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Ka zi mierz Ja ru szew ski 

Wiel ki sa mot nik
ze srebr nic kiej pa ra fii

Siód me go stycz nia br. mi nę ła 150. rocz ni ca
uro dzin ks. Fe lik sa Bol ta, jed nej z naj bar dziej za -
słu żo nych po sta ci w dzie jach Brus. W za bor skiej
sto li cy miesz kał i pro wa dził dusz pa ster ską  dzia -
łal ność le d wie dwa la ta (1897-1899), ale przez
ten krót ki okres nie zwy kle za słu żył się dla roz -
wo ju go spo dar cze go i oświa to we go po łu dnio -
wych Ka szub. Ży we by ły kon tak ty ks. Bol ta z
miesz kań ca mi Za bo rów rów nież po je go no mi -
na cji na wi ka riu sza w pa ra fii Srebr ni ki pod Ko -
wa le wem Po mor skim.

Fi lo ma ta po mor ski
Fe liks Bolt przy szedł na świat w 1864 r. w ko -

ciew skim Bar łoż nie ko ło Sta ro gar du Gdań skie -
go. Pod jął na ukę w słyn nym Col le gium
Ma ria num w Pel pli nie, a na stęp nie uczył się w
gim na zjum cheł miń skim. Ry chło przy stą pił w
Chełm nie do taj nej or ga ni za cji fi lo mac kiej, zo -
stał jej prze wod ni czą cym, a w 1884 r. przy czy nił
się na wet do utwo rze nia ko ła fi lo ma tów w To ru -
niu. Za swo ją pa trio tycz ną dzia łal ność w ,,związ -
ku brat nim” mło dy Fe liks po niósł su ro wą ka rę –
zo stał wy da lo ny ze szko ły i od da ny pod nad zór
po li cji. Eg za min doj rza ło ści zło żył ja ko eks tern w
1887 r. w gim na zjum choj nic kim. Stu dio wał teo -
lo gię w Münster, w Mo na chium oraz w la tach
1888-1891 w Se mi na rium Du chow nym w Pel pli -
nie, gdzie w 1891 r. przy jął świę ce nia ka płań skie.
Ja ko wi ka riusz peł nił dusz pa ster ską po słu gę
w Śli wi cach, w Wie lu i w Lu to wie, był też

ad mi ni stra to rem w Bo bro wie.                                                                                                                            
Od po cząt ku swo jej pra cy w dusz pa ster stwie

pa ra fial nym pro wa dził oży wio ną dzia łal ność w
licz nych or ga ni za cjach go spo dar czych, oświa to -
wych  i po li tycz nych, któ re ak tyw nie prze ciw dzia -
ła ły ger ma ni za cji Po la ków na Po mo rzu.

W ru chu spół dziel czym
W kwiet niu 1897 r. przy był ks. Bolt do Brus,

gdzie wkrót ce za sły nął ja ko ce nio ny ani ma tor
ru chu spół dziel cze go. W sto li cy Za bo rów na wią -
zał współ pra cę i za przy jaź nił się z wła ści cie la mi
dóbr Wiel kie Cheł my – Sta ni sła wem i An ną
z Ły skow skich Si kor ski mi. W 1898 r. wspól nie ze
Sta ni sła wem Si kor skim, pre ze sem bru skie go
Ban ku Lu do we go, zor ga ni zo wał spół kę „Ku piec”,
któ ra  za czę ła pro wa dzić han del ma te ria ła mi
tek styl ny mi. Zrze sze ni w ,,Kup cu” spół dziel cy
ode bra li cza sem z rąk Niem ców i Ży dów spo rą
część han dlu bła wat ne go, a fi lie bru skiej spół ki
two rzo ne by ły w wie lu po mor skich miej sco wo -
ściach. Si kor ski i  Bolt, wi dząc po wo dze nie swej
spół dziel czej dzia łal no ści, po wo ła li w 1904 r. w
Bru sach to wa rzy stwo ak cyj ne „Ba zar”, któ re w
zna czą cy spo sób od dzia ły wa ło – po przez fi lial -
ne  ośrod ki w By to wie, Pel pli nie, Skar sze wach, a
szcze gól no ści w Kar tu zach (od 1932 r. sie dzi ba
cen tra li) – na roz wój go spo dar czy zie mi ka szub -
skiej i ko ciew skiej . 

Na po cząt ku dwu dzie ste go stu le cia za czy na
za tem wzra stać ro la Brus na eko no micz nej ma -
pie Po mo rza Gdań skie go. Roz wo jo wi roz le głej
wsi o kształ tu ją cej się wów czas miej skiej za bu -
do wie sprzy jać za czę ło do pro wa dze nie w 1902
r. li nii ko le jo wej i utwo rze nie dzie sięć lat póź niej
przez nie stru dzo nych dzia ła czy ru chu spół dziel -
cze go, F. Bol ta i S. Si kor skie go, ko lej nej spół ki –
„Ce res”. Wraz  z po wsta niem te go przed się bior -
stwa, łą czą ce go han del ar ty ku ła mi rol ni czy mi z
prze twór stwem (młyn pa ro wy, pie kar nia) po stę -
po wa ła elek try fi ka cja osa dy. Bru sy  po przez swój
roz wój go spo dar czy, in spi ro wa ny pra cą pol skich
rąk  i umy słów (m. in. do ko na nia mi Fe lik sa Bol -
ta), sta ły się w okre sie po prze dza ją cym od ro dze -
nie Rze czy po spo li tej istot nym ośrod kiem wal ki
eko no micz nej Po la ków z pru skim za bor cą i miej -
scem pa trio tycz ne go opo ru wo bec bru tal nej
nie raz ger ma ni za cji.Ulica ks. Feliksa Bolta  jest w Brusach.
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Eks pert w spra wach go spo dar ki
Po opusz cze niu pa ra fii  pw. Wszyst kich Świę -

tych w Bru sach ks. Bolt zo stał wi ka riu szem w
Kiel nie i w Ra cią żu, a w stycz niu 1900 r. roz po -
czął pra cę dusz pa ster ską w Srebr ni kach, gdzie w
1926 r. ob jął pro bo stwo. W swej srebr nic kiej pa -
ra fii grun tow nie od no wił go tyc ką świą ty nię pw.
Mat ki Bo żej Śnież nej i po wo łał do ży cia dwa ka -
to lic kie sto wa rzy sze nia. Był lu bia ny przez swo -
ich pa ra fian (ok. 650 dusz)  mi mo, że wol ny czas
naj chęt niej spę dzał przy lek tu rze, w sa mot no ści.
Zbie rał w ten spo sób si ły, ale też i my śli, któ re po -
tra fił póź niej spo żyt ko wać w pra cy na rzecz roz -
wo ju spół dziel czo ści, ku piec twa i kó łek
rol ni czych oraz wie lu in nych dzie dzin. Z licz nych
wo ja ży z ra do ścią  wra cał do Srebr nik - do swo -
jej sa mot ni i przy sta ni.                                                                               

Każ dy rok w ży ciu ks. Bol ta przy no sił cen ne
dla po mor skiej go spo dar ki i oświa ty ini cja ty wy.
W 1900 r. stał się głów nym or ga ni za to rem Cen -
tral ne go To wa rzy stwa Rol ni cze go dla Prus Za -
chod nich, peł niąc w je go wła dzach funk cje
wi ce pre ze sa i se kre ta rza. W struk tu rach te go sto -
wa rzy sze nia zna la zła się spół ka „Rol nik” pro wa -
dzą ca han del to wa ra mi rol ni czy mi na te re nie
ca łe go Po mo rza. Pre ze sem „Rol ni ka” był Sta ni -
sław Si kor ski, zaś dy rek to rem za rzą du Fe liks Bolt.
Du et Si kor ski -Bolt współ pra co wał zna ko mi cie
dla po mna ża nia do rob ku lo kal nej, rów nież za -
bor skiej spo łecz no ści.                                                                                                                                        

W tym cza sie srebr nic ki wi ka riusz uczest ni -
czył rów nież w two rze niu wie lu  chłop skich kó -

łek rol ni czych. Dzia łal ność  go spo dar cza ks. Bol -
ta zo sta ła do strze żo na przez ów cze sną pra sę po -
nadre gio nal ną i eli ty in te lek tu al ne. Okre ślo no
go za szczyt nym mia nem oj ca ku piec twa pol -
skie go na Po mo rzu i po wszech nie uwa ża no za
naj wy bit niej sze go eks per ta w dzie dzi nie za kła -
da nia spół ek han dlo wych. Po chleb ne oce ny
spół dziel czej pra cy księ dza i wiel ki sza cu nek dla
je go osią gnięć eko no micz nych za owo co wa ły w
1904 r. wy bo rem na człon ka Pa tro na tu Związ ku
Kó łek Za wo do wych i Go spo dar czych na Po znań -
skie i Pru sy Za chod nie oraz Ra dy Nad zor czej
Ban ku Związ ku Spół ek w Po zna niu. Ks. Bolt przy -
czy nił się tak że do utwo rze nia kil ku spół ek wy -
daw ni czych: w la tach 1903-1904 na le żał do
za ło ży cie li Spół ki Dru kar ni i Księ gar ni S.A. ,,Piel -
grzym” w Pel pli nie. W 1912 r. za sły nął  ja ko głów -
ny or ga ni za tor i ak cjo na riusz Pol skiej Spół ki
Wy daw ni czej „Ga ze ta Choj nic ka”  (eg zem pla rze
te go pi sma moż na  obej rzeć w Mu zeum Hi sto -
rycz no -Et no gra ficz nym w Choj ni cach), na zwi sko
ks. Bol ta po ja wia się rów nież w 1920 r. w gro nie
za ło ży cie li Spół ki Ak cyj nej „Ga ze ta Gdań ska”.
Cza so pi sma, do któ rych po wsta nia przy czy nił
się srebr nic ki dusz pa sterz, by ły waż ny mi in stru -
men ta mi krze wie nia pol sko ści, po pu la ry zo wa ły
na ro do wą tra dy cję i kul tu rę, prze ciw sta wia jąc
się ger ma ni za cyj nej fa li. 

Po li tyk i par la men ta rzy sta
Już przed wy bu chem I woj ny świa to wej ks.

Bolt za an ga żo wał się w dzia łal ność pol skie go ru -
chu wy bor cze go. Był ce nio nym mów cą na wie -
cach na ob sza rze Prus Za chod nich. W 1913 r.
wy su nię to je go kan dy da tu rę na po sła. W cza sie
zma gań wo jen nych wszedł w skład Taj ne go Ko -
mi te tu Oby wa tel skie go, na le żał do Na czel nej Ra -
dy Lu do wej. Ro sła je go po zy cja w po mor skim
ży ciu po li tycz nym i ru chu nie pod le gło ścio wym.
Czyn nie uczest ni czył ks. Bolt w nie sie niu po mo -
cy dla po wstań ców ślą skich i wiel ko pol skich.
Ści śle zwią zał się też wte dy z Na ro do wą De mo -
kra cją, któ rej przy wód cy po strze ga li go ja ko
au to ry tet w dzie dzi nie spół dziel czo ści i ban ko -
wo ści.

Z cza sem ks. Bolt stał się przy wód cą obo zu
na ro do we go na Po mo rzu i na le żał do gro na
naj barw niej szych i naj bar dziej dy na micz nych

Tablica urzędowa Szkoły Podstawowej w Barłożnie
(gmina Skórcz).
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posta ci na pol skiej sce nie po li tycz nej okre su
mię dzy wo jen ne go. W la tach 1919-1922 był po -
słem w Sej mie Usta wo daw czym, peł niąc w nim
m. in.  funk cję prze wod ni czą ce go Ko mi sji Mor -
skiej. Póź niej (la ta 1922-1927) peł nił za szczyt ne
obo wiąz ki se na to ra RP (z li sty Związ ku Lu do wo -
Na ro do we go), a w okre sie 1930-1935 był se na -
to rem z ra mie nia  Stron nic twa Na ro do we go. Po -
wszech nie uwa ża no go jed nak za se na to ra lu du
po mor skie go. Pięk nie je go dzia łal ność pod su -
mo wał ks. Woj ciech Gaj dus: „Oso bi ście na Pol sce
nie do ro bił się ani ma jęt no ści, ani za szczy tów
(...), bo ga ty w sza cu nek, mi łość lu du po mor skie -
go, któ re go był rzecz ni kiem u tro nu Rze czy po -
spo li tej, a orę dow ni kiem u Bo ga” (zob. „Nr 20998
opo wia da“). 

Wzór dla mło dzie ży
Trud no wy li czyć wszyst kie sto wa rzy sze nia i

or ga ni za cje, w któ rych pra cach ak tyw nie uczest -
ni czył srebr nic ki ka płan. Wska zać mo że my np.
pre ze su rę w Ra dzie Okrę go wej Związ ku Spół -
dziel ni Rol ni czych i Za rob ko wo -Go spo dar czych
RP w To ru niu, udział w pra cach Za rzą du Głów -
ne go Związ ku Ka pła nów „Uni tas” die ce zji cheł -
miń skiej czy też To wa rzy stwa Ba da nia Ru chu
Nie pod le gło ścio we go na Po mo rzu.                                                                                         

Wcze śniej na le żał ks. Bolt do To wa rzy stwa
Na uko we go w To ru niu, To wa rzy stwa Czy tel ni
Lu do wych w Po zna niu, za an ga żo wa ny był rów -

nież w dzia łal ność po wsta łe go w 1921 r. w
Chełm nie Związ ku Fi lo ma tów Po mor skich,
wszak w mło do ści za pi sał chlub ną kar tę w dzie -
jach „związ ku brat nie go”. Cie szył się wiel kim sza -
cun kiem lu dzi mło dych, dla któ rych był
au to ry te tem. Świa dec twem wy jąt ko we go uzna -
nia dla ks. Bol ta by ło m. in. za li cze nie go w po -
czet człon ków (fi li strów) ho no ro wych Kor po ra cji
Stu den tów Uni wer sy te tu Po znań skie go „Ba lia”.
Sto wa rzy sze nie to za ło żo no w 1921 r., po dob nie
jak cheł miń ską or ga ni za cję fi lo mac ką, i sku pia ło
głów nie Po mo rzan. Pa tro nem „Ba lii” był przy -
wód ca Na ro do wej De mo kra cji, Ro man Dmow -
ski, zaś wśród ho no ro wych fi li strów znaj do wa ły
się tak zna ne po sta cie jak gen. Jó zef Hal ler, prof.
Edward Tay lor, wo je wo da Ste fan Ła szew ski czy
wy bit ny po eta i uczo ny Jan Ka spro wicz (au tor
hym nu kor po ra cji). 

Za mę czo ny w Stut tho fie
24 paź dzier ni ka 1939 r. zo stał aresz to wa ny

przez Niem ców, na stęp nie wię zio ny w Dę bo wej
Łą ce, w Chełm nie i w obo zie kon cen tra cyj nym
Stut thof  (nr obo zo wy 9234), gdzie zmarł 7
kwiet nia 1940 r. Przed śmier cią był spo koj ny, od -
ma wiał pa cie rze i z ni kim się nie po że gnał. Praw -
dzi wy wiel ki sa mot nik. W przy ja znym mu gro nie
współ więź niów. Po cho wa ny za stał w Gdań sku
na Za spie. War to pa mię tać o se na to rze po mor -
skie go lu du i oj cu ku piec twa na Po mo rzu, któ ry
jest pa tro nem jed nej z bru skich ulic.

Tablica pamiątkowa.

Podziękowanie za działalność w spółce „Kupiec”. 
Ze zbiorów SP w Barłożnie.
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Zbi gniew Gier szew ski

Dzie ciń stwo An ny
Żmu da Trze bia tow skiej.
W 110. rocz ni cę uro dzin.

Rocz ni ca uro dzin skła nia ju bi la ta do re flek -
sji. Moż na roz pa mię ty wać swój wiek, moż na
wspo mi nać naj młod sze la ta ży cia. Dzie ciń stwo
zwy kle nie do star cza nam wie lu wspo mnień, le -
d wie cza sem ode rwa ne ob ra zy. An na Łaj ming
prze two rzy ła te ob ra zy we wspa nia łą li te ra tu rę,
zro bi ła to po la tach, w je sie ni swo je go ży cia. Po
śmier ci mę ża, nie ob cią żo na wy cho wy wa niem
dzie ci, już wówczas do ro słych, mo gła roz pa mię -
ty wać swo je ży cie. I da ło to rze czy wi ście wspa -
nia ły efekt, w za ka mar kach swej pa mię ci
zna la zła ob ra zy ka szub skich pust ków, od two rzy -
ła por tre ty kie dyś ży ją cych lu dzi, roz wi nę ła wąt -
ki ich lo sów. 

Uro dzi ła się 24 lip ca 1904 r. w Przy mu sze wie,
w ro dzi nie Ka szu bów Ja na i Ma rian ny Żmu da
Trze bia tow skich, w ro dzi nie wie lo dziet nej (na
ów cze sne stan dar dy, nie dzi siej sze!) i ka to lic kiej

przy na leż nej do pa ra fii le śnień skiej. Za są sia dów
przez sień w tym sa mym do mu mia ła przez 16
lat He rin gów, Niem ców i ewan ge li ków, wspa nia -
łych, zgod nych lu dzi, któ rzy tylko po sprze cza li
się z Trze bia tow ski mi raz je den za spra wą psot -
nej na tu ry ma łej Ani1. 

Dwa na ro dy, dwie kul tu ry tu współ ży ją ce ze
so bą ra zem w przy jaź ni roz dzie li ł do pie ro Traktat
Wersalski kończący I Wojnę Światową. Powstanie
Państwa Polskiego przy nio sło kres ger ma ni za cji
i opre syj nej wła dzy pru skiej ad mi ni stra cji, po -
czą tek sa mo sta no wie nia, ale prze rwa ła po god -
ną współ eg zy sten cję dwóch ma łych oj czyzn,
dwóch spo łecz no ści lu dzi wal czą cych o lep sze
ży cie z jed na ko wy mi dla wszyst kich si ła mi przy -
ro dy. Wspo mi na ne przez An nę Łaj ming po la -
tach po ja wie nie się w 1910 r. ko me ty Hal ley a2

jest wy mow nym, wręcz sym bo licz nym przy kła -
dem wspól no ty lo sów wszyst kich kul tur.

Dzie ciń stwo Ani skoń czy ło się wraz z upad -
kiem sta rej pru skiej wła dzy, z roz pa dem jej po -
rząd ków. Mło dość przy pa dła na po czą tek
no wych po rząd ków, któ re otwie ra ły no we per -
spek ty wy, do tej po ry dla Ka szu bów i Po la ków
nie do stęp ne. Ania wy sła na do szkół w Choj ni -

5-letnia Ania z matką Marianną, bratem Jankiem i siostrą Klarą przed szkołą w Przymuszewie.
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cach z tych moż li wo ści sko rzy sta ła. Po zna wa ła
ży cie w miej scu, gdzie two rzy ła się no wa wła dza,
no we za sa dy ży cia spo łecz ne go wy zwo lo ne go
spod ob cej kon tro li. 

Moż na bez prze sa dy po wie dzieć, że jej dzie -
ciń stwo i okres mło do ści roz gry wa ły się w
dwóch róż nych epo kach, wręcz dwóch róż nych
świa tach. Wieś – mia sto, nie wo la – wol ność,
dzie ciń stwo – mło dość, to trzy gra ni ce, któ re w
wie ku 16 lat prze kro czy ła jed no cze śnie. Ma ło ko -

Okładka nowego wydania I tomu wspomnień.

mu by ło to da ne za ży cia i nie wia do mo, czy
przydarzy się jesz cze kie dyś ko muś ta kie przej -
ście z epo ki do epo ki. To ra czej los emi gran tów,
któ rzy opusz cza jąc swo ją po grą żo ną w woj nie
oj czy znę, tra fia ją do in ne go świa ta, gdzie pa nu -
ją in ne po rząd ki, przy na leż ne kul tu ro wo do in -
nych cza sów... 

Tę sk no ta za świa tem dzie ciń stwa jed nak po -
zo sta je. Zna mien ne jest to, jak koń czy pierw szy
tom wspo mnień („Dzie ciń stwo”) i jak za czy na
dru gi („Mło dość”). Koń czy opi sem ostat nich dni
w do mu ro dzin nym, a za czy na sce ną po wro tu
do do mu po kil ku mie sią cach po by tu w Choj ni -
cach. Nic nie pi sze o pierw szych wra że niach z
mia sta3. Pew nie chęć po wro tu do do mu mło dej
pa nien ki, tę sk no ta, by ły tak sil ne, że po la tach
wła śnie te my śli wy ło wi ła z pa mię ci i prze la ła na
pa pier. Sce ny z lat póź niej szych roz wi nę ła wspie -
ra jąc się li sta mi mat ki, wspo mnie nia dzie ciń stwa
mu sia ła zbie rać sa ma i jak naj cen niej sze klej no -
ty wy ła wiać z za ka mar ków pa mię ci. 

Krąg czy tel ni ków An ny Łaj ming mo że się
po sze rzyć za spra wą no we go, pol sko -an giel skie -
go wy da nia pierw sze go to mu jej wspo mnień:
An na Łaj ming Chil dho od / Dzie ciń stwo. Me mo -
irs / Wspo mnie nia I, tłum. Blan che Krbe chek i
Sta ni sław Fry mark,  In sty tut Ka szub ski, Gdańsk
2014, ss. 536.

Li te ra tu ra:
1 Dzie ciń stwo, Gdańsk 1997, s. 64-65;  Szlak li te rac ki im. An ny
Łaj ming, Bru sy 2014, s. 24.
2 Dzie ciń stwo, s. 65; Szlak li te rac ki im. An ny Łaj ming, s. 25.
3 Dzie ciń stwo, s. 246; Mło dość, s. 3.

Ka zi mierz Ja ru szew ski

Ka szub ski kod Le onar da.
30. rocz ni ca śmier ci Le onar da Brze ziń skie go

(1904-1984)
Wie le to szcze gól ne miej sce na ma pie Ka szub. W tej ma low ni czo po ło żo nej wsi przy szli na świat

wy bit ni ar ty ści i dzia ła cze ru chu ka szub skie go, m. in. Hie ro nim Ja rosz Der dow ski, To masz Ro ga la,
Win cen ty Ro ga la i Le onard Brze ziń ski. 
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Uczył, wal czył i... pi sał
Ósme go kwiet nia br. mi nę ła trzy dzie sta

rocz ni ca śmier ci za słu żo ne go ani ma to ra kul tu ry
lu do wej po łu dnio wych Ka szub, wie le wia ni na
Le onar da Brze ziń skie go.

Po ukoń cze niu Se mi na rium Na uczy ciel skie -
go w Ko ście rzy nie oraz Wyż sze go Kur su Na uczy -
ciel skie go w War sza wie L. Brze ziń ski uczył
bio lo gii i geo gra fii w Pel pli nie, Dą brów ce, Brdzie
i Choj ni cach, a na stęp nie pod jął pra cę w pol skim
szkol nic twie w Bel gii. W la tach 1933-1954 (z
prze rwą pod czas oku pa cji) był na uczy cie lem w
Gru dzią dzu, gdzie stwo rzył do sko na le wy po sa -
żo ną pra cow nię bio lo gicz ną. W okre sie dru giej
woj ny świa to wej wal czył w sze re gach Związ ku
Wal ki Zbroj nej oraz Ar mii Kra jo wej (peł nił funk -
cję in struk to ra oświa to we go). Na le żał rów nież
do gro na te re no wych ko re spon den tów kon spi -
ra cyj ne go cza so pi sma „Głos Ser ca Pol skie go”,
dru ko wa ne go w la tach 1941-1943 w Ja strzę biu
na Ko cie wiu. Ma te ria ły tra fia ły do pod ziem nej
re dak cji w skryt kach umiesz czo nych w bań kach
do mle ka.

Nie zwy kły ku stosz
Po przej ściu w 1954 r. na eme ry tu rę L. Brze -

ziń ski osiadł w ro dzin nym Wie lu, w któ rym bar -
dzo ak tyw nie spę dził trzy ostat nie de ka dy
swo je go ży cia. Za jął się przede wszyst kim gro -
ma dze niem za byt ków ka szub skiej prze szło ści –
wy two rów kul tu ry ma te rial nej: rzeź bio nych
świąt ków, wy ro bów z ro gu i bursz ty nu, drew nia -
nych form do ma sła, ce ra mi ki, na rzę dzi, me bli i
sprzę tów uży wa nych w go spo dar stwie do mo -
wym etc. Eks po na ty po miesz czo ne na stry chu
do mu na uczy cie la – re gio nal ne go szpe ra cza
zna la zły się póź niej w utwo rzo nym w 1971 r.,
sta ra niem PTTK, Mu zeum Ka szub skim w Wie lu.
Hoj ny ofia ro daw ca w ma łym mu zeum peł nił
obo wiąz ki ku sto sza – o każ dym przed mio cie po -
zy ska nym do swo je go zbio ru po tra fił zaj mu ją co
opo wia dać.

Z by dlę ce go ro gu
Dru gim ob sza rem dzia łal no ści wie lew skie go

pa sjo na ta by ła twór czość ar ty stycz na. Le onard
Brze ziń ski już pod czas oku pa cji ży wo in te re so -
wał się haf ciar stwem, po za ka ra bi nem za wsze
miał przy so bie igłę, ko lo ro we ni ci i ka wa łek
płót na (por. R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de -
ker ka szub ski, Gdańsk 1974, s. 41). Po nadre gio -
nal ny roz głos zdo by ły je go ha fto wa ne ser we ty,
cie szą ce oko ory gi nal nym wzor nic twem i cie ka -
wą ko lo ry sty ką; przy nio sły mu na wet zło ty
me dal na Tar gach Po znań skich. Znaw cy za gad -
nie nia uwa ża ją, iż ar ty sta z Wie la stwo rzył wła -
sną szko łę ha ftu ka szub skie go, wy róż nia ją cą się
pre cy zją wy ko na nia, róż no rod no ścią mo ty wów
oraz cha rak te ry stycz ną ko lo ry sty ką. Tra we stu jąc
ty tuł po wie ści Da na Brow na, mo że my mó wić o
ha fto wa nym ka szub skim ko dzie Le onar da.
L. Brze ziń ski za sły nął po nad to ja ko ce nio ny wy -
twór ca de ko ra cyj nych przed mio tów z ro gu
by dlę ce go, np. po my sło wych i efek tow nych
ta ba kie rek. 

Ce nio ny za ży cia
Mu zeum Zie mi Za bor skiej im. Le onar da

Brze ziń skie go (ta ką obec nie no si na zwę) w
Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Wie lu swo je eks -
po na ty za wdzię cza czło wie ko wi nie zwy kle za -
słu żo ne mu dla kul tu ry i sztu ki po łu dnio wychLeonard Brzeziński 1904 - 1984.
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Ka szub. Zmar ły w 1984 r. wy -
bit ny Po mo rza nin sta rał się
oca lić ele men ty wie lo wie ko -
we go dzie dzic twa kul tu ro -
we go re gio nu, pe ne tru jąc
bliż szą i bar dziej od le głą oko -
li cę Wie la, Le śna, Brus, Ko so -
bud...
Zgro ma dził, za bez pie czył i
zin wen ta ry zo wał kil ka set za -
byt ków ka szub skiej prze szło -
ści. Pa sją je go ży cia sta ło się
jed nak ha fto wa nie; swo je
dzie ła wie lo krot nie wy sta -
wiał, otrzy mu jąc licz ne na -
gro dy i wy róż nie nia w
kon kur sach sztu ki. Do ro bek
ar ty stycz ny i ko lek cjo ner ski

L. Brze ziń skie go do ce nio ny zo stał rów nież po przez przy zna nie twór cy lu do we mu me da li i od zna -
czeń, m. in. Me da lu Sto le ma (1984), Zło tej Od zna ki PTTK czy od zna ki Za słu żo ny Dzia łacz Kul tu ry.

Prawo jazdy. Ze zbiorów Domu Kultury we Wielu.

Zbigniew Gierszewski

Józef Bruski, lekarz, kaszubski działacz
i gawędziarz - w 40. rocznicę śmierci

Urodził się w 11 lutego 1908 r. w Przytarni w rodzinie gburskiej. Uczęszczał do słynnego
Collegium Marianum w Pelplinie i gimnazjum w Chełmnie. Po maturze w 1927 r. udał się na studia
medyczne do Poznania, ale tym razem jeszcze ich nie ukończył. Za to odbył służbę wojskową w
Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu i podjął potem pracę sekretarza w Wielu,
następnie Leśnie, a w końcu został felczerem w Główczewicach. Podczas II wojny światowej działał
w ramach tajnych struktur „Gryfa Pomorskiego”, gdzie po podpisaniu III grupy narodowościowej i
wcieleniu do Wehrmachtu dostał konspiracyjne zadanie organizowania żołnierzy Polaków. Gdy
został przeniesiony do Francji w 1944 r., nawiązał kontakt z ruchem oporu, do którego przyłączył
się z całym oddziałem. Następnie związał się z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Po wojnie
znalazł się we Włoszech, gdzie ukończył przerwane studia medyczne w Bolonii i nawet uzyskał
doktorat z chirurgii. Po demobilizacji w 1947 r. wrócił do kraju i od razu podjął prace w szpitalach w
Chojnicach, w Sławnie. Praktykował jako lekarz w Łęgu i Czarnej Wodzie, był dyrektorem szpitala w
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Człuchowie. Jako lekarz pływał nawet na statkach
rybackich. Od 1959 r. kierował tylko Ośrodkiem
Zdrowia w Lipnicy na Gochach.

Aktywność zawodową łączył z szeroką i różnorodną
działalnością społeczną. Interesował się kaszubskim
folklorem, medycyną ludową, obyczajami
społeczności lokalnych. Zainteresowanie rodzimą
ziemią kaszubską rozbudziła w nim przyjaźń z
Janem Karnowskim, któremu pomagał w zbieraniu
materiałów podczas wspólnych wędrówek z poetą
po Kaszubach. Sam zbierał materiały dotyczące
tkactwa, kłusownictwa i myślistwa. Propagował te
kaszubskie tradycje i tworzył w tym duchu, pisał,
udzielał wywiadów, usłyszeć go można było w radiu
lokalnym i ogólnopolskim. Słynne stały się jego
gadki kaszubskie, które publikował m.in. na łamach
„Kaszëb” i „Pomeranii”. 

Współ two rzył Ze spół Pie śni i Tań ca „Ka szu by”, był współ twór cą i ani ma to rem Ze spó łu Mu zycz ne go
Służ by Zdro wia „Choj ny”, udzie lał się w Zrze sze niu Ka szub sko -Po mor skim, or ga ni zo wał od dzia ły w
Choj ni cach i Lip ni cy, był człon kiem Za rzą du
Głów ne go w Gdań sku.
Dzia łał w Choj nic kim To wa rzy stwie Kul tu ral nym
i Sto wa rzy sze niu „PAX”. 

Zmarł 14 grud nia 1974 r. w choj nic kim szpi -
ta lu w na stęp stwie wy pad ku sa mo cho do we go
w Lip ni cy. Po cho wa ny zo stał na bru skim cmen -
ta rzu. Je go wę drów ki  upa mięt nia szlak tu ry -
stycz ny  im. Jó ze fa Bru skie go o dłu go ści 27 km
(szlak pie szy, żół ty) wio dą cy ze Swor ne ga ci,
wzdłuż je zio ra Kar siń skie go i Dłu gie go, przy je -
zio rze Du że Łow ne, przez Ba bi lon, wzgó rze Wol -
ność  do Cha rzy ków.
Źródła:
Borzyszkowski J. [oprac.], Pro memoria. Józef Bruski (1908-1974)
i Robaczkowo, Gdańsk 2003.
Knopek J. [oprac.], Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. III,
Chojnice 2010.
Mapa: Zaborski Park Krajobrazowy
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Gadka Bruskiego

Jak dochtór Brusczi psuł socjalizm w niebie
To wiedno je znôné, że socjalizm zdobywô cały swiat pokojowymi stegnami. Tému téż i w niebie

nie chcele ostac slôdë i muszelë udbac sobie, żebë jaczis socjalistyczny porządk zaprowadzëc. Na
ten sóm ôrt miało téż bëc w piekle. 

Je wiadomé, że socjalizm opierô sę na dwóch fundamentalnych zasadach: na planowaniu i na
sprawozdawczoscë (jak më to bëlno znômë!). Bo  tym trzecym elemence nie nadczidóm, on je kąsk
nieprzyjemny. (Mëslę o NIK-u).

Jak wezdrzy w niebie planowanié? Baro prosto. Przece Bóg je wszëtko wiedzący, więc Swięty
Pioter w swojej wioldzij księdze, chtërna zawdë leży w brómie niebiescziéj, mô zaplanowané, że na
ten przykłôd dzisô zamelduje sę Lech Bądkowsczi, Józk Borzyszkowsczi czë Staszków Jan. Ni mogę
rzec, na wiele lat to je, ale miarkuję, że na dzesęc będze.

Tak téż pewnégo snôznégo dnia zwoni do niebiescziéj brómë, wiéta tén Jónk Knut z Cziédrëc i
zgłoszô sę do nieba. Tam Swięty Pioter nasôdzô okulôre, obezdrzy swój plan i powiôdô: – Nié , nié,
Jónie, të tu nie jes. Të żes sę zmylëł. Pewno të jes zaplanowany u mojégo drecha piętro niżej. 

- Bóg Wama zapłac! – rzekł Jón i nazôd jidze w dół.
A że zmarchowóny bëł ju srodze tą drogą do nieba i schodzenie jesz czężyj mu szło niż

kragnienié sę na górę, cziédë sę zgłosëł do dolnyj brômë u dyżurującego Lucypera, kolana mu
dergotałë jak bëcały dzéń sekł żëtko. Ale Lucëpër, chtërny miôł swoją ksęgę w nobelniéjszym
porządku (wszeternostko bëło tam zaplanowané alfabetycznie i elektronicznie), gôdô, że Jón ani
dzisô, ani w planie dalszym nie gëbiruje sę do piekła. 

- Nié, nié, Jónie, të absolutnie do nas nie należysz! Biéj chutko skądka żes przëszedł. Wiész, Swięty
Pioter  je ju stary, aniółk jemu stłukł okulôrë i u Ożdzyńscziégo jesz nie bëł po nowe, tému tak
sztołtnie nie widzi.

- Bóg Wama zapłac! – rzekł Jón i ostatnim wësiłkem pobérował nazôd do nieba. 
Tam Swięty Pioter, zdziwiony, zaczynô sę terô pytac:
- A jak të, po prôwdze, sę nazéwôsz?
- No, Jón Knut z Cziédrëc.
- A jaczi dochtór cebie lékowôł?
- No, tén nasz pękaty kaszubsczi dochtór Brusczi z Lëpnicë.
- Terô jô jem doma! – powiôdô Swięty Pioter. – Jo, ten lipnicczi dochtór on zawdë nóm socjalizm

psuje. Të jes u nôs zaplanowany, ale za dzesęc lat!
Bruski J. ,,Gadki Józefa Bruskiego, „Pomerania”, Gdański 1975, wstęp Stanisława Pestki.

Zbi gniew Gier szew ski

Kró lo wa Ka szub
- o Kla rze Mi szew skiej w 90. rocz ni cę uro dzin

Kla ra Mi szew ska, zwa na kró lo wą Ka szub, pro pa ga tor ka kul tu ry ka szub skiej w la tach po wo jen -
nych, przy czy ni ła się zna czą co do roz wo ju ama tor skie go ru chu ar ty stycz ne go w Choj ni cach i na
po łu dniu Ka szub.

Uro dzi ła się w Lub ni 16 paź dzier ni ka 1924 r. w ro dzi nie zie miań skiej Paw ła i We ro ni ki Mi szew -
skich. Po woj nie ukoń czy ła kurs na uczy ciel ski pod Ło dzią. Pierw sze przed szko le, jed no z pierw szych
w po wie cie choj nic kim, za ło ży ła w 1945 r. w swo im do mu. Prze trwa ło tam do dziś. Po wyj ściu za
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mąż w 1947 r. prze nio sła się do Choj nic, gdzie za -
czę ła pra co wać w kul tu rze. Naj pierw w klu bie „Ko -
le jarz” ja ko in struk tor, a po tem przez 10 lat w
Po wia to wym Do mu Kul tu ry, gdzie by ła kie row ni -
kiem ar ty stycz nym. Jej sze fem był Ju lian Rydz kow -
ski, któ re go wspo mi na ła ja ko wspa nia łe go
czło wie ka. Od dziec ka uwiel bia ła ta niec, jej ta lent
od krył wła śnie Ju lian Rydz kow ski pod czas swo ich
wi zyt w Lub ni. W Choj ni cach sta ła się pro fe sjo nal -
ną na uczy ciel ką tań ców lu do wych, cho re ogra fem.
Z Do mu Kul tu ry prze szła do Bi blio te ki Pu blicz nej
na sta no wi sko kie row ni ka, a w la tach 1964-1985
pro wa dzi ła bi blio te kę w Cha rzy ko wach. Zor ga ni -
zo wa ła Po wia to wy Zjazd Kół Mi ło śni ków Czy tel nic -
twa w Swor ne ga ciach. Ak tyw na dzia łal ność
za owo co wa ła 1. miej scem w kra ju w czy tel nic twie.
Jed no cze śnie od 1959 r. pro wa dzi ła ze spół tań ca
w Czer sku, a tak że w Kar si nie i Dą brów ce, w su mie
przez 22 la ta. W 1978 r. ob ję ła kie row nic two ze spo -
łu Ze spół Pie śni i Tań ca Zie mi Choj nic kiej „Choj ni -
ce” przy Choj nic kim Do mu Kul tu ry. To wte dy
na ro dził się po mysł prze glą dów Mu zy ki, Pie śni, Tań -
ca i Ga wę dy Ka szub skiej o „Zło te go Tu ra”. Ra zem z Ma rią Wró blew ską stwo rzy ła w 1981 r. w Szko le
Pod sta wo wej nr 7 ze spół folk lo ry stycz ny „Ka szu by”. Tam w 1993 r. przy go to wa ła in sce ni za cję we se -
la ka szub skie go opar tą na sztu ce ks. Ber nar da Sych ty „Han ka së że ni”. Przy czy ni ła się do po wsta nia
w 1992 r. folk lo ry stycz ne go ze spo łu dzie cię ce go  „Bła wat ki”. 

Od zna czo na zo sta ła Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski oraz Zło tym i Srebr nym Krzy -
żem Za słu gi. W 1997 r. uho no ro wa no ją me da lem imie nia Ju lia na Rydz kow skie go za za słu gi dla kul -
tu ry w Choj ni cach. Zmar ła 12 czerw ca 2001 r.
Gier szew ska M., Kla ra Mi szew ska. Kró lo wa Ka szub, Dzien nik Choj nic ki, Za bo ry, 2.10.1998, s. 11.
Kno pek J. (oprac.), Dzie je zie mi i po wia tu choj nic kie go, t. III, Lu dzie zie mi choj nic kiej, Choj ni ce 2010.

Klara Miszewska. Fot. M. Gierszewska.

Zbi gniew Gier szew ski

Ks. Jó zef Szy dzik
- bu dow ni czy wie lew skiej kal wa rii -

w 75. rocz ni cę śmier ci
Uro dził się 18 paź dzier ni ka 1871 r. w po wie cie lu baw skim. Kształ cił się w No wym Mie ście Lu -

baw skim i Brod ni cy, a po ma tu rze wstą pił do Se mi na rium Du chow ne go w Pel pli nie. Po świę ce niach
zo stał wi ka riu szem w Oli wie, Choj ni cach i krót ko pro bosz czem w Ostró dzie. W 1905 r. ob jął pa ra fię
we Wie lu, gdzie do koń czył bu do wę no we go ko ścio ła. Za an ga żo wał się w dzia łal ność spo łecz ną. Był
de le ga tem na po wiat choj nic ki To wa rzy stwa Czy tel ni Lu do wych, pa tro no wał To wa rzy stwu Lu do -
we mu i Kół ku Rol ni cze mu. W 1906 r. był wśród za ło ży cie li Ban ku Lu do we go we Wie lu i zo stał je go
dy rek to rem, a jed no cze śnie od te go ro ku człon kiem To wa rzy stwa Na uko wego w To ru niu. Za ini cjo -
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wał w swej pa ra fii, ale tak że po za nią, gro ma dze -
nie środ ków na bu do wę kal wa rii nad je zio rem
Wie lew skim i  Bia łą Gó rą. Wzniesiono ją na grun -
tach miej sco we go go spo da rza Du ra jew skie go.
In au gu ra cja kal wa rii na stą pi ła w 1916 r. Sta ła się
dru gim po Kal wa rii Wej he row skiej obiektem te -
go ty pu na Po mo rzu Gdań skim. Pro jekt po wstał
w Mo na chium w pra cow ni The odo ra May ra. Po
przej ściu ks. Szy dzi ka w 1924 ro ku do Chełm ży,
bu do wę do 1927 r. kon ty nu ował ks. Jó zef
Wry cza.

Aktywność polityczna ks.
Szydzika wzrosła w ro ku 1918, 
w okresie odradzania się
państwowości polskiej.

Wy bra no go na prze wod -
ni czą ce go Ra dy Ro bot ni czo -
-Chłop skiej we Wie lu i
de le ga ta na Sejm Dziel ni co wy
w Po zna niu. Prze wod ni czył
też Po wia to wej Ra dzie Lu do -
wej w Choj ni cach. Był ini cja to -
rem bu do wy ko ścio ła
fi lial ne go w Dzie mia nach, któ -
ry po wstał w 1921 r. 

W 1924 r. w uzna niu do tych cza so wych za -
sług otrzy mał pa ra fię w Chełm ży. W 1927 r. zo -
stał szam be la nem pa pie skim, a w la tach
1929-1938 był dzie ka nem i de le ga tem bi sku pim.
Od no wił ka te drę chełm żyń ską, w sta rej szko le
stwo rzył dom ka to lic ki, w któ rym mia ły sie dzi bę
licz ne brac twa re li gij ne, któ rym pa tro no wał. W
cza sach kry zy su go spo dar cze go współ pra co wał
z wła dza mi mia sta w ce lu nie sie nia po mo cy
bied nym. Pro pa go wał ruch abs ty nenc ki. W 1936
r. na wnio sek bpa Sta ni sła wa Oko niew skie go
uho no ro wa ny przez Piu sa XI god no ścią in fu ła ta.

W 1938 r. prze nie sio no go do pa ra fii św. Mi -
ko ła ja w For do nie (obec nie dziel ni ca Byd gosz -
czy). Sły nął w die ce zji ja ko no wo cze sny
dusz pa sterz, za słu żo ny dzia łacz spo łecz ny. Od -
zna czo ny zo stał Srebr nym Krzy żem Za słu gi, Od -
zna ką Or ga ni za cji Woj sko wej Po mor skiej,
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Po lo nia Re sti tu ta.

20 wrze śnia 1939 r. zo stał aresz to wa ny przez
Niem ców, uwię zio ny w tym cza so wym obo zie
dla in ter no wa nych Po la ków, gdzie już 29 wrze -
śnia hi tle row ski „le karz” za bił go za strzy kiem.
W tam tych dniach za bi to 250 osób, głów nie na -
uczy cie li, księ ży oraz człon ków Pol skie go
Związ ku Za chod nie go.
Do kład ne miej sce je go po chów ku nie jest zna ne.
Źró dła:
Bo rzysz kow ski J., Wie lew skie Gó ry. Dzie je Wie la i je go kal wa rii,
Gdańsk 1986.
Mu zioł R. [red.], Słow nik bio gra ficz ny Chełm ży i oko lic cz. 2. Pro -
bosz czo wie i ad mi ni stra to rzy pa ra fii rzym sko ka to lic kiej św. Mi -
ko ła ja Bi sku pa w Chełm ży, Chełm ża 2014.

Ks. Józef Szydzik.

Na budowie kalwarii wielewskiej.
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Antoni Ciemiński   

Krótki rys historyczny 
o działalności ks. ppłk.
Józefa Wryczy

Józef Wrycza urodził się 4 lutego 1884 r. w
Zblewie w rodzinie piekarza. Nauki pobierał w
Collegium Marianum w Pelplinie i gimnazjum w
Chełmnie. Stąd w 1903 r. z powodu działalności
w tajnej organizacji filomackiej musiał przenieść
się do Wejherowa, gdzie w 1904 r. zdał maturę.
Święcenia kapłańskie otrzymał 23 lutego 1908 r.
w Pelplinie. Był wikariuszem w Śliwicach w
latach 1910-1916. 

Współpracował z Aleksandrem Majkowskim
(1876-1938), organizatorem walki o odrodzenie
kulturalne i narodowe Kaszubów. Władze
pruskie oskarżyły go o zdradę stanu i skazały na
karę śmierci za współorganizowanie wystąpień
zbrojnych w Chełmży w 1919 r. Wyrok
złagodzono i zwolniono go z więzienia.

Niespokojny duch jaki nim targał, kazał mu
zgłosić się do wojska. Początkowo był
sanitariuszem, a w grudniu 1919 r. pierwszym
proboszczem Dywizji Pomorskiej. Wraz z gen.
Hallerem uczestniczył w uroczystości zaślubin z
morzem w Pucku 10 lutego 1920 r., gdzie
wygłosił patriotyczne kazanie. 

Historia działalności ks. Józefa
Wryczy w parafii wielewskiej

Ks. Józef Wrycza przybył do Wiela w 1924
roku, gdzie 30 września został proboszczem.
Przedtem proboszczem parafii wielewskiej był
ks. Józef Szydzik, inicjator budowy kalwarii we
Wielu w 1916 r. Dokończył ją w 1927 r. ks.
Wrycza. W jednej ze stacji, spotkania Chrystusa
z matką, postać żołnierza rzymskiego ma twarz
księdza. Kalwaria miała upamiętnić ofiary I
wojny światowej. Ks. Wrycza wzbogacił kalwarię
o rzeźby wolno stojące, krzyż i nowe święte
schody. Kalwaria od 1962 r. wpisana jest w
rejestr zabytków. Ks. Wrycza objął także po ks.
Szydziku kierownictwo Bankiem Ludowym.
Wybudował Dom Spółdzielczy, boisko
sportowe, wydawał prace publicystyczne
Hieronima Derdowskiego. Przewodniczył wielu
instytucjom o charakterze patriotycznym i
społecznym, m.in. Towarzystwu Powstańców i
Wojaków. Pod jego kierownictwem wzrosła jego
aktywność. Od 1931 r. liczyło 210 towarzyszy. W
1926 roku społeczeństwo Wiela ufundowało dla
tej organizacji sztandar. Posiadał wiele
odznaczeń państwowych i społecznych: Krzyż
Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami,
Krzyż Organizacji Wojskowej Pomorza, Krzyż
Zasługi Towarzystwa Powstańców i Wojaków,
Odznakę Frontu Pomorskiego.

Ks. Wrycza był krewnym właściciela
Dąbrowy, Emila Langego. Łączyły ich dobre
stosunki. Wzajemnie się odwiedzali, a na
gościnach raczyli trunkami. W 1932 r. doszło we
Wielu do konfliktu między proboszczem ks.
Wrycza, skupioną wokół niego częścią
miejscowej społeczności, a nowym
kierownikiem szkoły Wenancjuszem Napiórskim,
zwolennikiem polityki prowadzonej przez
sanację. Ks. proboszcz Józef Wrycza uważając, że
Napiórski nadużywa szkoły do celów
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politycznych zorganizował strajk szkolny.
Wezwał rodziców, aby nie posyłały dzieci do
szkoły. Władze szkolne zastosowały karę
grzywny za każdy dzień nieuzasadnionej
nieobecności na lekcjach. Odbyła się rozprawa
sądowa przeciwko ks. Wryczy i jego
zwolennikom. Ksiądz został skazany na dwa
miesiące aresztu w zakładzie karnym dla księży
w Rywałdzie. 

