodarstw.
A ponieważ były one początkowo puste stąd dodany człon wyróżniający ‘Pustki’.
Występująca w 1534 r. nazwa ‘Popendorf’ lub ‘Popówka’ wiąże się z okresem
przynależności Janiszewa do dóbr biskupich klucza subkowskiego (villa clavis sobcoviensis).
Co można określić, jako wieś należącą do klucza subkowskiego tj. dóbr biskupa
włocławskiego, czyli dóbr kościelnych, (księżych), co jeszcze w XVI wieku określano, jako
popich, bo należały do popa (nazwę kapłana „pop” później zastąpiono przez „ksiądz”).
Poprzez dodanie do nazwy osobowej ‘pop’ końcówki – ‘ówko’ powstała nazwa ‘Popówka’,
czyli wieś należąca do popa tj. księdza.

Bogdan Badziong
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