Historia działalności ks. Józefa
Wryczy na terenie Pomorza
w czasie wojny

Najwięcej nieporozumień wokół jego osoby
powstało w czasie okupacji hitlerowskiej z
powodu włączenia się ks. Wryczy w działalność
konspiracyjną. Już od 1935 r. wraz z innymi
działaczami opozycji Wielkopolski i Pomorza
spotykał się z mjr. Łukowiczem w celu
organizowania ruchu oporu na wypadek agresji
niemieckiej. Ks. Wrycza był zwolennikiem
ostrego kursu wobec polityki niemieckiej. 

Po napaści Niemiec na Polskę oddziały
niemieckie posuwały się szybko naprzód. Za
nimi podążały oddziały specjalne, które miały
zapewnić porządek na okupowanym terenie.
Aresztowano wiele osób z ruchu oporu, w tym
księży, którzy zostali zesłani do obozów lub
rozstrzelani jesienią 1939 r. w lasach piaśnickich
i szpęgawskich, Dolinie Śmierci. 

Pierwszy raz ks. Wrycza uniknął aresztowania
we wrześniu 1939 r. w Czersku w tamtejszej
komendzie. To wydarzenie opisywała Pelagia
Żmuda Trzebiatowska, siostra Bolesława, po
wojnie gospodyni u księdza. Ks. Wrycza pojechał
do Czerska wozem konnym. Tam spytał jednego
żandarma czy mógłby woźnicę wysłać do domu,
ten mu zezwolił, ale ks. Wrycza nie poszedł do
woźnicy, tylko uciekł do lasu i ukrywał się w 8
miejscach. Gestapo deptało mu po piętach.
Wyznaczono nagrodę w wysokości 200000
marek za wiadomość o ks. Wryczy. Aresztowano
wiele osób za jego schronienie. Leon Lubecki
pisał, że ks. Wrycza ukrywał się najwięcej w
okolicy Wiela, u Nitra, u Jażdżewskich w
Rudzinach. Kiedrowski wywiózł ks. Wryczę do
Rolbika do Wielewskich. Ukrywał się także u

Żmudy Trzebiatowskiego w Czarnej Dąbrowie, u
Bruskich w Osowie, u Wałdochów w Kinicach. Z
relacji Zygmunta Werochowskiego, syna
Dominika wynika, że ks. Wrycza miał kolejne
szczęście. Policja miała sygnały, że ks. Wrycza
ukrywa się w trójkącie Karsin-Białe Błoto-Osowo.
Żandarmi przygotowali się do przeszukania
terenu. Tę wiadomość do Młynka dostarczył
kleryk Leonard Werochowski, brat Dominika,
który na pożyczonych saniach przewiózł ks.
Wryczę z Białego Błota od Bruskich do Stefana
Wielewskiego w Rolbiku. 

W roku 1940 był dowódcą samodzielnej
grupy „Koral”. Przyjął pseudonim „Rawicz”. Był
współorganizatorem Tajnej Organizacji
Wojskowej „Gryf Pomorski”. Ks. Wrycza pełnił
funkcję Prezesa Rady Naczelnej TOW „Gryf
Pomorski”. Cały czas musiał uważać, aby nie
wpaść w pułapkę, bo nawet dowódcy innych
ugrupowań politycznych i militarnych pod
pozorem współpracy go szpiegowali. Dlatego
kontakty z tymi osobami ograniczał do
minimum. 

Działalność powojenna
Po zakończeniu wojny osiadł ponownie we

Wielu na posadzie proboszcza. Ks. Wrycza
utworzył komitet uczczenia zbrodni
hitlerowskich w parafii wielewskiej.  Ile ofiar
pochłonęła konspiracyjna działalność
antyhitlerowska? Trudno to ustalić, jednak się
przypuszcza, że około 50 osób. Z uznaniem
należy zaznaczyć, że Jan Kniter (73 lata), Jan
Jażdżewski (58 lat) z Rudzin nie zdradzili pobytu
księdza. Salomea Bruska z Białego Błota poszła
na kilka lat do Potulic, a Dominik Werochowski
był więziony w Sztutowie 17 miesięcy, a resztę
w Potulicach i w areszcie w Gdańsku, razem
około 4,5 roku. 

W 1948 r. opuszcza Wiele. Ze względu na
różne konflikty z lokalnymi władzami i nieraz z
mieszkańcami Wiela i okolic, władze kościelne
przeniosły go do Tucholi. Życie ks. Wryczy było
różnorodne, tak w dziedzinie wiary katolickiej
jak i politycznej. Ks. Wrycza bywał człowiekiem
konfliktowym w swojej różnorakiej działalności.
Nie raz dochodziło do utarczek na tle religijnym
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i w działalności politycznej. W Tucholi zostaje
proboszczem aż do roku 1958. Rozwijał tam
działalność charytatywną. Do dzisiaj się
opowiada jak chodził do sklepów bogatych
kupców, wyciągał ręce po datki, a potem zanosił
je najuboższym. W latach stalinizmu był
prześladowany przez władze komunistyczne.
Gdy próbowano go aresztować to ubierał się w
mundur wojskowy pułkownika i kazał dosłownie
wynosić się z plebani milicjantom. Zmarł w
Tucholi 4 grudnia 1961 r. w wieku 77 lat,
pochowany został na tamtejszym cmentarzu.
Pogrzeb stał się wielką publiczną manifestacją.
Jego imieniem nazwano wiele ulic, m.in. w
Wielu, Tucholi, Bydgoszczy. Stał się patronem
Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi.

Wspomnienie Jerzego Gaca,
mieszkańca Tucholi.

„Miasto ogarnięte było nieprzyjemnym
zimnem i mokrą mgłą ostatnich dni późnej jesieni.
Tylko co wyższe kamienice i wieża kościoła Bożego
Ciała wybijały się poza czarno-mgielną czeluść.
Godzina była bardzo późna. Tylko bystry
obserwator zauważyłby, że drzwi kościoła są lekko
uchylone, a przez ciemność przebija się czerwone
światło wiecznej lampki tabernakulum.
„Wracałem z zabawy – wspomina pan Jerzy. –
Byłem kościelnym w tucholskiej parafii, do moich
obowiązków należało zamykanie kościoła po
wieczornym nabożeństwie. Zdziwiłem się i
przestraszyłem – «czyżby złodzieje»? Wszedłem
ostrożnie do kruchty, potem do nawy głównej i
nagle aż ciarki przeszły po plecach. Usłyszałem
głos: «Jurek to ty?». Przed ołtarzem klęczał ks.
Proboszcz Wrycza. Był to człowiek o twardych
rysach i surowej twarzy. Usłyszałem jeszcze
stanowcze: «wejdź i mi nie przeszkadzaj». Stare
pokolenie tucholaków do dzisiaj wspomina
codzienne nocne czuwanie ks. Kanonika za ludzi,
którzy w jego obronie ponieśli śmierć podczas
ostatniej wojny.”

Wspomnienia autora,
mieszkańca Huty, parafia Wiele.

W latach 1947-48 uczęszczałem na naukę
religii do Wiela. Nauczał jej ks. proboszcz Wrycza,
który miał wtedy już 63 lata. Był wzrostu

średniego, barczysty. W zachowaniu energiczny
i konsekwentny, w dyskusji konkretny,
wymagający, nie lubił bawić się w plotki. Ksiądz
starał się nauczać zrozumiale, językiem
dostępnym dla wieku swoich podopiecznych z
3-4 klasy szkoły podstawowej. Słuchaliśmy go z
wielką powagą. Posiadał ogromny zasób wiedzy
religijnej i doświadczenia życiowego. Cechowała
go dobrotliwość, był lubiany przez swoich
uczniów. Czasem zastępowała go nauczycielka
Rozalia Narloch. Spotkałem go jeszcze raz
potem w Chojnicach w 1955 r., gdy skończyłem
18 lat i przyjechałem tu rowerem z Huty po
odbiór dowodu osobistego. Chód miał już
wówczas chwiejny i lekko pochyloną sylwetkę. 
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Zbigniew Gierszewski  

Ks. dr Bolesław Domański  (1872 - 1939) 
- patron Polaków w Niemczech

Ks. Bolesław Domański urodził się 14 stycznia 1872 r. w Przytarni, w rodzinie nauczycielskiej.
Chrzest małego Bolesława odbył się w kościele wielewskim. Edukację najpierw zaczął w pruskiej
szkołe ludowej w Kiełpiu, potem było biskupie gimnazjum Collegium Marianum w Pelplinie,
królewskie gimnazjum klasyczne w Chełmnie, Seminarium Duchowne w Pelplinie i uniwersytet w
Monasterze. W 1895 roku uzyskał święcenie kapłańskie, a dwa lata później tytuł naukowy doktora
teologii i filozofii. Po powrocie z Monasteru został profesorem Seminarium Duchownego w Pelplinie. 

Po nie waż ka te go rycz nie od mó wił za prze sta -
nia pro wa dze nia wy kła dów w ję zy ku pol skim,
po zba wio no go pro fe su ry i za pro po no wa no wy -
jazd do Rzy mu. Ks. dr B. Do mań ski od rzu cił tę
pro po zy cję i nie ja ko kar nie, skie ro wa ny zo stał w
1902 r. do Zło to wa. Zło tow skie wła dze uzna ły go
za nie bez piecz ne go i dla te go prze nie sio no go
do Za krze wa. Ks. Bo le sław Do mań ski wró cił do
dusz pa ster stwa pa ra fial ne go. 

Od po cząt ku zda wał so bie spra wę, że o efek -
tyw no ści dzia łal no ści na ro do wej de cy du ją: moc -
na po zy cja go spo dar cza lud no ści i utrzy my wa na

w du chu na ro do wym pra ca dusz pa ster ska.
Szcze gól nie po 1920 r. sil nie ak cen to wał, że w lu -
dzie pol skim tkwi je dy na, trwa ła si ła na ro du. Od
pierw szych dni po by tu w Za krze wie zwra cał
uwa gę na pod nie sie nie go spo dar no ści Po la ków.
Roz wi nął ak cję „pra cy or ga nicz nej”, pra gnąc zro -
bić z Za krze wa wio skę przo du ją cą pod każ dym
wzglę dem. W tym ce lu wy su nął myśl utwo rze -
nia kół ka rol ni cze go. Ks. Do mań ski spra wo wał
funk cję je go pre ze sa aż do śmier ci. Kół ko przy -
czy ni ło się do utrzy ma nia mo wy pol skiej, sze rze -
nia czy tel nic twa i utrwa le nia pol skich tra dy cji.
Swo ją dzia łal no ścią obej mo wa ło ca ły po wiat
zło tow ski. Z je go ini cja ty wy w 1915 r. w Za krze -
wie po wstał Bank Lu do wy, któ ry przy czy nił się
do zmian go spo dar czych i za moż no ści Po la ków. 

Sta rał się pod nieść war tość czło wie ka nie za -
leż nie od je go po zy cji spo łecz nej i ma jąt ko wej.
Od no wił szpi tal dla bied nych, roz par ce lo wał zie -
mię ple bań ską wśród ma ło rol nych. Sza cu nek u
go spo da rzy zdo był wy ka zu jąc ogrom ną tro skę
o świą ty nię pa ra fial ną i oto cze nie. Dzię ki ener gii
ks. pro bosz cza ko ściół za krzew ski stał się przed -
mio tem du my pa ra fian.
O wy so kiej świa do mo ści na ro do wej Za krze wian
świad czy prze bieg straj ku szkol ne go w la tach
1906-1907 oraz po li tycz na, otwar cie an ty nie -
miec ka ma ni fe sta cja, któ ra od by ła się w Za krze -
wie w związ ku z wy bu chem I woj ny świa to wej.
Ks. dr B. Do mań ski wy gło sił ka za nie, w któ rym
otwar cie stwier dził, że na de szła go dzi na od ro -
dze nia Pol ski. Po ło żo ny zo sta nie kres bez pra wiu,
bie dzie i dal sze mu uci sko wi na ro do we mu lud -
no ści pol skiej. Po ka za niu ze bra ni od śpie wa li
hymn „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła”. Skut kiem by -
ło aresz to wa nie ks. B. Do mań skie go i po sta wie -
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nie go przed są dem woj sko wym w Byd gosz czy,
któ ry jed nak unie win nił go od sta wia nych za rzu -
tów zdra dy sta nu. 

Na mo cy trak ta tu wer sal skie go przy łą czo no
do Pol ski za le d wie 40% po wia tu zło tow skie go.
Wo bec ta kie go sta nu rze czy du ża część in te li -
gen cji i dzia ła czy ru chu na ro do we go wy emi gro -
wa ła do Pol ski. Sy tu acja by ła po waż na,
po nie waż zie miom rdzen nie pol skim gro zi ła
ger ma ni za cja. Wów czas to ks. Bo le sław Do mań -
ski, pro boszcz za krzew ski rzu cił ha sło: zdra dę na -
ro do wą po peł nia ten, kto opusz cza swą
oj co wi znę i od da je ją w rę ce nie miec kie. Za ha -
mo wa ło to pro ces emi gra cji do Pol ski. Kon sty tu -
cja we imar ska z 1919 r. przy zna wa ła jed na ko we
pra wa wszyst kim mniej szo ściom na ro do wym
za miesz ku ją cym pań stwo nie miec kie. Ce lem
obro ny tych praw przez rząd nie miec ki nie do -
trzy my wa nych, po sta no wio no zjed no czyć
wszyst kich Po la ków w jed nej or ga ni za cji.

Tą or ga ni za cją stał się Zwią zek Po la ków w
Niem czech. Po wstał w 1922 r., a w 1923 r. utwo -
rzo no V Dziel ni cę Związ ku Po la ków obej mu ją cą
Po gra ni cze i Ka szu by. Na je go cze le sta nął ks. dr
Bo le sław Do mań ski. W myśl pro gra mu Zwią zek
Po la ków w Niem czech miał być or ga ni za cją de -
mo kra tycz ną i bez par tyj ną. Na pierw szym miej -
scu sta wia no spra wę od ręb no ści Po la ków,
ko niecz ność upar tej wal ki o ję zyk i kul tu rę.
Szcze gól ną uwa gę zwra ca no na zwią zek pro ble -
mów na ro do wych i re li gij nych. 

Ks. Do mań ski w 1929 r. zo stał wy bra ny pa -
tro nem (pre ze sem) Ra dy  Nad zor czej Związ ku
Spół dziel ni Pol skich w Niem czech z sie dzi bą w
Ber li nie – od te go cza su przy lgnął doń ty tuł Księ -
dza Pa tro na. W 1933 ro ku Zwią zek Po la ków w

Niem czech przy jął ja ko swój znak Ro dło. Przed -
sta wia ono Wi słę – ko leb kę  na ro du pol skie go i
Kra ków - źró dło kul tu ry pol skiej. Dla Po la ków z
Nie miec Ro dło by ło sym bo lem pol sko ści i łącz -
ność z Oj czy zną.

W 1933 r. zo stał ku ra to rem Związ ku Pol skich
To wa rzystw Szkol nych w Niem czech, przy czy nia -
jąc się do buj ne go roz wo ju szkół pol skich. Oży -
wie niu ru chu pol skie go i je go roz wo jo wi
or ga ni za cyj ne mu to wa rzy szył, szcze gól nie po ro -
ku 1931, wzrost pro pa gan dy an ty pol skiej. Na si -
le nie wy stą pień hi tle row skich skie ro wa nych
prze ciw ko Po la kom, a szcze gól nie ks. Do mań -
skie mu na stą pi ło po ob ra niu go na pre ze sa
Związ ku Po la ków w Niem czech 12 mar ca 1931 r.

Ks. Pa tron za an ga żo wał się we wszyst kie
prze ja wy ży cia na ro do we go bu dząc pol skie go
du cha. O ro li Związ ku Po la ków w Niem czech, o
ko niecz no ści ak ty wi za cji na ro do wej Po lek i Po -
la ków w pań stwie nie miec kim mó wił ks. Do -
mań ski nie jed no krot nie. 
„Bo dziś za mknąć się w do mu, w ko ście le, tyl ko się
mo dlić nie wy star cza! Dziś wia ra na sza wo ła
wszyst kich na front, i pol skie nie wia sty, na front do
obro ny wła snych skar bów, wia ry i mo wy, jak nie -
gdyś przod ko wie na si wia ry i oj czy zny bro ni li. Nie
kryć się na ty ły! - prze ma wiał 21 li sto pa da 1928 r.
na sej mi ku Po lek w Bo chum. Wo łał: „Ka płan ką
ogni ska do mo we go je steś, Mat ko -Po lko! Or li cą
strze gą cą gniaz da swe go! (...) Nie wia sta pol ska
win na być męż na.(...) Idź my śmia ło i od waż nie na -
przód, broń my na szej spra wy bez roz gło su, ale pra -
cą cięż ką i wy trwa łą. Na ob czyź nie mo że cie i ma cie
za cho wać swe na ro do we po czu cie.(...) W gó rę ser -
ca! Precz z roz pa czą i ma ło dusz no ścią! Nas nikt
zniem czyć nie zdo ła, gdy sa mi się nie da my zniem -
czyć! Du cha pol skie go w nas nikt nie zga si, gdy my
go sa mi nie zga si my.” 

W 1933 r. wy bra no go pre ze sem ber liń skiej
spół ki ak cyj nej Bank Sło wiań ski. 
Miej scem waż nych spo tkań w Za krze wie był
dom ple ba nii –  „Dom Pol ski” od da ny 31 czerw -
ca 1935 r. Naj więk szym wy da rze niem w spo łecz -
no ści pol skiej w III Rze szy przed II woj ną
świa to wą był Pierw szy Kon gres Po la ków w Niem -
czech w Ber li nie roz po czę ty 6 mar ca 1938 r. 
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Kon gres uchwa lił pięć prawd Po la ków:

1. Je ste śmy Po la ka mi. 
2. Wia ra oj ców na szych jest wia rą na szych dzie ci. 
3.    Po lak Po la ko wi bra tem. 
4.    Co dzień Po lak na ro do wi słu ży. 
5.    Pol ska Mat ką na szą, nie wol no mó wić o Mat ce źle.

Na Kon gre sie tym ks. Pa tron wy gło sił swo je naj wspa nial sze prze mó wie nie na te mat pol sko ści –
wy zna nie wia ry chrze ści ja ni na Po la ka. Otwie ra jąc Kon gres mó wił on do ty się cy ze bra nych: Ze wsząd
przy je cha li ście by wspól nie za do ku men to wać, że ście Po la ka mi, świa do my mi swych praw. Obo wiąz ków
i ce lów. Czyż to nie dziw? Nie jest to ża den cud, jak wskrze sze nie umar łych, uzdro wie nie cho rych. Ale cud
to du cha pol skie go, wo li pol skiej na szych Ro da ków! Nam prze cież nie da no ulg nad zwy czaj nych, jak to
by wa w róż nych kra jach na ta kie Kon gre sy! Cud to na szej zgo dy i jed no myśl no ści! Cud to nie jed ne go
czło wie ka, cu do twór cy mo że! Ale cud to du cha, wo li zgo dy ca łe go Lu du Pol skie go w Niem czech! Cud to
na szej wza jem nej mi ło ści i przy wią za nia na sze go do Pol sko ści i do na szej Wia ry Ka to lic kiej.

Ks. dr Do mań ski zmarł 21 kwiet nia 1939 r. w lecz ni cy św. Jó ze fa w Ber li nie. Ostat nie sło wa wy -
po wie dzia ne przed zgo nem brzmia ły: Lud Pol ski nie da się. 
Zo stał po cho wa ny w Za krze wie.

Ja cek Stró żyń ski, Ży cio rys ks. dr. Bo le sła wa Do mań skie go,  ko sza lin.ci vi ta schri stia na.pl
Wi ki pe dia

Zbi gniew Gier szew ski  

Re zer wat „Kru szy nek”
Za rzą dze niem Re gio nal ne go Dy rek to ra

Ochro ny Śro do wi ska w
Gdań sku z dnia 25 lu te go
2014 r. po wo ła ny zo stał w
gmi nie Bru sy na te re nie Nad -
le śnic twa Przy mu sze wo i jed -
no cze śnie w gra ni cach
Za bor skie go Par ku Kra jo bra -
zo we go no wy re zer wat przy -
ro dy. Ob szar re zer wa tu w
ca ło ści znaj du je się na po łu -
dnio wo -wschod nim skra ju
Ob sza ru Ochro ny Sie dlisk Na -
tu ra 2000 „Osto ja Za pceń ska”
(PLH220057).

„Kru szy nek” jest re zer wa -
tem tor fo wi sko wym, któ ry

swo ją ochro ną ob jął frag ment od no gi je zio ra
Kru szyń skie go, gdzie do tych czas funk cjo no wał
uży tek eko lo gicz ny. Po wierzch nia re zer wa tu wy -
no si 8,42 ha, a otu li ny – 11,03 ha. W ca ło ści po -

Odnoga j. Kruszyńskiego.
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ło żo ny jest na grun tach Skar bu Pań stwa – w
więk szo ści w za rzą dzie Nad le śnic twa Przy mu -
sze wo, a tak że Re gio nal ne go Za rzą du Go spo dar -
ki Wod nej w Gdań sku (część na ob sza rze
je zio ra). Tak że otu li na w więk szo ści znaj du je się
na grun tach w za rzą dzie nad le śnic twa. Jest to
do brze za cho wa ne tor fo wi sko al ka licz ne wy -
kształ co ne na za ra sta ją cej za to ce je zio ra. War -
stwa tor fu ma tu od 45 do 80 cm gru bo ści.

Flo ra i ro ślin ność jest ty po wa dla me cho -
wisk. Naj cen niej szy mi jej skład ni ka mi są: stor -
czy ki (li pien nik Lo ese la, krusz czyk błot ny), mchy
(mszar na stro szo ny – re likt po lo dow co wy,
chwyt ni ko wiec lśnią cy, błot ni szek weł ni sty i ha -
czy ko wiec (sier po wiec) błysz czą cy), a tak że tu -
rzy ca dwu pien na. Po dob nie cen ne przy rod ni czo
sie dli ska moż na zna leźć nad po bli skim je zio rem
Kiel skim (tak że Osto ja Za pcen ska) i w re zer wa -
cie „Ba gno Sta wek” w OOŚ „Sandr Brdy”
(PLH220026).

Znacz na część re zer wa tu obej mu je do brze
wy kształ co ne i za cho wa ne sie dli sko przy rod ni -
cze okre śla ne w kla sy fi ka cji Na tu ra 2000 ja ko
„Gór skie i ni zin ne tor fo wi ska za sa do we o cha rak -
te rze młak, tu rzy co wisk i me cho wisk”, typ o nr
7230, pod typ „Tor fo wi ska źró dli sko we i prze pły -
wo we Pol ski pół noc nej”. Naj więk sze ob sza ro wo
ta kie sie dli ska znaj du ją się w Wi gier skim Par ku

Na ro do wym, Bie brzań -
skim Par ku Na ro do -
wym, Dra wień skim
Par ku Na ro do wym,
Par ku Kra jo bra zo wym
„Do li na Słu pi”, Bar li nec -
ko -Go rzow skim Par ku
Kra jo bra zo wym.
Al ka licz ne tor fo wi ska
so li ge nicz ne (źró dli -
sko we i prze pły wo we)
w pół noc nej czę ści Pol -
ski wy stę pu ją bar dzo
licz nie na ca łym ob sza -
rze ob ję tym ostat nim
zlo do wa ce niem bał -
tyc kim, a więc w kra jo -

bra zie mło do gla cjal nym. Je go wiek nie
prze kra cza 20 000 lat, wy róż nia się on uroz ma -
ico ną rzeź bą te re nu, ob fi to ścią je zior i in ten syw -
ny mi pro ce sa mi geo mor fo lo gicz ny mi. Po za tym
ob sza rem oma wia ne sie dli sko jest wy bit nie re -
pre zen to wa ne w pra do li nie Bie brzy. Tor fo wi ska
so li ge nicz ne sta no wią naj czę ściej je den z ele -
men tów kom plek su mo kra dło we go, ja ki kształ -
tu je się w do li nach lub ob ni że niach je zior nych
na sfa lo wa nych te re nach z prze pusz czal ny mi
utwo ra mi. Od stro ny cie ków lub mis je zior nych
tor fo wi ska te naj czę ściej gra ni czą ze zbio ro wi -
ska mi tu rzyc lub in nych ga tun ków szu wa ro -
wych, od stro ny te re nów po ło żo nych wy żej - z
wil got ny mi łą ka mi, źró dli sko wy mi po sta cia mi
la sów łę go wych, źró dli ska mi, ol sa mi źró dli sko -
wy mi, sil nie kwa śny mi me cho wi ska mi, rza dziej
msza ra mi przej ścio wy mi.

Źró dła:
ob sza ry.na tu ra 2000.org.pl/in dex.php?s=ob szar&id=1057"
(Osto ja za pcen ska)
Pra ca zbio ro wa pod re dak cją Jac ka Her bi cha Wo dy słod kie i
tor fo wi ska. Po rad ni ki ochro ny sie dlisk i ga tun ków Na tu ra 2000
- pod ręcz nik me to dycz ny. Tom 2
www.przy mu sze wo.to run.la sy.gov.pl/ak tu al no sci/-/as -
set_pu bli sher/1M8a/con tent/-kru szy nek -no wy -re zer -
wat#.VHI tJ smG p9k" 

Zarastające torfowisko w rez. Kruszynek



• 2014 zima • Ziemia Zaborska • 22

Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski 

Zmia ny le si sto ści
na Zie mi Za bor skiej
od 1565 ro ku

Po okre sie śre dnio wiecz nej ak cji osad ni czej
po now ne trze bie nie la sów pod are ał upraw ny
i  osa dy prze my sło we przy no si po ło wa XVI w.
Zwią za ne to by ło z ugrun to wa niem się ustro ju
fol warcz no -pańsz czyź nia ne go i ko rzyst ny mi wa -

run ka mi zby tu wy two rów rol nych i le śnych na
Za cho dzie Eu ro py.

Lu stra cja wo je wódz twa po mor skie go z 1565
r. da je in for ma cje o owcze snym sta nie la sów.
Pusz cza człu chow ska cią gnę ła się od Lę dycz ka
do gra ni cy sta ro stwa tu chol skie go, a zwie rza w
niej nie masz je no sar na i to rzad ka dla gę sto ści
osia dłych wsi. 

Za lud nie nie sta ro stwa człu chow skie go by ło
mniej sze niż tu chol skie go i nie prze kra cza ło 2
osób/km2. Gra ni cą by ły wsie po stro nie tu chol -
skiej: Mę ci kał, Swor ne ga cie, Karp no. W pusz czy
człu chow skiej we dług lu stra cji jest część so śni -
ny, dę bi ny, li pi ny, gra bi ny, w któ rej jest las
ci so wy, bu ko wy. Po dob nie by ło w za chod nio -

-pół noc nej czę ści klu cza za bor skie go. W opi sie
sta ro stwa tu chol skie go wy mie nia się we wsi
Swor ne ga cie nad je zio rem  So mi ni od wsi 2 mi -
le (17 km) wiel kie la sy bu ko we.

Już od XV w. osad nic two kie ro wa ło się
przede wszyst kim ku pół noc nym ob sza rom sta -
ro stwa tu chol skie go. Tam wy kształ ci ły się za ląż -
ki póź niej szych wsi w po sta ci śród le śnych osad
zwią za nych z pro duk cją prze my sło wą. Spu sto -
sze nia do tknę ły la sy dę bo we, gdyż dę bi na by ła
szcze gól nie po szu ki wa na przez prze mysł stocz -
nio wy jak i bed nar kę. Pro duk ty ta kie jak smo ła,

dzie gieć czy wę giel drzew ny znaj do wa ły ry nek
zby tu w Gdań sku. Wy ko rzy sty wa ne by ły przy
pro duk cji stat ków i do wy ro bu że la za i sta li.

Przed 1632 r. pie ce smol ne po wsta ły w miej -
sco wo ściach Dzię giel, Gieł don, Karp no, Czer ni ca.
Po wy eks plo ato wa niu oko licz nych kar czów smo -
lar nie ule ga ły, po dob nie jak hu ty szkła prze -
kształ ce niu w osie dla rol ni cze, choć smo lar nie w
mniej szym stop niu. Smo lar nie lo ka li zo wa ne by -
ły na sła bych gle bach o drze wo sta nie so sno wym.
Po je dyn cze osie dla zwa ne pust ko wia mi to: wę -
glar nie, smo lar nie, mły ny, karcz my. Z mły na mi
zwią za ne by ły tar ta ki (pi ły) po wsta łe w XVI w.

Naj bar dziej wy nisz cza ją cą za so by le śne for -
mą eks plo ata cji by ło wy pa la nie po pio łów (po -

Zmiana lesistości w dorzeczu Zbrzycy.
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taż), któ re mia ło miej sce w po cząt ko wej fa zie.
Świad czą o tym na zwy miej sco wo ści: Po pio ły,
Bu dy nad Kło niecz ni cą. W In struk ta rzu An ny Ra -
dzi wił ło wej jesz cze w 1721 r. za pi sa no: Po pio ły
ko ło Miel na, Lu bo ni, Fer styń skie go La sa za ka zać
pa lić, że by la su nie za pa lić, ale za pew ną zgo dą
przy któ rej za pła cą bę dzie im wol no.

Po dob nie ra bun ko wą me to dą eks plo ata cji
by ło smo lar stwo. Wy pa la ne po wierzch nie za czę -
to wy ko rzy sty wać rol ni czo, a po wy ja ło wie niu ja -
ko pa stwi ska dla owiec. Po stę py osad nic twa
śród le śne go by ły zwią za ne przede wszyst kim z
prze my sło wą eks plo ata cją la sów.

Okres naj więk szej ak tyw no ści osad ni czej
przy padł na la ta 1626-1655, a spa dek w II po ło -
wie XVII w. Zde cy do wa ną więk szość sta no wi ły
jed nak ma łe osie dla rol ni cze za ło żo ne nad je zio -
ra mi: Kru szyn (1632) Mie lo nek, Po krzyw no
(1643), War szyn (1646), Okrę glik (1664) i rze ka -
mi: La ska (1632), Lu boń (1636), Miel no (1645),
Rud nik (1659), Tu ro wiec (1684), Wid no (1686),
Ko ni górt (1642).

Hu ty szkła lo ka li zo wa no w la sach za sob nych
w drew no głów nie bu ko we i dla te go w wie ku
XVII na Po je zie rzu Ka szub skim dzia ła ło 45 hut. W
po wie cie choj nic kim do pie ro pod ko niec XVIII w.
po wsta ły dwie hu ty: Ko so budz ka hu ta szkła (Hu -
ta) oraz w Bo ro wym Mły nie. W XIX w. po wsta ją
na stęp ne licz ne hu ty w Zie lo nej Hu cie i Cho cin -
skim Mły nie, w No wej Karcz mie. Ist nia ły też hu -
ty w Żab nie, Ko so bud nie, La sce i Okrę gli ku. Po
są siedz ku ist nia ły hu ty w Li pu skiej Hu cie, Szkla -
nej Hu cie i Dzie mia nach.

Funk cjo no wa ły też pa pier nie w Li pu szu, Hu -
cie, Drze wi czu i Cha rzy ko wach.

Do kład ne da ne o le si sto ści po ka zu je ma pa
Schro et te ra z lat 1796-1802. Szcze gól nie ni ska
by ła le si stość na ob sza rach póź niej szych nad le -
śnictw: La ska, Przy mu sze wo i Osusz ni ca. Więk -
szość daw nych kró lewsz czyzn rząd sprze dał
Niem com oraz by łym użyt kow ni kom. 

Uwłasz cze nie w pierw szej po ło wie XIX w.
przy nio sło dal sze zmia ny. Zgi nę ły daw ne pusz -
cze, a grun ty uzna no za pa stwi ska, czę sto by ły
to wrzo so wi ska. Nie miec ka na zwa Die Tu che ler
He ide dla tej czę ści pusz czy nie bu dzi za strze żeń.
He ide to wrzo so wi ska. Tak ni ską le si stość po -

twier dza ma try ku ła w Geo de zji, gdzie wy ka zu je
się (1865 r.) mię dzy in ny mi 70% pa stwisk w Kru -
szy nie i Rol bi ku oraz 60% w Ma łych Cheł mach.
Da ne te jed nak by ły za fał szo wa ne, gdyż więk -
szość grun tów za kwa li fi ko wa na ja ko pa stwi ska
by ły grun ta mi le śny mi. Mia no wi cie ha li zny, pła -
zo wi ny, drze wo sta ny ne ga tyw ne o ni skim za -
drze wie niu kwa li fi ko wa no ja ko pa stwi ska
(grun ty rol ne).

Po eta ślą ski ks. dr Kon stan ty Dam rot opi su -
je wra że nia z po dró ży z Choj nic do Ko ście rzy ny
(Hi sto ria Brus) na stę pu ją co: Bied ny lu dek ka szub -
ski za miesz ku ją cy te ste py, jest zmu szo ny nie tyl ko
do bez u stan nej wal ki z swą nie wdzięcz ną zie mią
oj czy stą, aby z niej wy do być ka wa łek po trzeb ne go
chle ba, ale zmu szo ny na wet przy trzy my wać ją
gwał tem, by ona nie ucie kła, bo sko ro się lek ki wie -
trzyk po ru szy, to się po ło wa pia sku za bie ra na po -
dróż po wietrz ną. Rze czy wi ście oglą da li śmy wzdłuż
szo sy piasz czy ste po la po kry te ga łę zia mi (do cze -
go każ dy wła ści ciel pod ka rą zo bo wią za ny), a po -
mi mo to na niósł wiatr, choć by oko ło Mę ci ka łu,
wio ski po ło żo nej nad Brdą, ty le pia sku na szo sie,
że śmy z pół mi li jak w śnie gu je cha li.

Od schył ku pierw szej po ło wy XIX w. zde cy -
do wa nie fa wo ry zo wa no ga tun ki igla ste. Wią za -
ło się to z ro sną cym za po trze bo wa niem na
drew no igla ste przez gór nic two, ko lej nic two,
bu dow nic two, prze mysł ce lu lo zo wo -pa pier ni -
czy. W la tach 1867-1882 rząd pru ski dą żył do wy -
ku pu wy nisz czo nych te re nów le śnych oraz
nie użyt ków, któ re sta ra no się za le sić. Od 1883 r.
na stą pił szyb ki wzrost wy ku pu ze wzglę dów po -
li tycz nych la sów z rąk Po la ków.

Pod ko niec lat 70-tych wy stą pił kry zys rol ny.
Upa dek owczar stwa na san drach spo wo do wa -
ny im por tem ta niej weł ny z Au stra lii  przy czy nił
się do sprze da ży grun tów. Fi skus wy ku pił z rąk
pol skich grun ty two rząc nad le śnic twa: La ska i
Przy mu sze wo w 1890 r., Gieł don 1892 r., Cho cin -
ski Młyn 1894 r., Klo sno wo, Li pusz i po opra co -
wa niu pla nów urzą dza nia la su przy stą pio no do
za le sień. Po wsta łe drze wo sta ny so sno we rów no -
wie ko we  by ły za gro żo ne przez czyn ni ki or ga -
nicz ne i nie orga nicz ne (po ża ry, wi chu ry).

Prze pro wa dzo ne w 1926 r. urzą dza nie tych
la sów wy ka za ło, że w 98% by ły to drze wo sta ny
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Marian Jutrzenka Trzebiatowski 

Bartnictwo na Zaborach
Istnienie osad bartników w X-XII w.

stwierdzono we Wdzydzach i okolicach
Człuchowa. Pierwsze wzmianki o istnieniu na
Zaborach barci zawierają dokumenty z końca
XIII i początku XIV w. (Piechowice). Bartnictwo
inaczej niż łowiectwo czy rybołówstwo nie
należało do tzw. monopoli książęcych. Własność
księcia stanowił tylko las natomiast istniejące w
nim barcie były własnością bartników, którzy na
rzecz władzy oddawali daninę w miodzie.

W gospodarce feudalnej hodowla pszczół
miała poważne znaczenie, toteż wcześnie
spotyka się zarządzenia chroniące pnie bartne
od zniszczenia. Grupa kilku lub kilkunastu
bartników mieszkających w sąsiednich wsiach i
pustkowiach tworzyła wspólnotę – bractwo
zwane „barcią” albo „schadzką”. Każdy z
bartników posiadał swój obszar, rewir leśny
zwany „borem” czasem dwa takie „bory” liczący
do 60 barci-rojów. Na czele bartników stał
starosta bartny, który wraz z zaprzysiężonymi
przewodniczył zebraniom i sprawował specjalne
sądy bartne (przywilej z 1541 r.).

Do zadań starosty bartnego należało
czuwanie nad regularnym opłacaniem rocznych
danin przez bartników od jednego boru w
postaci pokowu miodu (pokowa - 1/3 beczki
miary gdańskiej, to jest około 241 litrów) oraz
mniejszej opłaty tzw. rączki (to jest
równowartość około 60 litrów miodu) oraz
czynsz przelajny (10  gr). W XVIII w. już tylko
ekwiwalent pieniężny. Starosta czuwał też nad
właściwym wykorzystywaniem lasów przez
bartników.

W XV w. istniały dwie barcie: w Lubni przy
której było 12 bartników i w Brusach 19
bartników. W 1565 r. w kluczu kosobudzkim
istniało 5 rejonów zorganizowanego bartnictwa
i w 1570 r. istniały barcie: bruska – starosta i 20
bartników, leśnieńska – starosta i 15 bartników,
wielewska – starosta i 9 bartników, karsińska –
starosta i 12 bartników, czerska – starosta i 23
bartników, z których danina w 1565 r. wynosiła
5847 litrów miodu.

Miód jako produkt spożywczy odgrywał
doniosłą rolę. Wyrabiano z niego cukier, słodkie

so sno we przy śred nim wie ku w Przy mu sze wie 32 lat, w La sce i Cho ciń skim Mły nie 42 la ta, Gieł do -
nie 47 lat i za pa sie gru bi zny na 1 ha od 37 m3 w Przy mu sze wie do 78,5 m3 w Gieł do nie.

Znacz ny wzrost le si sto ści wy stą pił po II woj nie świa to wej w wy ni ku de kre tów na cjo na li stycz -
nych z 1944 r. Znacz ną część grun tów rol nych prze ję ły la sy pań stwo we, jak rów nież wzro sła le si -
stość u in dy wi du al nych wła ści cie li. W do rze czu Zbrzy cy oko ło 60% grun tów zaj mu ją bo ry so sno we.
Mi mo strat w cza sie oku pa cji i szkód spo wo do wa nych po ża ra mi, wi chu ra mi i gra da cja mi owa dów
w 2000 r prze cięt ny wiek drze wo sta nów do cho dził do 60 lat, a za sob ność do 200 m3/ha.

Dawne barcie wracają do naszych lasów.
Fot. Archiwum Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.



ciasta, służył jako przyprawa oraz podstawowy surowiec do wyrobu miodu pitnego- napoju
alkoholowego. Miód był poszukiwanym przedmiotem handlu również eksportowym. Bartnictwo
dostarczało też wosku niezbędnego do wyrobu świec.

Nie jest więc przypadkiem, że bartnikami byli najbardziej zamożni chłopi, głównie sołtysi i
lemani, oraz że do wspólnot bartnych należeli też mieszczanie, a nawet szlachta. Tak było w
okolicach Lipusza, co ujawnia inwentarz z 1686 r. Bartnicy wycinali ule w najgrubszych sosnach. Dla
zwiększenia wydajności nieraz palili młodsze drzewostany, na których wkrótce powstawały
miododajne wrzosowiska. Wskutek nieostrożności bartników wybuchały pożary, których ofiarą
padały nieraz ogromne obszary leśne.

W 1664  r. oprócz barci zaborskich stwierdza się sąsiadujące od zachodu barć kiedrowską,
prądzińską, swornegacką, a od północy barć tuszkowską i raduńską. W 1565 r. przy Trzebuniu były
trzy barcie.

Od końca XVI w. bartnictwo ulega stopniowemu zmniejszaniu w wyniku niszczenia pni bartnych
podczas wyrębów, bowiem barcie wyrabiane były w najdorodniejszych sosnach oraz niszczeniu
kwiatostanów puszcz przez rozszerzające się wypasy. Od XVII w. coraz silniejszy był rozwój
pszczelarstwa koszowego, przyzagrodowego. Zmniejsza się ilość barci na skutek osadnictwa
i przejmowania gruntów leśnych na gospodarkę rolną. Starościna kościerska w akcie sprzedaży
„lemaństwa” z dnia 25.12.1662 r. zastrzegła, by nowi właścicieli w razie prowadzenia karczunków
pozostawiali drzewa wokół każdej barci w promieniu pręta (ok. 5m). Istniała również barć
swornegacka, w której w 1664 r. było 4 bartników, którzy co tydzień pełnili straż bartniczą. W 1768 r.
istniała jeszcze barć czerska, która była największa na Zaborach.

Po zagarnięciu tych ziem przez Prusy pogorszyły się warunki dla bartnictwa. Prawo bartne
nakazywało każdemu z bartników zakładanie 6 nowych barci. Po kilkunastu latach panowania
pruskiego obciążenia z tytułu dzierżawy wzrastały i dlatego od 1785  r. rozpoczął się upadek
bartnictwa. Po 1800 r. rząd pruski przystąpił do usunięcia reszty barci z lasów państwowych. Na
terenie Prus Zachodnich bartnictwo zostało zabronione zarządzeniem z 1805 r. ze względu na dobro
lasu. Proces likwidacji barci w lasach państwowych trwał do 1820 r., a w dobrach prywatnych
znacznie dłużej, pomimo przewidzianych za to kar. Przed II wojną światową drzewa bartne
znajdowały się w nadleśnictwie Trzebciny, rewir Zielonka oddz. 61a i w Sarniej Górze rewir Dębina
oddz. 68.
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Ga brie la Klo ske 

9 lat dzia łal no ści
Szkol ne go Ośrod ka
Ka rie ry „MEL KUS”
w Bru sach

Po cząt ki  SzOK „Mel kus”
Wzo rem do świad czeń państw UE Mi ni ster -

stwo Go spo dar ki i Pra cy uru cho mi ło środ ki gran -
to we Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
(EFS) na two rze nie Szkol nych Ośrod ków Ka rie ry
w ra mach pro jek tu „1-Pra ca” przy współ pra cy z

OHP. W la tach 2003-2005 po wsta ło w Pol sce 360
SzOK -ów, w tym trzy w po wie cie choj nic kim:
SzOK „Mło dziak” przy Li ceum Ogól no kształ cą -
cym im. W. Po la w Czer sku, SzOK „Kre ator” przy
CKP w Choj ni cach i SzOK „Mel kus” przy ZSP w
Bru sach. 

Uro czy ste otwar cie Szkol ne go Ośrod ka Ka -
rie ry „Mel kus” mia ło miej sce 16 paź dzier ni ka
2005 r. z udzia łem licz nie za pro szo nych go ści.
Głów nym ce lem pro jek tu MGiP by ła po moc w
wy rów na niu szans edu ka cyj nych i za pew nie nie
moż li wo ści ko rzy sta nia z tech no lo gii in for ma cyj -
nej i ko mu ni ka cyj nej w ucze niu się i roz wią zy -
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wa niu pro ble mów edu ka cyj no -za wo do wych
mło dzie ży bę dą cej w trak cie na uki w szko łach
oraz przy go to wa nie jej do wej ścia na ry nek pra -
cy. Gran to daw cy cho dzi ło o nie do pusz cze nie do
te go, aby ab sol wen ci szkół sta wa li się i po zo sta -
wa li bez ro bot ny mi.

W jed nej z re ko men da cji do pro jek tu czy ta -
my:  „Cie ka wa i war to ścio wa idea SzOK w Bru -
sach peł nić bę dzie waż ną ro lę w pro mo cji
ak ty wi za cji za wo do wej i przed się bior czo ści dla
mło dzie ży z na sze go po wia tu a w szcze gól no ści
z te re nu Gmi ny Bru sy oraz przy czy ni się do oży -
wie nia ży cia spo łecz ne go jej miesz kań ców. Ini -
cja ty wa ZSP w Bru sach wy peł ni bra ku ją cą
prze strzeń w ist nie ją cej już na te re nie po wia tu
choj nic kie go sie ci SzOK -ów.” 
SzOK w Bru sach otrzy mał w pierw szej fa zie swo -
jej dzia łal no ści wspar cie od wie lu in sty tu cji m.in.
wśród wspie ra ją cych nas by li: 
• In sty tut Roz wo ju Ka rie ry w War sza wie (ma -
te ria ły, szko le nia),
• OHP w Słup sku Mo bil ne Cen trum In for ma cji
Za wo do wej (cykl szko leń dla do rad cy za wo do -
we go, ma te ria ły in for ma cyj ne),
• Fun da cja Re ali za cji Pro gra mów Spo łecz nych
w War sza wie (opro gra mo wa nie spe cja li stycz ne,
kon sul ta cje),
• Po wia to wy Urząd Pra cy, 
• Po mor ska Izba Rze mieśl ni cza w Gdań sku, 
• Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na

w Choj ni cach,  
• Miej ska Bi blio te ka i Po wia to wy Mło dzie żo -
wy Dom Kul tu ry w Bru sach (wspól ne or ga ni zo -
wa nie im prez i  pre zen ta cji).

Wa run ki lo ka lo we
Po cząt ko wo by ło to sta no wi sko do rad cy za -

wo do we go w cen trum mul ti me dial nym na II
pię trze Ka szub skie go Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go. Od wrze śnia 2006 ro ku SzOK funk cjo nu je w
od dziel nym po miesz cze niu na par te rze szko ły,
przy wej ściu głów nym co da je ła twy do stęp
wszyst kim za in te re so wa nym. Po miesz cze nie jest
prze stron ne, wy po sa żo ne w sta no wi ska kom pu -
te ro we z łą czem in ter ne to wym dla uczniów oraz
lap top dla do rad cy za wo do we go. Prze strzeń po -
zwa la rów nież na or ga ni zo wa nie w sa li SzOK -u

za jęć warsz ta to wych w ma łych gru pach do 8
osób. Do ta kich za jęć na wy po sa że niu są krze sła
kon fe ren cyj ne z bla ta mi i ta bli ca flip chart. Za ję -
cia gru po we re ali zo wa ne są naj czę ściej w sa li in -
for ma tycz nej wy po sa żo nej w 16 sta no wisk
kom pu te ro wych z do stę pem do in ter ne tu i pro -
gra ma mi wspo ma ga ją cy mi pra cę do rad cy za -
wo do we go m.in. po gram e -SzOK i „Pi ra mi da
Ka rie ry 1 i 2”.

SzOK otrzy mał na wy po sa że nie pierw szy w
szko le rzut nik mul ti me dial ny, ekran prze no śny i
ze sta wy fil mów, in for ma to ry o za wo dach, szko -
łach i uczel niach, ulot ki szkół i uczel ni, cza so pi -
sma: „Per spek ty wy”, „Co gi to”, „Vic tor
Gim na zja li sta”. 
Ba za SzOK jest sys te ma tycz nie wzbo ga ca na i ak -
tu ali zo wa na do po trzeb od bior ców.

Od bior cy usług do rad czych
Od bior ca mi usług do rad czych są przede

wszyst kim ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych w Bru sach oraz ab sol wen ci tej pla -
ców ki. Przez sześć lat z usług SzOK „Mel kus”
ko rzy sta li rów nież ucznio wie gim na zjów z te re -
nu Gmi ny Bru sy. W gim na zjach od by wa ły się za -
ję cia gru po we z ucznia mi w ra mach go dzin
wy cho waw czych, spo tka nia in for ma cyj ne dla
ro dzi ców uczniów klas III zwią za ne z wy bo rem
szko ły po nad gim na zjal nej, ra dy pe da go gicz ne
po świę co ne two rze niu we wnątrz sz kol ne go sys -
te mu do radz twa za wo do we go. Gim na zja li ści ko -
rzy sta li też z in dy wi du al nych po rad i dia gno zy
do rad czej. 

Dzia ła nia po dej mo wa ne przez
SzOK „Mel kus” wspie ra ją ce 
do radz two za wo do we

Ja ko do rad ca za wo do wy wy ko rzy sty wa łam
rów nież in ne spo sob no ści dla wzbo ga ce nia
form ak tyw no ści uczniów, zdo by wa nia no wych
kom pe ten cji i umie jęt no ści po trzeb nych na ryn -
ku pra cy. By ły to m.in.:
Dzia ła nia po dej mo wa ne z in spi ra cji SzOK dla
gim na zja li stów przez gim na zja li stów: Gieł da
za wo dów

W la tach 2006-2007 od by ły się dwie giełdy
z wyborem przyszłego zawodu przy go to wa -
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ne przez uczniów gim na zjum z klas II dla
uczniów klas III. 

2006 r. - „Wy bierz za wód z przy szło ścią” 
– 14  wy staw ców z udzia łem przed sta wi cie li
za wo dów pre zen to wa nych na gieł dzie
2007 r. - „Nie mar nuj ta len tu” – to gieł da 
do ty czą ca za wo dów wy ma ga ją cych 
spe cjal nych ta len tów. Po ja wi li się m.in. 
tan cerz, fo to graf, gra fik kom pu te ro wy, 
rzeź biarz, fry zjer -sty li sta. 
Gieł dy te wy ma ga ły du że go za an ga żo wa nia
na uczy cie li gim na zjum w za kre sie po my słu
i or ga ni za cji im pre zy. SzOK był tu 
po my sło daw cą i ko or dy na to rem.
Ce lem tych giełd by ło zak ty wi zo wa nie 
uczniów  w za kre sie po zna nia za wo dów od
stro ny prak tycz nej z udzia łem osób je 
wy ko nu ją cych na co dzień. 

Tar gi Edu ka cyj ne dla gim na zja li stów to im -
pre za, któ rej po mysł zro dził się w Wy dzia le Edu -
ka cji Sta ro stwa Po wia to we go a SzOK -i by ły
współ or ga ni za to ra mi. Na tar gach prze zna czo -
nych dla uczniów gim na zjów pre zen to wa ły się
szko ły po nad gim na zjal ne z te re nu po wia tu
choj nic kie go. W ten spo sób, jed ne go dnia
ucznio wie mie li moż li wość po zna nia ofer ty edu -
ka cyj nej wszyst kich szkół po nad gim na zjal nych
w po wie cie. 
Tar gi Edu ka cyj ne dla ma tu rzy stów „AKA DE -
MUS” - SzOK „Mel kus” współ or ga ni zu je ten pro -
jekt od 2006 r. W 2014 r. od by ły się X
ju bi le uszo we tar gi. Z gru py ok. dwu dzie stu wy -
staw ców – uczel ni i szkół po ma tu ral nych w po -
cząt ko wej fa zie or ga ni zo wa nia, im pre za ta
roz ro sła się do jed nej z więk szych  i waż niej szych
na Po mo rzu. W tym ro ku uczest ni czy ło w niej 45
wy staw ców. Tar gi cie szą się du żą po pu lar no ścią
wśród ma tu rzy stów i swym za się giem obej mu -
ją rów nież po wia ty człu chow ski, sę po leń ski i tu -
chol ski. To du że przed się wzię cie or ga ni za cyj ne
od by wa się pod pa tro na tem Sta ro sty Choj nic -
kie go.
Ogól no pol ski Dzień Przed się bior czo ści – to
pro po zy cja Fun da cji Mło dzie żo wej Przed się bior -
czo ści prze zna czo na dla uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych koń czą cych się ma tu rą. W tym
pro jek cie Ka szub skie Li ceum Ogól no kształ cą ce

uczest ni czy od 2006 r. z ini cja ty wy SzOK, przy za -
an ga żo wa niu wy cho waw ców i ro dzi ców
uczniów. Po mysł po le ga na od by ciu kil ku go -
dzin nych prak tyk w za kła dach pra cy na sta no wi -
skach zwią za nych z wy bo rem przy szłe go
za wo du. Ak tyw ność uczniów KLO w tym przed -
się wzię ciu jest bar dzo wy so ka. Po zy ska li śmy do
współ pra cy po nad 60 firm, in sty tu cji, or ga ni za -
cji po za rzą do wych z te re nu po wia tu choj nic kie -
go i ko ścier skie go. KLO by ło dwu krot nie w
gro nie dwu dzie stu naj ak tyw niej szych szkół zdo -
by wa jąc ty tuł Lau re ata Dnia Przed się bior czo ści
i uczest ni cząc w Ga li Przed się bior czo ści w Pa ła -
cu Pre zy den ta RP.
Ogól no pol ski Ty dzień Ka rie ry – od by wa się od
pię ciu lat i od sa me go po cząt ku SzOK „Mel kus”
ko or dy nu je te dni w ZSP w Bru sach. W tym ro ku
ZSP w Bru sach zo stał wy róż nio ny na fo rum ogól -
no pol skim V OTK za re ali za cję ha sła „Od kryj ta -
len ty swo je go dziec ka” i pod ję te dzia ła nia. 
Świa to wy Ty dzień Przed się bior czo ści - or ga ni zo -
wa ny jest w paź dzier ni ku. Ce lem te go ty go dnia
jest wy zwo le nie ak tyw no ści przed się bior czej u
uczniów koń czą cych szko łę. W ra mach te go ty -
go dnia za pra sza li śmy do szko ły m.in. lo kal nych
przed się bior ców, rzecz nicz kę praw kon su men ta
czy przed sta wi cie li PUP z pro gra ma mi dla przed -
się bior ców. Or ga ni zo wa ne by ły  wy ciecz ki do za -
kła dów pra cy.

Pro jek ty re ali zo wa ne przez SzOK
Ko lej ne moż li wo ści wzbo ga ce nia dzia łań w

Szkol nym Ośro dek Ka rie ry „Mel kus” otwo rzy ły
pro jek ty fi nan so wa ne ze środ ków ze wnętrz nych
sto wa rzy szeń i fun da cji. Apli ko wa łam do wie lu
in sty tu cji zgła sza jąc pro jek ty two rzo ne wspól nie
z ucznia mi.

Pierw szym z nich był pro jekt na utwo rze nie
Szkol ne go Ośrod ka Ka rie ry w III edy cji 2005 r.–
łącz ny koszt re ali za cji 27 tys., koszt do fi nan so -
wa nia z gran tu 17250 zł. 

W la tach 2008/09 re ali zo wa ny był pro jekt
Roz wo ju Szko ły „I TY MO ŻESZ ZO STAĆ LI DE REM”
w ra mach pro jek tu „Przy ja zna szko ła” z udzia łem
środ ków MEN i Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go. In no wa cją w tym pro jek cie by ły kur sy
e -le ar nin go we, któ re ukoń czy ło 120 uczniów
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oraz cie ka we za ję cia po za lek cyj ne dla uczniów
roz wi ja ją ce ich ta len ty i za in te re so wa nia m.in.
ma lo wa nie na szkle, wy ciecz ki do te atrów w
Gdań sku i Kra ko wie. Kwo ta do fi nan so wa nia –
2000 zł.

W 2008/9 r. wspól nie z SU w SzOK -u re ali zo -
wa ny był pro jekt „Prze mia ny w Re gio nie” RI TA fi -
nan so wa ny ze środ ków Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych i Fun da cji Współ pra cy Pol sko -
-Ukra iń skiej PAU CI. W ra mach te go pro gra mu
od by ła się wy mia na mło dzie ży z KLO i szko ły w
Po łta wie na Ukra inie. Pod sta wo wym ce lem pro -
gra mu by ło wspar cie de mo kra tycz nych i wol no -
ryn ko wych prze mian w kra jach by łe go blo ku
wschod nie go, dzie le nie się pol skim do świad cze -
niem w two rze niu spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go. Kwo ta do fi nan so wa nia 10 000 zł.

Ko lej ny pro jekt w ro ku szkol nym 2009/10 re -
ali zo wa ło za le d wie 15 szkół po nad gim na zjal -
nych w Pol sce. KLO, ja ko je dy na szko ła w woj.
po mor skim, zo sta ła po zy tyw nie zwe ry fi ko wa na
do pro jek tu „Spo łe czeń stwo Oby wa tel skie w
Obiek ty wie”  or ga ni zo wa nym przez Sto wa rzy -
sze nie Ro dzi ców na rzecz Po mo cy Szko le „Przy -
ja zna Szko ła”.  W ra mach te go pro jek tu
ucznio wie uczest ni czy li w warsz ta tach fil mo -
wych w Mię dzyz dro jach, prze pro wa dzi li kam pa -

nię spo łecz ną  „Bru sy Bez Ba rier”, za ło ży li szkol -
ne ko ło Amne sty In ter na tio nal, prze pro wa dzi li
za ję cia z ró wie śni ka mi oraz szko le nio wą ra dę
pe da go gicz ną.
Pro jekt CEN TRUM EDU KA CJI OBY WA TEL SKIEJ

„Mło dy oby wa tel” ob szar III
WO LON TA RIAT  - re ali zo wa ny w 2010/11r. 
W ra mach te go pro jek tu po wstał w ZSP  
Szkol ny Klub Wo lon ta riu sza oraz po pu la-
ry za cja wo lon ta ria tu w śro do wi sku, 
pod pi sa ne zo sta ły umo wy o współ pra cy
z lo kal ny mi sto wa rzy sze nia mi
– kwo ta do fi nan so wa nia 400 zł ze środ ków
CEO.
Udział w pro jek cie Sto wa rzy sze nia Cen trum

Wo lon ta ria tu w Słup sku „Po ciąg do Wo lon ta ria -
tu” 2012 r. – któ ry był waż nym kro kiem w dzia -
łal no ści SKW bo przy go to wał wo lon ta riu szy do
ko lej ne go pro jek tu „Przez wo lon ta riat do ka rie -
ry za wo do wej”. Ten pro jekt re ali zo wa ny jest w
SzOK -u już trze ci rok. W ra mach te go pro gra mu
wo lon ta riu sze an ga żu ją się w pra cę wo lon ta ry -
stycz ną w or ga ni za cjach po za rzą do wych, Warsz -
ta tach Te ra pii Za ję cio wej i lo kal nych in sty tu cjach
na za sa dach umów wo lon ta riac kich   zdo by wa -
jąc w ten spo sób do świad cze nie za wo do we.

Pro jek ty współ re ali zo wa ne z Warsz ta ta mi Te -

Projekt „POCIĄG DO WOLONTARIATU”, 2012.
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ra pii Za ję cio wej w Bru sach: „Ak tyw na mło dzież” 2012/13 r. oraz  „Mło dzi i ak tyw ni” 2013/14 r. 
Dzia łal ność Szkol ne go Ośrod ka Ka rie ry „Mel kus” wpi sa ła się na sta łe do pla nu pra cy Ze spo łu

Szkół Po nad gim na zjal nych w Bru sach.

Lo sy ab sol wen tów ob ję tych dzia łal no ścią SzOK
Od po cząt ku ist nie nia SzOK ewa lu owa na by ła efek tyw ność i traf ność po dej mo wa nych dzia łań

oraz lo sy ab sol wen tów. Ob szer niej opi sa ne zo sta ły one w pu bli ka cji rocz ni co wej „XX lat Ka szub skie -
go Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Bru sach 1991-2011” s.17-21.

Bi lans usług do rad czych SzOK „Mel kus”
W cią gu 9 lat  przez SzOK prze wi nę ło się po nad 13 tys. uczniów uczest ni czą cych w 645 za ję -

ciach gru po wych, a  z po rad in dy wi du al nych sko rzy sta ło 1353 uczniów.

Do rad ca za wo do wy - oso ba pro wa dzą ca SzOK „Mel kus” 
Do rad cą za wo do wym w SzOK „Mel kus” zo sta łam z po trze by roz sze rze nia ofer ty edu ka cyj nej

szko ły i oso bi stych za in te re so wań (w mo men cie two rze nia SzOK by łam rów nież pe da go giem szkol -
nym i pro wa dzi łam orien ta cję za wo do wą). Dla po trzeb SzOK -u ukoń czy łam stu dia po dy plo mo we
z za kre su do radz twa za wo do we go oraz kil ka kur sów spe cja li stycz nych. 

Przez pierw szych 6 lat funk cjo no wa nia SzOK usłu gi do rad cze by ły świad czo ne 20 go dzin ty go -
dnio wo. Po usa mo dziel nie niu się gim na zjów pod wzglę dem do radz twa za wo do we go – SzOK „Mel -
kus” czyn ny był  13 go dzin ty go dnio wo. Czy jest po trzeb ny? W opi nii uczniów jest po trze ba ta kie go
miej sca i te go ty py usług. SzOK „Mel kus” był ta kim miej scem, gdzie uczeń mógł po roz ma wiać o spra -
wach dla nie go bar dzo waż nych, bo do ty czą cych je go przy szło ści za wo do wej. Z an kiet prze pro wa -
dza nych prze ze mnie na ko niec każ de go cy klu edu ka cyj ne go w KLO wy ni ka, że ucznio wie do ce nia ją
ofer tę SzOK i wi dzą po trze bę gru po wych i in dy wi du al nych usług do rad czych. 

Opracowała: mgr Gabriela Kloske – doradca zawodowy w Szkolnym Ośrodku Kariery „Melkus” 
w ZSP w Brusach.

An na Or li kow ska 

Za bor ska Olim pia da Spor to wa w Bru sach, czy war to… ?
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób Nie peł no spraw nych „Ty i Ja” jest or ga ni za cją dzia ła ją cą w Bru -

sach już 6 lat. Sku pia my wo kół sie bie oso by, któ re z pa sją i za an ga żo wa niem chcą dzia łać, by stwo -
rzyć jak naj lep sze wa run ki do peł ne go oso bo we go i fi zycz ne go roz wo ju osób nie peł no spraw nych
oraz ich ak tyw ne go i god ne go uczest nic twa w ży ciu spo łecz nym. Od 1 lip ca 2014  ro ku pod na szą
opie ką dzia ła Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej, któ ry funk cjo nu je od 2009 ro ku. WTZ jest pla ców ką dzien -
ne go po by tu, w któ rej re ha bi li ta cja spo łecz na i za wo do wa pro wa dzo na jest dla 30 uczest ni ków z
gmi ny Bru sy. 4 li sto pa da WTZ ob cho dził 5-le cie swo je go ist nie nia. Pod czas be ne fi su wrę czo no po -
dzię ko wa nia licz nym przy ja cio łom.
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Ma my wspól nie wie lu przy ja ciół i sym pa ty -
ków. Współ pra cu je my z wie lo ma in sty tu cja mi
i or ga ni za cja mi, któ re po ma ga ją nam przy or ga -
ni za cji róż nych przed się wzięć. Jed ną z naj więk -
szych ini cja tyw jest or ga ni zo wa na co ro ku
Za bor ska Olim pia da Spor to wa Osób Nie peł no -
spraw nych. 

Czy war to or ga ni zo wać olim pia dę dla osób
nie peł no spraw nych? Czy war to po ka zy wać po -
świę ce nie lu dzi „spraw nych ina czej”, któ rzy da ją
z sie bie wszyst ko? Je śli pra gnie się wal czyć o to
by być naj lep szym, je śli ma się mo ty wa cję do ry -
wa li za cji w dys cy pli nach spor to wych, nic nie jest
w sta nie nas po wstrzy mać. 

Du że moż li wo ści po ka za nia się na po lu ry -
wa li za cji spor to wej stwa rza or ga ni za cja wła śnie
Za bor skiej Olim pia dy Spor to wej Osób Nie peł no -
spraw nych, na któ rą już od  pię ciu lat rok rocz -
nie do Brus przy jeż dża ją oso by z
nie peł no spraw no ścią.  Or ga ni za to rzy olim pia dy
– Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób Nie peł no -
spraw nych „Ty i Ja” wspól nie z Warsz ta tem Te ra -
pii Za ję cio wej w Bru sach przy bli ża ją sport
oso bom z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną i
fi zycz ną nie tyl ko z gmi ny Bru sy, po wia tu choj -

nic kie go czy z wo je wódz twa po mor skie go. Or -
ga ni za to rzy za każ dym ra zem ubie ga ją się o pa -
tro nat ho no ro wy, któ ry w 2014 r. zo stał ob ję ty
przez Sta ni sła wa Ska ję Sta ro stę Choj nic kie go
oraz Bur mi strza Brus Wi tol da Ossow skie go.
Czwar ta edy cja Za bor skiej Olim pia dy Spor to wej
Osób Nie peł no spraw nych ob ję ła już swym za -
się giem pla ców ki spo za wo je wódz twa po mor -
skie go. Wśród zgło szo nych pla có wek by li
uczest ni cy z By to wa, Czar ne go, Czer ska, Choj nic,
Ja stro wa, Kol ni ka, Ko ście rzy ny, Prze chle wa, Trze -
bu nia, Tu cho li, Wie la, Więc bor ka oraz z Brus.

Pierw sze spo tka nie spor to we zor ga ni zo wa -
no w 2009  ro ku, by ły to roz gryw ki spraw no ścio -
we na bo isku Or lik dla 30 osób, głów nie
człon ków Sto wa rzy sze nia. W rok póź niej, 9
czerw ca 2010 r. In te gra cyj na Olim pia da Spor -
to wa obej mo wa ła już po nad 100 uczest ni ków z
po wia tu choj nic kie go. Wów czas w olim pia dzie
uczest ni czy li wy cho wan ko wie Warsz ta tów Te ra -
pii Za ję cio wej z Choj nic, Czer ska i Brus oraz dzie -
ci z Ze spo łu Edu ka cyj no -Te ra peu tycz ne go przy
Szko le Pod sta wo wej w Bru sach i człon ko wie Sto -
wa rzy sze nia „Ty i Ja”. Z bie giem cza su roz gryw ki
spor to we prze ro dzi ły się w du żą olim pia dę, w

Nagrodzeni olimpijczycy z nagrodami.
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któ rej dzi siaj bie rze udział po nad 200 osób z nie -
peł no spraw no ścią in te lek tu al ną i fi zycz ną z
trzech wo je wództw.

Na or ga ni za cję każ dych spo tkań spor to wych
Sto wa rzy sze nie po zy sku je środ ki fi nan so we z
Gmi ny Bru sy,  ze Sta ro stwa Po wia to we go z Choj -
nic, Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych, Pol sko -Ame ry kań skiej Fun -
da cji Wol no ści oraz od licz nych spon so rów. 

Or ga ni za cja olim pia dy nie by ła by moż li wa,

gdy by nie po moc part ne rów, róż nych sto wa rzy -
szeń i in sty tu cji z gmi ny Bru sy i spo za niej. Na le -
żą do nich m.in.: Uczniow ski Klub Spor to wy
„Gryf”, Fir ma PPHU Wãdzëbôczi&Horn, Szko ła
Pod sta wo wa im. Ja na Paw ła II, Ze spół Szkół Po -
nad gim na zjal nych w Bru sach, szcze gól nie
mło dzież z Ka szub skie go Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go, Sto wa rzy sze nie Mło dzi Ar che olo dzy,
Sto wa rzy sze nie Ko biet nad Brdą, Ochot ni cza
Straż Po żar na w Bru sach, Od dział Związ ku Ky no -

Publiczność jak zwykle dopisała.

Czujni fotoreporterzy na zawodach.
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lo gicz ne go w Choj ni cach, Cen trum Wo lon ta ria tu w Słup sku, Klub Spor to wy Psich Za przę gów „Sza -
ra Wil czy ca” oraz Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki im. Ja na Kar now skie go w Bru sach. Bez sprzecz nie du -
żą po moc przy or ga ni za cji dys cy plin spor to wych otrzy mu je my od wo lon ta riu szy. 

Za wo dy or ga ni zo wa ne w Bru sach sku pia ją wo kół sie bie za wod ni ków nie peł no spraw nych zma -
ga ją cych się z dys cy pli na mi lek ko atle tycz ny mi. Na le żą do nich kon ku ren cje in dy wi du al ne: bie gi
na 100 me trów, skok w dal, rzut pił ką le kar ską, pchnię cie ku lą, tor prze szkód na wóz ku in wa lidz kim
oraz kon ku ren cje gru po we: szta fe ta 4x100 me trów ko biet i męż czyzn, prze cią ga nie li ny i mecz w
„dwa ognie”.

Nasz „sport bez ba rier” to za wo dy o naj wyż szym po zio mie współ za wod nic twa. Każ dy z uczest -
ni ków pra gnie zwy cię żyć, osią gnąć naj waż niej szy cel, czy li naj cen niej szy pu char lub me dal. Za rów -
no za wod ni cy z dys funk cja mi ru cho wy mi (na wóz ku in wa lidz kim), czy też z upo śle dze nia mi
umy sło wy mi (za rów no w stop niu lek kim, umiar ko wa nym i znacz nym) sta ra ją się zmie rzyć z trud -
ny mi do osią gnię cia wy zwa nia mi. Po ko nu ją po szcze gól ne kon ku ren cje z wiel kim za an ga żo wa niem. 

Czy war to or ga ni zo wać spo tka nia spor to we dla osób nie peł no spraw nych? Trze ba wziąć udział
w olim pia dzie że by się prze ko nać, że war to, bo ra dość ja ka ich ogar nia, gdy sta ją na po dium i od -
bie ra ją za słu żo ne na gro dy i od zna cze nia, łzy szczę ścia na ich twa rzach – bez cen ne.

Jo an na Man kie wicz 

Ju bi le usz Ga le rii Oczko
Od 2006 r. w ma low ni czej wsi Mę ci kał przy uli cy Dłu giej 10 w Ga le rii Oczko, go spo da rze Jo an -

na i Sła wo mir Man kie wicz, ar ty ści pla sty cy upra wia ją cy ma lar stwo i fo to gra fi kę, or ga ni zu ją Ogól -
no pol skie Ple ne ry Ar ty stycz ne, dla twór ców regionalnych ale też z ca łej Pol ski. Go spo dar stwo
ar ty stycz no -eko lo gicz ne znaj du je się nad rze ką Brdą, któ ra w tym miej scu pły nie prze pięk ną pra -
do li ną. Pod czas ple ne rów ar ty ści w swych pra cach utrwa la ją  pięk no Zie mi Za bor skiej, wy mie nia ją
się do świad cze nia mi twór czy mi, pro wa dzą roz mo wy o Ży ciu, Sztu ce i Ab so lu cie, uczest ni czą w zor -
ga ni zo wa nych przez
go spo da rzy ogni -
skach ar ty stycz nych,
wy ciecz kach kra jo -
znaw czych, spo tka -
niach in te gra cyj nych
i wie czor kach po -
etyc kich. 

Przez dzie więć lat
Jo an na i Sła wo mir
Man kie wicz zor ga ni -
zo wa li 10 Ogól no pol -
skich Ple ne rów
Ar ty stycz nych, w któ -
rych udział wzię ło 70
ma la rzy, rzeź bia rzy i
fo to gra fi ków: Ele -
ono ra i An drzej

Wernisaż w Galerii Oczko.
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Drzyż dżyk z Po dol sza, Ja nusz Mu cha z Chrza no wa, Ka zi mierz Szusz cze wicz z Li bią ża, Mał go rza ta
Pfi ste rer, An na Ci soń, Mał go rza ta i Ja cek Swol kień z Kra ko wa, Blan che Krbe chek z Min ne apo lis w
USA, Piotr Żół kiew ski z Ka zi mie rza Dol ne go, Jo an na An tosz czyk, Bo żen na Plich ta z Ło dzi, Mał go -
rza ta Błoń ska z Ło wi cza, To masz Fer czy kow ski, Ra fał Ko złow ski z So snow ca, Mał go rza ta Ka nia z Ka -
to wic, Ju lia Tar now ska, Ewa Plich ta Lu bie niec ka z Olsz ty na, Ma rze na Ma zu rek Ję drak z To ma szo wa
Lu bel skie go, Ha li na Ole chow ska Cwa nek z Rop czyc, Sa bi na Sa la mon Ko niecz ny z Trze bow ni ska, Ma -
riusz Szy mań ski z Po zna nia, An drzej Szum ski z Ole śni cy, Mi chał Ka ra siń ski z Pia sto wa, Ja go da Ant -
czak z Prusz ko wa, Ma ciej Ossian Ko za kie wicz z Ryb ni ka, Zdzi sław Bog dan Resz ka z To ma szo wa
Ma zo wiec kie go, Krzysz tof Ta de usz Ko złow ski z Suł ko wic, Re na ta Li chań ska Mlecz ko z Kęt, Ja ni na
Ol czak, Do mi nik Ol czak z Te re si na, Ra fał Hu czek z No wej Wsi, Ja ni na Par ty ka Po ję ta z Cho rzo wa, Ma -
riusz Ko mo row ski z Wło da wy, Da nu ta Ja mioł kow ska, Bog dan Dą brow ski z Byd gosz czy, Kry sty na
Gre gor Dą brow ska z So po tu, Ma ria Zim no wo da z Gdy ni, Gra ży na Gło wac ka, Bar ba ra Jop kie wicz,
Gra ży na Krze miń ska, Mał go rza ta Pu chal ska z Gdań ska, Gra ży na Ga wę da ze Szcze ci na, Elż bie ta Woź -
ni kie wicz, An na Kraw czuk z Słup ska, Ro ma na Ma łec ka z Kwa ko wa, Ali cja Urba niak z Eł ku, Ma te usz
Do la tow ski z Mi cha ło wa, Ja kub Go dzi szew ski z Ostro wa Wiel ko pol skie go, Ro ma na Klin kosz, An -
drzej Plu to Prą dzyń ski z Ko ście rzy ny, Zbi gniew Gier szew ski, Ma ciej Cy bul ski, Prze my sław Ja ni kow -
ski, Ja ro sław Gru cha ła z Brus, Ra fał Chma ra, Wan da Sa wic ka, Pau li na Głów czew ska, Mał go rza ta
Sznaj drow ska, Ery ka i Mau ry cy Man kie wicz z Choj nic, Ema nu ela i Alek san dra Re der z Jar ce wa, Sta -
ni sław Fry mark z Le śna, Kry sty na Kręc ka z Swor ne ga ci, Ka ta rzy na Kry siak Ko łat ka z Go tel pia, Al do -
na Ja nu szew ska, Mi ro sław Świer czek, Jo an na i Sła wo mir Man kie wicz z Mę ci ka ła.

Ar ty ści z róż nych stron Pol ski to naj lep si ho no ro wi am ba sa do ro wie Po wia tu Choj nic kie go. Roz -
sła wia ją wieś Mę ci kał i oko li ce nie tyl ko w kra ju, ale rów nież w świe cie pod czas swo ich tu ry stycz -
nych i ple ne ro wych po dró ży. I co naj waż niej sze chęt nie wra ca ją na ko lej ne spo tka nia do Mę ci ka ła.
Plo ny ple ne rów pre zen to wa ne są na wy sta wach w miej sco wej Ga le rii Oczko, któ ra znaj du je się na

Praca twórcza podczas pleneru.
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te re nie go spo dar stwa oraz w In ter ne cie na stro -
nie www.fa ce bo ok.com/Ga le ria Ocz ko Me ci kal"
oraz www.oczko.xtre em host.com/oczko.  

W Ga le rii moż na oglą dać za rów no pra ce ma -
lar skie i fo to gra ficz ne wła ści cie li, jak i pra ce po -
ple ne ro we po zo sta wio ne przez twór ców
(głów nie ob ra zy olej ne i akry lo we, a tak że akwa -
re le, pa ste le, rzeź ba ce ra micz na i w drew nie, fo -
to gra fia ar ty stycz na i ple ne ro wa przy ro dy, pra ce
o róż no rod nej te ma ty ce i ob ra zy abs trak cyj ne).
Po każ dym ple ne rze or ga ni zo wa ne są  wy sta wy
w oko licz nych miej sco wo ściach m.in. w Cha cie
Ka szub skiej w Bru sach Ja glie, w Cen trum Kul tu -
ry i Bi blio te ki im. Ja na Kar now skie go w Bru sach,
w Choj nic kim Do mu Kul tu ry, w Ka szub skim Do -
mu Rę ko dzie ła Lu do we go w Swor ne ga ciach.
Wszyst kie wy sta wy po ple ne ro we oraz pro mu ją -
ce twór czość za rów no w Mę ci ka le, jak i po za -
miej sco we są opa trzo ne ko lo ro wy mi
ka ta lo ga mi.

W 2007 r. Ga le rii Oczko nada no imię Ery ki
Man kie wicz, któ ra w znacz nym stop niu przy czy -
ni ła się do po wsta nia ga le rii. Pierw sze czte ry ple -
ne ry zo sta ły zor ga ni zo wa ne pry wat nie przez
Jo an nę i Sła wo mi ra Man kie wicz, od pią te go ple -

ne ru we współ pra cy z Za bor skim To wa rzy stwem
Na uko wym w Bru sach.

Od 2009 r. Ogól no pol skie Ple ne ry Ar ty stycz -
ne są wspie ra ne fi nan so wo przez Gmi nę Bru sy
w ra mach gran tów na kul tu rę. W la tach 2007-
2008 trzy ple ne ry zo sta ły do fi nan so wa ne przez
spon so rów Ja na i Ire nę Wnuk Li piń skich z Za kła -
du Prze twór stwa Mię sne go w Ko na rzy nach, a od
IV ple ne ru dzię ki uprzej mo ści Okrę go wej Spół -
dziel ni Mle czar skiej w Choj ni cach, a obec nie
Spół dziel czej Mle czar ni Spo mlek Od dział Choj -
ni ce ple ne ro wi cze mie li moż li wość za kosz to wa -
nia zna ko mi tych wy ro bów mle czar skich z mle ka
po cho dzą ce go z na sze go czy ste go eko lo gicz nie
re jo nu.

Co ro ku pod czas ple ne rów od by wa ją się kil -
ku dnio we bez płat ne warsz ta ty pla stycz ne dla
dzie ci, mło dzie ży i do ro słych pod opie ką ar ty -
stycz ną Ga le rii Oczko i dzię ki wspar ciu fi nan so -
we mu Lo kal nej Gru py Dzia ła nia San dry Brdy
oraz Za bor skie go To wa rzy stwa Na uko we go. W
2014 r. swo ją ce gieł kę do warsz ta tów  do ło ży ło
Sta ro stwo Po wia to we w Choj ni cach. W cza sie
warsz ta tów uczest ni cy ma ją moż li wość pod pa -
trzeć do świad czo nych twór ców pod czas pra cy i

Warsztaty plastyczne dla młodzieży.
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za się gnąć ich ra dy i po mo cy w roz wią zy wa niu wła snych pro ble mów twór czych. Cen nych po rad z
za kre su ry sun ku, róż nych tech nik ma lar stwa, fo to gra fi ki i ce ra mi ki udzie la ją Ar ty ści bio rą cy udział
w ple ne rach. Uczest ni cy warsz ta tów ma lu ją far ba mi, le pią w gli nie, zwie dza ją Ar bo re tum, uczest -
ni czą w ogni skach z po czę stun kiem, zwie dza ją Ga le rię. Co ro ku w warsz ta tach udział bie rze oko ło
50 osób, za rów no dzie ci  jak i do ro słych, m.in. miesz kań cy Mę ci ka ła, Brus, Choj nic, Czer ska, Ogo rze -
lin, a tak że To ru nia, Gdań ska, Ko ście rzy ny, Po zna nia, Pi ły, Wro cła wia… Wy ko na ne pra ce pre zen to -
wa ne są na wer ni sa żach w Ga le rii Oczko a tak że w mia rę moż li wo ści na wy sta wach po ple ne ro wych.
Miesz kań cy, tu ry ści i ar ty ści mi ło spę dza ją czas ma lu jąc far ba mi, le piąc w gli nie, fo to gra fu jąc ka -
szub ską przy ro dę i za bie ra ją do do mu pięk ne wspo mnie nia, zdję cia i pra ce wy ko na ne na Za bo rach.

W 2013 r. w cza sie trwa nia ple ne ru Ga le ria Oczko zor ga ni zo wa ła rów nież Pik nik ar ty stycz no -
-eko lo gicz ny w Mę ci ka le nad Brdą. Uczest ni cy ma lo wa li, le pi li w gli nie, zwie dza li ar bo re tum, od by -
ło się ogni sko z po czę stun kiem, otwar cie wy sta wy po ple ne ro wej, kon sul ta cje ar ty stycz ne dla
ama to rów, zwie dza nie sta łej wy sta wy na pię trze. W lip cu 2014 r. Ga le ria Oczko zor ga ni zo wa ła warsz -
ta ty pla stycz ne dla dzie ci ze świe tlic wiej skich: Klaw ko wo, Jar ce wo, Choj nicz ki, Czar to ło mie.

Na te re nie po se sji znaj du je się Ar bo re tum, w któ rym moż na po dzi wiać ro śli ny z róż nych stron
świa ta. Mię dzy in ny mi ro sną: pa lecz nik chiń ski, gru jecz nik ja poń ski, am bro wiec ame ry kań ski, kol -
kwi cja chiń ska, sze fer dia sre brzy sta, klon Ussu ryj ski, klon strzę pia sto ko ry, kor ko wiec amur ski, me -
ta se kwo ja chiń ska, jo dła ka li for nij ska, so sna Jef freya, so sna Ru me lij ska bał kań ska, iglicz nia
trój cier nio wa, da gle zja zie lo na. Park, w któ rym za ło żo no Ar bo re tum co ro ku po więk sza się o no we
ro śli ny z róż nych kra jów i kon ty nen tów. Szcze gól nie pięk nie jest na je sie ni, gdy li ście eg zo tycz nych
ro ślin prze bar wia ją się w sze ro kiej ga mie ko lo rów.           

W 2007 r. Pro mo cja Re gio nu Choj nic kie go wy róż ni ła Jo an nę i Sła wo mi ra Man kie wicz z Ga le rii
Oczko no mi na cją w ka te go rii Ini cja ty wa Spo łecz na Do ko na nie Ro ku.          

W 2015 r. pla no wa na jest re tro spek tyw na wy sta wa dzie się ciu Ogól no pol skich Ple ne rów Ar ty -
stycz nych w Choj ni cach w Cen trum Sztu ki Col le gium ARS.

Za pra sza my wszyst kich Mi ło śni ków Sztu ki do od wie dze nia Ga le rii Oczko, któ ra jest czyn na ca -
ły rok, a tak że do Ar bo re tum znaj du ją ce go się na te re nie ar ty stycz no -eko lo gicz ne go go spo dar stwa.

BEZPŁATNE PORADY NIE TYLKO W BRUSACH
Zaborskie Towarzystwo Naukowe, wspólnie z

partnerami, uruchomiło dla społeczności
południowych Kaszub bezpłatne poradnictwo
obywatelskie, prawne i mediacje w ramach projektu
„Kaszuby bliżej prawa” realizowanego z programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z
Funduszy EOG.

Biuro Porad Obywatelskich jest prowadzone przez
Zaborskie Towarzystwo Naukowe z Brus zgodnie z
zasadami: bezpłatności, poufności, bezstronności,
niezależności, samodzielności klienta, otwartości,
aktualności i rzetelności informacji. 
Czas realizacji projektu: 01. 09. 2014 - 29. 04. 2016.
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Partnerami w projekcie są:
Gmina Brusy, Gmina Chojnice, Gmina Dziemiany, Gmina Konarzyny, Gmina Lipnica, Lucyna
Borzyszkowska Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju. Gminy zapewniły bezpłatne korzystanie
z lokali na potrzeby projektu i wniosły część tzw. wkładu własnego finansowego do projektu –
łącznie 10 000 zł.

Projekt skierowany jest do społeczności południowych Kaszub, głównie z obszarów wiejskich,
mających utrudniony dostęp do poradnictwa obywatelskiego i prawnego. Klientami Biura mogą
być osoby fizyczne zamieszkujące lub przebywające na terenie gmin objętych projektem. W ramach
projektu nastąpiło rozszerzenie działalności Biura Porad Obywatelskich w Brusach poprzez
utworzenie nowych stałych punktów porad i uruchomienie poradnictwa mobilnego dla osób  w
trudnej sytuacji osobistej i rodzinnej.

Projekt jest innowacyjny na obszarze realizacji, rozszerza zakres klasycznego poradnictwa o
mediację, uruchamia poradnictwo mobilne, część działań poradniczych i profilaktycznych kieruje
do młodzieży, włącza beneficjentów w realizację zadań.

Porady udzielane są w sprawach:
• zatrudnienia i bezrobocia,
• zadłużeń, upadłości konsumenckiej*,
• świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
• świadczeń socjalnych,
• rodzinnych,
• mieszkaniowych.
* W grudniu 2014 roku wchodzi w życie nowa ustawa o upadłości konsumenckiej, która daje realną szansę osobom zadłużonym
na wyjście z pętli długów. Przepisy przewidują, że dłużnik nie musi posiadać majątku na pokrycie kosztów postępowania,
tymczasowo pokryje je Skarb Państwa, a w pewnych sytuacjach nawet umorzy. Opłata sądowa od wniosku o upadłość będzie
wynosić tylko 30zł. Dłużnik po orzeczeniu upadłości może zawrzeć układ z wierzycielami, w ramach którego zachowa mieszkanie.
Skrócono okres tzw. planu spłaty długów do 3 lat. Po spełnieniu warunków ustawowych, decyzja o przyznaniu dłużnikowi
statusu bankruta będzie automatyczna i niezależna od indywidualnej oceny sędziego. Wszystkim osobom zadłużonym bardzo
gorąco polecamy kontakt z Biurem Porad. Możecie mieć Państwo szansę na normalne życie.

Informacje udzielane są w sprawach:
• własności,
• stosunków międzyludzkich,
• konsumenckich,
• spadkowych,
• pozbawienia wolności,
• obywatel a instytucja,
• niepełnosprawności,
• finansowych,
• imigracji/repatriacji,
• innych.

Mediacje prowadzone są w sprawach rodzinnych, sąsiedzkich - na wniosek klienta.
Projekt przewiduje warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich, młodzież będzie mogła wybrać

tematykę warsztatów z określonego bloku zagadnień, np. zakupy w Internecie, uzyska też
podstawowe informacje o poradnictwie obywatelskim. Podczas warsztatów będziemy starali się
pozyskiwać wolontariuszy, jak również informować o poradnictwie obywatelskim. Zainteresowaną
młodzież, studentów prawa prosimy o kontakt z Zaborskim Towarzystwem Naukowym.



• 2014 zima • Ziemia Zaborska • 37

Sposoby udzielania porad:
- porady będą udzielane w punktach stałych: Brusy, Chojnice, Dziemiany, Konarzyny, Lipnica, 

Silno, Swornegacie, Ogorzeliny,
- poradnictwo mobilne - udzielane w życiowo uzasadnionych przypadkach w domu klienta przez

doradcę,
- wsparcie klienta przez doradcę indywidualnego.
Miej sca udzie la nia po rad:
Gmi na Bru sy*:
- w poniedziałki w godzinach 9.00 - 13.00, w środy w godzinach 12.00 - 16.00.

Miejsce udzielania porad - ul. Armii Krajowej 1, Brusy (budynek przy stadionie, 
wejście przez plac zabaw).

Gmi na Choj ni ce (na prze mian)*:
- raz na trzy tygodnie WDK Silno, ul. Główna 49 - wtorek godz. 13.00 - 17.00

(25 listopada 2014 r., 16 grudnia 2014 r., 13 stycznia 2015 r.)
- raz na trzy tygodnie WDK Swornegacie, ul. Mestwina 10 - wtorek godz. 13.00 - 17.00

(2 grudnia 2014 r., 23 grudnia 2014 r., 20 stycznia 2015 r.)
- raz na trzy tygodnie WDK Ogorzeliny, ul. Boczna 1 - wtorek godz. 13.00 - 17.00

(18 listopada 2014 r., 9 grudnia 2014 r., 30 grudnia 2014 r., 27 stycznia 2015 r.)

Mia sto Choj ni ce*:
- raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 8.30 - 12.30

- Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Piłsudskiego 30, Chojnice.

Gmi na Dzie mia ny*:
- raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 13.00 - 17.00.

Miejsce udzielania porad - Urząd Gminy Dziemiany.

Gmi na Lip ni ca*:
- raz w tygodniu, w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00.

Miejsce udzielania porad – salka nr 10 Urząd Gminy Lipnica.

Gmi na Ko na rzy ny*:
– Ośrodek Kultury w Konarzynach, co 2 tygodnie,  w czwartki w godzinach 14.00 - 18.00.

(27 listopada 2014 r., 11 grudnia 2014 r., 8 stycznia 2015 r., 22 stycznia 2015 r.)

* Uwaga: godziny i miejsca udzielania porad mogą ulec zmianie w 2015 roku.
Aktualne informacje na stronie: www.bpokaszuby.pl  lub pod numerem telefonu 791 530 803.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji lub porady prosimy o wcześniejszy kontakt,
gdyż w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które zarezerwowały termin spotkania:

pod numerem telefonu 791 530 803 lub mailowo pod adresem: zbpo.brusy@wp.pl  
W uzasadnionych życiowo sytuacjach istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia czasu i

miejsca spotkania.
Krzysz tof Za broc ki
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To masz Mar cin Ci sew ski 

Zjazd Gier szew skich - po wrót do ko rze ni
W ostat nich la tach co raz czę ściej za uwa ża się mo dę na ge ne alo gię1, przez któ rą mo że my ro zu -

mieć za rów no two rze nie drzew ge ne alo gicz nych, pu bli ko wa nie wspo mnień, po wra ca nie do miejsc

sprzed wie lu lat lub zwie dza nie daw nych ro do wych sie dzib. Jed no cze śnie na le ży pa mię tać, że po -
wra ca nie do ko rze ni nie jest tyl ko  prze ja wem na szych cza sów…2. Swo imi ko rze nia mi in te re su je -
my się z róż nych po wo dów: sen ty men tal nych, chę ci po wro tu do brzmie nia na zwi ska sprzed lat, w
po szu ki wa niu ro dzin nych dóbr, cza sem z na dzie ją od na le zie nia fa scy nu ją cej hi sto rii, a mo że na wet
spad ku!

Jest to ko lej ny tekst przy go to wa ny w
Po mor skiej Pra cow ni Ge ne alo gicz nej
dzia ła ją cej przy Fun da cji Ini cja tyw
Oby wa tel skich im. Mar ci na Führman -
na w Choj ni cach (tel. 508 743 653). Do
tej po ry w ra mach pra cow ni uka za ły się
krót kie tek sty na por ta lu choj ni ce 24 o
ro dzi nach: Kie dro wicz3, Bie sek4 oraz
przod kach zna ne go ar ty sty ma la rza

Rodzina Moniki z d. Gierszewskiej i Heliodora Lewińskiego, Rudziny, początek lat 30. XX w.

Dom w Jagliach, w którym mieszkali pracownicy
zatrudnieni przez Andrzeja Gierszewskiego,
zdjęcie wykonane około 1940 r., na zdjęciu

Helena Rożek z d. Gierszewska z synem.
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Ka zi mie rza Ja sno cha5. Po nad to, na le ży rów nież wska zać na pu bli ka cję o ro dzi nie von Gra bow skich
po cho dzą cych z Gra bo wa i Or li ka6. W szcze gól no ści Po mor ska Pra cow nia Ge ne alo gicz na za ini cjo -
wa ła se rię wy daw ni czą Po mor skie ro dy, w któ rej uka za ła się mo no gra fia ro du Ossow skich wy da na
przez wy daw nic two Ja sne z Prusz cza Gdań skie go7.

Tym ra zem przyj rzy my się Gier szew skim, któ re go to ro du zjazd od był się 18 paź dzier ni ka 2014
ro ku w Bru sach. Jak in for mu ją nas księ gi me try kal ne pa ra fii bru skiej pier wot nie na zwi sko to brzmia -
ło Giersz. W pierw szej po ło wie XVII wie ku wi dzi my czte ry gniaz da Gier szów: Czycz ko wy, Bru sy, Mę -
ci kał i Rol bik. W dwóch pierw szych przed sta wi cie le te go ro du by li soł ty sa mi, a w Mę ci ka le i Rol bi ku
karcz ma rza mi (zob. K. Bru ski w: Hi sto ria Brus i oko li cy pod red. J. Bo rzysz kow skie go, Gdańsk – Bru -
sy 2006). War to pod jąć wni kli we ba da nia nad hi sto rią te go ro du. Wśród osób, któ re przy by ły na
zjazd z z ro dzin ny mi ma te ria ła mi by ła pa ni Ge no we fa Strza łek z Choj nic bę dą ca pra wnucz ką An -
drze ja Gier szew skie go i Agniesz ki z d. Ko so budz kiej. Za miesz czo ne tu taj zdję cia po cho dzą z al bu -
mu tej wła śnie pa ni.
1 C. Ob racht –Pron dzyń ski, Ge ne alo gicz ne ba da nia na Po mo rzu – fe no men spo łecz ny, [w:] Na sze Ko rze nie. Wo kół po szu ki wań
ge ne alo gicz nych ro dzin po mor skich, t. I, J. Bo rzysz kow ski, C. Ob racht –Pron dzyń ski (red.), Gdańsk 2006, s. 18-25.
2 T. M. Ci sew ski, Syl wet ki ba daw czy ro do wych dzie jów w Po mor skiem na wy bra nych przy kła dach z uwzględ nie niem zie mi choj -
nic kiej, „Ze szy ty Choj nic kie” nr 27, Choj ni ce 2012, s. 180-187.
3 T. M. Ci sew ski, E. Pest ka, Choj ni ce – za głę bie Kie dro wi czów,. http://choj ni ce 24.pl/ar ty kul/16245/choj ni ce -za gle bie -kie dro wi -
czow/ z dnia 18.03.2014.
4  T. M. Ci sew ski, Ko rze nie choj ni czan: Bie sek, http://choj ni ce 24.pl/ar ty kul/17503/ko rze nie -choj ni czan -bie sek z dnia 18.03.2014.
5  Ten że, Ko rze nie Ja no cha, choj ni ce 24.pl/ar ty kul/17633/ko rze nie -ja sno cha/ z dnia 18.03.2014.
6  Ten że, Ko rze nie choj ni czan: von Gra bow scy, „Kwar tal nik Choj nic ki” nr 5, Choj ni ce 2013, s. 75-76.
7 Ten że, Po mor skie ko rze nie. Ro do wód Ossow skich, Pruszcz Gdań ski, 2013, zob. tak że  M. Brun ka, Po mor skie ko rze nie. 
Ro do wód Ossow skich, Za rys re cen zji, „Ze szy ty Choj nic kie, 2013 s. 152-154. 

Zbi gniew Gier szew ski 

Zjazd Gier szew skich w Bru sach
W I Świa to wym Zjeź dzie Gier szew skich uczest ni czy ło 180 osób z te re nu ca łej Pol ski (a do -

kład nie z 7 wo je wództw: po mor skie go, war miń sko -ma zur skie go, ku jaw sko -po mor skie go, za chod -
nio po mor skie go, wiel ko pol skie go, ma zo wiec kie go i ma ło pol skie go) oraz z Nie miec. 

Za wi ta li do nas go ście z 35 miej sco wo ści w Pol sce: Bel fort, Bru sy, Ce dry Wiel kie, Chełm no,
Choj ni ce, Czar niż, Czycz ko wy, Gdańsk, Gwda Wiel ka, Ka lisz, Karp no, Ko so bu dy, Kra ków, Kro jan ty,
La ska, Le śno, Lub no wy Ma łe, Mal bork, Mę ci kał, Nie psz czo łąg, No wa Wieś, Okrę glik, Olsz tyn, Or lik,
Paw ło wo, Po wał ki, Po znań, Ra ciąż, Ru mia, Sta ro gard Gdań ski, Ster no wo, Tu cho la, War ble wo, War -
sza wa, Wiel kie Cheł my oraz 4 miej sco wo ści w Niem czech: Barn trup, Ber lin, Röder mark i Wies ba den. 
PROGRAM:
15.00 - Msza Św. w Ko ście le Pa ra fial nym p.w. Wszyst kich Świę tych w Bru sach
16.00 - Prze marsz uli ca mi mia sta
16.30 - Pa miąt ko we zdję cie przed Urzę dem Miej skim w Bru sach
17.00 - 4.00 Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki im. Ja na Kar now skie go w Bru sach:

- otwar cie zjaz du, obiad,
- pre zen ta cje (ro dzin, hi sto rii ro du, itp.) prze pla ta ne kon kur sa mi dla dzie ci, czy też

wy stę pa mi ar ty stycz ny mi,
- ka wa i cia sto, roz mo wy - wspo mnie nia,
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- ko la cja, za ba wa ta necz na - ze spół WRAK (na per ku sji An to ni Gier szew ski).
22.00 - NIE SPO DZIAN KA kon cert We ro ni ki Kor thals (lau re at ki "Szan sy na suk ces", uczest nicz ki 

"Ido la", "Bi twy na gło sy", wo ka list ki ze spo łu "Ha -Dwa -O" oraz "The Co ast", mi ło śnicz ki
folk lo ru ka szub skie go). 

Naj młod szy mi go ść mi oka za li się 3-mie sięcz na Zu zan na Zyg mań ska (cór ka Ju sty ny i Łu ka -
sza) z Czycz ków oraz 9-mie sięcz ny Le on Gier szew ski (syn Mar ty i Mar ci na) z Brus. Naj star si uczest -
ni cy to Ge no we fa i Jan Gier szew scy z Czar ni ża (od po wied nio 81 i 87 lat).
Ini cja to rem zjaz du był Ja nusz Gier szew ski z Choj nic, rek tor PWSH „Po me ra nia”. W ko mi te cie or ga ni -
za cyj nym prym wie dli Krzysz tof Gier szew ski, wi ce bur mistrz Brus i Se ba stian Pep liń ski, głów ny re -
ży ser im pre zy. Spon so rem stra te gicz nym by ła fir ma Me blik, a wspie ra ły ją ro dzin ne fir my
Gier szew skich z Brus – Ma sar nia Bru sy i Piz ze ria „Pa blo”.  

W stro nę ko rze ni
Ni kols Gier szew ski, któ ry uro dził się w Niem czech w swo im wy kła dzie o ro dzi nie wspo mi -

na, że je go dzia dek wy wo dził się z Czycz ków. Wła śnie ta wieś ko ło Brus uzna wa na jest za miej sce,
z któ re go wy wo dzi się ród. Cho ciaż dro gi po szcze gól nych ga łę zi ro dzi ny ro ze szły się po Pol sce
i da lej po świe cie, to jed nak Ka szu by są ich oj czy zną.
Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie Zjaz du Ro du Gier szew skich: www.zjazd gier szew -
skich.ke ed.pl. Tam też moż na za miesz czać in for ma cje i do ku men ta cje fo to gra ficz ne o po szcze gól -
nych ro dzi nach (patrz Ga le ria).

W źró dłach hi sto rycz nych wy stę pu ją dwie fa mi lie Gier szew skich, no szą ce herb Ta czał
i Ja strzę biec. Pew ność da nych co do po cho dze nia ro du (szlach ty za ścian ko wej), trud no jest obec -
nie zwe ry fi ko wać i wy ma ga to do głęb nych ba dań. Zjazd i na wią za ne na nim kon tak ty ma ją się przy -
czy nić do re al no ści ta kie go przed się wzię cia. 

Przemarsz Gierszewskich ulicami Brus. W środku inicjator zjazdu Janusz Gierszewski.
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Zbi gniew Gier szew ski 

Pocz tów ko wy szał
…każ dy ich 500 miał… Sło wa pio sen ki „Per -

fek tu” przy po mi na ją głę bo kie cza sy PRL -u, gdy
tu ry sty ka pie sza, au to stop i ko lek cjo no wa nie
pocz tó wek mia ły swo je do bre cza sy. To co chy li
się do upad ku, kie dyś, w „czar nej dziu rze” PRL -u
kwi tło. Opty mi ści ma ją za wsze na dzie ję. Pocz -

tów ka tra dy cyj na ma być al ter na ty wą dla wir tu -
al nych ga dże tów…
Z oko licz no ścio wym stem plem jest do wo dem na

na sze osią gnię cia w cza sie urlo po wych, wa ka cyj nych wo ja ży. Mo że być fan tem w zdo by tych skrzyn -
kach geo ca chin gu, pa miąt ką na zjaz dach szkol nych, ro dzin nych, do wo dem z od po wied nią ad no -
ta cją na za li cze nie te re no wych gier, np. que sting.
W koń cu wa len tyn ko wą kart ką, je śli swo ją na -
stro jo wą te ma ty ką (ro man tycz ny za chód Słoń ca,
kwia ty ską pa ne po ran ną ro są) współ gra ją z mi -
ło snym na stro jem.

Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we po sta no -
wi ło wró cić do sta rych do brych tra dy cji, że by
cho ciaż w ja kimś stop niu prze ciw sta wić się kom -
plet nej wir tu ali za cji prze ka zu wi zu al ne go. Po
pierw sze ist nie je jesz cze to po ko le nie, któ re nie
prze ję ło ja ko na tu ral nej in ter ne to wej ko mu ni ka -
cji, po dru gie, no wa emi gra cja z po cząt ków XXI
w. po win na ocze ki wać bar dziej na ma cal ne go
kon tak tu z ro dzi ną po zo sta łą w kra ju. 

Pocz tów ka z stron ro dzin nych, czu łe na
niej sło wa, to coś wię cej niż ma il z za -
łącz ni kiem, MMS, to na ma cal ny do wód
pa mię ci, a choć by po ręcz ny przed miot,
za kład ka do książ ki bu dzą ca w trud -
nych chwi lach po zy tyw ne emo cje. 

A mo że kie dyś wró ci mo da na zbie -
ra nie… W do bie wszech obec ne go i
do stęp ne go In ter ne tu no śnik ma te rial -

ny uwia ry god nia na sze świa dec two…

CZERNICA
kapliczka na szlaku wędrówek

ks. Karola Wojtyły
w latach 1953 i 1966

Kaszuba
zabytkowy młyn

Zabytkowy kościół z XVII w.     
   

LEÊNO

KOSOBUDY
Figura św. Jana Nepomucena

BRUSY-JAGLIE.BRUSY-JAGLIE. pracownia Józefa chełmowskiego.pracownia Józefa chełmowskiego.

Pocztówka - stara Szkoła w Brusach.
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Ewe li na Pest ka

Go spo da ro wa nie wo dą opa do wą - eko lo gia i oszczęd ność
Wstęp

Wo da desz czo wa jest w Pol sce nie do ce nia nym i nie wy ko rzy sta nym źró dłem wo dy. Szko da, bo ma -
ło kto zda je so bie spra wę, że za so by wod ne Pol ski są trzy ra zy niż sze niż śred nio dla Eu ro py, a w
prze li cze niu na jed ne go miesz kań ca dys po nu je my ilo ścią słod kiej wo dy po rów ny wal ną do Egip tu. 

Nad mier ny spływ po wierzch nio wy spra wia, że wo da desz czo wa nie po zo sta je w miej scu
opa du, lecz od pły wa ze zlew ni. Na te re nach nie użyt ko wa nych przez czło wie ka al bo ob sa dzo nych
du żą ilo ścią zie le ni pro blem ten prak tycz nie nie wy stę pu je. Jed nak na ob sza rach zur ba ni zo wa nych,
gdzie znacz ne po wierzch nie uszczel nio ne są po przez za bu do wę, wię cej wo dy od pły wa ze zlew ni
niż w nią wsią ka. 

Za dba nie o za trzy ma nie wo dy desz -
czo wej w miej scu opa du jest dość ła -
twe, a wy ma ga je dy nie pew nej
świa do mo ści eko lo gicz nej. War to po -
sta rać się – na wet w ob rę bie po je dyn -
czych po se sji - o od po wied nie
za go spo da ro wa nie wo dy opa do wej,
dzię ki cze mu moż na nie tyl ko przy czy -
nić się do po pra wy na tu ral nych wa run -
ków obie gu wo dy, ale i za osz czę dzić
znacz ne su my pie nię dzy.

Spo so by od pro wa dza nia wód opa do wych
Od pro wa dza nie wód opa do wych to kwe stia ak tu al na już od cza su po wsta nia pierw szych

zor ga ni zo wa nych form osad ni czych. Dzię ki te mu jesz cze dzi siaj w sze re gu miast na dal eks plo ato -
wa ne są frag men ty kil ku set let nich roz wią zań, po cho dzą cych z okre su na wet śre dnio wie cza. Na le -
ży jed nak pod kre ślić, że ka na li zo wa nie wód opa do wych za kłó ca na tu ral ny obieg wo dy w przy ro dzie,
przede wszyst kim w po sta ci istot ne go przy spie sze nia od pły wu.
Na tu ral ne me to dy od pro wa dza nia wód desz czo wych sto so wa ne są przede wszyst kim ja ko od wod -
nie nie po wierzch nio we pa sów dro go wych. Isto tą ich dzia ła nia jest od pro wa dze nie wód desz czo -
wych bez po śred nio do od bior ni ka. Obiek ty od wad nia ją ce w spo sób na tu ral ny to: mul dy po dłuż ne,
ro wy od wad nia ją ce, zbior ni ki od pa ro wu ją ce.
Kwe stią za go spo da ro wa nia wód opa do wych w spo sób zgod ny z na tu rą ja kiś czas te mu za ję li się
spe cja li ści od go spo dar ki wod nej. W efek cie prze pro wa dzo nych ob ser wa cji i ba dań sfor mu ło wa no
wnio ski, że w ob rę bie te re nu, na któ ry pa da deszcz naj bar dziej wska za nym roz wią za niem jest
oczysz cza nie, za trzy ma nie, wsią ka nie, a tak że gro ma dze nie wód desz czo wych. 

Za trzy ma nie wód desz czo wych u źró dła to ich in fil tra cja do grun tu. Pra wi dło wa in fil tra cja
wy ma ga za sto so wa nia wła ści wych urzą dzeń, któ rych za da niem jest za pew nie nie od po wied niej po -
jem no ści oraz po wierzch ni kon tak tu z pod ło żem grun to wym. Wo dy desz czo we moż na roz pro wa -
dzać w grun cie za po mo cą in fil tra cji po wierzch nio wej lub pod po wierzch nio wej. In fil tra cja
po wierzch nio wa po le ga na od pro wa dze niu wód po przez po wierzch nie zie lo ne (traw ni ki, kwiet ni ki,
ro wy tra wia ste) oraz po wierzch nie utwar dzo ne na wierzch nią prze pusz czal ną (pły ty ażu ro we). Na to -
miast in fil tra cja pod po wierzch nio wa wy ma ga za in sta lo wa nia roz wią zań tech nicz nych w po sta ci urzą -
dzeń ta kich jak: stud nie chłon ne, dre na że i ko mo ry dre na żo we oraz skrzyn ki roz są cza ją ce.

Życiodajny deszcz.
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Sys te my re ten cji wód opa do wych ma ją na ce lu opóź nie nie oraz wy dłu że nie cza su ich od -
pły wu. Re ten cja jest re ali zo wa na za po mo cą: nie cek fil tra cyj nych, da chów z po wierzch nią bio lo gicz -
nie czyn ną oraz zbior ni ków re ten cyj nych. Re ali za cja pro gra mu ma łej re ten cji jest waż nym
ele men tem pra wi dło wej go spo dar ki wod nej. Gro ma dze nie wo dy w zlew niach ma na ce lu ochro nę
przed po wo dzia mi i su sza mi, a co naj mniej ogra ni cze nie roz mia rów tych zja wisk.

Desz czów ka w go spo dar stwie do mo wym
W wie lu dzie dzi nach moż li we jest za stą pie nie uży wa nej wo dy pit nej wy so kiej ja ko ści przez

wo dę desz czo wą, nie tra cąc przy tym kom for tu użyt ko wa nia. Ana li zu jąc wy ko rzy sta nie wo dy w go -
spo dar stwach do mo wych moż na za uwa żyć jej da le ko idą ce mar no traw stwo, któ re na szczę ście nie
wy ni ka ze złej wo li, ale z przy ję tych stan dar dów tech nicz nych pro jek to wa nia tra dy cyj nych in sta la -
cji. Po nad to, ga lo pu ją cy wzrost cen wo dy pit nej oraz uwzględ nie nie tren dów pro eko lo gicz nych są
ar gu men ta mi do po waż ne go roz wa że nia moż li wo ści użyt ko wa nia desz czów ki w go spo dar stwie
do mo wym. 
Do spłu ki wa nia to a let, my cia pod łóg i sa mo cho du, pra nia oraz pod le wa nia ro ślin uży wa się wo dy
o iden tycz nej ja ko ści jak do przy go to wa nia po sił ków, my cia na czyń lub też do hi gie ny oso bi stej.
Wo dę wo do cią go wą, któ ra jest bez piecz na sa ni tar nie, uży wać się po win no tyl ko w przy pad ku dru -
giej gru py wy mie nio nych czyn no ści. Do po zo sta łych prac, któ re po chła nia ją na wet do 70% wo dy
zu ży wa nej w go spo dar stwie do mo wym, moż na użyć wo dy po cho dzą cej z in ne go źró dła. Źró dłem
ta kim mo że być stud nia za gro do wa, po wtór ne wy ko rzy sta nie tzw. „wo dy sza rej” lub zgro ma dzo ne
wo dy opa do we. Mięk ka wo da opa do wa wy ko rzy sta na do pra nia po zwa la na re zy gna cję z pły nów
do płu ka nia tka nin oraz re duk cję zu ży cia prosz ku do pra nia. In ne ko rzy ści to: brak ka mie nia w pral -
ce i osa du wap nia na mi sce ustę po wej, lep szy roz wój ro ślin i brak bia łych za cie ków na sa mo cho -
dzie spłu ki wa nym desz czów ką. 

Zbie ra na wo da desz czo wa mo że być prze chwy ty wa na z ta kich po wierzch ni jak da chy, bal -
ko ny i ta ra sy, ale aby jej ja kość nie bu dzi ła za strze żeń, mu si po cho dzić z po wierzch ni o okre ślo nym
ro dza ju pod ło ża. Naj lep sze są stro me po ła cie da cho we po kry te da chów ką lub łup kiem. W przy pad -
ku pła skich da chów pro ble mem mo gą być gro ma dzą ce się li ście, brud i wil goć. Do po zy ski wa nia
wo dy desz czo wej nie na da ją się da chy zie lo ne, po kry te strze chą, ani pły ta mi azbe sto wo -ce men to -
wy mi. Wo da spły wa ją ca z da chu o po wierzch ni bi tu micz nej mo że ulec prze bar wie niu, dla te go nie
na da je się do pra nia. Z ko lei no we po kry cia da cho we z bla chy mo gą prze ka zy wać do wo dy za war -
tość me ta li, wte dy nie moż na jej uży wać w ogro dzie, ani w pral ce.

Skrzynka rozsączająca. Źró�dło:�www.k�-ra�in.com.pl�z�dnia�10.04.2014.
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Ile moż na za osz czę dzić?
Ana li zu jąc ma py rocz nych sum opa dów moż na za uwa żyć, że na te re nie Za bo rów rocz na su -

ma opa dów mie ści się w gra ni cach 600-650 mm, z cze go 325-350 mm przy pa da na pół ro cze cie -
płe, a 200-225 mm - na pół ro cze chłod ne. Opad tej wiel ko ści da je rocz nie śred nio 0,6 m3 desz czów ki
na 1 m2, co ozna cza, że na 1000-me tro wej dział ce moż na za trzy mać i czę ścio wo wy ko rzy stać każ -
de go ro ku 600 m3 wo dy. 

Ilość desz czów ki, ja ką moż na zgro ma dzić, za le ży od wiel ko ści po wierzch ni da chów, ta ra sów
i bal ko nów, z któ rych wo da mo że spły nąć ryn na mi do prze zna czo ne go na nią zbior ni ka. Jed nak nie
tyl ko wo da zgro ma dzo na i wy ko rzy sta na jest waż na. Na le ży dbać o to, by wo da nie od pły wa ła do
ka na li za cji, ale wsią ka ła w grunt. War to za tem – za miast uszczel niać po wierzch nie swo ich po se sji –
ko rzy stać z prze pusz czal nych płyt ażu ro wych, two rzyć traw ni ki i ogro dy desz czo we.
Dzien ne zu ży cie wo dy w go spo dar stwie do mo wym na jed ne go miesz kań ca wy no si oko ło 150 li -
trów, z cze go na ce le spo żyw cze tyl ko do 5 li trów. Za po trze bo wa nie na wo dę do spłu ki wa nia to a -
let z no wo cze sny mi oszczęd ny mi spłucz ka mi wy no si oko ło 20 li trów na do bę na miesz kań ca.
Oszczęd ne pral ki au to ma tycz ne po chła nia ją kil ka na ście li trów wo dy na jed no pra nie. Dzię ki wy ko -
rzy sta niu wo dy desz czo wej moż na za osz czę dzić do 80 li trów wo dy dzien nie na miesz kań ca, co w
ska li ro ku da je 29 m3. 
Przy wy ko rzy sta niu wo dy desz czo wej tyl ko do pod le wa nia ro ślin, za po trze bo wa nie na nią na le ży
ob li czyć na pod sta wie po wierzch ni upraw. W li te ra tu rze przed mio tu przyj mu je się, że prze cięt nie
na pod la nie 1 m2 ogro du zu ży wa się 2 li try wo dy na do bę, czy li na pod la nie po la o po wierzch ni 100
m2 po trze ba dzien nie 200 li trów wo dy.

Zbie ra nie i za go spo da ro wa nie wód desz czo wych na in dy wi du al nej po se sji
Źró�dło:�A.�Kacz�mar�czyk,�J.�Mo�siej,�Ra�cjo�nal�ne�za�go�spo�da�ro�wa�nie�wód�opa�do�wych�na�te�re�nach�o�zwar�tej�i�roz�pro�szo�nej�za�bu�do�wie,
[w:]�Eko�in�no�wa�cje�na�Ma�zow�szu.�Po�rad�nik�Trans�fe�ru�Tech�no�lo�gii�w�Ochro�nie�Śro�do�wi�ska,�Po�li�tech�ni�ka�War�szaw�ska,�War�sza�wa�2011.
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Sche mat in sta la cji do wy ko rzy sta nia
wo dy desz czo wej w do mu
Źró�dło:�www.desz�czow�ka.pl�z�dnia�10.04.2014.

Za koń cze nie
Za go spo da ro wa nie in dy wi du al nej po se sji w spo sób po zwa la ją cy ra cjo nal nie wy ko rzy stać wo dę
opa do wą nie jest wca le trud ne. Pro po no wa ne przez pro du cen tów ele men ty i urzą dze nia in fil tru ją -
co -re ten cjo nu ją ce są es te tycz ne i z ła two ścią wkom po no wu ją się w oto cze nie, a zbior nik pod ziem -
ny gro ma dzą cy wo dę spły wa ją cą z da chu bu dyn ku miesz kal ne go i ga ra żo we go mo że być zu peł nie
nie wi docz ny. Koszt in sta la cji do mo wej wy no si ak tu al nie oko ło 5 tys. zł, co przy ce nie wo dy i od bio -
ru ście ków zwra ca się in we sto ro wi w cią gu kil ku lat, a raz za ku pio na in sta la cja po słu ży znacz nie dłu -
żej przy no sząc zysk spa da ją cy z nie ba. Ko rzy ści eko lo gicz ne – mi mo iż nie pod le ga ją wy ce nie – są
w tym wy pad ku znacz nie więk sze.

Zbior nik na desz czów kę
Źró�dło:�www.desz�czow�ka.pl�z�dnia�10.04.201.

Li te ra tu ra:
Gu de lis -Ta rasz kie wicz K., Za go spo da ro wa nie wód opa do wych. No wo cze sne roz wią za nia, „Dro gi lą do we, po wietrz ne, wod ne”, nr
10/2008.
Kacz mar czyk A., Mo siej J., Ra cjo nal ne za go spo da ro wa nie wód opa do wych na te re nach o zwar tej i roz pro szo nej za bu do wie, [w:]
Eko in no wa cje na Ma zow szu. Po rad nik Trans fe ru Tech no lo gii w Ochro nie Śro do wi ska, Po li tech ni ka War szaw ska, War sza wa 2011.
Ło mo tow ski J. (red.), Pro ble my za go spo da ro wa nia wód opa do wych, Sie del -Przy wec ki, Wro cław 2008.
Matz R., In dy wi du al ne sys te my za go spo da ro wa nia wód opa do wych, www.ha ba.pl z dnia 10.04.2014.
Słyś D., Wy ko rzy sta nie wód opa do wych w in sta la cji sa ni tar nej bu dyn ków miesz kal nych, „Prze gląd Na uko wy, In ży nie ria i Kształ to -
wa nie Śro do wi ska”, nr 1(133)/2006.
Pia sny M., Oszczę dza nie i eko lo gia, „Ma ga zyn In sta la to ra”’ nr 2(150)/2011.
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Tomasz Marcin Cisewski

Badania historyczno - rodzinne  na Zaborach.
Studia z dziejów szlachecko - kupieckiej rodziny Cysewskich

(XVII-XX w.)
Źródła i nazwisko
Wszak dla każdego domu w szczególności, z tego dzieła ta korzyść zostanie, iż potomność, w wielu

potrzebnych okolicznościach z pożytkiem użyć go może […]1. 
Nie jest to pierwsza publikacja opisująca szlachecki  ród wywodzący się z zaborskiej ziemi, którego
gniazdo upatruje się w miejscowości Cisewie w gminie Karsin2. Dodajmy również, że jest to kolejna
publikacja przygotowana w Pomorskiej Pracowni Genealogicznej działającej przy Fundacji Inicjatyw
Obywatelskich im. Marcina Fuhrmanna (tel. 508 743 653).

Wykorzystałem tutaj przede wszystkim księgi chrztów, małżeństw i zmarłych parafii Brusy i
Leśno. Najstarsze księgi z parafii Brusy zachowały się we fragmentach z lat 40. XVII wieku, a w całości
od końca lat 60. tamtego stulecia, natomiast z  parafii Leśno pochodzą z XVIII wieku.
Niestety doskwiera nam brak znacznej części  źródeł sądowych z tego terenu, a mianowicie ksiąg
hipotecznych przechowywanych do drugiej wojny światowej w sądzie chojnickim. Jednakże istotną
pomocą okazały się zachowane księgi Królewskiego Nadwornego Sądu Zachodniopruskiego.

Należy jeszcze wyjaśnić kwestię pisowni nazwiska. Językoznawca Bogusław Kreja uważa, że jest
to nazwisko wyraźnie bydgosko-gdańsko-słupskie, więc jego podstawę należy widzieć w nazwie
miejscowej Cisewie z gminy Karsin w dawnym województwie gdańskim. Dalej czytamy: ,,Forma
nazwiska Cys(ewski) bierze się z wymowy kaszubskiej”3.

Jednocześnie należy dodać, że nazwiska zmieniały się na przestrzeni wieków. Nie można mówić
o tzw. prawidłowej pisowni nazwiska. W szczególności trzeba podkreślić, że o stopniu
pokrewieństwa nie decyduje pisownia nazwiska. Znamy następujące wersje: Cisewski, Cysewski,
Cissewski, Cyssewski, Cisowski, Cisowski, Ciesiewski, Cisiewski, Ciszewski, Ciszowski, a to pewnie
jeszcze nie wszystkie! Małgorzata Klinkosz zauważa, że zmiany fonetyczne, które występują w tych
nazwiskach odzwierciedlają ewolucje językowe4.

Dla uproszczenia poniżej będziemy posługiwać się jednolicie formą „Cysewski”.

Wysoka Zaborska w XVII i XVIII wieku
Re jestr po głów ne go z 1662 r., z miej sco wo -

ści Wy so ka Za bor ska, po da je na stę pu ją ce in for -
ma cje. Otóż po da tek ten za pła ci li wów czas
Adam Wy soc ki z żo ną, Jan Wy soc ki z dwo ma sy -
na mi, Waw rzy niec Wy soc ki z żo ną, dwo ma sy na -
mi i cór ką oraz Cy sew ski z żo ną5. 

Dwa dzie ścia lat póź niej ostat ni z wy mie nio -
nych za pła cił po da tek od 1 ogrod ni ka w wy so -
ko ści 4 gro sze6, za pew ne był nim Szy mon, któ ry
po sia dał dział ozna czo ny li te rą A7. W 1717 ro ku
na sym plę dał Cy sew ski z Wy so kiej Za bor skiej8.
Spo śród po tom stwa Szy mo na i An ny naj le piej
zna ny jest Mi chał uro dzo ny w Wy so kiej Za bor -
skiej w 1677 ro ku9.

Z  li te ra tu ry do wia du je my się, że na stęp cą
Szy mo na był Mi chał po ugo dzie z ro dzeń -
stwem10. W ro dzi nie, któ rą za ło żył z Apo lo nią Or -
li kow ską z Or li ka przy szły na świat czte ry cór ki o
imio nach Jo an na, Do ro ta, An na i Mał go rza ta11

oraz na le ży też uznać, że  bra tem tych że pa nien
był Woj ciech12.

Jo an na po zo sta ła na oj co wiź nie, gdzie go -
spo da ro wa ła wraz ze swym mę żem Ma cie jem
Lew -Kie drow skim z Kie dro wic13. W do ku men cie
są do wym spo rzą dzo nym w 1798 ro ku czy ta my,
że sio stra Jo an ny, An na, któ ra po ślu bi ła An drze -
ja Lew - Kie drow skie go14 (brat Ma cie ja) mia ła z
nim dwóch sy nów: Mar ci na i Fran cisz ka oraz cór -
kę Mag da le nę za męż ną z Mi cha łem Li piń skim15.
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Ko lej na z sióstr, Do ro ta, by ła za męż na ze Sta ni sła wem Bo rzysz kow skim a z wy żej wy mie nio ne go
do ku men tu zna my ich cór kę Jo an nę, któ ra po ślu bi ła Krzysz to fa Ostrow skie go miesz ka jąc z nim w
Bo rzysz ko wach16. Na ko lej nych stro nach do wia du je my się, że w kontr ak cie z 1748 r. wy stę po wał
tak że Woj ciech Cy sew ski17, o któ rym nie wspo mi na M. Bar przy wła sno ści w Wy so kiej Za bor skiej.
O tej oso bie i je go po tom stwie pi sa łem już w to mie Trze bia tow scy cz. IX nie zna jąc jesz cze wów -
czas je go an te na tów. Zwa żyw szy, że wy stę po wa li nie jed no krot nie  wraz z Mał go rza tą ja ko ro dzi ce
chrzest ni w pa ra fii Le śno oraz to, że Woj ciech wy stę po wał też w do ku men tach do ty czą cych ro do -
wej wła sno ści na le ży go uznać za sy na Mi cha ła i Apo lo nii.

Kil ka po ko leń w Czar no wie
Czar no wo to wieś drob nosz la chec ka po ło żo na kil ka ki lo me trów od miej sco wo ści Bru sy. 

W okre sie Rze czy po spo li tej szla chec kiej jak i dzi siaj miesz kań cy tej wio ski na le żą do pa ra fii bru -
skiej18. Na to miast ad mi ni stra cyj nie Czar no wo w Rze czy po spo li tej przed ro zbio ro wej wcho dzi ło w
skład po wia tu tu chol skie go19, na stęp nie w po wie cie choj nic kim po je go po wsta niu w XIX w.20 W
Słow ni ku geo gra ficz nym pod ha słem Czar no wo czy ta my: „ wieś ry cer ska w pow. choj nic kim, w po -
bli żu bie rze po czą tek stru ga Nie chwaszcz, któ ra z pra wej stro ny ucho dzi do Czar nej wo dy. Ist nia ła
za po mor skich ksią żąt; miesz kań cy mie li wte dy pra wo pol skie, r. 1377 Win ryk von Kni pro de, wiel ki
m. krzy żac ki, wy dał no wy przy wi lej na pra wie cheł miń skiem. Ob sza ru zie mi na Cz. 2567 m., do mów
mieszk. 23, mieszk. Sa mych ka tol. 237; par. Bru sy”21.
Obec nie jest to wieś w gmi nie Bru sy, po wie cie choj nic kim, a wo je wódz twie po mor skim. 

L.p. Imię Rok i miejsce urodzenia Ojciec chrzestny Matka chrzestna

1 Franciszek Brak metryki Brak metryki Brak metryki 

2 Tomasz 1754 Główczewice Maciej Kiedrowski Konstancja
Główczewska

3 Ewa 1758 Główczewice Kazimierz Piechowski Ewa Piechowska

4 Konstancja 1761 Gówczewice Maciej Kiedrowski Urszula Główczewska

5 Jan 1764 Główczewice Wysocki Marianna Kłopotek
Główczewska

Tabela 1. Potomstwo Wojciecha Cysewskiego i Katarzyny Chełmowskiej

ADP, Księga chrztów par. Leśno 1736-1815 sygn. W 795, skany: 26, 34, 38v, s. 45v

Rodzina Wojciecha w Czarnowie pojawia się w  literaturze w roku 1771, gdzie dowiadujemy się,
że nabył on wówczas dział D od Ignacego Wysockiego22. Natomiast w księdze mesznego parafii
Brusy pierwszy wpis informujący nas o Wojciechu w Czarnowie pochodzi z 1773 roku23. Warto tutaj
również dodać, że wpisano Cysewskiego w miejsce przekreślonego Wysockiego z Główczewic. W
latach poprzednich zapisywano w księdze mesznego, że zapłacono z części Wysockiego, a więc to
też potwierdza, że Wysoccy nie mieszkali w Czarnowie. Jak wynika z listy wasalów z roku 1774 Ignacy
Wysocki liczący 48 lat mieszkał w Główczewicach24.

Z opracowania Maxa Bära25 dowiadujemy się również, że Wojciech miał syna Jana26, Tomasza,
córkę Ewę zamężną z Lipińskim oraz córkę Konstancję. Ponadto wiadomo z księgi zmarłych parafii
Brusy, że wśród potomstwa Wojciecha był syn Franciszek zmarły w wieku 19 lat w 1773 r.27 Adalberus
Cisiewski zmarł w Czarnowie w 1774 r.28
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Kilka lat później, bo w 1779 r. można odnaleźć wpis informujący nas o śmierci 60 letniej
Katarzyny Cysewskiej w Czarnowie, która jak sądzę mogła być żoną Wojciecha29.

Z cytowanego dzieła M. Bara wynika, że następcą Wojciecha został syn Jan, który w chwili śmierci
ojca miał zaledwie 8 lat. Zapewne z powodu jego małoletniości gospodarstwo przejął Józef Lipiński
żonaty z siostrą Jana – Ewą. Cysewski pojawia się znowu w Czarnowie jako podatnik mesznego w
1791 r.30 Początkowo zapewne błędnie jako Józef, później prawidłowo jako Jan. 

Z małżeństwa Jana i Agnieszki znamy następujące potomstwo: Mateusza Michała urodzonego
w 1790 r., następnie Andrzeja, który był dwa lata młodszy, po nim przyszła na świat Barbara, kolejna
była córka Katarzyna i najmłodszy Jan Ignacy. 
Dokładnie obrazuje to tabela nr 2.

L.p. Imię Rok i miejsce urodzenia Ojciec chrzestny Matka chrzestna

1 Mateusz
Michał 1790 Czarnowo Jakub Pułczyński Barbara Orlikowska

2 Andrzej 1792 Czarnowo Szymon Hamerski Ewa Orłowska

3 Barbara 1795 Czarnowo Józef Orlikowski Katarzyna Czarnowska

4 Katarzyna
Marianna 1799 Czarnowo Adam Łukowicz Marianna córka Józefa

Czarnowskiego

5 Jan Ignacy 1800 Czarnowo Józef Czarnowski Jego córka Karolina

Tabela 2. Potomstwo  Jana Cysewskiego i  Agnieszki Hamerskiej

Źródło ADP Księga chrztów parafii Brusy 1782-1827 sygn. W 168 skany: 27v, 35v, 43v, 58, 65

L.p. Imię Rok i miejsce urodzenia Ojciec chrzestny Matka chrzestna

1 Antoni Jakub 1807 Czarnowo Antoni Orlikowski Marianna Ostrowska

2 Józefina Ewa 1809 Czarnowo Jan Ostrowski Ewa Ostrowska

3 Maciej
Wincenty 1812 Czarnowo Maciej Wysocki wikary

z Brus
Magdalena Orlikowska
z Czarnowa

4 Marianna
Julianna 1815 Czarnowo Wilhelm v. Schlieben Augusta v. Schlieben

z Żabna

5 Kazimierz 1817 Czarnowo Piotr Lipiński Czarnowo Barbara Cysewska
Czapiewice

Tabela 3. Potomstwo Jana Cysewskiego i Marianny Ostrowskiej

Źródło ADP Księga chrztów parafii Brusy 1782-1827 sygn. W 168, skany: 98, 105, 115v, 137v, 149v.

Jan po śmierci żony Agnieszki zawarł po raz drugi związek małżeński z Marianną Ostrowską.
W tym małżeństwie przyszło na świat pięcioro dzieci a byli to: Antoni Jakub w 1807 roku, dwa lata
później Józefina Ewa, następnie Maciej Wincenty, po nim urodziła się Marianna Julianna, a w 1817
roku najmłodszy Kazimierz o czym można przeczytać w tabeli nr 3.
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Spo śród po tom stwa Ja na naj bar dziej in te re su je nas Ma te usz Mi chał. Ma te usz Mi chał za warł
zwią zek mał żeń ski z Ju sty ną We nc law, z któ re go to związ ku po cho dzą: Ma rian na uro dzo na w 1820
r., na stęp nie Mi ko łaj Jó zef, któ ry przy szedł na świat w 1821 r., trzy la ta po nim na ro dzi ła się Agniesz -
ka Ma rian na, dwa la ta młod szy od niej był An to ni zmar ły w wie ku czte rech lat; na stęp nie po ja wił
się Fran ci szek w 1830 r. a naj młod sza Ka ta rzy na trzy la ta póź niej31. 

Przyj rzy my się te raz bli żej  Mi ko ła jo wi Jó ze fo wi, któ ry uży wał tyl ko dru gie go imie nia. Ten że Jó -
zef za warł zwią zek mał żeń ski z Wik to rią Mag da le ną Wnuk Cza piew ską po cho dzą cą z Za le sia32. 
Dla dal sze go wy wo du istot ne zna cze nie ma uro dzo ny w tym mał żeń stwie Ste fan. 

Ste fan – po czą tek tra dy cji ku piec kiej
W li te ra tu rze moż na zna leźć in for ma cję, że

sy nem Ste fa na Cy sew skie go, obe rży sty w Bru -
sach, i Jo an ny Sten ke był Jan ży ją cy w la tach
1888- 1925. Kształ cił się w Col le gium Ma ria num
w Pel pli nie i gim na zjum cheł miń skim ja ko sty -
pen dy sta TPN. Po eg za mi nie doj rza ło ści stu dio -
wał w Se mi na rium Du chow nym w Pel pli nie,
na le żał do ko ła Ka szu bo lo gów. Był wi ka rym w
Oli wie a na stęp nie ka te che tą  w Kla sycz nym
Gim na zjum w Sta ro gar dzie Gdań skim33. Po nad -
to z wpi su w księ dze zmar łych do wia du je my się,
że Jo an na po zo sta wia ła dwo je dzie ci Ja na i Ka -
ta rzy nę oraz mę ża Ste fa na34.

Na stęp cą Ste fa na i Oty lii z d. Kie drow skiej
był Mar ce li (uro dzo ny w 1897 ro ku), któ ry prze -
jął in te res po oj cu.  W 1924 ro ku za warł zwią zek
mał żeń ski z Ma rią Czar now ską z Za le sia35. Jak

mo że my wy czy tać w li te ra tu rze Mar ce li na zy wa -
ny był Pu ti far co ozna cza ło, że był kup cem kor -
pu lent nym i czer stwym36. Wie my rów nież, że
uczest ni czył w spo tka niach To wa rzy stwa Kup -

Informacja handlowa Stefana Cysewskiego.

Na zdjęciach Marceli Cysewski.
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ców Sa mo dziel nych w Bru sach37. Mar ce li zmarł w Bru sach 23 ma ja 1967 ro ku, a je go żo na 17 grud -
nia 1991 ro ku.

Sy nem po cho dzą cym z te go mał żeń stwa jest Cze sław Cy sew ski, na co dzień miesz ka niec Wro -
cła wia, ży wo za in te re so wa ny po cho dze niem swo jej ro dzi ny. Z je go zbio rów po cho dzą za war te tu -
taj ilu stra cje – fo to gra fie oj ca oraz in for ma cja han dlo wa dziad ka Ste fa na.
1 W. Chorążyczewski, S. Roszak, Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku, Toruń 2002, s.
48 za: Heraldyka czyli opisanie herbów, w jakim który jest kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej i W.X.Litewskiego z ich
herbami, przy tym wsławieni męstwem i odwagą, wytworną nauką, cnotą, gorliwością i innemi zasługami w Ojczyźnie dawniejszego
i teraźniejszego wieku Polacy, przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądkę wydane, t. 1, cz. 1, Warszawa 1792.
2 Tytułem przykładu można wymienić: T. M. Cisewski, Cisewscy, Cisowscy, Cysewski. Dziedzice Wiecka i ich potomkowie, Zeszyty
Chojnickie nr 22, Chojnice 2007;  tenże, Pomorski kupiec. Na przykładzie Aleksandra Cisewskiego   (1877 –1961), Kościerskie Zeszyty
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An to ni Cie miń ski 

Or ga ny sa mo rzą do we
w cza sach Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej

Po za koń cze niu woj ny w 1945 r. no wa wła dza po sta no wi ła wziąć się za bu do wę struk tur sa -
mo rzą do wych, któ re mia ły za za da nie za jąć się za rzą dza niem ad mi ni stra cyj nym, spo łecz nym i go -
spo dar czym w te re nie. Wszyst kie te po czy na nia mu sia ły być ko or dy no wa ne z czyn ni ka mi
po li tycz ny mi, któ re wy ty cza ły kie run ki ide olo gicz ne i spo łecz ne. Trze ba nad mie nić, że wraz z po -
wo ły wa niem or ga nów sa mo rzą do wych po wo ły wa no or ga ny po li tycz ne, par tyj ne, któ re mia ły ko -
or dy no wać pod sta wo we kie run ki dzia łal no ści struk tur sa mo rzą do wych i go spo dar czych.
Ujed no li ce nie spo łecz ne i po li tycz ne w tych cza sach nie by ło ła twe ze wzglę du na wie lo ra kość po -
glą dów po li tycz nych. Za ostrza ła się wal ka kla so wa o na si le niu ide olo gicz nym i w kon se kwen cji nie
raz do pro wa dziło to do cha osu po li tycz ne go i go spo dar cze go. Jed nak z upły wem cza su po glą dy
się kry sta li zo wa ły i by ło co raz ła twiej zna leźć wspól ny ję zyk. Każ de ugru po wa nie po li tycz ne chcia -
ło mieć jak naj wię cej przed sta wi cie li w or ga nach sa mo rzą do wych i go spo dar czych. Nie raz do cho -
dzi ło w tych or ga nach do kłót ni, co pro wa dzi ło w kon se kwen cji do de sta bi li za cji w za rzą dza niu i
wy ty cza niu dal szych kie run ków dzia łań. Po sta no wio no po wo łać or ga ny, któ rych za da nie mia ło po -
le gać na śle dze niu tych oby wa te li, któ rzy mie li in ne po glą dy. Do naj bar dziej kon se kwent nych dzia -
łań po wo ła no Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, któ ry miał za za da nie śle dzić po czy na nia opo zy cji
zor ga ni zo wa nej jak i nie zor ga ni zo wa nej.

W tych po czy na niach sku pio no się głów nie na dwóch nur tach ide olo gicz nych: pierw szy to
wróg kla so wy ja ko wróg ustro jo wy; dru gi to nurt wal ki po li tycz nej na wsi, któ ra sku pia ła się na drob -
nych rol ni kach, chło po- ro bot ni kach i du żych go spo da rzach, któ rych na zy wa no ku ła ka mi. W tych
cza sach by ło mod ne ha sło: na wet wro na kra ka, nie rób u ku ła ka. To był wów czas naj gor szy wróg
kla so wy w śro do wi sku rol ni czym. W kla sie ro bot ni czej ro bot ni ka o in nych po glą dach na zy wa no
roz ra bia kiem. W dzia ła niach roz po znaw czych na te re nach miej skich służ by wy wia dow cze mia ły uła -
twio ne za da nie, bo sprzy jał im kli mat po li tycz ny. Na to miast na wsi na po ty ka no opór ze stro ny go -
spo da rzy. Ogól nym za ło że niem po li ty ki rol nej by ła ko lek ty wi za cja rol nic twa, któ ra mia ła za za da nie
two rze nie spół dziel ni pro duk cyj nych i Pań stwo wych Go spo darstw Rol nych, na wzór dzia łal no ści
rol ni czej w ów cze snym Związ ku Ra dziec kim. Wszyst kie te po czy na nia władz po li tycz nych dą ży ły
do ugrun to wa nia ustro ju so cja li stycz ne go, któ ry  miał two rzyć lep sze ju tro. Jed nak z bie giem cza -
su na stą pi ły trud no ści, któ re do pro wa dzi ły do upad ku pla nów ko lek ty wi za cji rol nic twa.

Po wy zwo le niu z oku pa cji hi tle row skiej nad szedł czas no wej trans for ma cji ustro jo wej w Pol -
sce oraz w wo je wódz twach, po wia tach, gmi nach i so łec twach. Sa mo rząd po wia to wy w Choj ni cach
po wy zwo le niu pod jął się kie ro wa nia w po wie cie struk tu ra mi gmin ny mi, so łec twa mi oraz po ma -
ga niem or ga ni za cjom po za rzą do wym w ce lu ujed no li ce nia dzia łań na rzecz po pra wy sy tu acji lud -
no ści. Zda wa no so bie spra wę ja kie trud no ści wy stą pią w re ali zo wa niu za mie rzeń ze wzglę du na
znisz cze nia wo jen ne in fra struk tu ry w po wie cie. Po mi mo du żych róż nic po li tycz nych i po dzia łów
kul tu ro wych pra gnie niem po szcze gól nych grup by ło do bro miesz kań ców po wia tu, co w kon se -
kwen cji do pro wa dzi ło do łą cze nia dzia łań wszyst kich pod mio tów go spo dar czych. 

Do 1954 r. dzia ła ły sa mo rzą dy gmin ne, po tem na stą pi ła ich li kwi da cja i utwo rzo no w miej -
sce gmin gro ma dy, du żo mniej sze ob sza ro wo. Wszyst kie te prze su nię cia mia ły za za da nie zbli żyć
urzę dy do oby wa te la w ce lu lep szej ob słu gi. To za ło że nie idą ce w do brym kie run ku nie za wsze po -
kry wa ło się z rze czy wi sto ścią, mia ło też swo je mi nu sy. Gro ma dy ule ga ły czę stym i za sad ni czym ko -
rek tom – zmia nom gra nic i sie dzib rad gro madz kich. Struk tu ra ta utrzy ma ła się do 1 stycz nia 1973 r.,
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kie dy to po now nie wpro wa dzo no gmi ny, rów no cze śnie li kwi du jąc gro ma dy. Two rze nie gmin uspra -
wie dli wia no two rze niem ko rzyst niej szych wa run ków dla roz wo ju wsi i po głę bia nia de mo kra cji so -
cja li stycz nej przez wzmoc nie nie au to ry te tu rad na ro do wych i uspraw nie niu ich dzia łal no ści.

Gro ma dy w la tach 1954-1972 by ły naj niż szą jed nost ka po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go w Pol -
sce. Gro ma dy zo sta ły wpro wa dzo ne 29 wrze śnia 1954 r., gdy w miej sce 3001 gmin utwo rzo no 8789
gro mad ja ko naj niż szych jed no stek ad mi ni stra cyj nych obej mu ją cych kil ka wsi.  Licz ba człon ków
Gro madz kich Rad na ro do wych wa ha ła się od 9 do 27 w naj więk szych jed nost kach. 1 stycz nia 1973
r. w miej sce 4313 gro mad utwo rzo no 2366 znacz nie więk szych gmin. Licz bę gmin zmniej szo no 2
lip ca 1976 r. do 2129. Or ga nem wy ko naw czym gro ma dy by ła Gro madz ka Ra da Na ro do wa. Gro ma -
dy ist nia ły już w II Rze czy po spo li tej oraz ja ko jed nost ka po moc ni cza gmin po woj nie do 1954 r.
Przed wo jen na de fi ni cja gro ma dy od po wia da dzi siej sze mu so łec twu.

Ta be la. Sta ro sto wie po wia tu choj nic kie go
i prze wod ni czą cy Po wia to wych Rad Na ro do -
wych oraz okres peł nie nia przez nich funk cji.

• Ta de usz Rze śnio wiec ki,
sta ro sta, II 1945 – VI 1950
• Ser giusz Me la niuk,
przew. PRN, VI 1950 – V 1956
• Mie czy sław No gal,
przew. PRN, V 1956 – VI 1960
• An to ni Wit kow ski,
przew. PRN, VII 1960 – XI 1972
• Ta de usz Przy tar ski,
przew. PRN, I 1973 – VI 1975

Krót ki rys hi sto rycz ny po wsta nia gmi ny
Bru sy po wy zwo le niu

Pierw szym wój tem Brus zo stał syn miej sco -
we go kup ca Sta ni sław Ko liń ski. Nie jest zna na
do kład na da ta, ale wia do mo, że zo stał wy zna -
czo ny z urzę du. Spra wo wał tę funk cję na pew no
od 26 mar ca 1945 r., bo wid nie je je go na zwi sko
w ze sta wie niu wój tów i soł ty sów po wia tu choj -
nic kie go. Je go za stęp cą zo stał Le on Drąż kow ski,
a soł ty sem Mak sy mi lian Rol biec ki, we dług re la -
cji Le ona Fajt ka. Ko liń ski peł nił tę funk cje krót -
ko, bo już 1 czerw ca 1945 r. za stą pił go soł tys
Brus Rol biec ki, a te go z ko lei 3 wrze śnia zmie nił
Mak sy mi lian K ny ba (ur. 1888 r.). Był on człon -
kiem PPS. Jed nak i on dłu go nie po rzą dził, był
wój tem jesz cze do 4 li sto pa da 1946 r. Za stą pił go
na tym sta no wi sku Jó zef Skwie raw ski. Na to -
miast sta bil ne by ło sta no wi sko se kre ta rza urzę -
du. Od za koń cze nia woj ny był nim Ed mund
Lesz czyń ski (ur. 1916 r.), po cząt ko wo bez par tyj -
ny. W gmi nie Bru sy na 26 soł ty sów i ich za stęp -
ców 3 po cho dzi ło z no mi na cji po wia tu. 

Ko lej ne po sie dze nie GRN zaj mo wa ło się
spra wą wój ta, bo gmi na Bru sy nie miała sta łe go
go spo da rza i nie mo gła pra wi dło wo wy ko ny wać
za dań ja kie na niej cią ży ły. Przez ten czas na po -
le ce nie sta ro sty funk cję tą spra wo wał  Jan
Szo piń ski z Ko so bud, zaś je go za stęp cą zo stał
Sta ni sław Czar now ski. Rok póź niej Szo piń ski re -
zy gnu je z sta no wi ska. I se kre tarz w Choj ni cach
po stu lu je, aby sta ro sta z dniem 13 grud nia po -
wo łał na to sta no wi sko Fe lik sa Li sa kow skie go
(ur. 1915 r. w Bor sku). Mia no wa ny zo sta je 17
grud nia 1949 r. 

Jan Szopiński (ur. 1898), pracownik GRN
w Kosobudach, odpowiedzialny za rozliczenia dostaw

obowiązkowych i sprawy rolne
od 1954 do emerytury.
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W Bru sach na stą pi ły zmia ny ad mi ni stra cyj -
ne. Do tych cza so wy wójt Li sa kow ski zo stał
se kre ta rzem Pre zy dium PRN. Funk cję prze wod -
ni czą ce go GRN w Bru sach ob jął Jó zef Choszcz.
Je go za stęp cą zo stał Jó zef Szulc. W 1953 r. sta -
no wi sko to ob jął Sta ni sław Gań cza. Gdy w 1954
r. znie sio no gmi ny, a w ich miej sce utwo rzo no
gro ma dy, od by ły się pierw sze po woj nie wy bo -
ry do rad na ro do wych 5 grud nia 1954 r. Co
praw da mia ły to być wy bo ry de mo kra tycz ne, ale
do mi na cja w tych ra dach by ła już we dług klu cza
PZPR. Li sty kan dy da tów na rad nych spo rzą dza -
ły Ko mi te ty Fron tu Jed no ści Na ro du. Na ro dzi ła
się no wa kon cep cja po wia tu choj nic kie go i wy -
od ręb nie nia po wia tu czer skie go. Pro jekt przy ję -
ło pre zy dium PRN, a na stęp nie PWR w
Byd gosz czy. Jed nak w oce nie władz cen tral nych
pro jekt ten nie nada wał się do re ali za cji i zo stał
od rzu co ny. Po wia ty nie zo sta ły zmie nio ne, na to -
miast znie sio no gmi ny. Na oma wia nym te re nie
po wsta ło 8 gro mad: Bru sy, Ko so bu dy, Czycz ko -
wy, Lub nia, Mę ci kał, Przy mu sze wo i Ma łe Cheł -
my. Ist nia ły jed nak mię dzy ni mi dys pro por cje.
Do mi no wa ła gro ma da Bru sy. Wła dze gro madz -
kie bo ry ka ły się z róż ny mi trud no ścia mi. Dla te -
go szyb ko za czę to my śleć o ko ma sa cji tych
gro mad, bo już 21 stycz nia 1958 r. GRN w Bru -
sach wy ra zi ło zgo dę na włą cze nie gro ma dy

Czycz ko wy, Mę ci kał i Lub nia. W po ło wie czerw -
ca 1959 r. pre zy dium PRN w Choj ni cach wy stą -
pi ło z wnio skiem zmia ny struk tur
sa mo rzą do wych. Pre zy dium PRN pod ję ło ko lej -
ną uchwa łę 18 sierp nia 1961 r. o znie sie niu gro -
ma dy Ko so bu dy i włą cze niu jej do Brus, a 16
li sto pa da gro ma dy Ma łe Cheł my. Z po cząt kiem
1962 r. po wsta ły gro ma dy Bru sy -Pół noc i Bru sy -
-Po łu dnie. Na prze wod ni czą ce go GRN Bru sy -Pół -
noc  wy bra no Fran cisz ka Pie pió rę, któ ry miał
wów czas 64 la ta, ale oka zał się do brym wło da -
rzem gro ma dy, choć nie miał żad ne go spe cja li -
stycz ne go przy go to wa nia. Ja ko prze wod ni czą cy
ra dy de cy zje po dej mo wał ko le gial nie z po zo sta -
ły mi człon ka mi pre zy dium Ra dy. Se kre ta rzem
GRN by ła Ja dwi ga Trze bia tow ska z Ko so bud,
któ ra swy mi umie jęt no ścia mi i au to ry te tem po -
tra fi ła spro stać po wie rzo nym za da niom, ja ko ko -
or dy na tor prac per so ne lu ad mi ni stra cyj ne go.
Prze trwa ła aż do eme ry tu ry na swo im sta no wi -
sku. Po przej ściu na eme ry tu rę Fran cisz ka Pie -
pio ry na stęp nym prze wod ni czą cym zo stał Le on
We ltrow ski, pra cow nik pre zy dium PRN w Choj -
ni cach. Dłu go na tym sta no wi sku nie za ba wił ze
wzglę du na sta łe kon flik ty z prze wod ni czą cym
GRN Bru sy -Po łu dnie Wa cła wem Lesz czyń skim.
Kon fron ta cja po glą dów go spo dar czych i po li -
tycz nych oraz am bi cji oso bi stych by ła isto tą tych

za cie trze wień. Po mi -
mo upo mnień po li -
tycz nych i
ad mi ni stra cyj nych od
władz po wia to wych
w Choj ni cach kon flikt
ten nie ma lał, lecz
jesz cze się po tę go -
wał. Po dłu gich na -
my słach władz
po sta no wio no od wo -
łać Le ona We ltrow -
skie go, a sta no wi sko
prze wod ni czą ce go
GRN po wie rzyć Ro -
ma no wi Urba nia ko -
wi, dzia ła czo wi

Zjed no czo ne go Stron nic twa Lu do we go, któ ry
był na tym sta no wi sku aż do re for my w 1973 r.

Przemawia Wacław Leszczyński na sesji GRN, 
z prawej Gustaw Kucwaj, zastępca przewodniczącego

GRN i Piotr Goebel.
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Na to miast w GRN
Bru sy -Po łu dnie prze -
wod ni czą cym od
1957 r. aż do re for my
w 1973 r. był Wa cław
Lesz czyń ski. W la tach
1973-75 trwa ły pra ce
nad no wym po dzia -
łem te ry to rial nym i
re for mą władz lo kal -
nych. W 1975 r. utwo -
rzo no jed ną gmi nę
Bru sy. Pierw szym na -
czel ni kiem zo stał
Jó zef Szulc, a prze -
wod ni czą cym Ra dy
gmi ny Wła dy sław Ski -
ba. Na stęp nym na -
czel ni kiem zo stał
Wła dy sław Ty lic ki, a
na stęp nie Wa cław
Gór ny. Od stycz nia
1980 r. funk cję te ob -
jął Wal de mar Bru ski,
któ ry spra wo wał ją
do ro ku 1989. W 1988
ro ku Bru sy uzy ska ły
pra wa miej skie. 
Pierw szym na czel ni -
kiem mia sta i gmi ny
zo stał Wal de mar Bru -
ski. Ostat nia se sja Ra -
dy Gmi ny od by ła się
23 kwiet nia 1990 r.
Pierw sza Ra da Miej -
ska wy bra na zo sta ła
w 1990 r., jej prze -
wod ni czą cym zo stał
An drzej Wiec ki, na -
uczy ciel z Brus.
Bur mi strzem zo stał
Ka zi mierz Cy ra no -
wicz, se kre ta rzem
Fran ci szek Wie lew ski,
a skarb ni kiem Bar ba -
ra Loll. Ra da skła da ła
się z 23 rad nych. 

Narada sekretarzy w Czersku w 1965 roku. 
Od lewej 3. mgr Zenon Bolałek, przewodniczący powiatowej komisji planowania

przestrzennego, 4. Genowefa Lubecka, kierownik wydziału prawnego PRN, 
5. Stanisław Nowak (ur. 1928), sekretarz Urzędu Powiatowego, 

6. Józef Studziński (ur. 1914), instruktor wydziału prawnego PRN, przewodniczący
ZBOWiD w Karsinie, później przewodniczący GRN w Karsinie.

Stoją 4. Józef Kopiszka (ur. 1937), sekretarz GRN Brusy-Północ, później przewodniczący
GRN w Dąbrowie Chełmińskiej, 5. Jan Pobłocki (ur. 1931), pracownik wydziału

prawnego PRN, 9. Irena Narloch (ur. 1933), sekretarz Urzędu Gromadzkiego w Karsinie,
10. Jadwiga Trzebiatowska.

Narada sekretarzy w Czersku w 1965 roku. 
Jadwiga Trzebiatowska na pierwszym planie
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Krót ka cha rak te ry sty ka Gro ma dy Ko so bu dy.
Po wsta łe po roz wią za niu gmin gro ma dy

mia ły przy bli żyć wła dze sa mo rzą do we oby wa -
te lom i mia ły im po ma gać w roz wią zy wa niu pro -
ble mów spo łecz no -go spo dar czych. Pierw szym
prze wod ni czą cym GRN w Ko so bu dach był Jó zef
Le wiń ski, rol nik z Ko so bud. Se kre ta rzem zo sta ła
Ja dwi ga Trze bia tow ska, a urzęd ni ka mi Jan Szo -
piń ski, Jo an na Kan trzon ka. Urząd gro madz ki
mie ścił się w bu dyn ku miesz kal nym Jó ze fa Bra -
cy. W la tach 60-tych urząd GRN prze nie sio no do
daw nej ple ba ni ko ścio ła po ewan ge lic kie go.
Prze wod ni czą cym ra dy zo stał Fran ci szek Pie pio -
ra (ur. 1898),  se kre ta rzem na dal by ła Ja dwi ga
Trze bia tow ska, a po zo sta ły mi spra wa mi ad mi ni -
stra cyj ny mi zaj mo wał się Jan Szo piń ski. Gro ma -
da prze sta ła ist nieć, gdy w wy ni ku ko ma sa cji
utwo rzo na więk sze jed nost ki. Ko so bu dy przy pa -
dły do gro ma dy Bru sy -Pół noc. Dłu go let nim
człon kiem rad był miesz ka niec so łec twa Hu ta
Lu dwik Bie liń ski. Na prze wod ni czą ce go GRN
Bru sy -Pół noc wy bra no Wa cła wa Lesz czyń skie go,
se kre ta rzem zo stał Jó zef Ko pisz ka, kie row ni kiem
USC w za stęp stwie Ja dwi ga Gór ska. Rad nym po -
wia to wym z te re nu Brus był Fran ci szek Ziółt kow -

ski, re pre zen tant ZNP i An to ni Cie miń ski, re pre -
zen tant mło dzie ży. 

Te ma ty ka ze brań i se sji rad na ro do wych by -
ła za wsze o lep szym ju trze i aby spro stać za da -
niom, któ re wy zna czy ły wła dze cen tral ne.
Za da nia ta kie by ły po dej mo wa ne, ale z ich re ali -
za cją by ło róż nie, tak jak i w obec nym ustro ju.

Au tor był w tym cza sie rad nym po wia to -
wym. Re pre zen to wał mło dzież po wia tu choj nic -
kie go z ra mie nia Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej.
Zwią zek Mło dzie ży So cja li stycz nej re pre zen to -
wał za sad ni czo mło dzież miej ską. Or ga ni za cje
mia ły swo ją sie dzi bę w Choj ni cach na ul. Młyń -
skiej w gma chu PZPR, obec nie mie ści się tam
Urząd Skar bo wy.

Usta la nie kan dy da tów od by wa ło się pod
patronatem Fron tu Jed no ści Na ro du, któ re go
prze wod ni czą cym był Ed mund Pięk ny, obec nie
90-let ni dzia łacz or ga ni za cji po za rzą do wych.
Naj pierw zbie ra ła się eg ze ku ty wa Ko mi te tu Po -
wia to we go PZPR, na któ rej usta la no ile ma być
miejsc man da to wych z każ dej par tii, czy li PZPR,
ZSL i SD, z or ga ni za cji mło dzie żo wych, czy li ZMS,
ZMP i ZHP, związ ków za wo do wych po szcze gól -
nych branż, w tym ZNP, kó łek i or ga ni za cji rol ni -

czych. Na stęp nie przy jed nym
sto le spo ty ka ły się wszyst kie
te or ga ni za cje, aby usta lić, ilu
kan dy da tów zo sta nie wy sta -
wio nych do wy bo rów. Kie dy
do szło do po ro zu mie nia, to
Po wia to wy Ko mi tet FJN spo -
rzą dzał li stę kan dy da tów na
rad nych. Po ich za twier dze niu,
co by ło czy stą for mal no ścią,
po szcze gól ni kan dy da ci zo -
sta li zo bo wią za ni do spo tkań
z wy bor ca mi na tym te re nie,
na któ rym przy pi sa no ich kan -
dy da tu rę. Po tych spo tka niach
kan dy da ci spo rzą dza li spra -
woz da nie, któ re przy wo zi li do
Ko mi te tu Po wia to we go FJN,
gdzie by ły spraw dza ne pod
wzglę dem praw nym i me ry to -
rycz nym. Po za ak cep to wa niu
tych spra woz dań by ły spo rzą -

Dom na ul. Dworcowej, siedziba GRN Brusy-Północ (z lewej)
i GRN Brusy-Południe , 

Trzecia  z lewej Jadwiga Trzebiatowska, z prawej Jan Szopiński.
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dza ne li sty kan dy da tów, któ re
prze sy ła no do ko mi sji wy bor czych
po wia to wych i gro madz kich. 

Ko lej ność na zwisk na li stach
kan dy da tów do rad na ro do wych
by ła za wsze klu czo wym te ma tem
dys ku sji, nie kie dy te ma tem spor -
nym wśród ko ali cjan tów. Dla te go
w pierw szej ko lej no ści usta la no
tzw. Kan dy da tów „że la znych”, któ -
rzy mie li za pew nio ne nie mal 100-
pro cen to wą pew ność wy bo ru.
Li sty wy bor cze by ły spo rzą dza ne
tak, by ci kan dy da ci zna leź li się na
pierw szym miej scu. Ci „że laź ni”
kan dy da ci to by ły oso by naj bar -
dziej za ufa ne, zwią za ne z par tia mi
po li tycz ny mi, przy wie zio ne nie ja -
ko w tecz ce. Na stęp ni by li kan dy -
da ci z okrę gów, z któ rych się
wy wo dzi li. Wpi sy wa ni by li na ko lej -
ne miej sca man da to we tak, że wy -
bo ry by ły czy stą for mal no ścią. 

Narada sekretarzy w Brusach 1968 (?). 
Stoi w 1. rzędzie z lewej Józef Kopiszka, z prawej Pobłocki, 

siedzi 2. z lewej Wacław Leszczyński, siedzi w środku Genowefa Lubecka,
2. z prawej Stanisław Nowak, Kontek, sekretarz UG w Swornegaciach,

z tyłu 1. z prawej Jadwiga Trzebiatowska.

Narada sekretarzy w GRN w
Charzykowach w 1967 roku.

Z lewej 2. Jadwiga Trzebiatowska,
4. Irena Narloch, 

z prawej z tyłu Pobłocki, z przodu
Kopiszka.



Li sta kan dy da tów do ra dy po wia tu w Choj -
ni cach w la tach 1962-1966 za twier dzo na przez
Po wia to wy Ko mi tet FJN dla okrę gu Bru sy. 

Kan dy da ci „że laź ni”, czy li ma ją cy ak cep ta cje
wszyst kich czyn ni ków po li tycz nych: Au gu styn
Wit kow ski, le karz, kie row nik Wy dzia łu Zdro wia i
Opie ki Spo łecz nej w Choj ni cach, Fran ci szek

Szczo drow ski, pre zes Po wia to we go Za rzą du
Gmin nych Spół dziel ni „Sa mo po moc Chłop ska”.
Kan dy da ci te re no wi wy su nię ci przez czyn ni ki
po li tycz ne w gro ma dzie z obo wiąz ko wą ak cep -
ta cją władz po wia to wych: Fran ci szek Ziółt kow -
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Jadwiga Trzebiatowska (1916-2013), sekretarz GRN
w Kosobudach od 1954 do emerytury. Wykształcenie

podstawowe, często nagradzana w starostwie
powiatowym i urzędzie wojewódzkim.

Wacław Leszczyński (1934-2012), 
przewodniczący GRN Brusy-Północ.

Franciszek ZiółtkowskiAntoni Ciemiński
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Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski 

De por ta cje z gmi ny Bru sy
Do po ło wy lat 50-tych nie wie le mó wi ło się o

de por ta cjach w głąb Ro sji. W mo no gra fii „Dzie je
Brus i oko li cy” z 1984 r. nie ma wzmian ki o de -
por ta cjach. Oso by wra ca ją ce z ła grów też nie
opo wia da ły o swo ich lo sach. By ły za stra szo ne,
nie któ re zmu szo no do pod pi sa nia zo bo wią za nia
za cho wa nia ta jem ni cy i jesz cze w XXI w. nie któ -
re oso by ba ły się mó wić na ten te mat, np. kil ka
osób świad czy ło, że Wil helm Man kie wicz z Ka -
szu by był de por to wa ny, na to miast żo na ka te go -
rycz nie za prze czy ła, twier dzi ła, że póź niej wró cił,
gdyż był dłu żej w Niem czech. Ba no się aresz to -
wa nia pod po zo rem upra wia nia wro giej pro pa -
gan dy prze ciw ko ZSRR. Przez wie le lat na wet

naj bliż sza ro dzi na nie zna ła prze żyć de por to wa -
nych. Nie pro wa dzo no no ta tek w cza sie po by tu
w obo zach, brak zdjęć i do ku men tów po twier -
dza ją cych ze sła nie. Brak by ło in for ma cji urzę do -
wych.

De por to wa no fak tycz nie z te re nu gmi ny Bru -
sy przy naj mniej 160 osób, nie wli cza jąc w to pra -
cow ni ków or ga ni za cji TODT. Do za ni że nia licz by
de por to wa nych przy czy nił się spo sób za trzy ma -
nia czę ści osób. Aresz to wa nia przez pa tro le
NKWD od by wa ły się bo wiem tak że na  sta cjach
ko le jo wych i mo stach, więc ro dzi ny ani pol ska
ad mi ni stra cja na wet o tych aresz to wa niach nie
wie dzia ły. Świad czyć o tym mo że fakt za gi nię cia

ski, na uczy ciel, dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w
Bru sach, kan dy dat o du -
żym au to ry te cie spo -
łecz nym w śro do wi sku,
Al fons Kie dro wicz, dzia -
łacz kó łek i or ga ni za cji
rol ni czych w Bru sach o
du żym do świad cze niu
w bran ży rol ni czej i spół -
dziel czej, An to ni Cie -
miń ski, dzia łacz ZMW,
re pre zen to wał mło dzież
w struk tu rach wo je -
wódz kich, Lud gard Cza -
piew ski, dzia łacz ZSL,
był ja ko szó sty na miej -
scu po za man da to wym,
Ka zi mie ra Ke sel chut,

pra cow ni ca Prze twór ni „Las”, re pre zen tu ją ca kla sę ro bot ni czą, tak że nie wy bie ra na. Rad ni ów cze śni
nie otrzy my wa li diet, a tyl ko zwrot kosz tów po dró ży.

Ostatnia sesja GRN Brusy-Północ, marzec 1965 roku.
2. z  prawej sekretarz PRN Stanisław Nowak,

1. z prawej Józef Kopiszka, GRN, przemawia Wacław Leszczyński.
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Le ona Kopp Ostrow skie go z Kru szy na. Wcie lo ny
do We hr mach tu na fron cie wschod nim nie wró -
cił po woj nie. W la tach 50- tych przy je chał  od -
wie dzić go ko le ga z woj ska. We dług je go
in for ma cji wspól nie zde zer te ro wa li i ukry wa li się
u je go ro dzi ców na wscho dzie Pol ski. Po wy zwo -
le niu Po mo rza Ostrow ski zde cy do wał się wró cić
do do mu, a jak wia do mo tam nie do tarł.

Pod sta wą de por ta cji był roz kaz sze fa NKWD
z 11.01.1945 r. na ka zu ją cy tzw. oczysz cza nie
za ple cza fron tów z wro gich ele men tów.
Oczysz cze nie te po le ga ły na od kry wa niu kon spi -
ra cyj nych struk tur i ich li kwi da cja. De por ta cje
mia ły cha rak ter mi li tar ny i po li tycz ny prze ciw ni -
ków po li tycz nych dla two rzo ne go rzą du ko mu -
ni stycz ne go. Umoż li wia ło to prze ję cie wła dzy
przez ko mu ni stów, a Związ ko wi Ra dziec kie mu
zdo by cie dar mo wej si ły ro bo czej. W wy bo rze do
de por ta cji aresz to wa no zgod nie z roz ka zem:
- uczest ni ków kon spi ra cji an ty hi tle row skiej –
człon ków AK, „Gry fa Po mor skie go” i in nych
człon ków ru chu opo ru. Z te re nu gmi ny aresz to -
wa no 10 osób. By li to: Emil Cy sew ski, Wa len ty
Hap ka, Al fons Kar now ski, Igna cy Ka szu bow ski,
Jan Kul da nek, Jan Ossow ski, Fran ci szek Ko bus,
Jó zef Ko bus, Sta ni sław Meg ger, Bru non Żyn da;
- peł nią cych w cza sie woj ny róż ne go ro dza ju
funk cje po moc ni cze w ad mi ni stra cji np. soł ty -
sów, li sto no szy, na uczy cie li, urzęd ni ków i itp;
- męż czyzn w si le wie ku, któ rzy mo gli by na za -
ple czu za gra żać Ar mii Czer wo nej, ale i sta no wią -
cych dar mo wą si łę ro bo czą;
- de zer te rów z We hr mach tu. Wcie le ni do We hr -
mach tu po za koń cze niu okre su re kruc kie go
otrzy ma li urlop w stycz niu 1945 r. Z Choj nic
prze sta ły kur so wać po cią gi, dla te go re kru ci nie
wra ca li do jed nost ki, tyl ko po szli do la su. Po wy -
zwo le niu np. 9.03.1945 r. So wie ci  przy szli do do -
mu Szcze pa na Dol ne go w Lub ni i ścią gnę li mu
ubra nie cy wil ne, da li mun dur nie miec ki i wy -
wieź li do Ry gi. We wrze śniu 1945 r. zo stał skie ro -
wa ni do Iła wy, skąd zo stał zwol nio ny. 

Już wcze śniej w 1940 r. de por to wa no na
wschód ro dzi nę Jó ze fa Cie szyń skie go, po li cjan -
ta z Lub ni i Kar si na prze nie sio ne go nad Stryj do
Ru dy w pow. Ży da czów, do kąd rów nież prze nio -
sła się z Brus ro dzi na: żo na Elż bie ta, cór ka Lu dwi -

ka, syn Ta de usz oraz sio stra Elż bie ty Ma ria Ro gal -
la. Oj ciec we wrze śniu 1939 r. zo stał in ter no wa -
ny na Wę grzech. Czte ro oso bo wa ro dzi na
13.04.1940 r. zo sta ła de por to wa na do Ka zach -
sta nu, gdzie pra co wa ła w koł cho zie. W do mu z
gli ny w jed nym po ko ju miesz ka ły trzy ro dzi ny (9
osób). Na opał zbie ra no pio łun i  kro wie „łaj no”.
Syn 17-let ni Ta de usz zo stał wy wie zio ny do Ar -
chan giel ska, skąd zgło sił się do woj ska i prze -
szedł szlak od Le ni no do Ber li na. Ja ko mło dy
po rucz nik chciał z Byd gosz czy od wie dzić Bru sy,
ale Ro sja nie go nie wpu ści li do Brus.

Pierw sze opra co wa nie do ty czą ce tej te ma ty -
ki to książ ka Wło dzi mie rza Ja strzęb skie go „W da -
le kim ob cym kra ju. De por ta cje Po la ków z
Po mo rza do ZSRR”, Byd goszcz 1990 oraz Be ne -
dyk ta Resz ki „Czas zła”, Gdańsk 2001.

Więk szość miesz kań ców wi ta ła z ra do ścią
wy zwo li cie li spod oku pa cji nie miec kiej, ale wy -
zwo li cie le ina czej trak to wa li miesz kań ców, gwał -
ty i gra bie że żoł nie rzy by ły na po rząd ku
dzien nym. Nie któ rzy chwa li li się, że oni też wal -
czy li z oku pan tem, co od no si ło od wrot ny sku -
tek, bo sta li się po dej rza ny mi. Pierw szych
aresz to wań lud no ści cy wil nej do ko ny wa no od
26 do 28 lu te go 1945 r. po wy zwo le niu Okrę gli -
ka, gdzie aresz to wa no 7 osób. Na stęp ne aresz -
to wa nia mia ły miej sce po wy zwo le niu 4 mar ca
z Brus i 5 mar ca z Le śna. 5 mar ca aresz to wa no 14
osób z Czar ni ża i Gieł do na; 6 mar ca aresz to wa -
no 17 osób z Brus, Czar no wa, Czer ni cy, Mę ci ka -
łu i Ko so bud; 7 mar ca aresz to wa no 13 osób z
Wiel kich i Ma łych Cheł mów, An to nie wa; 8 mar -
ca aresz to wa no 13 osób z Czycz ków i Ko so bud;
9 mar ca aresz to wa no 9 osób z Lub ni, Mę ci ka łu i
Wiel kich Cheł mów; 10 mar ca aresz to wa no 38
osób z Hu ty, Bro dy, Ru dzin i Chło po wów.

Po waż ne za gro że nie dla NKWD sta no wi li pra -
cow ni cy La sów Pań stwo wych oraz oso by zwią -
za ne z le śnic twem, któ rzy tu taj two rzy li i
wspo ma ga li ruch opo ru i dla te go 21 osób de -
por to wa nych by ło zwią za nych z le śnic twem. De -
por to wa ny był też Ber nard Kol czyk z Hu ty,
wię zień KO Stut thof od 1943 r. oraz Igna cy Re -
dzim ski po po wro cie ze Stut tho fu aresz to wa ny
i de por to wa ny na Ural, wró cił w 1947 r.

Pa tro le NKWD skła da ją ce się z ofi ce ra i kil ku



• 2014 zima • Ziemia Zaborska • 60

boj ców pe ne tro wa ły te ren. Do Żab na, jak wspo -
mi nał Urba niak, przy je chał lejt nant na ko niu, a
boj ce pie szo. Py ta no, kto na le żał do Volks tur mu
lub współ pra co wał z Niem ca mi. Od po wie dział,
że nikt i po szli da lej do Czycz ków. Od Swor ne ga -
ci po przez La skę, Wid no, Rol bik, Kru szyn, Bu ków -
ki ob jeż dżał ofi cer fur man ką i aresz to wał we dług
uzna nia aż do Czar nej Dą brów ki, gdzie od by wa -
ły się prze słu cha nia. Al fon sa Trze bia tow skie go z
Kru szy na za bra no, gdy są siad po wie dział, że
współ pra co wał z par ty zant ką. Trze bia tow ski tłu -
ma czył, że to nie praw da, że wspo ma gał tyl ko sa -
mot ną mat kę z dzieć mi i po dwóch ty go dniach
wró cił do do mu. Z te re nu Chło po wów, Bro dy,
Ko so bud przy pro wa dzo no oko ło 30 osób do
Brus i za trzy ma no u Sza moc kie go. Aresz to wa -
nych przez Czersk za pro wa dzo no do wię zie nia
w Choj ni cach.

Nie któ rzy miesz kań cy nie zo rien to wa ni
współ pra co wa li z NKWD po da jąc wy ka zy osób,
któ rych uwa ża li, że współ pra co wa li z oku pan -
tem, a nie któ rych zmu sza no, że je że li nie po da -
dzą, to sa mi zo sta ną aresz to wa ni. Tak sta ło się w
Czar ni żu, so łec twie Hu ta. W Bru sach dwaj miesz -
kań cy, póź niej si pra cow ni cy UB sa mi spo rzą dzi li
ta kie li sty i za wieź li do Choj nic, choć nie któ re
oso by, któ re już wcze śniej prze słu chi wa ne by ły
w Bru sach, zo sta ły zwol nio ne, a po tem de por to -
wa ne. W Czycz ko wach je den miesz ka niec po dał
NKWD wy kaz de zer te rów z We hr mach tu. Wy ko -
rzy stu jąc te li sty NKWD mia ło uprosz czo ne za -
da nie. Wójt z Le śna na za py ta nie o człon ków AK
po dał i prze ka zał rów nież li stę „Gry fa Po mor skie -
go”. Z uwa gi na to, że wcze śniej So wie ci nie mie li
ro ze zna nia na te re nie gmi ny Le śno, a lud ność
do pie ro za czę ła wra cać spe cjal nie nie pe ne tro -
wa li te go te re nu. W rę ce ich wpa dli ro bot ni cy za -
trud nie ni przez Niem ców do pę dze nia by dła,
któ rzy im jed nak ucie kli. Moż li wość uciecz ki
aresz to wa nych ist nia ła głów nie w okre sie aresz -
to wań, póź niej by ło to już bar dzo trud ne. Z tej
oka zji sko rzy sta li np. Jan Miel ke z Ru dzin, Jan i
Ma rian Bru scy z Ko so bud, kle ryk Sta ni sław Pe -
pliń ski ze Sko sze wa czy za trud nie ni przy pę dze -
niu in wen ta rza: Jan Top ka, Fran ci szek Kurs, Jan
La ska z Le śna, Wła dy sław Len dow ski z Len dów.
Z trans por tu w Dział do wie uciekł rol nik Fran ci -

szek Kin ka z Brus. Fran ci szek Ossow ski z Brus z
nie wo li w 1939 r. zo stał skie ro wa ny na ro bo ty
przy mu so we ko ło Bar to szyc. Wra ca jąc do do mu
po wy zwo le niu, na po tkał ko lum nę pro wa dzo ną
przez Ro sjan, któ rzy go za trzy ma li i wcie li li do
ko lum ny. Miał jed nak szczę ście, bo z ko lum ny
uciekł ko ło Su wałk i pie szo wró cił do do mu. Nie
wszyst kie jed nak uciecz ki się uda ły. Przy kła do -
wo w Bru sach zgi nął pod czas uciecz ki z kon wo -
ju re stau ra tor ze Śli wic Jó zef Trze bia tow ski.

Dro gę de por to wa nych po aresz to wa niu
przed sta wił Le onard Trapp z Fun ki, le śni czy z Dę -
bo wej Gó ry. Po prze słu cha niach prze wie zio no
aresz to wa nych do wię zie nia w Choj ni cach. W ce -
lach 2 oso bo wych znaj do wa ło się 10 osób. W ce li
„ki bel” opróż nia no raz dzien nie. W dniu
21.03.1945 r. od by ła się zbiór ka więź niów na pla -
cu i przy go to wa nia do wy mar szu na dwo rzec
ko le jo wy. Przed wy mar szem ostrze żo no wszyst -
kich w ję zy ku pol skim, nie miec kim i ro syj skim
przed pró bą uciecz ki, gdyż bę dą strze lać bez
ostrze że nia. Na sta cji za ła do wa no więź niów do
wę gla rek i przez Na kło, To ruń prze wie zio no do
Dział do wa. Po dróż trwa ła 4 dni. Z trans por tu
ucie kło trzech więź niów Niem ców. Stan uzu peł -
nio no w To ru niu z przy god nych lu dzi. Do ZSRR
wy sy ła no zdol nych do pra cy. Przy wy sył ce do ko -
ny wa no se lek cji. Nie zdol nych do pra cy np. cho -
rych na dur, otwar te ży la ki wy sy ła no do
Gru dzią dza, gdzie więk szość umie ra ła. Oso by
star sze mia ły w ła grach nie wiel kie szan se prze -
ży cia de por ta cji. W Gru dzią dzu zmar li: Piotr Bu -
cław z Okrę gli ka, ur. 27.07.1902 r., Fran ci szek
Cy gan z Mę ci ka ła ur.1888 r., ry bak, Fran ci szek
Gier szew ski ur. 21.01. 1886 r. w Czar ni żu. Fran ci -
szek Kurs zwol nio ny z trans por tu w Cie cha no -
wie, cho ry na ty fus pie szo wró cił do do mu.
Wy jazd z Dział do wa na stą pił 28 mar ca w wa go -
nach 40 i 80 oso bo wych, łącz nie oko ło 1500
osób. Przy jazd do miej sca prze zna cze nia, któ -
rym był obóz nad to ra mi ko le jo wy mi w Ko piej -
sku 17 kwiet nia tra są: Mińsk, Smo leńsk, Tu ła,
Kuj by szew, Ufa, Cze la bińsk, Ko piejsk. Obóz był
ogro dzo ny, na każ dym ro gu sta ła wie życz ka i
war tow nik. Na dru gi dzień po przy wie zie niu na -
stą pił prze gląd le kar ski i po dział na trzy gru py w
za leż no ści od sta nu zdro wia.
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Oso by I i II gru py zdro wia pra co wa ły np. w ko -
pal niach wę gla, mie dzi, ka oli nu oraz w oko licz -
nych koł cho zach i sow cho zach. Ka te go ria III
mia ła skie ro wa nia na te re nie obo zu przy po rząd -
ko wa niu w kuch ni, w łaź ni i w szpi ta lu. Oso by
cho re i sła be nie mia ły obo wiąz ku pra cy i cze ka -
ły w za sa dzie na śmierć. W obo zie pa no wa ły ty -
fus i in ne cho ro by za kaź ne. W ła grach w za kre sie
wy ży wie nia obo wią zy wa ła za sa da „Kto ra bo ta -
jet, bu diet ku szat” i w tym kie run ku usta lo no
nor my wy ży wie nia. Usta lo no trzy ko tły:
- I ra cje naj niż sze dla „tru piar ni”, więź niów nie -
pra cu ją cych i tych któ rzy nor my nie wy ra bia li
np. 6 m3 wy ko pu w spo istej zie mi (czar no ziem):
200 do 300 g  chle ba. 
- II ko cioł dla wy ra bia ją cych nor mę: 500 g chle -
ba.
- III ko cioł dla prze kra cza ją cych 125% nor my, dla
sta cha now ców – przo dow ni ków pra cy: 700 g
chle ba. W cią gu dnia 1 łyż kę go to wa nej soi oraz
100 g chle ba.

Jak po da je Le onard Trapp dzien na nor ma to
600 g chle ba i pół to ra li tra ka szy. Z ra cji tych
więź nio wie by li okra da ni. La tem za miast ka szy
po da wa no zu pę z ka pu sty lub le bio dy. Do pie ro
w lip cu otrzy ma li ko szu le, ka le so ny i sien nik, któ -
ry wy py cha li kra dzio nym sia nem. W szpi ta lu nie
by ło żad nych le karstw ani opa trun ków.

Miej sca de por ta cji to głów nie obo zy wo kół
Ura lu jak: Ko piejsk, Cze la bińsk, Ro za, Cze re po wi -
ce, Ufa, Bie ło reck oraz  bli żej Szaw le i Dźwińsk.
Wie le osób zmar ło już w trans por cie, jak rów nież
w wię zie niach eta po wych. Ofia ra mi de por ta cji
sta ło się 36 osób w trak cje de por ta cji czy wkrót -
ce po po wro cie wsku tek wy gło dze nia. Zmar li
gdzieś na te re nie ZSRR oraz w trans por cie: Ber -
nard Chrap kow ski, Sta ni sław Eber tow ski, Pa weł
Ha mer nik, Zyg mund Jaż dżew ski, Jó zef Ko sie -
dow ski, Jó zef Mi szew ski, Eryk No wak, Bo le sław
Or li kow ski; w dro dze po wrot nej: Jan Po krzyw -
nic ki, Wa len ty Szo piń ski, Jan Su szek, Jó zef Trze -
bia tow ski.

W Ko piej sku zmar li: Jó zef Brze ziń ski, Mar ce li
Cza piew ski, Igna cy Ka szu bow ski, Igna cy Kierszk,
Teo fil  Ko łat ka, Da ma zy Łan gow ski, Jó zef Ma liń -
ski, Jan Ostrow ski, An to ni Szczę sny, Łu cjan
Ro ga la. W Ufie zmarł Pa weł Po łom, w Cze re po -

wi cach Fran ci szek Sze fler, w No gat ce Jó zef War -
dyn, w Bie ło rec ku Fran ci szek Szo piń ski i Ste fan
Glisz czyń ski, w obo zie nr 522 ko ło Cze la biń ska
Sta ni sław Meg ger. W Gru dzią dzu zmar ły 3 oso -
by: Piotr Bu cław, Fran ci szek Cy gan, Fran ci szek
Gier szew ski. Bez po śred nio po po wro cie do do -
mu zmar ło 6 osób: Jan Erd mań czyk, Ana sta zy
Ku le sza, Ste fan Le pak (wró cił 23.10.1945 r., a
zmarł 31.10. 1945 r.), Be ne dykt Li piń ski, N.N z Za -
le sia, któ ry wró cił z Kle men sem Blo chem z Ma -
łe go Gli śna.

Po wro ty roz po czę ły się w wy ni ku po ro zu mie -
nia z 6 lip ca 1945 r. Stro na so wiec ka zo bo wią za -
ła się do stop nio we go zwal nia nia osób
de por to wa nych z Po mo rza. Ja ko pierw szy w lip -
cu 1945 r. po wró cił Ber nard Łu ka sze wicz. Więk -
szość wró ci ła jed nak je sie nią 1945 r. głów nie
pod ko niec paź dzier ni ka, choć nie któ rzy wra ca li
jesz cze w 1946 i 1947 r. Wspo mnieć na le ży, że
Jó zef Jan kow ski z Win dor pia wró cił po 6 la tach,
a Jan Na pią tek po 8 la tach, gdy je go żo na już po -
wtór nie wy szła za mąż.

W wy ka zie de por to wa nych nie uję to przy mu -
so wo wcie lo nych pra cow ni ków or ga ni za cji pa -
ra mi li tar nej TODT, po przej ściu fron tu
prze by wa ją cych na te re nie ZSRR. Oso by te wra -
ca ły po zwol nie niu od koń ca sierp nia do koń ca
li sto pa da 1945 r. Do ty czy ło to np. Ste fa na Sło -
miń skie go z Głów cze wic, Sment ka i Dy gu dy z
Le śna, Bru no na Cy ga na z Mę ci ka ła i To ma sza
Dol ne go z Lub ni. Ten ostat ni był przy ję ty przez
Pań stwo wy Urząd Re pa tria cyj ny w Po zna niu
22.11. 1945 r.
Jak wspo mi nał Le onard Trapp od 13.10.1945 r.

na stą pił po wrót ca łe go obo zu do War sza wy. W
trans por cie po wrot nym nie by ło już stra ży, a
opie ku nem był woj sko wy i le kar ka. Na punk cie
re pa tria cyj nym na Pra dze otrzy ma li do ku ment
na prze jazd do do mu i 100 zł. W do ku men cie na -
zwi sko, imię i miej sce do ce lo we oraz za pis: „wra -
ca ja ko re pa triant z Ro sji”.

Po wra ca ją cy z wy wóz ki więź nio wie Stut tho -
fu stwier dza li, że tak źle jak Ro sja nie na wet
Niem cy się z ni mi nie ob cho dzi li i tak li che go je -
dze nia nie by ło. Po wra ca ją cy, a szcze gól nie ro -
dzi ny nie do sto so wa ły się do ko niecz nej die ty
wy strze ga ją cej się ka lo rycz nych i wzdy ma ją cych
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pro duk tów, a szcze gól nie przed owo ca mi, do
któ rych ich or ga nizm nie był przy zwy cza jo ny,
mógł wy stą pić skręt je lit. Z te go po wo du na stę -
po wa ły zgo ny po wra ca ją cych np. Ste fan Le pak
z Brus wyb. wró cił 23.10.1945 r., a zmarł
31.10.1945 r.

Wspo mnieć na le ży też o przy mu so wej wy -
wóz ce w ra mach huf ca Służ ba Pol sce na ro bo ty
do ZSRR. Al fons Fry mark ur. 1932 r. z Le śna wraz
z Bro ni sła wem Mru czyń skim z Ka szu by zo stał
we zwa ny do Do mu Ko le ja rza w Choj ni cach z
pro wian tem na trzy dni. Stąd w 8-9 osób po cią -
giem przez Sę pól no i Mo gil no, w by dlę cych wa -
go nach, zo sta li prze wie zie ni do Ło dzi. Z Ło dzi
ca łe wa ha dło 20 wa go nów  po 30-40 za mknię -
tych lu dzi, tyl ko z szpa rą na 10-15 cm, na sło mie,
po je cha ło w kie run ku wschod nim. Do wa go nu
da no pa rę bo chen ków chle ba i wo dę. Z Hru bie -
szo wa, gdzie otrzy ma li je dze nie, na stą pił wy jazd
sa mo cho da mi na znisz czo ne te re ny. Po prze jeź -
dzie przez Bug wje cha li do miej sco wo ści So kal
na te re nie ZSRR. Nad zo ro wa li ich Ro sja nie. By li
w 120 kar nej kom pa nii wy kop ko wej. Pra co wa li
na po lach, przy żni wach i wy kop kach. Wró ci li w
po ło wie li sto pa da. Za wie zio no ich na sta cję ko -
le jo wą, gdzie każ dy do stał bi let do ce lo wy.

Źró dła:
Ja strzęb ski W., W da le kim ob cym kra ju. De por ta cje Po la ków z
Po mo rza do ZSRR w 1945 r., Byd goszcz 1990.
Resz ka B., Czas zła. So wiec kie bez pra wie na ka szub skich Go -
chach, Gdańsk 2001.
Resz ka B., Czas zła. So wiec kie bez pra wie na ka szub skich Go -
chach, Kar tu zy 2013. Wyd. II uzup.
Ju trzen ka Trze bia tow ski M.,  Mar ty ro lo gia miesz kań ców gmi ny
Bru sy, Bru sy 2010.

Li sta de por to wa nych do ZSRR
z gmi ny Bru sy
• Bi lo Wła dy sła wa z do mu Zmu da Trze bia tow ska, ur.
15.02.1905 Czar niż, pra cow ni ca w Nad le śnic twie Gieł -
don, aresz to wa na 5.03.1945, wy wie zio na w oko li ce
Wor ku ty, gdzie pra co wa li przy wy pa la niu wę gla
drzew ne go, wró ci ła w 1947. Jak re la cjo no wa ła, z koń -
co wej sta cji ko le jo wej ma sze ro wa li przez 14 dni przez
ba gna i rze ki. Pra co wa ła przy kuch ni i dzie ciach ko -
men dan ta. Je dli zmar z łe ziem nia ki i ka pu stę. Dzie ci,
któ re się tam ro dzi ły, wszyst kie zmar ły, po mi mo że sta -

ra no się je ra to wać. Po ło wa lu dzi już stam tąd nie wró -
ci ła. Nie otrzy ma ła wy na gro dze nia za pra cę ani na dro -
gę. Ro sja nin je chał z ni mi aż do War sza wy prze ka zu jąc
PCK. Źró dło: Wła dy sła wa Ossow ska Gieł don.
• Ba biń ski Jan, ur. 1.01.1928 Ru dzi ny, aresz to wa ny
10.03.1945, de por to wa ny, wró cił. Źró dło: Wy kaz wój -
ta Brus z ma ja 1945.
• Besz ter da Fran ci szek, ur. 22.08.1910 Bru sy, księ go -
wy w fir mie Do mi nan ta, aresz to wa ny 5.03.1945 i de -
por to wa ny z le śnic twa Osusz ni ca ra zem z le śni czym
Mą draw skim i Ro gal lą Łu cja nem do Ko piej ka, wró cił.
Źró dło: Wła dy sła wa Ossow ska, Gieł don, B. Resz ka.
• Bie liń ski Jan, ur. 11.06.1909 Ru dzi ny, aresz to wa ny
10.03.1945, de por to wa ny, wró cił.
• Bie liń ski Jó zef, ur. 13.11.1906 Hu ta, aresz to wa ny
10.03.1945, de por to wa ny, wró cił.
• Bie liń ski Lu dwik, ur.16.12.1917, Hu ta, aresz to wa ny
10.03.1945 i de por to wa ny na Ural, wró cił. Źró dło: Sta -
ni sław Mi szew ski, Bro da.
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• Bie liń ski Wła dy sław, ur. 1.08.1926, Hu ta wyb., aresz -
to wa ny 10.03.1945, de por to wa ny, wró cił.
Źró dło: Sta ni sław Bu ła nek, Hu ta.
• Bloch Kle mens ur. 1927, Ma łe Gli śno, aresz to wa ny,
de por to wa ny, wró cił je sie nią 1945.
Źró dło: Łu cja Bloch Bru sy.
• Bloch Mar ta z Pło ci cza /sę po leń skie/, aresz to wa na
wraz z Kle men sem, de por to wa na na Ural, nie wró ci ła.
Źró dło: Łu cja Bloch, Bru sy.
• Bu ni kow ski Ana sta zy, ur. 18.04.1908, Chło po wy,
aresz to wa ny 10.03.1945 wró cił.
• Bra ca Jó zef, Ko so bu dy, de por to wa ny, wró cił.
Źró dło: Sta ni sław Ku bi szew ski Bru sy.
• Brandt Fran ci szek, ur. 190? Or lik, rzeź nik, de por to -
wa ny, wró cił. Źró dło: Mo ni ka Ro gal la, Or lik.
• Bron ka An to ni, ur. 16.06.1897 Okrę glik, ro bot nik le -
śny, de por to wa ny 28.02.1945 do Ko piej ska, wró cił
je sie nią 1945. Źró dło: Agniesz ka Jaż dżew ska, Okrę glik.
• Brze ziń ski Jó zef, ur. 25.05.1898 w Ko ciej Gó rze pow.
Choj ni ce, na uczy ciel z Czycz ków w cza sie oku pa cji w
Żych cach, aresz to wa ny 3.03.1945, wy wie zio ny na Ural,
oko li ce Ko piej ska, zmarł 29.07.1945 r. na krwa wą bie -
gun kę. Źró dło: Hen ryk Szo piń ski, Czycz ko wy, Post. SG
87/47 Choj ni ce.
• Bru ski Jan, ur. 15.03.1897 Cza pie wi ce, de por to wa -
ny 6.03 1945 r. za po sia da nie mun du ru stra żac kie go
/OSP/, wró cił w 1946. Źró dło: Ka zi mierz Bru ski Za le sie.
• Bu cław Piotr, ur. 27.07.1902 Okrę glik, ro bot nik le -
śny, aresz to wa ny 27.02.1945 zmarł w trak cie de por ta -
cji w Gru dzią dzu 15.05.1945. 
Źró dło: 1, A. Jaż dżew ska Gieł don.
• Bu ła nek An drzej, ur. 22.11.1897 Hu ta, rol nik, aresz -
to wa ny 10.03.1945 de por to wa ny, wró cił po ro ku. 
Źró dło: Sta ni sław Bu ła nek, Hu ta.
• Bu ła nek Fe liks, ur. 18.11.1901 Okrę glik ro bot nik le -
śny, aresz to wa ny 26.02.1945 de por to wa ny do Ko piej -
ska, wró cił. Źró dło: A. Jaż dżew ska, Okrę glik.
• Chrap kow ski Ber nard, Bru sy wyb. ur. 7.04.1897 pra -
cow nik  sta ro stwa w Choj ni cach, aresz to wa ny
6.03.1945, de por to wa ny na Ural, nie wró cił. 
Źró dło: Jan Chrap kow ski, Bru sy wyb.
• Cu pa Szy mon, ur. 17.04.1891 Drze wicz, ry bak, de -
por to wa ny na Ural, wró cił. 
Źró dło: Fran ci szek Cu pa  Swor ne ga cie.
• Cza piew ska Wan da, Chło po wy, aresz to wa na
10.03.1945, de por to wa na, wró ci ła. 
Źró dło: Ber na de ta Ja nu szew ska, Czycz ko wy.

• Cza piew ski Ber nard, ur. 3.12.1927 Chło po wy, aresz -
to wa ny 10.03.1945.
• Cza piew ski Bo le sław, ur. 2.04.1922 Bro da, syn rol -
ni ka, aresz to wa ny 10.03.1945, de por to wa ny do Ko piej -
ska, wró cił je sie nią 1945. 
Źró dło: „Czas Choj nic” z 29.03. 2000 r.
• Cza piew ski Jan, ur. 22.12.1898, Chło po wy, aresz to -
wa ny 10.03.1945, de por to wa ny, wró cił.
• Cza piew ski Hu bert, ur. 19.06.1923 Bro da, aresz to -
wa ny 10.03.1945, de por to wa ny, wró cił je sie nią 1945.
Źró dło: Ka zi mierz We ltrow ski, Bru sy.
• Cu pa Ka zi mierz, ur. 27.07.1926 Ma łe Cheł my, na ro -
bo tach przy mu so wych w Kosz naj de rii. Po przej ściu
fron tu aresz to wa ny i de por to wa ny, wró cił je sie nią
1945. Źró dło: L. Cu pa, Przy mu sze wo.
• Cy gan Fran ci szek, ur. 1888, ry bak, Mę ci kał, aresz to -
wa ny 9.03.1945, zmarł w trak cie de por ta cji 30.04.1945
w Gru dzią dzu. Źró dło: 1, Cy gan, My lof.
• Cy sew ska Ma ria, aresz to wa na 5.03. 1945 w Gieł do -
nie, de por to wa na, wró ci ła. 
Źró dło: Ma rian Be gier, Mę ci kał.
• Cy sew ski Emil, ur. 22.09.1915 Ko so bu dy, ko ło dziej,
do wód ca gru py par ty zanc kiej „Gry fa Po mor skie go”, po
przej ściu fron tu aresz to wa ny 28.02.1945 wraz z Wa len -
tym Hap ką ze Swor ne ga ci i Ko zą z Czę sto cho wy, de -
por to wa ny, wró cił w grud niu  1947 r.  
Źró dło: Emil Cy sew ski, Las był mo im do mem.
• Dasz kow ski Jan, ur. 20.02.1895 Mę ci kał, aresz to wa -
ny 09.03. 1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: Wy kaz wój ta Brus z ma ja 1945.
• Dol ny Szcze pan, ur. 23.12.1921 Lub nia, w stycz niu
1945 w cza sie urlo pu po okre sie re kruc kim w We hr -
mach cie uciekł do la su, So wie ci 09.03.1945 przy szli do
do mu i ścią gnę li mu ubra nie cy wil ne i da li mun dur
nie miec ki i wy wieź li do Ry gi. We wrze śniu 1945 skie -
ro wa ny do Iła wy, skąd zo stał zwol nio ny. 
Źró dło: Szcze pan Dol ny, Lub nia.
• Do ra wa Do mi nik, ur. 28.07.1892 Czar niż, ro bot nik
le śny, aresz to wa ny 05.03.1945, de por to wa ny, wró cił
je sie nią 1945. Źró dło: Ma rian Be ger, Mę ci kał.
• Dro biń ska Ber na de ta, Czer ni ca, ur. 28.01. 1927, cór -
ka Win cen te go ro bot ni ka le śne go, de por to wa na
07.03.1945 do Ufy, gdzie pra co wa ła przy wy rę bie la su.
Nor ma dzien na na oso bę wy no si ła 2 m3 drew na. Spo -
tka ła tam w są sied nim obo zie Bru no na Żyn dę, le śni -
cze go z Dę bo wej Gó ry. Wró ci ła je sie nią 1945. 
Źró dło: Ber na de ta Ja nu szew ska, Czycz ko wy.
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• Erd mań czyk Jan, ur. 23.04.1892 Ra duń, syn Pio tra i
Pau li ny Wy soc kiej, rol nik Czycz ko wy, aresz to wa ny
08.03.1945, de por to wa ny, wró cił scho ro wa ny i zmarł
17 lip ca 1945. Akt zgo nu.
• Eich man Bo le sław, ur. 15.09.1909 z Wiel kich Cheł -
mów, aresz to wa ny 7.03.1945, de por to wa ny wró cił.
• Fel ski Fe liks ur. 1905 Bru sy, fry zjer, de por to wa ny w
oko li ce Ufy pra co wał przy wy rę bie la su, wró cił i wy je -
chał do Nie miec. 
Źró dło: An drzej Maj kow ski, Ko so bu dy.
• Fry mark Ste fan, Ko so bu dy, ur. 190?, de por to wa ny,
wró cił. Źró dło: An drzej Maj kow ski, Ko so bu dy.
• Gier szew ski Fran ci szek, ur. 21.01.1886 Czar niż, rol -
nik, aresz to wa ny 5.03.1945, w cza sie de por ta cji za cho -
ro wał i zmarł we wrze śniu 1945 w Gru dzią dzu. 
Źró dło: Jan Gier szew ski, Czar niż.
• Gier szew ski Jan, ur. 15.03.1907 Chło po wy, aresz to -
wa ny 10.03.1945.
• Glisz czyń ski An to ni, ur. 2.06.1919 Chło po wy, aresz -
to wa ny 10.03.1945.
• Glisz czyń ski Ma rian ur. 6.12.1912 Chło po wy, aresz -
to wa ny 10.03.1945.
• Glisz czyń ski Ste fan, ur. 1896 Chło po wy, rol nik,
aresz to wa ny 10.03.1945, de por to wa ny, zgi nął
15.11.1945 w Bie ło rec ku.
• Głów czew ska Wan da, ur. 2.03.1918, ro dzi ce zmar li
w Byd gosz czy, prze by wa ła w Chło po wach, aresz to wa -
na 10.03.1945. 
Źró dło: Wła dy sła wa Mar chle wicz, Czar niż.
• Głów czew ski Jó zef, ur. 29.05.1907 Ka szu ba, aresz -
to wa ny w Ocy plu pod czas po wro tu do do mu fur man -
ką, de por to wa ny, wró cił w 1948. Źró dło: Wy kaz wój ta
z Le śna z ma ja 1945. Sta ni sław Brandt To ruń.
• Gro mow ski Bo le sław, ur. 3.10.1899 Ko so bu dy,
aresz to wa ny 6.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: Wy kaz wój ta Brus z 1945.
• Ha mer nik Pa weł, ur. 7.01.1899 Bru sy, rze mieśl nik,
aresz to wa ny 7.03.1945 i de por to wa ny nie wró cił. 
Źró dło: wy kaz wój ta Brus z 1945, Ste fan Mar chle wicz,
Bru sy.
• Ja ni kow ski Au gu styn, ur. 27.08.1910 Ma łe Cheł my
wyb., wy wie zio ny na ro bo ty przy mu so we, wra ca jąc do
do mu, zo stał aresz to wa ny i de por to wa ny na Ural, wró -
cił je sie nią 1945.
• Jan kow ski Jó zef, Win dorp, rol nik, aresz to wa ny i de -
por to wa ny wró cił po 6 la tach. 
Źró dło: Ge rard Si kor ski, Bru sy.

• Ja nu szew ski Mak sy mi lian, ur. 2.06.1903 Wiel kie
Cheł my, aresz to wa ny  7.03.1945.
• Jaż dżew ski Jan, ur. 10.06.1902 Ma łe Cheł my, rol nik,
aresz to wa ny 07.03.1945, de por to wa ny z po wo du
mun du ru stra żac kie go, wró cił. 
Źró dło: Hen ryk Kręc ki, Ma łe Cheł my.
• Jaż dżew ski Zyg munt, ur. 1926 z Mę ci ka łu, wcie lo -
ny do We hr mach tu zde zer te ro wał, aresz to wa ny przez
NKWD, de por to wa ny, zmarł w obo zie. 
Źró dło: Cze sław Wa lasz kow ski, Mę ci kał.
• Jącz kow ski Jó zef, ur. 10.02.1906 Bro da, rol nik,
aresz to wa ny 10.03.1945, de por to wa ny do Ko piej ska,
wró cił je sie nią 1945. Źró dło: K. We ltrow ski, Bru sy.
• Je żew ski Kon rad, ur. 25.11.1905 Bro da, rol nik,
aresz to wa ny 10.03.1945, de por to wa ny do Ko piej ska,
wró cił je sie nią 1945. Źró dło: K. We ltrow ski, Bru sy.
• Kar now ski Al fons, ur. 25.06.1917 z Ko so bud, par ty -
zant, de por to wa ny, wró cił je sie nią 1945. 
Źró dło: An drzej Maj kow ski, Ko so bu dy.
• Ka szu bow ski Igna cy, ur. 3.11.1904 Gieł don, ro bot -
nik le śny, par ty zant „Gry fa Po mor skie go”, aresz to wa ny
7.03.1945, de por to wa ny, zmarł 16.06.1945 w Ko piej -
sku. Źró dło: Ma rian Be ger, Mę ci kał.
• Kie dro wicz Jó zef, ur. 17.03.1902 Wiel kie Cheł my,
aresz to wa ny 09.03.1945 i de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: Wa cław Kie dro wicz, Wiel kie Cheł my, wy kaz
wój ta Brus z 1945.
• Kie drow ski Ed mund, ur. 22.10.1928 Czycz ko wy,
aresz to wa ny 8.03.1945 r. i de por to wa ny. 
Źró dło: Wy kaz wój ta Brus z ma ja 1945.
• Kierszk Igna cy, ur. 1.02.1887 Wiel kie Cheł my, aresz -
to wa ny 9.03.1945 i de por to wa ny, zgi nął  2.07.1945 w
Ko piej sku. Źró dło: 1, wy kaz wój ta Brus.
• Kin ka Fran ci szek, rol nik z Brus, aresz to wa ny uciekł
z trans por tu w Dział do wie.
• Kno pik Ste fan, ur. 12.12.1887 An to nie wo, rol nik,
aresz to wa ny 9.03.1945, de por to wa ny wró cił je sie nią
1945. Źró dło: Kno pik, An to nie wo, wy kaz wój ta Brus.
• Ko bie row ski Bo le sław, Ma łe Gli śno, de por to wa ny,
wró cił. Źró dło:  Ste fan Mar chle wicz, Bru sy.
• Ko bus Fran ci szek, ur. 17.04.1923 Wiel kie Cheł my,
par ty zant „Gry fa Po mor skie go”, aresz to wa ny 9.03.1945,
de por to wa ny, wró cił je sie nią 1945 r. 
Źró dło: Ka zi mierz Kun da, Mły nek.
• Ko bus Jó zef, ur. 24.01.1920 Wiel kie Cheł my, par ty -
zant Gry fa Po mor skie go, aresz to wa ny 9.03.1945,
de por to wa ny, wró cił. Źró�dło:�Wy�kaz�wój�ta�Brus�z�ma�ja�1945.
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• Kol czyk Ber nard, ur.16.08.1913 Hu ta, wię zień Stut -
tho fu od 1943, aresz to wa ny 10.03.1945 r., de por to wa -
ny, wró cił. Źró dło: Wy kaz wój ta Brus.
• Kol ter Fran ci szek, Czycz ko wy, de por to wa ny, wró -
cił. Źró dło: Zyg mań ska.
• Ko łat ka Teo fil, ur.17.12.1901 Cza pie wi ce, rol nik,
aresz to wa ny i de por to wa ny z po wo du mun du ru OSP,
zgi nął 30.09.1945 w Ko piej sku. 
Źró dło: 1, Wy kaz wój ta Brus.
• Ko sie dow ski Jó zef, ur. 2.03.1918 Ko so bu dy, de por -
to wa ny nie wró cił. Źró dło: Jan Bru ski Ko so bu dy.
• Ko sie dow ski Fran ci szek, Żab no, ko wal, de por to wa -
ny, wró cił.
• Kro plew ski Le on, ur. 3.01.1927 Mę ci kał, aresz to wa -
ny 6.03.1945.
• Kro plew ski Ste fan ur. 17.12.1904 Mę ci kał, aresz to -
wa ny 6.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: wy kaz wój ta Brus.
• Krzo ska Jan, ur. 16.11.1910 r. Czycz ko wy, de por to -
wa ny na Ural, wró cił na wio snę 19436 r. 
Źró dło: Jan Krzo ska.
• Ku bi szew ski Piotr, ur. 4.01.1884 Czar no wo wyb., rol -
nik, de por to wa ny, wró cił. Źró dło: Sta ni sław Ku bi szew -
ski.
• Ku kliń ski An to ni, ur. 03.01.1912 Czycz ko wy, mu -
rarz, de por to wa ny, wró cił je sie nią 1945. 
Źró dło: E. Szulc, Czer ni ca.
• Ku kliń ski Jó zef, ur, 8.09.1900 Wiel kie Cheł my, pra -
cow nik ma jąt ku, aresz to wa ny 7.03.1945, de por to wa -
ny, wró cił.
• Ku kliń ski Jó zef, ur. 4.05.1905 Czycz ko wy, aresz to -
wa ny 8.03.1945, de por to wa ny, wró cił.
• Kul da nek Jan, Chło po wy, rol nik, uciekł z We hr -
mach tu do gru py Cy sew skie go w Gry fie Po mor skim,
de por to wa ny, wró cił je sie nią 1945. Źró dło: Jan Gier -
szew ski, Czar niż.

Ku le sza Ana sta zy, ur. 02.1927 Czycz ko wy, rol nik,
syn Fran cisz ka, de por to wa ny, wró cił z gruź li cą i
29.07.1946 zmarł. 
Źró dło: Le on Jaż dżew ski, Czycz ko wy.
• Kurs Fran ci szek, ur. 21.08.1902 Kru szyn, ro bot nik
na ma jąt ku w Le śnie, aresz to wa ny w Ko ście rzy nie,
zwol nio ny w Cie cha no wie w sierp niu 1945 po za cho -
ro wa niu na ty fus. Źró dło: Bo le sław Kurs, Le śno
• La ska Jan, ur. 27.03.1920, ro bot nik, Le śno, aresz to -
wa ny w Kar tu zach i de por to wa ny do Szaw le, wró cił je -
sie nią 1945. Źró dło: Jan La ska, Za le sie.

• Le mań czyk Wła dy sław, ur. 11.12.1924 Wiel kie Cheł -
my, uciekł z We hr mach tu w oko li cy Pu ław. Po przej ściu
fron tu, de por to wa ny do Bo bryl ska, wró cił w 1946 do
Po zna nia. Źró dło: Wła dy sław Le mań czyk.
• Len dow ski Wła dy sław, ur. 22.06.1922 Len dy, za -
trud nio ny przy pę dze niu by dła, w sierp niu zo sta li skie -
ro wa ni do Szcze ci na, skąd mie li być prze wie zie ni do
Ro sji, uciekł z kon wo ju. Źró dło: Jan Jan ta Bru sy.
• Le per Łu kasz, ur. 18.10.1901 Czar no wo, aresz to wa -
ny 06.03.1945, de por to wa ny do Ko piej ska, wró cił je -
sie nią 1945. Źró dło: Ste fan Le per, Bru sy.
• Le pak Ste fan, ur. 20.12.1895 Bru sy wyb., de por to -
wa ny do Ko piej ska, wró cił 23.10.1945 i zmarł
31.10.1945. Źró dło: Ka zi mierz We ltrow ski.
• Lesz czyń ski Jan, Ol szy ny, ro bot nik le śny, de por to -
wa ny, wró cił je sie nią 1945. 
Źró dło: Te re sa Lesz czyń ska, Ol szy ny.
• Lesz czyń ski Jó zef, ur. 2.01.1928 Lub nia, aresz to wa -
ny 9.03.1945 i de por to wa ny pra co wał przy bu do wie
to rów ko le jo wych, wró cił je sie nią 1945. 
Źró dło: Zo fia Lesz czyń ska, Bru sy.
• Li piń ski Be ne dykt, ur. 21.11.1924, syn sto la rza ze
Swor ne ga ci, aresz to wa ny w Czycz ko wach 8.03.1945 i
de por to wa ny, wró cił w 1946 wy cień czo ny, zmarł
wkrót ce po po wro cie. 
Źró dło: Wy kaz wój ta Brus z 1945 Bo le sław Hap ka.
• Łan gow ski Da ma zy, ur. 13.08.1913 Ru dzi ny, aresz -
to wa ny 10.03.1945, rol nik, zmarł 25.10.1945 r. w Ko -
piej sku. Źró dło: 1.
• Łan gow ski Fran ci szek, ur. 2.11.1921 Ru dzi ny, aresz -
to wa ny 10.03.1945, de por to wa ny, wró cił.
• Łan gow ski Jan, ur. 24.06.1909 Ru dzi ny, aresz to wa -
ny 10.03.1945, de por to wa ny, Wró cił.
• Łu ka sie wicz Ber nard, ur. 29.09.1917 Bru sy, de por -
to wa ny w mar cu 1945 do Or ska na Ura lu, gdzie prze -
by wał do lip ca 1945. 
Źró dło: ks. Piotr Ko te wicz, Oni stąd wy szli.
• Maj kow ski Jó zef, ur.12.03.1896 Cza pie wi ce, aresz -
to wa ny 6.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: Wy kaz wój ta gmi ny z Brus z ma ja 1945.
• Ma liń ski Jó zef, ur. 31.12.1887 Czar niż, rol nik, aresz -
to wa ny 6.03.1945, de por to wa ny, zmarł 03.05.1945 w
Ko piej sku. Źró dło: 1.
• Meg ger Sta ni sław, ur. 21.12.1924, syn le śni cze go,
Czer ni ca. Par ty zant „Gry fa Po mor skie go, a po tem AK „
Je dli ny 102”, aresz to wa ny 20.02 1945 w By sła wiu, gdy
sta nął w obro nie dziew cząt, de por to wa ny w oko li ce
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Cze la biń ska /obóz 522/, zmarł 10.08.1945, in for ma cję
o śmier ci prze ka zał ko le ga z par ty zant ki W. Roz en tre -
ter. Brat Je rzy uzy skał kse ro ko pię kwe stio na riu sza z akt
prze cho wy wa nych w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko -
wym t 19258 wy ko na ną 2.05. 2001. 
Źró dło: Ja ni na Ku le sza Bru sy.
• Mięt ka Ro za lia, ur. 14.07.1918  Za le sie, de por to wa -
na ze Sła wę ci na, gdzie by ła na ro bo tach przy mu so -
wych, na Ural, wró ci ła je sie nią. 
Źró dło: An to ni Mięt ki, Za le sie.
• Mi szew ski Ana sta zy, ur. 21.08.1924 Ru dzi ny, aresz -
to wa ny 10.03.1945, de por to wa ny wró cił.
• Mi szew ski Bo le sław, ur. 1909 Bro da wyb., wy wie -
zio ny na Ural, wró cił je sie nią 1945. 
Źró dło: Sta ni sław Mi szew ski, Bro da wyb.
• Mi szew ski Jan, ur. 2.02.1923 Ru dzi ny, aresz to wa ny
10.03.1945.
• Mi szew ski Jó zef, ur. 13.10.1887 Bro da, aresz to wa -
ny 10.03.1945, wró cił.
• Mi szew ski Jó zef, ur. 1.03.1880 Ma łe Gli śno, aresz to -
wa ny 6.03.1945, de por to wa ny zmarł w ma ju 1945. 
Źró dło: 1.
• Mo drze jew ski Zyg munt, ur. 05.08.1927 Ru dzi ny,
aresz to wa ny 10.03.1945. 
Źró dło: Wy kaz wój ta z Brus z ma ja 1945.
• Mysz ka Jan, ur. 24.03.1900 Wiel kie Cheł my, aresz -
to wa ny 7.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: Wy kaz wój ta z Brus z ma ja 1945.
• My śli wiec Wa le rian, ur. 18.04.1907 Lub nia, aresz to -
wa ny 5.03.1945. 
Źró dło: Wy kaz wój ta Brus, brak da nych o lo sach.
• Na rloch Jan, ur. 3.03.1918 Hu ta, aresz to wa ny
10.03.1945. Źró dło: wy kaz wój ta Brus.
• Na rloch Teo dor, ur. 25.03.1945 Bru sy, ko le jarz, de -
por to wa ny do Ro sji, wró cił. 
Źró dło: Wła dy sła wa Ossow ska Gieł don.
• Na pią tek Jan, Ko so bu dy, kra wiec, de por to wa ny na
Sy bir, wró cił w 1953 lub 1954. 
Źró dło: An drzej Maj kow ski, Ko so bu dy.
• Na pią tek Mi chał, Ko so bu dy, de por to wa ny wró cił.
No wak Eryk, ur. 1896 Bru sy, de por to wa ny zgi nął w
ZSRR. Źró dło: W. Ja strzęb ski, W da le kim ob cym kra ju.
• Or li kow ski Bo le sław, Czycz ko wy, de por to wa ny,
zmarł w dro dze po wrot nej z Ura lu. 
Źró dło: Le on Jaż dżew ski, Czycz ko wy.
• Ossow ski Jan, Gieł don, ro bot nik le śny, czło nek od -
dzia łu Ja na Me gie ra, aresz to wa ny w lu tym 1945, de -

por to wa ny do Ko piej ska, wró cił je sie nią 1945. 
Źró dło: Ro man Knut, Le śno.
• Ostrow ski Jan, ur. 25.08.1891 Gieł don, ro bot nik le -
śny, aresz to wa ny 05.03.1945, de por to wa ny zmarł w
dro dze na Ural, w Dział do wie. Źró dło: Wła dy sła wa
Ossow ska Giel don, Ma rian Be gier, Mę ci kał.
• Pe pliń ski Au gust, ur. 10.08. 1898 r. Ko so bu dy,
Aresz to wa ny 6.03.1945r. Źró dło: Wy kaz wój ta Brus.
Pest ka Al fons, ur. 8.10.1911 Czycz ko wy, aresz to wa ny
8.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: Le on Jaż dżew ski, Czycz ko wy.
• Pest ka Zyg munt, ur. 7.02.1921 Czycz ko wy, aresz to -
wa ny 8.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: wy kaz wój ta Brus.
• Pie pió ra Ber nard, ur. 15.11.1921 Ko so bu dy, aresz -
to wa ny 8.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: wy kaz wój ta Brus z ma ja 1945.
• Pie pió ra Fran ci szek, ur. 21.08.1898 Ko so bu dy, ko le -
jarz, aresz to wa ny 08.03.1945, de por to wa ny, wró cił.
Źró dło: A. Maj kow ski, Ko so bu dy.
• Pi lac ki Jó zef, Czycz ko wy, aresz to wa ny 8.03.1945,
de por to wa ny, wró cił. Źró dło: Jó zef We ra, Czycz ko wy.
• Pla ta Bo le sław, ur. 27.04.1904 Ru dzi ny, aresz to wa -
ny 10.03.1945, de por to wa ny wró cił. 
Źró dło: wy kaz wój ta Brus.
• Po krzyw nic ki Jan, ur. 1906, rol nik, Czycz ko wy,
aresz to wa ny 8.03.1945, de por to wa ny, nie wró cił. 
Źró dło: Jó zef We ra, Hen ryk Szo piń ski Czycz ko wy.
• Po łom Pa weł, Bru sy, ku piec bła wat ny, de por to wa -
ny pra co wał przy wy rę bie la su w oko li cy Ufy, gdzie
zmarł. Źró dło: Je rzy Za krzew ski, Bru sy.
• Pru ski Ja kub, ur. 10.07.1907 Czycz ko wy wyb., rol -
nik, zde zer te ro wał z We hr mach tu, aresz to wa ny
7.03.1945, de por to wa ny, wró cił scho ro wa ny we wrze -
śniu 1945. Źró dło: Pru ski, syn, Czycz ko wy.
• Ra fiń ski Jan, Wiel kie Cheł my, ro bot nik z ma jąt ku
Wiel kie Cheł my, aresz to wa ny 9.03.1945 r., de por to wa -
ny, wró cił. Źró dło: Igna cy Gier szew ski, Cza pie wi ce.
• Re dzim ski Igna cy, Lub nia, sklep ko lo nial ny, aresz -
to wa ny i osa dzo ny w Stut tho fie. Po po wro cie de por -
to wa ny na Ural, wró cił w 1947. 
• Re kow ski Ste fan, ur. 30.08.1917 Czycz ko wy, ro bot -
nik, aresz to wa ny 8.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: Ed mund Szulc, Czer ni ca.
• Ro gal la Łu cjan, ur.1903 na uczy ciel w Czar no wie,
aresz to wa ny 1.03.1945 w le śni czów ce Osusz ni ca,
zmarł 18.04.1945. w Ko piej sku.Źró�dło:�B.�Resz�ka.�Czas�zła.
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• Ryn gwel ski Bo le sław, Bru sy wyb., rol nik, mły narz,
de por to wa ny na Ural, Cho ry na gruź li cę, wkrót ce
zmarł. Źró dło: Ja dwi ga Pest ka Ja glie.
• Siel ski Jó zef, ur. 17.12.1906 Czar niż, ro bot nik le śny,
aresz to wa ny 5.03.1945 de por to wa ny do Ko piej ska,
wró cił je sie nią 1945. Źró dło: Ma rian Be ger, Mę ci kał.
• Sin ger Jan, Czar niż, rol nik, de por to wa ny, wró cił je -
sie nią 1945. Źró dło: Jan Gier szew ski, Czar niż.
• Sin ger Pa weł, Tu ro wiec, wcie lo ny do We hr mach tu,
zde zer te ro wał, po przej ściu fron tu aresz to wa ny i de -
por to wa ny do Bo bryl ska, wró cił w 1946.
• Ski ba Zo fia, ur. 24.08.1927 Bru sy, aresz to wa na
6.03.1945, de por to wa na wró ci ła. 
Źró dło: Ed mund Szulc, Czer ni ca.
• Szcze pań ski An to ni, ur. 26.01.1932 Cza pie wi ce, rol -
nik, de por to wa ny, wró cił. Źró dło: Lu biń ski, Czar no wo.
• Szczę sny An to ni, ur. 1902 Bro da, de por to wa ny,
zmarł 4.09.1945 w Ko piej sku. Źró dło: 1.
• Szczę sny Ma rian, ur. 1906 Bru sy wyb., rol nik, aresz -
to wa ny 6.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: Ka zi mierz We ltrow ski, Bru sy.
• Sze fler Fran ci szek, ur. 21.03.1900 Czar niż, ro bot nik
le śny, aresz to wa ny 26.02.1945 w Okrę gli ku, de por to -
wa ny, zmarł 18.07.1945 w Cze re po wi cach. 
Źró dło: 1, Ma rian Be ger, Mę ci kał.
• Sze fler Jan, ur.1928 Czar niż, ro bot nik le śny z Okrę -
gli ka, aresz to wa ny 28.02.1945, de por to wa ny, wró cił je -
sie nią 1945. Źró dło: Ma rian Be ger, Mę ci kał.
• Szmidt Jó zef, ur. 17.01.1911 Hu ta, aresz to wa ny
19.03.1945, de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: wy kaz wój ta Brus.
• Szo piń ski Fran ci szek, ur. 22.03.1903 Czycz ko wy,
aresz to wa ny 8.03.1945, de por to wa ny, zmarł
26.06.1945 w Bie ło rec ku. Źró dło: 1.
• Szo piń ski Wa len ty, ur. 190? Czycz ko wy, ro bot nik, 
de por to wa ny nie wró cił. 
Źró dło: Hen ryk Szo piń ski, Czycz ko wy.
• Su szek Jan, ur. 6.02.1912  Ko so bu dy wyb., rol nik,
aresz to wa ny w Choj ni cach, de por to wa ny, nie wró cił.
Źró dło: Ry szard Lam czyk , Bru sy.
• Śledź Wła dy sław, ur. 6.08.1922 Na wo dzi ce, po wiat
San do mierz, ak tu al nie Głów cze wi ce, czło nek AK w
GG., po przej ściu fron tu de por to wa ny, wró cił i osiadł
w Głów cze wi cach.
• Top ka Ma ciej, ur. 24.02.1927 Le śno, za trud nio ny
przy prze wo zie in wen ta rza w Ba bim Do le, prze ję ty
przez Ro sjan i da lej za trud nio ny przy pę dze niu in wen -

ta rza na za chód, w czerw cu 1945 uciekł, za trzy ma ny
przez mi li cję otrzy mał prze pust kę. 
Źró dło: Ma ciej Top ka, Le śno.
• Trze bia tow ski Jan, ur. 18.01.1931 Okrę glik, ro bot -
nik le śny, aresz to wa ny 26.02.1945, de por to wa ny, wró -
cił je sie nią 1945. 
Źró dło: Agniesz ka Jaż dżew ska, Okrę glik.
• Trze bia tow ski Jó zef, ur. 1.04.1883 Śli wi ce, wła ści ciel
ho te lu, zgi nął w Bru sach w mar cu 1945 przy pró bie
uciecz ki z kon wo ju. 
Źró dło: ks. Zyg munt Ju trzen ka Trze bia tow ski.
• Ty bor ski Eu ge niusz, ur. 19.11.1928 Mę ci kał, aresz -
to wa ny i de por to wa ny, wró cił. 
Źró dło: wy kaz wój ta Brus.
• Wał doch Jó zef, ur. 7.11.1905 Czar niż, ro bot nik,
aresz to wa ny 5.03.1945, de por to wa ny, wró cił je sie nią
1945. Źró dło: Ma rian Be ger, Mę ci kał.
• War dyn Jó zef, ur. 31.07.1894 Za le sie, rol nik, aresz -
to wa ny 5.03.1945 w Czar ni żu, de por to wa ny, zmarł
20.08. 1945. w No gat ce. Źró dło: 1.
• Warn ke Bro ni sław, ur. 03.02.1912 Bru sy, ry marz,
Aresz to wa ny 08.03.1945 w Czycz ko wach, de por to wa -
ny, wró cił. Źró dło: An drzej Warn ke, Bru sy.
• War siń ski Jan, ur. 13.02.1907 Lub nia, rol nik, de por -
to wa ny, pra co wał w ko pal ni. Wró cił  7.11.1945. 
Źró dło: Piotr War siń ski, Lub nia.
• War siń ski Jan, ur. 16.11.1894 Ru dzi ny, aresz to wa ny
10.03.1945, de por to wa ny. Źró dło: wy kaz wój ta Brus.
• War siń ski Sta ni sław, ur. 11.11.1924  Bro da, aresz to -
wa ny 10.03.1945 i de por to wa ny. 
Źró dło: wy kaz wój ta Brus.
• We ltrow ski Jan, ur. 23.10.1898 rol nik, Bro da, de por -
to wa ny, pra co wał w rol nic twie, wró cił 23.10.1945. 
Źró dło: Ka zi mierz We ltrow ski, Bru sy.
• We ltrow ski Le on, Ko so bu dy.
• We ra Aloj zy, ur. 30.04.1907 Sko sze wo, de por to wa -
ny wró cił. Źró dło: Wy kaz wój ta z Le śna z 1945.
Wir kus Jan, ur. 22.04.1928 Le śno. 
Źró dło: Wy kaz wój ta z Le śna z 1945.
• Wró blew ski Fran ci szek, Bro da, rol nik, de por to wa -
ny wró cił scho ro wa ny. Źró dło: Te re sa Lesz czyń ska, Ol -
szy ny.
• Za broc ki Jó zef, ur. 09.1928, Czar niż, aresz to wa ny
7.03.1945, de por to wa ny. Źró dło: Wy kaz wój ta Brus.
• Za krzew ski Au gu styn, ur. 1.09.1897 Bru sy, pie karz,
aresz to wa ny 6.03.1945, de por to wa ny, pra co wał przy
wy rę bie drew na w oko li cy Ufy, wró cił wio sną 1947.
Źró dło: Je rzy Za krzew ski, Bru sy.
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• Za krzew ski Fran ci szek, Ko so bu dy wyb. De por to wa ny, wró cił. Źró dło: Ry szard Lam czyk, Bru sy.
• Za krzew ski Jó zef, Ko so bu dy wyb., rol nik, de por to wa ny, wró cił. Źró dło: Ry szard Lam czyk, Bru sy.
• Za lew ski Sta ni sław, ur. 13.08.1898 Chło po wy, aresz to wa ny 10.03.1945. Źró dło: Wy kaz wój ta Brus.
• Zyn ger Fran ci szek, ur. 30.03.1897 Mę ci kał, aresz to wa ny 6.03.1945. Źró dło: Wy kaz wój ta Brus.
• Żyn da Bru non, Dę bo wa Gó ra, le śni czy, czło nek Gry fa Po mor skie go, de por to wa ny do Ufy, wró cił. 

Źró dło: Ber na de ta Ja nu szew ska, Czycz ko wy.

Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski 

Gryf Po mor ski w oko li cy
Lub ni

Człon kom „Gry fa Po mor skie go” oraz tym
wszyst kim, któ rzy wspie ra li tę or ga ni za cję w jej
dzia łal no ści, na le ży się pa mięć o ich od da niu
spra wie nie pod le gło ści Pol ski i pol sko ści Ka szub
i Po mo rza.

Ge sta po wiec Jan Ka szu bow ski z Gdań ska,
któ ry pod jął współ pra cę ze Smier szem - wy wia -
dem so wiec kim, do star czył wie le in for ma cji o
„Gry fie Po mor skim” przed sta wia jąc ją ja ko wro -
go na sta wio ną przede wszyst kim do ZSRR, a nie
do Nie miec i dla te go to nie hi sto ry cy, ale ofi ce -
ro wie Smier sza i NKWD in te re so wa li się TOW
„Gryf Po mor ski”. In te re so wa ły ich struk tu ry or ga -
ni za cji, ob sa da sta no wisk funk cyj nych oraz na -

Przysięga partyzancka. Inscenizacja Stowarzyszenia Miłośników Historii „Gryfa Pomorskiego” CIS z Męcikału.
Lubnia, październik 2014.
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zwi ska i ad re sy by łych człon ków or ga ni za cji. Dal -
sze pra ce w tym kie run ku pro wa dzi ło UB. Już w
cza sie woj ny so wiec cy spa do chro nia rze zrzu ca -
ni na te re nie Bo rów Tu chol skich pod ję li współ -
pra cę z nie któ ry mi par ty zan ta mi. Jan Sza lew ski
ps. „So bol” przez Woj cie cha War siń skie go ps. „Je -
le nia” krew ne go Ja na Mięt kie go na wią zał kon -
takt z gru pą de san to wą ppor Ja na Mięt kie go ps.
„Wir ski” i prze ka zał in for ma cje. Spo tka nie z In -
spek to ra tem choj nic ko -tczew skim AK zor ga ni -
zo wał „Je leń”. Mięt ki za pro po no wał współ pra cę,
ale nie do szło do jej pod pi sa nia. 

W pu bli ka cji In for ma cji Woj sko wej z 1948 r.
pod ty tu łem „Obóz re ak cji pol skiej 1939-45” zna -
la zła się wzmian ka: „Gryf Po mor ski”- gru pa par ty -
zanc ka zor ga ni zo wa na przez ge sta po ce lem
wy ło wie nia pa trio tycz ne go ele men tu pol skie go. Ta
fał szy wa oce na utrzy my wa ła się dość dłu go,
przy naj mniej do 1956 r.

Lu dzie ści ga ni przez oku pan ta chro ni li się po -
cząt ko wo w bu dyn kach, ale w wy ni ku re wi zji
prze pro wa dza nych przez po li cję po pew nym
cza sie za czę li przy go to wy wać schro ny - zie mian -
ki w le sie. Tak by ło i w oko li cy Lub ni. Ukry wa ją -
cy za czę li łą czyć się w gru py i przy stę po wać do
or ga ni za cji par ty zanc kich w ce lu wspól nej obro -
ny. Oprócz grup sta le ukry wa ją cych się w le sie
by ły gru py od wo do we, któ re znaj do wa ły się w
miej scach za miesz ka nia. Każ dy czło nek gru py
mu siał się we wła snym za kre sie uzbro ić. By ła to
po cząt ko wo broń z wrze śnia 1939 r., broń my -
śliw ska i zdo by ta na Niem cach.

Głów ną or ga ni za cją nie pod le gło ścio wą był
utwo rzo ny w Czar li nie „Gryf Ka szub ski” na po -
cząt ku 1940 r. przez Jó ze fa Damb ka. Z cza sem
za czę to pro wa dzić ak cję sca le nio wą. W 1940 r. w
skład TOW „Gryf Ka szub ski” we szła gru pa mło -
dzie żo wa „Iskra” dzia ła ją ca od grud nia 1939 r. w
re jo nie Brus i Czar no wa, któ rej prze wo dził Aloj -
zy Bru ski ps. „Skocz”. Je sie nią 1940 r. Jó zef Dam -
bek na wią zał kon takt z Jó ze fem i Le onem
Ku la sa mi, któ rzy sfor mu ło wa li gru pę le śną 40-60
oso bo wą. Le on Ku las zo stał wy zna czo ny na ko -
men dan ta po wia tu Ko ście rzy na do ma ja 1942 r.,
kie dy do or ga ni za cji przy stą pił Jan Sza lew ski ps.
„So bol” i prze jął tę funk cję. Waż ną spra wą by ło
na wią za nie kon tak tu z ks. ppłk Jó ze fem Wry czą,

któ re go au to ry tet po ma gał w umac nia niu zna -
cze nia or ga ni za cji, gdyż był on oso bą zna ną i po -
pu lar ną.

W dniu 7 lip ca 1941 r. w Czar nej Dą bro wie
od by ło się spo tka nie wy ni ka ją ce z za cie śnia ją cej
się współ pra cy grup i chę ci dal sze go wspól ne -
go dzia ła nia. Da tę te go spo tka nia przy ję to ja ko
po czą tek dzia łal no ści Taj nej Or ga ni za cji Woj sko -
wej „Gryf Po mor ski”.

W kom plek sie le śnym Lub nia two rzy ły się
pierw sze gru py par ty zanc kie. Jan Sza lew ski
„Szpak” w 1941 r. utwo rzył gru pę par ty zanc ką.
Jan Ka zi mierz  Sza lew ski ur. 31 ma ja 1914 r.
przed woj ną był zwią za ny  z Pol skim Związ kiem
Za chod nim, a tak że z wy wia dem Stra ży Gra nicz -
nej, ostat nio ja ko se kre tarz UG w Ko ście rzy nie -
-Wsi. W po ło wie 1942 r. Sza lew ski na wią zał
kon takt z Jó ze fem Gier szew skim i Fran cisz kiem
Ku kliń skim, któ ry go zwer bo wał do TOW „Gryf
Po mor ski” i przy jął sta no wi sko ko men dan ta na
po wiat Ko ście rzy na. Stan par ty zan tów do cho -
dził do 30 osób. Wy bu do wa li bun kier dla 20 lu -
dzi pod Cheł mi ca mi nie da le ko je zio ra Brzeź no,
na zy wa ny Ko sza ra mi. Brak jed nak bliż szych in -
for ma cji o skła dzie od dzia łu. Wio sną 1942 r. Sza -
lew ski „So bol” za czął łą czyć gru py w od dział.
Po cząt ko wo do od dzia łu na le żał Wa le rian Ka szu -
bow ski „Sęp”, „121” póź niej szy ko men dant gmin -
ny w Le śnie.

Jan Sza lew ski już w 1942 r. utrzy my wał bli skie
kon tak ty ze Sta ni sła wem Le si kow skim ps. „Las”
ko men dan tem Re jo nu ko ścier skie go PAP. Już po
wstą pie niu do „Gry fa” wziął udział w dwóch ak -
cjach dy wer sji ko le jo wej zor ga ni zo wa nych przez
Le si kow skie go. Po śmier ci Jó ze fa Gier szew skie -
go roz luź ni ły się wię zy Sza lew skie go z „Gry fem”.

W czerw cu 1942 r. kpt. PAP Le si kow ski „Las”
przy go to wał dwie ak cje wy ko le je nia po cią gu,
w któ rej gru pa dy wer syj na Sza lew skie go ubez -
pie cza ła te ren ak cji. Pierw sza ak cja w no cy z 8 na
9 czerw ca 1942 r. w re jo nie le śni czów ki Cis nie -
da le ko Zble wa zna na jest ja ko za mach na po ciąg
wio zą cy Hi tle ra. Wy ko le jo no wów czas po ciąg
po spiesz ny ja dą cy z Kró lew ca do Ber li na. W ko -
lej nej ak cji, w któ rej wy ni ku w no cy z 20 na 21
czerw ca 1942 r. zo stał wy ko le jo ny trans port woj -
sko wy. Miej sce nie da le ko od po przed nie go w re -
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jo nie mi jan ki Ka mien na Gó ra. Gru pa par ty zan -
tów „Gry fa” do wo dzo na przez Sza lew skie go
ostrze la ła wy ko le jo ny po ciąg woj sko wy z bro ni
ma szy no wej. Otwo rzo no ogień do ucie ka ją cych
z po cią gu żoł nie rzy nie miec kich. Wy wią za ła się
wal ka, w któ rej wy ni ku czte rech par ty zan tów
zgi nę ło, a je den zo stał ran ny. Niem cy zwięk szy li
na gro dę ze 100 tys. do 250 tys. ma rek za wska -
za nie spraw ców wy ko le je nia po cią gów.

Wal kę zbroj ną od dzia ły par ty zanc kie po dej -
mo wa ły zwy kle do pie ro wte dy, kie dy zna la zły
się w okrą że niu. Naj czę ściej sto so wa no tak ty kę
uni ków, ma jąc świa do mość dys pro por cji sił. Z
wie lu trud nych sy tu acji par ty zan ci „Gry fa” zdo ła li
wy brnąć tyl ko dzię ki świet nej zna jo mo ści te re -
nu, na by te mu do świad cze niem w ukry wa niu się,
a czę sto tak że dzię ki po mo cy życz li wej par ty zan -
tom lud no ści ka szub skiej. Na par ty zan tów w
1944 r. za czę to prze pro wa dzać czę ste ob ła wy
przy po mo cy sil nych nie miec kich od dzia łów
woj sko wych z po li go nu oraz sił po li cyj nych. Tak
by ło 25/26 ma ja 1944 r. kie dy to w re jo nie Łu bia -

ny Niem com uda ło się oto czyć kil ka grup par ty -
zanc kich. Nad le śni czy z Li pu sza Ruhl na in dy wi -
du al nym ran nym po lo wa niu za uwa żył an te nę z
bun kra gru py Ta lew skie go „Sza de go” na te re nie
od dzia łu „Szysz ki”. Ruhl zgło sił Stan dar ten fu re -
ro wi Nord man no wi, któ ry za rzą dził wiel ką ob ła -
wę z żoł nie rzy 44 dy wi zji SS We st preu sen z
Wiel kich Cheł mów oraz po li cji. Ta lew ski nie był
for mal nie pod po rząd ko wa ny Sza lew skie mu. W
okrą że niu zna la zło się oko ło 66 par ty zan tów.
Od dział Sza lew skie go po sia dał 34 par ty zan tów,
w tym sied miu Ta lew skie go. 

Naj le piej uzbro jo ny był od dział Sza lew skie -
go, któ ry dys po no wał ka ra bi na mi woj sko wy mi,
w tym trze ma ma szy no wy mi. Już o godz. 14-tej
za ata ko wa no bun kier Ta lew skie go. Par ty zan ci
ma jąc sła bo zor ga ni zo wa ną sieć in for ma cyj ną
zo sta li za sko cze ni i zdez o rien to wa ni. Niem cy za -
mknę li w no cy wszyst kie oko licz ne dro gi, wy sta -
wia jąc po ste run ki. Wal cząc w  roz pro sze niu
do pie ro pod wie czór zdo ła li prze drzeć się przez
pier ścień okrą że nia. Z bun kra Ta lew skie go, gdzie

Akcja odbicia partyzanta. Inscenizacja Stowarzyszenia Miłośników Historii „Gryfa Pomorskiego” CIS z Męcikału.
Lubnia, październik 2014.
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znaj do wa ło się 12 par ty zan tów, zgi nę ło 4 par ty -
zan tów,  a po po now nym oto cze niu mię dzy to -
rem a szo są zgi nął jesz cze je den. Zgi nę li: Hu bert
Lan dow ski, Teo fil Ke iser, Al fons Tu rzyń ski. Dal si
trzej par ty zan ci: Ber nard Mi loch, Wła dy sław
Eich mann, Wła dy sław Skwie raw ski wpa dli w rę -
ce Niem ców ży wi w bun krze nr 3. Ber nard
Mi loch i Wła dy sław Skwie raw ski zgi nę li w Stut -
tho fie, a Eich mann zgi nął 29 ma ja 1944 r. w
uciecz ce nad j. Wdzydz kim, kie dy Niem cy zmu -
sza li go do wska za nia bun krów. Au gu styn Ke iser
zgi nął po ty go dniu. Niem cy spro wa dzi li 300 żoł -
nie rzy i po li cjan tów, a stra ty mi mo za sko cze nia
par ty zan tów by ły 7-krot nie wyż sze od strat par -
ty zan tów. Od ma ja do paź dzier ni ka 1943 r. Sza -
lew ski był jed no cze śnie człon kiem „Gry fa” i PAP
a kie dy ten stra cił kon takt z wła dza mi na wią za li
kon takt z Ar mią Kra jo wą. O wstą pie niu do AK
po in for mo wał do wód cę re jo nu Choj ni ce, Ko -
ście rzy na, Sta ro gard Jó ze fa Ku kliń skie go ps
„Młot”, „Sęp”. 29 czerw ca 1944 r. po li cja za sko czy -
ła „So bo la” wraz z trze ma par ty zan ta mi w le śni -
czów ce Tra wi ce. Sza lew ski zo stał cięż ko ran ny.
Uda ło im się wy sko czyć i uciec. Od dru giej po ło -
wy 1944 r. „So bol” nie uczest ni czył w żad nej
więk szej ak cji bo jo wej Gru pa PAP Ja na Sza lew -
skie go do ko na ła ak cji re kwi zy cyj no -od we to wej
w Szym bar ku, gdzie wy róż nił się Le on Hen drych.
Jan Sza lew ski cięż ko ran ny prze by wa w szpi ta -
lach ra dziec kich do 15 czerw ca 1945 r. Po woj -
nie zo stał na uczy cie lem w LO w Ko ście rzy nie.
Aresz to wa ny przez UB przez rok prze by wał w
wię zie niu UB w Gdań sku. Za ła ma ny psy chicz nie
tra fił do Koc bo ro wa. Zgi nął tra gicz nie 4 mar ca
1988 r. w Gdań sku. In spek to ra tem AK choj nic ko -
-tczew skim Jan Sza lew ski kie ro wał w 1944 r. do
cza su ra nie nia w po tycz ce. W kom plek sie le śnym
Lub nia znaj do wa ło się wie le zie mia nek i bun -
krów. Wy mie nić na le ży bun kier w Lub ni nie da -
le ko dwor ca pod sto do łą Jesz ki na 40 osób,
gdzie ukry wa ły się rów nież oso by z Za le sia oraz
pod Lam kiem pod Je żo wą Gó rą, któ ry w okre sie
po wo jen nym upodo ba ła so bie ro dzi na bor su -
cza, jak i bun kry nad Ko rze ni cą czy je zio ra mi.
Nad Ską pem prze by wa li: Fran ci szek Rze piń ski,
Za krzew ski Le on, Jó zef i Fran ci szek, Wła dy sław
Rze piń ski, Ko si kow scy: Ja kub, Jan,          Jó zef, Bro -

ni sław, Wik tor. Jó zef Ko si kow ski z Ko so bud par -
ty zant w „Gry fie Po mor skim”, zgi nął 3.03.1945 r.
nad je zio rem Ską pe w cza sie prze cho dze nia
fron tu.

W nie wy ja śnio nych oko licz no ściach zgi nął
Am bro ży Fe liks Ka szu bow ski ur. 19.11.1909  r.
w Rol bi ku, czło nek „Gry fa Po mor skie go” w od -
dzia le Młyn ki. Am bro ży Ka szu bow ski zgi nął nad
je zio rem Ską pym w bun krze na grun tach Szczę -
sne go 300 m od je zio ra w li sto pa dzie 1944 r. An -
drzej Gą sio row ski w książ ce TOW „Gryf Po mor ski”
str. 296 w związ ku ze spra wą „Ry sia” pi sze: Pró -
bo wa no też póź niej po zba wić ży cia Am bro że go
Ka szu bow skie go i Jó ze fa Mi lo cha. Sio stra Ka szu -
bow skie go Ger tru da Ka szu bow ska w ze zna -
niach z  20 li sto pa da 1945 r. po da je, że w
li sto pa dzie 1944 r. zo stał za mor do wa ny przez
Niem ców bądź przez swo ich współ to wa rzy szy
brat Am bro ży Fe liks Ka szu bow ski. Zwłok nie od -
na le zio no, jak i rów nież nie usta lo no wi no waj -
ców zbrod ni. 

Syl we ster Chmie lec ki 2. syn le śni cze go z Lub -
ni o swo im kon tak cie z „Gry fem Po mor skim”
wspo mi na: Jan Staw ski wy słał mnie do Gru dzią -
dza po amu ni cję do bro ni my śliw skiej i ano dę do
od bior ni ka ra dio we go. W Gru dzią dzu w dro dze
po wrot nej do prze dzia łu we szło ge sta po a pacz ki
by ły u gó ry. Za py ta li ko go to jest – to jest amu ni -
cja do bro ni śru to wej, a dru giej z ano dą nie spraw -
dza li. W  La sko wi cach prze siadł się z ge sta po z
po wro tem do Gru dzią dza. Prze dzwo ni li do Nad le -
śnic twa w Czer sku, nad le śni czy po twier dził. Pu ści -
li, ale mia łem się zgło sić na po li cji w Bru sach, gdzie
spi sa li pro to kół i za wieź li mnie do Choj nic na ge -
sta po, gdzie 10 dni sie dział. Nad le śni czy przy je chał
na kon tro lę, oj ciec ża lił się i nad le śni czy za ła twił
zwol nie nie. Nad le śni czy Rich ter był do bry, uczci wy
czło wiek, żo na by ła Ja pon ką. Chmie lec ki jeź dził też
do Ko ście rzy ny po le ki, a re cep ty wy sta wia ne przez
ukry wa ją ce go się w gru pie Ki nel skie go fel cze ra
Cza piew skie go by ły re ali zo wa ne.

W le śni czów ce Lub nia ukry wa li się przy szli
zię cio wie Syl we stra Chmie lec kie go: Jan Staw ski
i Jan Kie dro wicz od Sza lew skie go. Jan Staw ski le -
śnik za trud nio ny ja ko ob ser wa tor na wie ży prze -
ciw po ża ro wej w okre sie let nim zdą żył, gdy
przy je cha li po nie go zejść z wie ży i skryć się.
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Staw ski po woj nie pra co wał ja ko le śni czy w Kwi -
dzy nie, gdzie w 1946 r. zo stał aresz to wa ny przez
UB i sie dział przez rok w wię zie niu. Gdy dy rek to -
rem LP w Gdań sku zo stał szwa gier Wój to wicz za -
trud nio no go ja ko nad le śni cze go w Ry je wie.

Jan War siń ski ps. „Ja nek” z Lub ni wcie lo ny do
We hr mach tu uciekł do la su i ukry wał się w Ko -
rze ni cy. Dzie ci się wy ga da ły. Niem cy uję li rów -
nież je go sio strę, któ ra do star cza ła żyw ność oraz
ukry wa ją ce go się Jó ze fa Re dzim skie go. Prze wie -
zie ni do wię zie nia w Gdań sku ucie kli. Ko ło No -
wej Karcz my wstą pi li do jed ne go do mu po
żyw ność i tu taj Niem cy na ko niach ich do pa dli.
Każ dy ucie kał w in nym kie run ku. Ka zi mie ra War -
siń ska zła pa na do sta ła się do Stut tho fu, prze ży -
ła. Jan nie umie ją cy pły wać praw do po dob nie
uto nął w rze ce. 

Ak cją zor ga ni zo wa ną na go rą co by ło od bi cie
z aresz tu Woj cie cha War siń skie go z Lub ni. Wła -
dy sław Na pią tek po sa mo oka le cze niu się so dą
kau stycz ną otrzy mał zwol nie nie le kar skie
i z Wtel na po je chał do Lub ni w pierw sze Świę to
Wiel ka noc ne 1944 r. Już w Choj ni cach do wie -
dział się o aresz to wa niu War siń skie go na sta cji
w Lub ni przez La skow skie go. Na pią tek pod szedł
w Bru sach pod areszt, gdzie przez roz bi tą szy bę
War siń ski wo łał: Wie dzą wszyst ko, ra tuj mnie,
w Bru sach bę dę do wtor ku. Na pią tek oznaj mił, iż
przyj dą tej no cy. W Lub ni prze ko nał Cze sła wa
Łu ko wi cza, aby o aresz to wa niu War siń skie go po -
wia do mił ukry wa ją ce go się w le sie sy na. Je śli „Je -
leń” za czął by ze zna wać do szło by do aresz to wań.
W ak cji na po ste ru nek w ce lu od bi cia Woj cie cha
War siń skie go star sze go ognio mi strza z Gru dzią -
dza, ro bot ni ka le śne go w le śnic twie Lub nia, w
cza sie oku pa cji człon ka Gry fa Po mor skie go bra li
udział: Wła dy sław Na pią tek, Ed mund Skwie raw -
ski, Pa weł Roz inek – rzeź nik z Ko ście rzy ny, Mak -
sy mi lian Staw ski, Cze sław Łu ko wicz. Mu sie li
przejść okręż ną dro gą po nad 10 km. Noc by ła
księ ży co wa, śnieg jesz cze nie sta jał. Ma sze ro wa li
je den po śla dach dru gie go. Nie da le ko Brus znaj -
do wał się po li gon SS i ba ra ki woj sko we kę dy
mu sie li prze cho dzić. Na po li go nie woj sko, ale i
osła wio ne Jagd kom man do. Idąc wzdłuż to rów,
a na stęp nie obok tych ba ra ków do szli do Brus.
Pa weł Roz inek zo stał ja ko ubez pie cze nie przy

uli cy Ko ściel nej, Mak sy mi lian Staw ski i Ed mund
Skwie raw ski za ję li sta no wi ska przy ul. Szkol nej
i ul. Cheł mow skiej. Po je dyn czych Niem ców mie li
ter ro ry zo wać, a gdy po ja wi się pa trol strze lać,
aby dać tro chę cza su Łu ko wi czo wi i Na piąt ko wi.
Drzwi do aresz tu i ce li ustą pi ły przed ło mem.
Par ty zan ci wy co fa li się spod aresz tu bie giem. Na
łą kach za Bru sa mi Staw ski upadł ze zmę cze nia
(po strze lo ny wcze śniej przy prze pra wie przez
Brdę). Do szli aż pod Le śno i skrę ci li pod Lub nię.
Szli ze 100 m rze ką, sy pa li ta ba kę, że by psy tra -
ci ły trop. Po przej ściu oko ło 20 km do szli do jed -
ne go z  bun krów w le sie przy je zio rze Kły.
Straż ni cy do pie ro ra no za uwa ży li, że ce la jest pu -
sta. W Bru sach za czę ło się sza leń stwo. 

Jan Kla man ps. „Lu dwik” na uczy ciel w Ry tlu i
Głów cze wi cach uciekł z nie wo li nie miec kiej
w grud niu 1940 r. Wstą pił do „Gry fa Po mor skie -
go”, zło żył przy się gę na rę ce ks. Wry czy „Ra wy -
cza”. Do wód cą był Szo stak, uczy li się wte dy
kon spi ra cji. 6 czerw ca 1941 r. przy wieź li dru ka -
ren kę z Czer ska po Ze mce, na któ rej po ukry ciu
w Ja strzę biu Lu dwik Kos sak Głów czew ski dru ko -
wał Głos Ser ca Pol skie go aż do ma ja 1943 r.

Niem cy wpa dli na trop Ra wy cza i Lu dwi ka,
mu sie li więc z ludź mi zejść do pod zie mia po
aresz to wa niu żo ny le śni cze go z Głu che go Bo ru
Ma rii Ki nel skiej 3 ma ja 1943 r. Do gru py na le że -
li: An to ni Pe pliń ski ps. „Si wy” z Wie la; Le onard
Brze ziń ski ps. „Mi łek” na uczy ciel z Wie la; Le onard
Za lew ski rol nik z Kar si na; Jan Do bek ps. „Ja ni na”
z Po pów ki; Sta ni sław Po ci no cha ps. „Maks” ko ło -
dziej z Byd gosz czy; Am bro ży Ma słow ski z Ra du -
nia, uciekł z wię zie nia; Zbi gniew Łu ka sie wicz z
Brus, stu dent; Jan Kie drow ski z Wie la; łącz ni cy
Waż ny i Sy nak – rol ni cy z Kar si na; Ro man Kie -
drow ski – mły narz z Lam ka; Jan Dzien wisz, rol -
nik z Ra du nia; dwóch Fran cu zów zbie głych w
1943 r. z Za le sia pseu do ni my od miej sco wo ści
po cho dze nia „Gre no ble” i „Amiens”; Jó zef, żoł -
nierz z Ju go sła wii tak że w 1943 r. z Za le sia.

Zbi gniew Łu ka sie wicz w 1940 r. dzia łał w
Gdy ni z sza lo ną od wagą. Spe cja li zo wał się
we wła ma niach do pry wat nych miesz kań po li -
cjan tów na Wy brze żu. Zdo był kil ka ka ra bi nów
i kil ka na ście pi sto le tów. Niem cy wpa dli na je go
trop i wy wie si li za nim li sty goń cze.
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ode rwa niu się od po ści gu no co wa li w Głów cze -
wi cach, skąd już wcze śniej wy wie zio no miesz -
kań ców. Na stęp ne go dnia po szli do Ka szu by,
gdzie na szli na war tow ni ka SS ra niąc go. Roz po -
czę ła się strze la ni na. Roz pro szy li się w kie run ku
na Asmus – Cheł my. Co fa li się na Po krzyw no nad
Ko so bud nem. Prze pra wi li się przez Brdę, ran ny
zo stał Mak sy mi lian Staw ski. Przedar li się przez
szo sę, a ra no wy stą pi ła od wilż i szczę śli wie do -
tar li do bun kra w Dą bro wie. Łu ka sie wi cza wio -
sną pro wa dzi li na uprzę ży, aby wska zał bun kry.
Zo stał za mor do wa ny. Po aresz to wa niu Łu ka sie -
wi cza za czę to zmie niać bun kry gdzie prze by wał.
Z po wo du wiel kie go ter ro ru i kło po tów z uzy -
ska niem żyw no ści ro ze szli się. „Lu dwik” z dzie -
wię cio ma par ty zan ta mi udał się nad Mło si no.

W stycz niu 1945 r. od by ło się wiel kie po lo wa -
nie w re jo nie Mo to wę że – Jo ni ny – Sy con ka.
Dwaj Fran cu zi usły sze li sy gnał trąb ki ozna cza ją -
cy ko niec po lo wa nia, trę bacz stał na bun krze.
Zdez o rien to wa ni strze li li do trę ba cza, do szło do
strze la ni ny. Fran cuz po cho dził z Gre no ble i tak
na zy wa ny zo stał ran ny. Ucie ka li, po zo sta wia jąc
śla dy, do Lub ni. W no cy do tar li do obo ry Mi -
szew skich, gdzie póź niej po spro wa dze niu psów
zo sta li wy tro pie ni i ra no przy ata ku Niem ców
i pró bie uciecz ki za bi ci 7 stycz nia 1945 r.

Jan Ze non Kla man „Lu dwik” do wód ca gru py
sztur mo wej TOW „Gryf Po mor ski” a na stęp nie
AK. W mar cu 1945 r. unik nął aresz to wa nia i po -
wró cił do pra cy ja ko na uczy ciel w Sła wę ci nie i
Nie ży wię ciu. W ma ju 1946 r. zo stał aresz to wa ny
przez UB w Choj ni cach. Ska za ny na 6 lat wię zie -
nia za dzia łal ność w „Gry fie” i AK, a po woj nie w
WiN. Wy rok od sia dy wał we Wron kach skąd dzię -
ki amne stii zo stał zwol nio ny po trzech la tach.
Przez trzy la ta miał za kaz pra cy w szkol nic twie.
Pra co wał przy za ła dun ku drew na na skład ni cy
przy sta cji w Lub ni. Do pie ro w 1954 r. po wró cił
do pra cy w szkol nic twie.

Li te ra tu ra:
Gą sio row ski A., Stey er K., Taj na Or ga ni za cja Woj sko wa „Gryf Po -
mor ski”, Gdańsk 2010
Szcze pań ski k. (oprac.), W mro ku no cy: z lat oku pa cji na zie mi
choj nic kiej 1939-1945, Choj ni ce 1986

Pod ko niec 1942 r. par ty zan ci roz po czy na ją
bu do wę schro nów: nr 1 w re jo nie le śni czów ki Li -
stew ka po mię dzy ka na łem, a rze ką Nie chwaszcz
na za chód od to ru ko le jo we go pod Za mość; nr
2 w Choj nie Wiel go szo wej na wschód od je zio ra
Brzeź no pod Cheł mi ca mi; nr 3, 4 i 5 nad je zio rem
Mo to wę że, w re jo nie Po pów ki. By ły to so lid ne
bun kry bu do wa ne sys te mem ra mo wym z wej -
ściem z wo dy od je zio ra. Do koń ca nie zo sta ły
od kry te. Bun kier nr 6 znaj do wał się ko ło Dą bro -
wy pod Wie lem.

Jak po da je Sa dow ski je sie nią 1943 r. wcze -
snym ran kiem za sko czy li przy szo sie Lub nia –
Wie le  ko ło Sza ble wa ośmio oso bo wy pa trol SS.
Wszy scy po le gli, a par ty zan ci zdo by li broń i
mun du ry, 3 pm, 6 ka ra bi nów i tyl ko dwa gra na -
ty ręcz ne. We dług mo ich uzy ska nych in for ma cji
pi ja ni SS -ma ni wra ca li sa mo cho dem z Czer ska i
przy zjeź dzie z gór ki do Wie la ude rzy li w drze wo
i wszy scy zgi nę li. W mar cu 1943 r. pod do wódz -
twem Ja na Kla ma na od bi ja ją aresz to wa nych
człon ków AK Jó ze fa Ro ga lę i Ża li kow skie go z
Kar si na i in nych z po ste run ku po li cji w Wie lu.

O zor ga ni zo wa nej ak cji na ofi ce ra do jeż dża -
ją ce go z Gdań ska w 1943 r. co ty dzień do Wie la
opo wie dział Wł. Pie chow ski z Głów cze wic. Gru -
pa „Lu dwi ka” w le sie za Lub nią zor ga ni zo wa ła na
te go ge sta pow ca za sadz kę. Po za trzy ma niu zli -
kwi do wa li ge sta pow ca, a sa mo chód za bra li do
Głów cze wic i scho wa li go w sto gu Kóz ki. Po wy -
wie zie niu go spo da rza do Po tu lic sa mo chód
prze cią gnę li do Wy soc kie go. W tym cza sie prze -
jeż dżał przez Głów cze wi ce pa trol, któ ry za trzy -
mał się w re stau ra cji. Sa mo chód scho wa no w
sto do le i przy kry to. Za uwa ży ły go dzie ci Mat t -
mi le ra, któ ry zgło sił to w Wiel kich Cheł mach.
Wła dze nie za in te re so wa ły się szcze gól nie tym
sa mo cho dem, tyl ko go za bra ły. Po kil ku la tach
w okre sie grzy bo bra nia sły sza łem, że od kry to ja -
kieś zwło ki.

Do wy mu szo nej po tycz ki do szło w lu tym
1944 r., gdy po kra dzie ży świ ni u Volks deut scha
SL, ten zgło sił kra dzież na po li cji. Zor ga ni zo wa -
no po ścig. War tow nik za póź no za uwa żył po ścig,
do pie ro w od le gło ści 50 m od bun kra. Wszy scy
wy szli z bun kra i ode rwa li się od wro ga, je dy nie
Zbi gniew Łu ka sie wicz ran ny zo stał uję ty. Po



• 2014 zima • Ziemia Zaborska • 74

Krzysz tof Gra dow ski 

Tra ge dia Ży dó wek w Le śnie 
II woj na świa to wa nie bez po wo du jest naj -

więk szą tra ge dią XX wie ku. Tra ge dią, któ ra do -
tknę ła każ dą pol ską ro dzi nę. I nie tyl ko. Pol ska
by ła are ną eks ter mi na cji in nych na ro do wo ści
ów cze snej Eu ro py. Gmi na Bru sy tak że by ła te re -
nem, na któ rym roz gry wa ły się owe ludz kie  nie -
szczę ścia. Dla te go też war to za po znać się z tą
hi sto rią. Do ty czy ona m.in. tra ge dii Ży dó wek za -
mor do wa nych w Le śnie. W „Hi sto rii Brus i oko li -
cy” , na stro nie 692, czy ta my tyl ko: 

Naj bar dziej tra gicz ny był los Ży dó wek z fi lii
obo zu w Stut tho fie. Kil ka dzie siąt z nich, w więk -
szo ści w sta nie zdro wia nie na da ją cym się do
pie szej wę drów ki, zo sta ło prze wie zio nych na te -
ren go spo dar stwa Ste fa na Du ra jew skie go w Le -
śnie, opu sto sza łe go, gdyż go spo da rze zo sta li
wcze śniej wy sie dle ni. Tu taj każ da z nich otrzy -
ma ła strzał w tył gło wy, zwło ki ob la no ben zy ną
i pod pa lo no wraz z za bu do wa nia mi go spo dar -
czy mi. I ty le o naj więk szej tra ge dii II woj ny świa -
to wej na te re nie na szej gmi ny. Są jed nak źró dła

opi su ją ce te wy da rze nia. Na ich pod sta wie
przed sta wia my w szer szym kon tek ście tę ma sa -
krę. Ni niej szy ar ty kuł nie ma ce lu usys te ma ty zo -
wa nia da nych. Nie roz strzy ga, czy by ło tak czy
ina czej. Ar ty kuł ma na ce lu przy bli że nie tej hi sto -
rii przede wszyst kim mło de mu po ko le niu, a
przy po mnie niu star szym. 

Nie bę dę tu przy bli żać szcze gó ło wej hi sto rii
obo zu w Dzie mia nach, gdzie za czy na się ta hi -
sto ria. Nie bę dę też przy bli żać hi sto rii obo zu w
sa mych Bru sach (to te mat na in ny ar ty kuł). Jed -
nak na le ży tu nie któ re fak ty przed sta wić, by na -
kre ślić tło wy da rzeń.

Wcze sną wio sną 1943 r. Niem cy roz po czę li
bu do wę po li go nu szko le nio we go (SS -Trup -
penübung splatz We st preus sen) na te re nach po -
wia tu choj nic kie go i ko ścier skie go. Głów ny mi
ośrod ka mi bu do wy by ły Bru sy i Dzie mia ny. W
Bru sach mie ści ła się głów na sie dzi ba władz nad -
zo ru ją cych bu do wę  po li go nu. Tu też mie ścił się
obóz pra cy (Aus se nar be it sla ger Bruss). Na to -
miast w Dzie mia nach po wstał obóz (Außen kom -
man do Bruss -So phien wal de)  dla więź niów
pra cu ją cych przy bu do wie po li go nu. Z cza sem
obóz w Bru sach i Dzie mia nach sta ły się po do bo -
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zem obo zu w Sztu to fie. Więź nio wie spro wa dza -
ni by li do pra cy głów nie z obo zu ma cie rzy ste go
w Sztu to fie. Pod ko niec sierp nia 1944 r. trans port
oko ło 500 ko biet na ro do wo ści ży dow skiej przy -
był do obo zu So phien wal de. Miesz ka ły w okrop -
nych wa run kach by to wych i sa ni tar nych.
Pra co wa ły one nie za leż nie od po go dy, cięż ko fi -
zycz nie, gdyż nie ist niał po dział pra cy ze wzglę -
du na płeć i po rę dnia. Jed nak lo sy woj ny, a tym
sa mym obo zu, po to czy ły się nie tak jak się spo -
dzie wał oku pant. W 1945 r. (w stycz niu i lu tym)
roz po czę ła się ewa ku acja więź niów w obo zie
ma cie rzy stym jak i w po do bo zach. Ak cja mia ła
być prze pro wa dzo na szyb ko i nie zo sta wia ją ca
żad nych śla dów. Gru pa owych kil ku set więź nia -
rek ży dow skich wy ma sze ro wa ła w kie run ku By -
to wa. Prze trwa ło po nad 300 ko biet. Jed nak
część ży dó wek po zo sta ło w obo zie w So phien -
wal de. By ły to te, któ re nie by ły zdol ne z po wo -
du cho rób do mar szu w zi mo wych wa run kach.
Wy wie zio no je za Le śno i za mor do wa no. 

W ar chi wach Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia
Zbrod ni Hi tle row skich w Byd gosz czy od na leźć
moż na bar dzo cie ka we i ob szer ne spra woz da nie
(z 20 grud nia 1970 r.) w spra wie mor du w Le śnie.
Ze spra woz da nia wy ła nia się ca ło ścio wy ob raz
oko licz no ści opi sy wa nej tra ge dii. Oto naj waż -
niej sze frag men ty:
„…Część wsi Le śno, tzw. Wy bu do wa nie po ło żo ne
jest 2-3 ki lo me try od wła ści wej wsi, oto czo ne z jed -
nej stro ny ba gna mi, a od stro ny wschod niej, w kie -
run ku wsi Za le sie i Lub nia, pa gór ka mi. W�tej�wsi

Le�śno�znaj�du�je�się�go�spo�dar�-
stwo� rol�ni�ka� Ste�fa�na
Du�ra�jew�skie�go,�w�któ�re�go�za�-
bu�do�wa�niach�zbrod�nie�te�po�-
peł�nio�no. W tym okre sie
ni ko go z miesz kań ców go spo -
dar stwa nie by ło, al bo wiem ca -
la ro dzi na zo sta ła kil ka
mie się cy te mu wy sie dlo na […]
W Le śnie – w okre sie od la ta
1944 r. – w czę ści zwa nej „Wy -
bu do wa niem” znaj do wa ły się 2
obo zy pra cy. Je den, za ło żo ny w
opusz czo nym go spo dar stwie
skła dał się z ko biet w licz bie

oko ło 70 i 12 chłop ców prze trans por to wa nych z
obo zu po tu lic kie go, a dru gi z miesz kań ców War -
sza wy zor ga ni zo wa ny zo stał w bu dyn kach rol ni -
ka Le ona Mol skie go. Wszy scy miesz kań cy tych
dwóch obo zów za trud nie ni by li przy pra cach pro -
wa dzo nych przez nie miec ką fir mę bu dow la ną Kar -
la Oester le, ma ją cą swo je biu ro w go spo dar stwie
Fry mar ków, w Le śnie wy bu do wa niu. Kuch nia obo -
zo wa dla ko biet z Po tu lic znaj do wa ła się w za bu -
do wa niach Sment ka. […] Wsią od le głą od Le śna o
kil ka na ście ki lo me trów, po ło żo ną już w pół noc -
nym po wie cie ko ścier skim – są Dzie mia ny. Ta miej -
sco wość w istot ny spo sób wplą ta na jest w hi sto rię
roz pru wa ją cych się w Le śnie wy pad ków. […] Dzie -
mia ny by ły sie dzi bą kie row nic twa bu dow la ne go
pro jek to wa ne go pla cu ćwi czeń. Wia�do�mość�o�po�-
twor�nej�zbrod�ni�w�Le�śnie�zna�na�by�ła�miesz�kań�-
com� Le�śna� jesz�cze� te�go� sa�me�go� dnia� […],� a
nie�któ�rzy�z�nich�by�li�na�wet�ob�ser�wa�to�ra�mi�bez�-
po�śred�ni�mi�do�ko�ny�wa�nej�rze�zi.�Wie dzia ły o tym
rów nież wła dze. Już we wrze śniu 1945 ro ku słu -
cha no w gmi nie Le śno świad ka Mi cha ła Szy cę. W
książ ce „Choj ni ce w la tach 1939-1945” wy da nej w
1947 ro ku jest wzmian ka (str.5)  o spa le niu oko ło
200 osób w sto do le Du ra jew skie go w Le śnie. Mi mo
to po stę po wa nia kar ne go nie wsz czy na no, gro bu
nie otwar to. Po mor do wa ne, a na stęp nie spa lo ne
zwło ki ko biet spo czy wa ły w do le za bu dyn kiem do
dnia 5 kwiet nia 1968 r. Te go dnia do pie ro, na zle -
ce nie ko goś z Pre zy dium Wo jew. Ra dy Na ro do wej
w Byd gosz czy, do ko na no otwar cia gro bu. Czyn no -
ści tej do ko nał Cze sław Ba ran, ów cze sny kie row -
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po mor do wa nych le karz nie usta lił. Na pod sta wie
jed nak te go, że ko ści by ły drob ne, do szedł do wnio -
sku, że są to czasz ki ko biet lub osób nie w peł ni
jesz cze roz wi nię tych fi zycz nie. Na to sa mo wska -
zu ją ma łe roz mia ry obu wia i czę ści róż nych tka nin,
czę ścio wo z ko ca, na któ rych brak kie sze ni, dziu rek
do gu zi ków, rę ka wów, koł nie rzy, co prze ma wia za
tym, że by ły to praw do po dob nie czę ści su kien. […
] Za pach i śla dy smo ły, nad pa lo ne ko ści wska zu ją,
że zwło ki pa lo no przy uży ciu smo ły. 
[…] Wie lu świad ków umar ło, u in nych za tar ły się
w pa mię ci wspo mnie nia te go dnia, trud no od róż -
nić, co jest praw dą, a co wy two rem wy obraź ni i
pro duk tem za słu cha nych wia do mo ści, po da wa -
nych, ja ko wła sne prze ży cia. 

Nie bez zna cze nia dla prób usta le nia sta nu fak -
tycz ne go jest po ło że nie go spo dar stwa Ste fa na Du -
ra jew skie go, miej sca zbrod ni. […]  We dług ze znań
Szcze pań skich, Szy cy, Kie dro wi czów, sa mo cho dy
z ko bie ta mi jak i z becz ka mi prze jeż dża ły obok ich
go spo dar stwa i za jeż dża ły na po dwó rze Du ra jew -
skich. […] Naj bliż sza praw dy jest wer sja, że sa mo -
cho dy przy by ły z ludź mi z kie run ku Lub ni, a co za
tym idzie, ich punk tem wyj ścio wym mo gły być
Dzie mia ny a po śred nio Or lik. Upo rczy wie krą żą ce
od po cząt ku  po gło ski , że za mor do wa ne zo sta ły
ko bie ty (ży dów ki) z Dzie mian mo że być praw dzi -
wa. Fakt, że po jazd z ko bie ta mi przy je chał naj -
mniej wy god ną  i naj dłuż szą dro gą moż na
wy tłu ma czyć nie zna jo mo ścią dro gi ze stro ny kie -
row cy. Do ta kich wnio sków na le ży dojść w opar -
ciu o ze zna nia świad ka Bo le sła wa Brze ziń skie go,
bry ga dzi sty w fir mie Oester le, za trud nio ne go w Le -
śnie od 1 ma ja 1944 r. oraz świad ka  Kle men sa
Gem by. 

Brze ziń ski łącz nie z in ny mi ro bot ni ka mi jak i ko -
bie ta mi z obo zu po tu lic kie go oraz oko ło 50 męż -
czy zna mi miesz kał po cząt ko wo w ba ra kach
po sta wio nych w le sie w po bli żu bu do wa nej szo sy
z Le śna do Cza pie wic, z dru giej stro ny je zio ra – kie -
run ku Lub nia – Le śno. Je sie nią 1944 r. woj sko SS
za bra ło ba ra ki, a miesz kań ców ich prze nie sio no do
Le śna -Wy bu do wa nie. Ko bie ty umiesz czo no w go -
spo dar stwie wy sie dlo ne go Fajt ka, męż czyzn w in -
nym. Brze ziń ski miesz kał przez kil ka dni u
Fry mar ka, Jesz cze kró cej u Szcze pań skie go, są sia -
da Du ra jew skie go, a w koń cu u Mi cha ła Szy cy, są -

nik wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej Prez. PRN w
Choj ni cach, bez udzia łu le ka rza, bez spo rzą dze nia
opi su te go, co w gro bie zna le zio no [..], bez udzia łu
sę dzie go czy pro ku ra to ra.. Je dy nym do wo dem
urzę do wym tej czyn no ści jest „no tat ka służ bo wa”,
w któ rej od no to wa no, że „…wy do by to wg sza cun -
ku obec nych (2 przedst. Pre zy dium PRN; ko men -
dant po ste run ku, insp. sa ni tar ny) szcząt ki 56
zwłok, praw do po dob nie przed po cho wa niem spa -
lo nych” oraz, że „szcząt ki zło żo ne zo sta ły do
dwóch tru mien i po cho wa ne na cmen ta rzu O.P. w
Choj ni cach.” Wie le nie wąt pli wie cen ne go ma te ria -
łu do wo do we go za prze pasz czo no. Dla ura to wa -
nia choć by je go czę ści do ko na no w dniu 6
paź dzier ni ka 1970 ro ku po now ne go otwar cia pier -
wot ne go miej sca za ko pa nia szcząt ków li cząc na
to, że nie wszyst ko wy do by to. Przy pusz cze nie oka -
za ło się słusz ne. Już�po�pierw�szych�ło�pa�tach�wy�-
rzu�co�nej�zie�mi�na�tra�fio�no�na�głę�bo�ko�ści�60�cm
na�pierw�sze�ko�ści,�któ�re�obec�ny�przy�tej�czyn�no�-
ści�–�bie�gły�le�karz�stwier�dził,�okre�ślił�ja�ko�ko�ści
ludz�kie.�By�ły�to�ko�ści�że�ber,�mied�ni�cy,�ko�ści�ra�-
mie�nio�wych.�Na�dal�szej�głę�bo�ko�ści�zna�le�zio�no
czasz�ki,�wie�le�ko�ści�udo�wych,�kęp�ki�wło�sów�oraz
nie�na�ru�szo�ne�w� to�ku�po�przed�niej� eks�hu�ma�cji
zwło�ki�3�osób.�Ko�ści�jed�ne�go�tu�ło�wia�znaj�do�wa�-
ły�się�z�nie�od�łą�czo�ny�mi�że�bra�mi,�wszyst�ko�przy�-
kle�jo�ne� do� opa�lo�nej� de�ski.� Wśród� szcząt�ków
zwłok�by�ło�kil�ka�kub�ków�bla�sza�nych�i�fa�jan�so�-
wych,�nóż,�kil�ka�ży�łek,�mi�sa�fa�jan�so�wa,�brzy�twa
z�czę�ścio�wo�spa�lo�ną�okład�ką,�gór�ną�pro�te�zę�do
zę�bów�nad�pa�lo�ną,�ba�gnet�i�po�chwę�do�nie�go.
Wie�le�bu�tów�o�drew�nia�nych�i�skó�rza�nych�po�de�-
szwach.�W�nie�któ�rych�tkwi�ły�jesz�cze�ko�ści�no�gi.
Kil�ka�na�ście�czę�ści�gru�be�go�ma�te�ria�łu.�Wszyst�kie
wy�do�by�te�z�zie�mi�przed�mio�ty�unu�rza�ne�w�bło�cie
po�wsta�łym�na�sku�tek�zbie�ra�ją�cej�się�pod�skór�nej
wo�dy.�Wszyst�ko�–�przed�miot�i�zie�mia�–�prze�siąk�-
nię�te�sil�nym�za�pa�chem�smo�ły.�Wy�do�by�te�ko�ści,
jak�i�czę�ści�ubra�nia�i�rze�czy�co�dzien�ne�go�użyt�ku
pod�da�no�oglę�dzi�nom.�Bio�rąc�pod�uwa�gę�mię�dzy
in�ny�mi�ilość�39�ko�ści�udo�wych�–�stwier�dzo�no,�że
po�zo�sta�wio�no�w�zie�mi�szcząt�ki�co�naj�mniej�20
osób. Na wy do by tych ko ściach, a zwłasz cza czasz -
kach nie stwier dzo no śla dów dzia ła nia po ci sków,
co nie świad czy, że ich nie by ło kie dyś, gdyż czasz -
ki, zwłasz cza po kry wy, już się roz pa dły. Płci osób
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sia da Szcze pań skie go. 
Da ty nie usta lo nej, w pierw szych dniach lu te go

1945 Brze ziń ski uj rzał sa mo chód, za ła do wa ny
becz ka mi prze jeż dża ją cy obok Szy cy w kie run ku
za bu do wań Ste fa na Du ra jew skie go i któ ry wje chał
na je go po dwó rze […]. Na stęp ne go dnia świa dek
Brze ziń ski po szedł do ry ba ka El za now skie go, aby
za po znać się z naj śwież szy mi wia do mo ścia mi uzy -
ska ny mi z po ta jem ne go ra dia. Przed godz. 10 przy -
szedł miej sco wy li sto nosz, któ re go na zwi ska już
nie pa mię ta i po wie dział te sło wa: „wy tu taj nic nie
ro bi cie, a do was jesz cze wio zą ko bie ty”.  Miał to
być sa mo chód z przy czep ką. Wy ra zy „do Was”
ozna cza ły biu ro Fry mar ka, gdzie mie ści ło się biu -
ro fir my Oester le. Brze ziń ski za cie ka wio ny wyj rzał,
ale sa mo cho du już nie by ło. Po szedł prze to w stro -
nę za bu do wań Fry mar ka i bę dąc ko ło Sment ka
spo strzegł sa mo chód obok za bu do wań Du ra jew -
skie go. Na prze łaj po szedł więc do swe go do mu, do
Szy cy. Oko licz no ści prze jaz du nie wąt pli wie te go
sa me go sa mo cho du opi su je świa dek Kle mens
Gem ba, miesz ka niec Le śna, za trud nio ny przed
woj ną w cha rak te rze ad mi ni stra to ra u miej sco we -
go wła ści cie la ma jąt ku. Gem ba twier dzi, że o
zbrod ni u Du ra jew skie go sły szał, a z wła snej ob ser -
wa cji wie tyl ko to, że wi dział w Le śnie sa mo chód z

ko bie ta mi, al bo wiem kie row ca tu taj za trzy mał się
i py tał się go do kąd pro wa dzą dro gi. Po jazd ów
przy je chał z kie run ku Lub ni i za trzy mał się przy
szo sie do Cza pie wic. Po zo rien to wa niu się w te re -
nie, kie row ca za wró cił i po je chał w kie run ku ko -
ścio ła w Le śnie, a więc w kie run ku Lub ni i znik nął
mu we wsi z oczu. W kie run ku, w któ rym sa mo -
chód za wró cił, jest dro ga wio dą ca do Le śna Wyb.,
a więc tam gdzie miesz kał Du ra jew ski.

Ist�nie�ją�tak�że�po�waż�ne�róż�ni�ce�co�do�ilości�za�-
mor�do�wa�nych�osób.�Wy�mie�nia�się�licz�bę�od�60
do�200�osób. Tę ostat nią cy frę po da je wspo mnia -
ne już opra co wa nie do ty czą ce zbrod ni nie miec -
kich w po wie cie choj nic kim („Choj ni ce 1939-1945”,
str. 5). Wy da je się jed nak , że cy fra niż sza jest bliż -
sza praw dy choć praw do po dob nie za ni żo na. Dwie
eks hu ma cje z te go sa me go miej sca nie ste ty nie da -
ły od po wie dzi na to py ta nie, gdyż przy pierw szej z
tych czyn no ści po trak to wa no to za gad nie nie tyl -
ko mar gi ne so wo.  Stąd sza cun ko wa ilość 56
szcząt ków zwłok mo że na su nąć wie le wąt pli wo ści
co do ści sło ści cy fry. Z dru giej jed nak stro ny pa mię -
tać na le ży, że zwło ki pa lo no przez 3 dni, a więc
wie le z nich mo gło ulec cał ko wi te mu spo pie le niu.
Świa dek Du ra jew ski ze zna je, iż po po wro cie do Le -
śna w 1945 ro ku od krył pod zwa li skiem ce gieł z

Rysunek przedstawia ówczesne zabudowania gospodarstwa Stefana Durajewskiego w Leśno-Wybudowanie.
Autor: Edmund Chełmowski.
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i pod pa lo no. Czar ny słup dy mu przez 3 dni uno sił
się nad za bu do wa nia mi Du ra jew skich. Część
zwłok spa lo no na po dwó rzu. Po kil ku dniach żoł -
nie rze nie miec cy nie do pa lo ne szcząt ki za ko pa li w
do le wy ko pa nym za bu dyn kiem, w któ rym zbrod -
ni do ko na no. Na grób zwa lo no mu ry spa lo ne go
bu dyn ku. 

Za nim ob la no zwło ki smo łą przy szedł do go -
spo da rza Szy cy żoł nierz – wach man z Le śna i po -
ży czył sie kie rę, któ rą, jak się póź niej oka za ło uży to
do roz bi ja nia be czek na co wska zy wa ły śla dy cięć.
Po dob nie ubra ny Nie miec przy szedł z in nym żoł -
nie rzem w płasz czu do sza ła su po bu do wa ne go w
po bli skim le sie, w któ rym za miesz ki wa ły świad ko -
wie Stolt ma no wa i jej sio stra Or li kow ska. Stolt ma -
no wa twier dzi, że� żoł�nierz� bez� mun�du�ru� miał
po�bru�dzo�ne�rę�ce�smo�łą�i�krwią.

Kim by ły za mor do wa ne ko bie ty, ja kiej na ro do -
wo ści, skąd po cho dzi ły – w to ku śledz twa nie zdo -
ła no wy ja śnić. Twier dze nie, że by ły Ży dów ka mi, że
po cho dzi ły z Dzie mian pow. ko ścier skie go jest
praw do po dob ne, ale wy da je się, że za gad nie nie to
po zo sta nie za wsze tyl ko w sfe rze praw do po do -
bień stwa. Jed no nie ule ga wąt pli wo ści; nie by ły Po -
lka mi z obo zu w Le śnie, jak to nie któ rzy
przy pusz cza li. […] Nie mniej jed nak nie któ re fak ty
wska zu ją, że ko bie ty istot nie mo gły być Ży dów ka -
mi z Dzie mian. {…] Nie wy ja śnio no też kim był żoł -
nierz, któ ry speł nił, je że li nie je dy ną to co naj mniej
głów ną ro lą zbrod nia rza, jak rów nież kim by li po -
moc ni cy w mun du rach woj sko wych, znaj du ją cych
się na po dwó rzu Du ra jew skich, jak i wresz cie ota -
cza ją cy z pew nej od le gło ści miej sce zbrod ni. […] 

Naj wię cej po dej rzeń skie ro wa nych jest na pod -
ofi ce ra nie miec kie go peł nią ce go funk cję do wód cy
za ło gi war tow ni czej obo zu ko bie ce go i mę skie go
w Le śnie -Wy bu do wa niu.

Za ło ga skła da ła się z Niem ców ru muń skich,
nie któ rzy twier dzą, że i wę gier skich. Do wód ca ich
miał na zy wać się Schrec kling i po cho dzić z Ber li -
na. Był to męż czy zna wzro stu śred nie go, szczu pły,
lat po nad 40, w stop niu ”feld fe bla”, z ozna ka mi SS.
Zgod ny opis je go oso by po da je dwóch świad ków;
Fa bi szak oraz Brze ziń ski. Ten że „Schrec kling” we -
dług Fa bi sza ka miał znaj do wać się na fo to gra fii,
kto rą po ka zy wal mu ja kiś ko le jarz z Lub ni. Fo to -
gra fia rze ko mo przed sta wia ła gru pę ko biet na tle

oba lo nych mu rów, szcząt ki spa lo nych ciał, ko ści,
cza szek. Reszt ki te za ko pał na po lu. Wy ni ka z po -
wyż sze go, że lu dzi spa lo no wię cej ani że li po zo sta -
łe po nich śla dy wy ka zu ją. 

Na ocz ny mi świad ka mi do ko na nej zbrod ni by -
ło wie le osób. Z bu dyn ków sto ją cych w naj bliż szym
są siedz twie ob ser wo wa li roz gry wa ją ce się sce ny u
Du ra jew skich, wspo mnia ni Mi chał Szy ca i Mi chał
Szcze pań ski. Ze sto do ły ob ser wo wa li jej prze bieg
pa sier bo wie Szcze pań skie go, Sta ni sław i Edward
Kie dro wi czo wie. Ra zem z Szy cą był świad kiem bry -
ga dzi sta Bo le sław Brze ziń ski.
W po bli żu za bu do wań Du ra jew skich zna lazł się li -
sto nosz Sie rac ki i rol nik Dol ny (oby dwaj zmar li –
nie prze słu cha no) i o swo ich spo strze że niach po -
in for mo wa li Stolt ma no wą w sza ła sie, ra dząc jej i
sio strze, aby ucie ka ły, gdyż i one mo gą być za mor -
do wa ne.

We�dług�ze�znań�świad�ków�prze�bieg�zbrod�ni
był�na�stę�pu�ją�cy: Dnia 8 lu te go 1945 ro ku za pa dał
już wie czór, gdy obok za bu do wań Szcze pań skich
przy je chał sa mo chód z za pa lo ny mi świa tła mi i za -
trzy mał się na po dwó rzu Du ra jew skich. Jed ni
świad ko wie te go sa me go dnia, dru dzy na stęp ne -
go dnia stwier dzi li na ocz nie, że na po dwó rzu le ży
20 be czek smo ły, przy czym zda niem nie któ rych w
czę ści be czek by ła ben zy na względ nie ja kieś ole je.
Na stęp ne go dnia, a by ło to oko ło po łu dnia dnia 9
lu te go 1945 ro ku przy wie zio no sa mo cho dem czy
sa mo cho da mi kil ka dzie siąt ko biet. Pod czas gdy
usta wia no je na po dwó rzu, żoł nie rze nie miec cy w
licz bie 5-6 coś pi li. Na stęp nie je den z nich bez mun -
du ru z za ka sa ny mi rę ka wa mi, z pi sto le tem w rę ku
przy stą pił do mor du (nie któ rzy twier dzą, że strze -
la ło kil ku żoł nie rzy). Ko biety do pro wa dza no do
jed nej czę ści bu dyn ku, w któ rej znaj do wa ła się
kuch nia go spo dar cza, gdzie ów żoł nierz (czy żoł -
nie rze) strza łem pi sto le to wym do ko ny wał zbrod -
ni. Ko bie ty do pro wa dza no z po dwó rza względ nie
z są sied nie go po miesz cze nia te go sa me go bu dyn -
ku. Zda rzy ło się, że jed na z ko biet ucie ka ła z po -
dwó rza, bez tru du jed nak zo sta ła przez te go
sa me go żoł nie rza schwy ta na, i po wle czo na na po -
dwó rze i za mor do wa na. W koń co wej fa zie, resz tę
ko biet za strze lo no na po dwó rzu. 

Stos tru pów w bu dyn ku ob la no na stęp nie pły -
na mi przy wie zio ny mi w becz kach, po kry to trzci ną
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mu ru z rę ka mi za ło żo ny mi na kar ku, a za nimi żoł -
nie rze z ka ra bi na mi w rę ku; obok nich, bez bro ni,
stał ów „Schrec kling”. Ani fo to gra fii ani ko le ja rza
nie od szu ka no. Brze ziń ski znał „Schrec klin ga”  z wi -
dze nia bar dzo do brze. Był to je go zda niem je dy ny
żoł nierz, któ ry nie był zmie nio ny w prze ci wień stwie
do resz ty za ło gi pod le ga ją cej czę stym wy mia nom
na co raz to star szych wie kiem żoł nie rzy. Imie nia
je go nie  znamy. Brze�ziń�ski�ze�zna�je,�że�wpraw�dzie
„Schrec�klin�ga”�nie�roz�po�znał,�ja�ko�te�go,�któ�ry
strze�lał�do�ko�biet,�lecz�twier�dzi,�Że�Mi�chał�Szy�ca
oświad�czył�mu,�iż�tym�któ�ry�strze�lał�i�przy�szedł
po�sie�kie�rę�był�wła�śnie�„Schrec�kling”.

To, że Szy ca znał strze la ją ce go czy jed ne go ze
strze la ją cych nie ule ga wąt pli wo ści. Świad czy o
tym je go „ze zna nie” zło żo ne w gmi nie Le śno w
dniu  22 wrze śnia 1945 ro ku (Szy ca li czył wów czas
83 lat). We dług tej wy po wie dzi, wśród 5 żoł nie rzy
bę dą cych na po dwó rzu Du ra jew ski go był zna ny
mu oso bi ście żoł nierz, któ ry dłu żej w Le śnie prze -
by wał o na zwi sku „Schrec kling”. Słu cha no kil ka lat
póź niej „pry wat nie” przez ku sto sza Mu zeum w
Choj ni cach po dał, że: „strze lał je den wach man
ubra ny w spodnie i ko szu lę”. Tu taj stwier dził, że go
znał oso bi ście, ale na zwi ska je go już nie wy mie -
niał, być mo że nie pa mię tał. W każ dym ra zie okre -
śla go ja ko wach ma na obo zu Po la ków w Le śnie, u
go spo da rza Mol skie go.

In ny go spo darz z Le śna, Mi chał Szcze pań ski
(nie przesłuchany – zmarł) są siad Szy cy, ob ser wu -
ją cy z nim sce nę mor do wa nia, roz py ty wa ny przez
ku sto sza Rydz kow skie go po wie dział, że 2 żoł nie -
rzy do pro wa dza ło ko bie ty, a trzech strze la ło. W tej
wy po wie dzi nie wy mie nia żad ne go na zwi ska.
Twier dzi jed nak, że „je den ze zbój ców’ przy szedł po
sie kie rę i za brał ją od Szy cy. Na imię miał „Karl”, a
wo ła no na nie go „Karl z Ham bur ga”.

Za cho wa ły się tak że dwa pro to ko ły.  Je den z
eks hu ma cji z 6 paź dzier ni ka 1970 r., dru gi z oglę -
dzin z 9 paź dzier ni ka te go sa me go ro ku. Pro to -
kół z eks hu ma cji przed sta wia oko licz no ści
po now ne go otwar cia miej sca po grze ba nia ofiar
zbrod ni, przy któ rych uczest ni czy ły kom pe tent -
ne oso by. A na le że li do nich: Ma ciej Próch nic ki –
le karz z Le śna, Ka zi mierz Bron ka – Prze wod ni -
czą cy GRN w Le śnie i Fe liks Kar kosz ka (z Choj -

nic), Mie czy sław Ryn ka (przed sta wi ciel ów cze -
sne go Sa ne pi du z Choj nic oraz An to ni Lam czyk
(re fe rent do cho dze nio wy z MO w Choj ni cach).
Eks hu ma cja od by wa ła się pod nad zo rem wi ce -
pro ku ra to ra  wo je wódz kie go, Ed mun da Pysz -
czyń skie go. W tym pro to ko le czy ta my m.in.:

„…Gdy�oka�za�ło�się,�że�w�gro�bie�nie�ma� już
więk�szych�ko�ści�i�in�nych�przed�mio�tów,�dół�o�roz�-
mia�rach�2,5�(sze�ro�ko�ści)�x�5�(dłu�go�ści)�x�2�(głę�bo�-
ko�ści)� -� za�sy�pa�no.� Wszyst�kie� wy�do�by�te
przed�mio�ty�za�ło�żo�ne�zo�sta�ły�w�mej�obec�no�ści�do
2�tru�mien,�któ�re�za�bi�to�gwoź�dzia�mi.�Trum�ny�bez�-
zwłocz�nie�prze�wie�zio�no�do�Choj�nic�i�zło�żo�ne�na�-
tych�miast� w� kost�ni�cy� szpi�ta�la� ko�mu�nal�ne�go,
gdzie�bę�dą�prze�cho�wa�ne�do�cza�su�do�kład�niej�-
szych�oglę�dzin.�Bie�gły�le�karz�okre�ślił,�że�zna�le�zio�-
ne�szcząt�ki�ko�ści�wska�zu�ją�na�10-12�osób.[…]”.

W pro to ko le oglę dzin czy ta my, że oprócz
w/w wi ce pro ku ra to ra oglę dzin do ko nał bie gły
le karz Au gu styn Wit kow ski z Choj nic. Stwier dził
on w punk cie 6, iż:

„…na�pod�sta�wie�39�ko�ści�udo�wych�na�le�ży
stwier�dzić,�że�po�pierw�szej�eks�hu�ma�cji�po�zo�sta�-
wio�no�w�zie�mi�szcząt�ki�co�naj�mniej�20�osób.”
Tak przed sta wia oko licz no ści mor du Prze my sław
Sza moc ki (na pod sta wie róż nych do stęp nych
źró deł):

[…] Dnia 25 stycz nia 1945 ro ku roz po czę to
ewa ku ację więź niów obo zu kon cen tra cyj ne go
Stut thof. Iden tycz ne de cy zje po dej mo wa li ko men -
dan ci wszyst kich sied miu po do bo zów KL Stut thof
w tym rów nież fi lii So phien wal de. […] Przy go to -
wa nia do niej mia ły przy bie gać w mia rę szyb kim,
spraw nym tem pie.  Cel był je den – nie po zo sta wić
po so bie żad nych śla dów. Li kwi do wa no wszyst kie
ar chi wa lia, roz bie ra no ba ra ki, a na stęp nie pa lo no
wszyst kie in ne do wo dy. […] Ze wszyst kich więź -
niów utwo rzo no jed ną zwar tą, go to wą do wy mar -
szu gru pę. Jesz cze w stycz niu, ja ko pierw si
Dzie mia ny opu ści li jeń cy wo jen ni. Po zo sta li mu sie li
udać się do Brus. Tam na stą pi ło po łą cze nie wszyst -
kich więź niów z ca łe go po ligo nu, a na stęp nie po -
dzie lo no ich na dwie gru py o dwóch od dziel nych
tra sach. […] Pierw sza by ła zło żo na z więź niów
war szaw skich i po tu lic kich. Tra sa mar szu pro wa -
dzi la z Brus do Pel pli na. […]. Dru ga gru pa zło żo na
z po nad 400 ko biet na ro do wo ści ży dow skiej. Wy -
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ru szy ła ona tra są na pół noc wio dą cą przez By tów,
Go dę to wo do Lę bor ka, gdzie mia ła się po łą czyć z
„mar szem śmier ci” z KL Stut thof. […] Po do bo zu
So phien wal de nie opu ści ły wszyst kie więź niar ki.
Po zo sta ły w nim 82 cho re, nie zdol ne do mar szu w
cięż kich zi mo wych wa run kach. […] … w obo zie
po zo sta li ko men dant Schulz i sa ni ta riusz Knapp.
Ist nie ją dwie wer sje te go zda rze nia. Wg pierw szej,
de cy zję o wy wie zie niu i za mor do wa niu ko biet
pod jął sam Schulz. Wg dru giej, otrzy mał on roz kaz
po cho dzą cy od kie row nic twa KL Sut thof. Pew ne
jest jed nak, że ko men dant po do bo zu był obec ny
pod czas eg ze ku cji. Po wy ko na nych czyn no ściach
w Le śnie do go nił on ko lum nę mar szu więź niów z
Dzie mian. […] 

Ist nie ją roz bież ne re la cje do ty czą ce oko licz no -
ści te go mor du. Wszyst kie jed nak zga dza ją się co
do da ty 10 lu te go 1945 ro ku i miej sca kaź ni (Le -
śno). Zgod nie z ni mi, de cy zję o lo ka li za cji mor du
wy bra no co naj mniej dwa dni przed eg ze ku cją.
Świad ko wie opi su ją przy go to wa nia, któ re trwa ły
w Le śnie (m.in. prze wo żo no du że becz ki ze smo łą i
ben zy ną na wy bra ne miej sce). 10 lu te go 1945 ro ku
w go dzi nach po ran nych do Dzie mian przy je cha ły
2-3 cię ża rów ki trans por to we. Za ła do wa no na nie
gru pę cho rych ko biet, a na stęp nie prze wie zio no je
w głąb po li go nu na wy bu do wa nia wsi Le śno (go -
spo dar stwo Ste fa na Du ra jew skie go). Spo sób
do ko na nia mor du jest w re la cjach róż nie przed sta -
wia ny. Prze wa ża ją jed nak dwie wer sje wy da rzeń.
Wg�pierw�szej�wszyst�kie�ko�bie�ty�roz�strze�la�no�na
po�se�sji�go�spo�da�rza,�a�na�stęp�nie�ich�cia�ła�spa�lo�-
no�w�sto�do�le.�Wg�dru�giej�spa�lo�no�je�żyw�cem�tym
wła�śnie�bu�dyn�ku.�Szcząt�ki�zwłok�po�cho�wa�no�w
mo�gi�le�na� te�re�nie�go�spo�dar�stwa.�Aby� za�trzeć
śla�dy,�przy�sy�pa�no�ją�ma�te�ria�łem�po�zo�sta�łym�po
spa�lo�nej�sto�do�le.�[…]

War to w tym miej scu przy to czyć krót kie
wspo mnie nie Ger tru dy Schne der, by łej więź -
niar ki obo zu w Dzie mia nach:
… Le d wie wpa dły śmy do za tło czo ne go ho lu, gdy
wszedł tam Kom man dant w to wa rzy stwie Unter -
sturm Fu eh re ra Rop per ta, Stan dor tarz ta tj le ka rza.
Schulz uśmiech nął się, a Rop pert zwró cił się do nas
do bro dusz nie: „Wszy scy, któ rzy uwa ża ją, że są w
sta nie przejść ca łą dro gę po wrot ną do Stut tho fu,
ma ją być go to wi na ju tro ra no”. A Schultz do dał:

”Ko bie ty prze by wa ją ce w szpi ta lu po zo sta ną w So -
phien Wal de: za opie ku ją się ni mi dwie pie lę gniar -
ki”. Oka za ło się, że te pie lę gniar ki, sio stry Lu cy i
Edith Tram pler z Wied nia, zgło si ły się na ochot ni -
ka. W obo zie po zo sta wa ły rów nież dwie mło de
dziew czy ny z Kow na: star sza by ła w dzie wią tym
mie sią cu cią ży, a jej młod sza, pięt na sto let nia sio -
stra nie chcia ła iść bez niej. Wśród cho rych by ła
Mar git Rec kler, któ ra w get cie po ślu bi ła sław ne go
li tew skie go skrzyp ka Per cy Brand ta. Ta kie dys pięk -
na ko bie ta by ła te raz za le d wie cie niem. Jej rów nie
pięk na cór ka Ewa mo gła by pójść, ale wo la ła zo -
stać z mat ką. W ten spo sób w obo zie po zo sta wa -
ło 86 ko biet. […] Ran�kiem� 10� lu�te�go� z� obo�zu
wy�szły,�w�to�wa�rzy�stwie�3�SS�-ma�nek�i�14�war�tow�-
ni�ków,�394�więź�niar�ki,�dwie�szczu�płe�blon�dyn�ki,
sio�stry�Tram�pler,�sta�ły�za�bra�mą,�ma�cha�ły�na�po�-
że�gna�nie� i� uśmie�cha�ły� się� do� nas.� Po� ja�kichś
trzech�go�dzi�nach�już�nie�ży�ły. We dług na ocz nych
świad ków, z któ ry mi roz ma wia łam w Dzie mia -
nach, wszyst kie 86 ko biet za ła do wa no na dwie cię -
ża rów ki i wy wie zio no do la su w oko li cach Le śna.
Tam roz strze lał je od dział li tew ski, po zo sta wia jąc
cia ła do po cho wa nia miesz kań com wio ski. Ope ra -
cję nad zo ro wał Sturm schar fu eh re Schulz, nasz ko -
men dant, Unter sturm Fu eh rer Rop pert, le karz SS,
i Unter schar fu eh rer war tow ni ków, Ni ko laus
Knapp. Schulz i Knapp, ja dąc na ro we rach, do ści -
gnę li na sza po włó czą cą no ga mi ko lum nę po kil ku
go dzi nach od wy ru sze nia z So phien wal de.

Za cy to wa nie po wyż szych ma te ria łów, już do -
star cza nam nie ści sło ści. Jesz cze raz pod kreśl my.
Nie jest in ten cją te go ar ty ku łu roz strzy ga nie i
oce na po da nych ma te ria łów. 
Ile osób tak na praw dę wy wie zio no do Le śna na
eg ze ku cję? Nie  wia do mo. Co do ich ilo ści pa nu -
ją roz bież ne re la cje. 

• 24 oso by - Re la cja Ed mun da Cheł mow skie -
go, rę ko pis, ko pia w Cha cie Ka szub skiej w Bru -
sach -Ja gliach. 

• 60 osób – Ar chi wum Mu zeum Stut thof, Ak -
ta w spra wie za mor do wa nie w Le śnie w lu tym
1945 ro ku, 60 ko biet na ro do wo ści ży dow skiej z
obo zu w Dzie mia nach, któ rych zwło ki spa lo no
w za bu do wa niach rol ni ka S.Du ra jew skie go.

• 64 oso by – Mał go rza ta Ha mer ska, Ze szy ty
Choj nic kie 2012, nr 27, str. 72. 



• 86 (82 cho re, 2 pie lę gniar ki i 2 sio stry z Kow -
na w tym jed na w cią ży) tu tak że stwier dza się,
że zo sta ły za strze lo ne – Ma rek Or ski, Cień Sop -
nien wal de, w: Po me ra nia 1995, nr 5, str. 5; i w:
Nie do koń czo na dro ga,Ger tru da Schne ider, Po -
me ra nia nr 5/1995, str. 11-12.

• 100 osób - www.sztetl.org.pl/pl/ar tic le/dzie -
mia ny/13,miej sca -mar ty ro lo gii/25968,po do boz -
-so phien wal de; stan na 16.10.2013 oraz w:
www.po lin.org.pl/ci ties/621/in fo/; stan na
17.10.2013.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ta tra ge dia mia ła
miej sce. Miesz kań cy i wła dza by nie za po mnieć
o tym wy da rze niu spo tka li się 27 wrze śnia
1986 r., by od sło nić po mnik upa mięt nia ją cy tę
tra ge dię. Ta bli ce do po mni ka wy ko nał An to ni
Łan gow ski z Czer ska. A sam po mnik po wstał z
ini cja ty wy Gmin ne go Oby wa tel skie go Ko mi te -
tu Ochro ny Po mni ków, Walk i Mę czeń stwa w
Bru sach, gdzie prze wod ni czą cym był ów cze sny
na czel nik Wal de mar Bru ski. Po mni kiem opie ku -
je się mło dzież ze Szko ły Pod sta wo wej w Le śnie.
Na le ży mieć tę świa do mość, iż usy tu owa nie
miej sca po mni ka nie jest rów no znacz ne z miej -
scem zbrod ni. Miej sce zbrod ni znaj du je się w
pro stej li nii, za ple ca mi po mni ka ja kieś kil ka set
me trów.

In ną wer sję przed sta wia Ed mund Cheł -
mow ski, któ ry w swych re la cjach przed sta wia
oko licz no ści mor du, ale rów nież opi su je tu in -
ne zda rze nia do ty czą ce Brus i Dzie mian. Przy -
ta czam więc tekst w ca ło ści.

Obe rlejt nant Go ry łow i je go 18 mło dych Ukra -
iń ców zlo ko wa ni by li w pa ła cu Żab no, gdzie się
zna leź li wio sną 1944 ro ku. Spro wa dził ich ma jor
Hajm ten sam co 1937 zna lazł się w Człu cho wie i
roz po czął na po wia tach Choj nic kim, Tu chol skim,
Sę po leń skim o czę ścio wo Ko ścier skim przy go to -
wa nia do II woj ny świa to wej tu tej szą lud ność nie -
miec ką. To on jest wi nien tym wszyst kim mor dom
w tych po wia tach. W gmi nach Bru sy, Dzie mia ny,
Czersk roz lo ko wa na by ła 7 dy wi zja SS. By ło du żo
woj ska SS -ma nów, du żo nie wol ni ków, du żo ro bot -
ni ków przy mu so wych. Je den z obiek tów był szcze -
gól nie chro nio ny przez po li cję kry mi nal ną SS.
Obiekt ten był zbu do wa ny w gmi nie Dzie mia ny

nad pla cem skła do wym tar ta ku. Na pla cu tym
pra co wa ło du żo ro bot ni ków i by li rów nież pod
nad zo rem SS -ma nów. By li na miej scu za kwa te ro -
wa ni w ba ra kach z za ka zem opusz cza nia ich. Był
to obiekt do brze za ma sko wa ny, bo zbu do wa no go
pod du ży mi drze wa mi li ścia sty mi. W tym obiek cie
by ło 12 ba ra ków ogro dzo nych po trój nym pło tem
z dru tu kol cza ste go i do brze oświe tlo ny. W tar ta -
ku pra co wa ło się przez ca łą do bę. Chro ni ło go oko -
ło 100 war tow ni ków pod do wódz twem ofi ce rów
SS. 

We wrze śniu 1944 ro ku do tarł do Brus po ciąg
spe cjal ny z Ło twy w skła dzie 6 wa go nów. Z te go
po cią gu wy sia dło oko ło 100 mło dych Ło ty szów i
wy�sia�dło�24�mło�dych�dziew�cząt�we�wie�ku�14-16
lat.�Opie ko wa ły się ni mi czte ry SS -man ki ło tew skie.
Po te dziew czę ta przy je chał sa mo chód cię ża ro wy
z te go ośrod ka i tam je też za bra li. Tam je ostrzy gli
i ubra li  w obo zo wy spe cjal ny strój. Tym ośrod kiem
opie ko wał się i do wo dził maj. Hajm i je go trzech
haup ma nów (ka pi ta nów). Że by ten ośro dek był
jak naj bar dziej utaj nio ny, to maj. Hajm i je go ka -
pi ta no wie po je cha li na Ło twę i tam zna leź li co
chcie li, ob co ję zycz ne dziew czę ta i ło tew skich chło -
pa ków do ochro ny te go obiek tu. By ło to w cza sie,
kie dy ar mia zbli ża ła się do gra nic Ło twy. Po za tym
kie dy Ukra ina wy zwa la na by ła przez ar mię ra -
dziec ką to ma jor Hajm zmu szo ny był opu ścić Ukra -
inę, któ ry przy go to wy wał Ukra inę dla Ha in ri cha
Him le ra. Obe rlojt nat Go ry łow miał za da nie znisz -
czyć par ty zant kę pol ską i Gryf i z te go się do brze
wy wią zał bo nie idzie ob li czyć ile oni lu dzi to wy -
mor do wa li i dzie ci, bo za bi li ca łe ro dzi ny. Dzie ci za -
bi ja li osob no ma sku jąc ich po chó wek. W Bru sach
w prze twór ni jed na dziew czy na i dwóch mło dych
męż czyzn tro chę się roz we se li li i śpie wa li to ich
zgło szo no, przy je cha li i za bra li i wię cej się nie po -
ka za li. Dziew czę ta te w ośrod ku za trud nio ne są w
kuch ni spe cjal nej dla tych uczo nych i utrzy my wa -
nie czy sto ści w tym ośrod ku. Ar mia ra dziec ka zbli -
ża się do gra nic Dzie mian, Tu cho li i Choj nic. La sy
choj nic kie sta no wią czyn nik opo ru dla Niem ców,
trzy ma ją się przez ca ły gru dzień 1944 ro ku. Ar mia
Ro ko sow skie go okrą ży ła te la sy i bie rze więź niów
w ko cioł. Ucze ni z ośrod ka opusz cza ją go ra zem z
ich my ślą na uko wą. Zo sta ją dziew czę ta i czte rech
war tow ni ków ło tew skich. Ci war tow ni cy ma ją
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dziew czę ta do pro wa dzić pie cho tą do Lub ni do  skrzy żo wa nia i tu też do tar li 4 lu te go wcze śnie ra no. Go -
ry łow ze swo ją gru pą prze cze su je Bru sy za de zer te ra mi i ukry wa ją cy mi. Otrzy mał od Haj ma ad re sy gdzie
ko go moż na zna leźć. Zna leź li tyl ko Szu ce Wła dy sła wa któ ry uciekł od śmier ci w do li nie śmier ci w Choj -
ni cach we wrze śniu 1939 ro ku. Pół go dzi ny sie dział przy żo nie w do mu i wte dy oni wcho dzą i za bie ra ją
go. Do wieź li go za Bru sy. Tam ka za li mu zejść ze sa mo cho du , do pro wa dzi li go w stro nę wia tra ku do ro -
wu. Tam mu naj pierw oczy wy kłu li, gło wę mu po tłu kli i jesz cze ży we go do ro wu we pchnę li. On się jesz -
cze wy do stał i wte dy zmarł. Po dwóch mie sią cach zna le zio no go. Dzień wcze śniej Go ry łow mu siał
przy go to wać i zna leźć opusz czo ne go spo dar stwo do te go ha nieb ne go mor du na tych dziew czę tach.
Noc spę dzi li w Bru sach po opusz czo nych ba ra kach SS -ma nach za go spo dar stwem Ja gal skich a wcze -
śnie ra no te Bru sy do brze prze szu ka no. Dziew czę ta pę dzo ne przez czte rech war tow ni ków z Dzie mian
do tar ły  do skrzy żo wa nia w Lub ni o go dzi nę za wcze śnie i za raz na po bo czu szo sy sia dły ze zmę cze nia
na co im war tow ni cy ze zwo li li. Za go dzi nę zo ba czy li sa mo chód Go ry ło wa my śla ły że to jest ich wy ba -
wi ciel. Gdy do je chał do nich zsia dło 4 ukra iń ców i w skła dzie ośmiu war tow ni ków po pę dzo no je w stro -
nę wy bra ne go Go spo dar stwa. Wg�An�to�nie�go�Mol�skie�go�wpierw�by�ły�za�mknię�te�w�kur�ni�ku,�dla�te�go
że�obo�rę�mu�sie�li�przy�go�to�wać�na�wiel�ki�ogień. Sa mo chód po je chał do Dzie mian do tar ta ku po klej w
becz kach uży wa ny przy zbi ja niu płyt ba ra ko wych. Sło my na no si li do obo ry i cze ka li na trans port kle ju
w becz kach. Go ry łow z resz tą SS -ma nów cze ka li w sto do le i pa pie ro sy pa li li. To są ze zna nia Mol skie go
któ re mnie opo wie dział kie dy mia łem ze bra nia plan ta to rów ziem nia ka w Za le siu w szko le gdzie był kie -
row ni kiem.  Gdy sa mo chód do tarł z ła dun kiem to do syć du żo be czek przy nie śli w obo rze, w sto do le, jed -
na w do mu. Prze pro wa dzi li te dziew czę ta z kur ni ka do tej obo ry. By ły ja kieś strze la nia i ry ki  moż na
przy pusz czać że dziew czę ta się bro ni ły. Drzwi od obo ry za mknę li przez okna wle li ben zy nę i przez te
okna za pa li li to wszyst ko. Są siedz two nie wie dzia ło że po Du ra jew skich go spo dar stwo jest ob sta wio ne
przez woj sko bo chcie li je ga sić ale ob sta wa woj ska ich cof nę ła. Krzy cze li do nich, że nie wol no, kto się
zbli ży to za strze lą.

I tak się skoń czy ło ży cie mło dych dziew cząt po dob no ży dó wek. Ja sta łem 30 me trów od sa mo cho du
na sta cji Bru sy jak one wła zi ły na ten sa mo chód i jak ten sa mo chód z ni mi od jeż dżał tak one na mnie
okrop nie prze ra ża ją co na mnie pa trza ły. Mo że prze czu wa ły ja kieś nie szczę ście i na pew no przez oczy
prze cho dzi ły, że by ktoś o nich wspo mi nał. Dla te go to czy nię.

Krzysz tof Gra dow ski 

Hi sto ria Brus i oko li cy… ciąg dal szy
Wspo mnie nie o Wik to rze Go łuń skim

Nie jest waż ne czy wspo mnie nia są dłu gie czy krót kie. Wszyst kie ra zem sta no wią o prze szło ści.
A wie le jest jesz cze do utrwa le nia – bo gdy ich nie bę dzie na pa pie rze, to ich po pro stu nie bę dzie,
nie bę dzie hi sto rii. A to by łaby stra ta. Wie le fak tów zo sta ło opi sa nych w „Hi sto rii Brus i oko li cy”. Jed -
nak nie wszyst ko. „Hi sto ria fo to gra fów i za kła dów fo to gra ficz nych w gmi nie Bru sy w la tach 1919-
2012” jest te go przy kła dem (Zie mia Za bor ska, nr 5). W ni niej szym ar ty ku le przed sta wia my na stęp ną
hi sto rię ma ło zna ną. A jest to wspo mnie nie o Wik to rze Go łuń skim. Je go ro dzi ce to: Jan Au gu styn
Go łuń ski (24 lip ca 1838, ro dzi ce: Waw rzy niec Go łuń ski i Mar cjan na Ma chow ska) i Teo fi la Kie drow -
ska z Wie la (ur. 05.01.1850 r., ro dzi ce: Mi chał Kie drow ski i Kon stan cja Ku le sza), po bra li się w 1867 r.
we Wie lu. Po ślu bie miesz ka li w Sta rej Ki sze wie, gdzie 1 ma ja 1879 r. ro dzi im się Wik tor.
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Jan (Jo hann Au gu stin) Go łuń ski, był kom ba tan tem wo jen pru skich. Za cho wa ły się do ku men ty
je go za sług wo jen nych i in nych z lat 1858-1898, a z do ku men tów je go przod ków - naj star szy z r.
1774, po twier dza wła sność ziem ską w Sta rej Ki sze wie. W uzna niu za sług wo jen nych, otrzy mał on
w da rze od ce sa rza Nie miec Fry de ry ka III, w stu le cie uro dzin (1898) ce sa rza Wil hel ma I Ho hen zol -
ler na, Me dal Rocz ni co wy i ma jęt ność ziem ską w Frie drichs bruch (Ko so bu dy). W tym sa mym ro ku
sprze dał swój ma ją tek w Sta rej Ki sze wie i prze niósł się do ów cze sne go Frie drichs bruch. Wraz z nim
przy by ła tu piąt ka z je go dzie wię cior ga dzie ci, w tym – Wik tor Go łuń ski. Zgod nie z  ów cze sny mi
zwy cza ja mi, sta ra no się przy spo so bić młod szych sy nów do rze mio sła. Tak więc Wik tor Go łuń ski zo -
stał cze lad ni kiem u ko wa la Ja na Fel skie go z Brus, gdzie 1 ma ja 1900 r. zdał eg za min cze lad ni czy i
wy je chał do Ber li na. Tam kształ cił się w za kre sie ko wal stwa ar ty stycz ne go (za cho wa ły się ozdob ne
do ku men ty z tych wy da rzeń). Po po wro cie z Ber li na za ło żył w Bru sach wła sny warsz tat ko wal ski u
sio dla rza Wła dy sła wa Pla ty. W r. 1909 oże nił się z Ma rian ną Ro za lią Ra ten dorf (Ru then dorf ) von Prze -
wo ską (6 czerw ca 1886 r. w Czar no wie), a 11 paź dzier ni ka ku pił plac od Ma xa Bron ki i roz po czął bu -
do wę do mu miesz kal ne go i warsz ta tu rze mieśl ni cze go. W la tach 1914 do 1918, pod czas I woj ny
świa to wej, Wik tor słu żył w ar ty le rii. Je go pierw sza żo na by ła sła be go zdro wia i zmar ła w ro ku 1924.
Jej oj ciec Pau lus von Ru then dorf -Prze wo ski, dys po no wał du żym ma jąt kiem w oko li cach Czar no wa
k/Brus (do bra ziem skie, mły ny). Miał trzy żo ny i 23 dzie ci z ni mi. Po śmier ci żo ny pro po no wa no Wik -
to ro wi za ślu bie nie jej młod szej sio stry, lecz ten nie zgo dził się, gdyż w tym cza sie ro dzi na Prze wo -
skich nie dys po no wa ła już ma jąt kiem, roz dy spo no wa nym wśród licz ne go ro dzeń stwa. Wik tor
jesz cze w r. 1918 za cią gnął przej ścio wą po życz kę od bra ta swej żo ny, Teo do ra Prze wo skie go z Le -
śna (po życz ka zo sta ła spła co na w r. 1929). Je go dru ga żo na, Le oka dia Lu biń ska z Za le sia (ur. 1903)
- wno sząc po sag przy czy ni ła się do przy spie sze nia i do koń cze nia bu do wy do mu przy ul. Gdań skiej
5 i za ję ła się wy cho wa niem czwor ga dzie ci z pierw sze go mał żeń stwa oraz wła snych, pię cior ga. W
1928 r. otwo rzy ła z mę żem sklep z ro we ra mi i czę ścia mi za mien ny mi do nich, któ ry pro wa dzi ła, aż
do r. 1950. W cza sie II woj ny świa to wej, Le oka dia uzu peł nia ła za so by par ty zan tów ukry wa ją cych się
w Bo rach Tu chol skich (czę ści ro we ro we, ra dia, aku mu la to ry). Ro dzi na zo sta ła uka ra na przez Niem -
ców wy so ką ka rą pie nięż ną za do kar mia nie wło skich jeń ców, prze trzy my wa nych na są sied niej po -
se sji. 10 lu te go 1945 r., w koń ców ce dzia łań wo jen nych, dom Wik to ra i Le oka dii Go łuń skich zo stał
ostrze la ny i zbom bar do wa ny przez sa mo lo ty ro syj skie, w wy ni ku cze go zgi nę li: Bo le sła wa Go łuń -
ska (cór ka Wik to ra z pierw sze go mał żeń stwa) oraz go ście od wie dza ją cy w ową nie dzie lę dom: Po -
la chow ski i Du ra jew ska (jej ro dzi ce zo sta li wy wie zie ni z czę ścią ro dzi ny na ro bo ty do Nie miec, ona
przy je cha ła w cza sie urlo pu od wie dzić bra to wą, Bo le sła wę). Na prze ło mie 1945/46 r., przy po mo cy
wy kry wa czy min, Ro sja nie od na leź li, za re kwi ro wa li i wy wieź li do Związ ku Ra dziec kie go, co cen niej -
sze urzą dze nia z warsz ta tu (to kar ki, fre zar ki, itp.). Po woj nie Wik tor za jął się bu do wą pomp w oko li -
cach Brus, Choj nic i Ko ście rzy ny i pro wa dził warsz tat o pro fi lu ko wal sko -ślu sar skim aż do swej
śmier ci w r. 1957. W ar chi wum ro dzin nym (w po sia da niu Pio tra Go łuń skie go), znaj du ją się licz ne
do ku men ty i fo to gra fie do ty czą ce ży cia i dzia łal no ści Wik to ra Go łuń skie go.

Wik tor Go łuń ski swój za kład -warsz tat otwo rzył w 1905 r. ro ku na ów cze snej ul. Gdań skiej 5. Ofi -
cjal nie jed nak dzia ła od 1909 r. Był czło wie kiem, któ ry znał się na wie lu rze czach i po tra fił wy ko nać
do brze swą pra cę. Był uzna nym ślu sa rzem i stud nia rzem, do brze znał się na ko wal stwie i ko ło dziej -
stwie. W tych za kre sach świad czył usłu gi w ra mach swe go warsz ta tu. Na pra wiał róż ne sprzę ty, wy -
ra biał no we, tak że za kła dał stud nie. Ale je go warsz tat to nie tyl ko usłu gi. Miał też w tym sa mym
bu dyn ku sklep w któ rym sprze da wał róż ne ak ce so ria po trzeb ne oko licz nym miesz kań com. Sprze -
da wał mo to cy kle, wi rów ki do mle ka (cen try fu gi), ma szy ny do szy cia, ra dio od bior ni ki, róż ne pom -
py i przede wszyst kim ro we ry. Był to je dy ny tak pręż ny sklep ro we ro wy po mię dzy Choj ni ca mi a
Ko ście rzy ną.  I przy ro we rach war to za trzy mać się dłu żej. Nie wia do mo czy za ma wiał i spro wa dzał
je w ca ło ści, czy też skła dał na miej scu. Jed nak pew ne jest to, że w ro we rach mon to wał spe cy ficz ny
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dzwo nek. Dzwo nek, któ ry praw do po dob nie był
za ma wia ny w fir mie od lew ni czej w Choj ni cach.
Na dzwon ku za miesz czo no na pi sy: GO LUN SKI,
BRUSS oraz mo tyw ró ży. Zo stał on zna le zio ny w
Bru sach pod czas ko pa nia fun da men tów pod je -
den z do mów przy ul. Kal wa ryj nej. Dzwo nek ten
jest do obej rze nia w Cha cie Ka szub skiej.  Ale z
ro we rem wią że się in na hi sto ria. Za cho wał się
do wód za ku pu ro we ru jesz cze sprzed II woj ny
świa to wej, gdzie po da je się nr ra my ro we ru. Do -
wód jest wy sta wio ny na Wan dę Ki żew ską miesz -
ka ją cą w Czycz ko wach. Cho ciaż sa me go ro we ru

już daw no nie ma, to hi sto ria się za cho wa ła. Ta -
kie do wo dy za ku pu by ły wy sta wia ne na każ dy
sprze da ny przed miot w skle pie Wik to ra Go łuń -
skie go. Z dru giej stro ny ta kie go do wo du za ku -
pu by ły za wsze przed sta wia ne wa run ki za ku pu.
Jak wi dać za cho wa ły się dwa ich ro dza je. Jed na
z ad re sem Gdań skiej 9 (ta jest star sza) i dru ga z
ul. Gdań ską 5.
Z pierw sze go okre su dzia łal no ści Wik to ra za cho -
wa ły się ta blicz ki zna mio no we in for mu ją ce o
pro du cen cie. Je go dzia łal ność by ła za re je stro -
wa na i zo sta ła za miesz czo na w Księ dze Ad re so -
wej Pol ski z 1929 r. ja ko ko wal (obok nie go są
wy mie nie ni tak że: Fel ski A. i Rak mel F. – obo je w
Bru sach).

Warunki kupna-sprzedaży sprzętu. Kopie w posiadaniu
Chaty Kaszubskiej w Brusach-Jagliach.
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Wik tor zna ny był tak że ze swej szczo dro ści. Czę sto zda rza ło się tak, iż na fe sty nach fun do wał
dzie ciom ka ru ze lę, li za ki, cu kier ki, a do ro słym na wet wód kę.  

Do cza su wy bu chu woj ny Wik tor ge ne ral nie zaj mo wał się sprze da żą ma szyn i urzą dzeń oraz usłu -
ga mi. Na to miast je go żo na, Le oka dia, zaj mo wa ła się sprze da żą ro we rów. Z te go okre su po cho dzi
szkla ny szyld in for mu ją cy o skła dzie ro we rów.

Swą dzia łal ność bez pro ble mów pro wa dził do cza su wy bu chu woj ny w 1939 r. W cza sie oku pa -
cji oczy wi ście da lej świad czył usłu gi i pro wa dził sklep. Jed nak już nie z ta ką in ten syw no ścią. 

Jesz cze krót ko po woj nie za kład dzia łał.  Tuż po woj nie, w la tach 1946-1948 zo sta ły ze bra ne da -
ne ad re so we rze mieśl ni ków we dług spe cjal no ści we wszyst kich ów cze snych 17 wo je wódz twach w
Pol sce. Zo sta ły one wy da ne w 1949 r. w „Księ dze Rze mio sła Pol skie go”. Tu tak że jest wy mie nia ny za -
kład Wik to ra Go łuń skie go w Bru sach, na Gdań skiej 9,  w gru pie me ta lo wej i elek tro tech nicz nej w
dzia le ko wal stwo.

Wik tor Go łuń ski pra co wał w swym za kła dzie tak dłu go jak mu na to po zwa la ło zdro wie. Jed nak
po waż nie za cho ro wał i umarł, wcze śniej po że gnaw szy się z ro dzi ną. Zmarł 30 ma ja 1957 r. w swym
do mu na Gdań skiej. Po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu w Bru sach. Dal sze ist nie nie je go za kła du za -
le ża ło od de cy zji ów cze snej ro dzi ny. Ro dzi na po sta no wi ła, że nie bę dą pro wa dzić za kła du w tej for -
mie jak pro wa dził to Wik tor. Za kład ist niał więc do 1957 r. Lo kal zde cy do wa no się wy na jąć. Zo stał
opróż nio ny,  a do bu dyn ku wpro wa dzi ło się Przed się bior stwo Jaj czar sko -Dro biar skie z sie dzi bą w
Choj ni cach. Tak więc w bu dyn ku Wik to ra Go łuń skie go, na stał okres dzia łal no ści wy lę gar ni w Bru -
sach. Przed się bior stwo to funk cjo no wa ło od 1958 do ok. 1974 r. Tu pra co wa ła żo na Wik to ra, Le oka -
dia. Po tem bu dy nek opu sto szał.

O dzia łal no ści swo je go oj ca opo wia da syn Wik to ra, An to ni w uni kal nym na gra niu z 1997 r.,
w po sia da niu ro dzi ny. Pan An to ni wspo mi na: Na zy wam się An to ni Go łuń ski, uro dzo ny w Bru sach, lat

Zdjęcie rodzinne Gołuńskich.  W centrum Wiktor z żoną Leokadią.
Źródło: archiwum rodziny Gołuńskich.
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79, syn Wik to ra Go łuń skie go. Oj ciec mój był rze mieśl ni kiem za wo du ko wal skie go, ślu sar skie go i stud -
niar skie go. Oj ciec uru cho mił warsz tat w 1905 ro ku w Bru sach, ul. Gdań ska 5. Oj ciec wy kształ cił po nad
40 uczniów. Rów nież miał du ży sklep z ro we ra mi, z ra dio od bior ni ka mi mar ki Phi lips, mo to cy kla mi mar -
ki nie miec kiej Sachs, NSU, DKW oraz sprzę tu go spo dar cze go. Ja An to ni Go łuń ski roz po czą łem na ukę za -
wo du ślu sar skie go w 1935 ro ku u me go oj ca. Świa dec two cze lad ni cze ode bra łem w 1939 ro ku w Izbie
Rze mieśl ni czej w To ru niu…

An to ni Go łuń ski nie ja ko stał się kon ty nu ato rem dzia łal no ści swe go oj ca. Jed nak nie zaj mo wał
się do kład nie tym sa mym. An to ni pro wa dził za kład sa mo cho do wy.

Za cho wa ło się wie le do ku men tów świad czą cych o cha rak te rze pra cy Wik to ra, o je go roz le głych
kon tak tach, o po dej ściu do pra cow ni ków i klien tów. Wśród owych do ku men tach na tra fić moż na
na bar dzo cie ka we i war to ścio we eg zem pla rze pod wzglę dem hi sto rycz nym. Wśród pa pie rów od -
naj du je my szcze gól ną kar tę pocz to wą. Jest to kar ta z na dru kiem Fir my Ery ka Au ste na z Brus. Jest
tak że pa pier li sto wy i ko per ty z na głów kiem fir mo wym. Stąd do wia du je my się, iż Wik tor Go łuń ski
zaj mo wał się tak że sprze da żą płyt do gra mo fo nów. Jest też uni ka to wa kar ta pocz to wa, tak że z fir -
mo wym na głów kiem, ale w ję zy ku nie miec kim. Po cho dzi ona z 1927 r. Do wo dzi to te go, iż Wik tor
Go łuń ski ko re spon do wał  z kon tra hen ta mi w Niem czech. Jest też ra chu nek wy sta wio ny Wik to ro wi
przez Sklep Ko lo nial ny Ko liń skie go z Brus (na ul. Adolf Hi tler Stras se 7-9). Z za cho wa ne go ka ta lo gu
róż ne go ro dza ju pomp do wia du je my się, że pom py spro wa dzał z Nie miec. Cie ka wost ką jest rów -
nież za cho wa ny po kaź ny stos za cho wa nych ra chun ków za za kup ro we rów w je go za kła dzie. Na ra -
chun kach tych, oprócz na byw cy, jest wy mie nio na na zwa ro we ru jak i  nr ra my. Do wia du je my się, iż
Wik tor Go łuń ski miał bar dzo sze ro ki wy bór ma rek ro we rów. A na le żą do nich ro we ry: So lin gen
(sprze da ny po li cjan to wi), Sin ger, Ory gi nal, Ter pe do, Glo ria, Pan zer, Luks, Re kord, Tem po (z wy ści go -
wą kie row ni cą), Ot te lo, We ltrad, Gryf, Del ta, Sta bil, Ko ro na, Luks, Pre ci zja, Sport, Espe ran to, He rold,
Union, Atlan tyk, Ma ta dor, Re mo, Ba de nia, Wul kan, Del ta, Roy al, Golf, Luk sor, Ide al, In dia, Or ban, Eks -
el sior, Pal las, Ra pid, Ul tra, Asto ria, Pfe niks, Or kan, Si re na.

Ce ny ro we rów wa ha ły się w gra ni cach od 60 do 220 zł, w więk szo ści roz ło żo ne na ra ty. War to
pod kre ślić to, iż ro wer był do pie ro wła sno ścią klien ta, gdy w ca ło ści był przez nie go za pła co ny. Kto
jesz cze ma w po sia da niu przed wo jen ny ro wer, war to spraw dzić je go nu mer se ryj ny i spraw dzić z
za cho wa ny mi ra chun ka mi. 

Grób Wiktora Gołuńskiego na bruskim cmentarzu.

Opracował
Krzysztof Gradowski,

Chata Kaszubska,
Brusy Jaglie
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Zbigniew Gierszewski 

Ładny Dywan
Dzieje pewnej osady leśnej u źródeł rzeki

Zbrzycy, wśród kaszubskich lasów i jezior, na
granicy wszelakich podziałów historycznych i
administracyjnych leżącej” – to zdanie mające
być podtytułem dzieła, a ostatecznie
zacytowane we wstępie autora jest
najtrafniejszą i najkrótszą charakterystyką
miejsca niezwykłego, dla nieco przynajmniej
wtajemniczonych wręcz kultowego. Wiktor
Schroeder pisząc ten solidny tom liczący
niespełna tyle stron ile rok ma dni udał się w
podróż do Dywanu i to aż na dwa sposoby: przy
pomocy wspomnień dzieciństwa, które spędził
w tutejszej leśniczówce, miejscu pracy jego ojca
i z warsztatem historyka, dziś już
emerytowanego nauczyciela osiadłego w
Konarzynach. Dwie drogi, dwie metody dały
dzieło niezwykłe, łączące w sobie literaturę
wspomnieniową z naukową monografią.
Dowcip i dociekliwość autora, zapewne
wrodzona, dała efekt wyjątkowy – opasłe
tomisko wciąga i humorem i stopniowym
odsłanianiem tajemnic.

Dywan to położone nad górną Zbrzycą, niby
pustkowie pośród lasów, prawie bez życia,
gdyby nie nieliczni turyści na odległych od
cywilizacji szlakach i wczasowicze złaknieni ciszy
i spokoju. Wiktor Schroeder odsłania okresy
świetności Dywana, gdy tętniło tu życie,
rodzinne i sąsiedzkie, gdy był to
międzykulturowy, kaszubsko-polsko-niemiecki
tygiel. Aż nasuwa się porównanie z wspaniałymi
opisami Anny Łajming o jej bliskim Dywana
Przymuszewie z lat dzieciństwa. 

Na koniec autor tej recenzji musi dodać, że
Dywan z okolicą wydał mu się ładny, nawet
bardzo ładny, gdy wybrał się tu onegdaj w
podróż poślubną i już na wstępie nieco
tajemniczy. Kiedy wracał tu po latach

fotografować przyrodę, zabytki dawnej techniki,
a potem wytyczać szlak partyzancki im. Józefa
Gierszewskiego i zbierać materiały do
przewodnika po szlaku Zbrzycy (tu jej górnego,
źródłowego odcinka), znajdował tu coraz więcej
piękna (pomnożonego przez cztery pory roku) i
coraz więcej tajemniczości nieświadom jeszcze
pełni historycznych i cywilizacyjnych przemian
jakie przeżyła ta ziemia. Książka Wiktora
Schroedera pozwoliła rozjaśnić ten mrok, może
nieco odczarować to miejsce, ale jednocześnie
wzbudziła podziw dla przemyślności człowieka,
który znalazł dogodne miejsce życia tam, gdzie
objawiła się tak spektakularnie potęga przyrody. 

Wiktor Schroeder, Najpiękniejszy Dywan na
świecie, Kartuzy 2014



12. 04. 2013 X Zaborski Konkurs Ekologiczny 
o Złote Kocanki Piaskowe

współpraca: Kaszubskie LO,
Zaborski Park Krajobrazowy

X ju bi le uszo wy Kon kurs o Zło te Ko can ki Pia sko we or ga ni zo wa ny był przez Za bor skie To wa rzy -
stwo Na uko we, Ka szub skie Li ceum Ogól no kształ cą ce, Za bor ski Park Kra jo bra zo wy.

W kon kur sie wzię ło udział, re kor do wo w hi sto rii 10 fi na łów, 56 uczniów z 15 szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych z po wia tów choj nic kie go, ko ścier skie go, by tow skie go i tu chol skie go. Zwy -

cięż czy ni osią gnę ła mak sy mal ny moż li wy wy nik.
Roz po zna ła pra wi dło wo w obu eta pach 80 ga tun -
ków ro ślin.
Zwy cię ży ła Mo ni ka Rud nik z I LO w By to wie,
2 miej sce ex aeqou Mag da le na Ma jer II LO Choj -
ni ce i Mo ni ka Na rloch LO Czersk, 3 miej sce za ję ły
ex aeqou Bar ba ra Szcze cho wiak Gim na zjum
Wie le, Mo ni ka Błaż I LO By tów oraz Agniesz ka
Cy sew ska TL Tu cho la.
W kon kur sie na mi strza sys te ma ty ki (kwa li fi ka cja
ga tun ków do od po wied nich ro dzin) wzię ło udział

5 uczniów. Zwy cię ży ły ex aequo Mag da le na Drą żek (Gim na zjum Wie le) i Mag da le na Ma jer (II LO
Choj ni ce) 27 pkt. na 30 moż li wych, wi ce mi strzem zo sta ła Agniesz ka Cy sew ska z Tech ni kum Le -
śne go w Tu cho li (20 pkt.).Gra tu lu je my wie dzy wszyst kim uczest ni kom! 

Cie ka wym punk tem kon kur su był wy kład Pa ni Ju sty ny Ry mon Li piń skiej pt. „In wa zyj ne ga tun ki
ob ce w Za bor skim Par ku Kra jo bra zo wym”. 

Na gro dy fun do wa li: Park Na ro do wy „Bo ry Tu chol skie”, Za bor ski Park Kra jo bra zo wy, Wdzydz ki
Park Kra jo bra zo wy, Nad le śnic two Ry tel, Nad le śnic two Czersk, Nad le śnic two Osusz ni ca, Cen trum In -
for ma cji i Edu ka cji Eko lo gicz nej w Gdań sku, Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we, Bank Spół dziel czy
w Ko ro no wie i Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel skich.
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013*

2013 Zaborskie Biuro Porad

Obywatelskich

Działalność statutowa 

stowarzyszenia

Od paź dzier ni ka 2009 r. Za bor skie To wa rzy stwo Na uko -
we, we współ pra cy z gmi ną Bru sy i Związ kiem Biur Po rad
Oby wa tel skich w War sza wie, pro wa dzi Za bor skie Biu ro
Po rad Oby wa tel skich w Bru sach. 
Każ dy mo że tam bez wzglę du na wiek, płeć, na ro do wość,
wy kształ ce nie, sta tus ma jąt ko wy, miej sce za miesz ka nia

uzy skać bez płat ną, rze tel ną, wy czer pu ją cą po ra dę lub in for ma cję oby wa tel ską. Gmi na Bru sy za -
pew nia lo kal na po trze by Biu ra, a Zwią zek Biur Po rad Oby wa tel skich szko le nia, sta że, do stęp do sie -
ci po rad ni czej. Za bor skie Biu ro Po rad Oby wa tel skich uzy sku je naj wyż sze oce ny ja ko ścio we swo ich
po rad -oce nia ne przez praw ni ków Związ ku Biur Po rad Oby wa tel skich. 

Po my sło daw cą i kie row ni kiem Biu ra Po rad Oby wa tel skich w Bru sach od je go za ło że nia jest
Krzysz tof Za broc ki. War to pod kre ślić, że Biu ro w 2013 r. funk cjo no wa ło na za sa dzie peł ne go wo lon -
ta ria tu z po wo du bra ku środ ków fi nan so wych.
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26-28. 04. 2013 Warsztaty ekologiczne 

W dniach 26-28 kwietnia 2013 r. odbyły się warsztaty
ekologiczne w Lasce. W programie przewidziane zostały
wykłady, zajęcia terenowe, ognisko. Zadanie było
współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich w ramach projektu „Lokalny program
ekologiczny Ziemia Zaborska słoneczna i czysta”.

W go spo dar stwie ar ty stycz no -eko lo gicz nym Jo an ny i Sła wo mi ra Man kie wi czów w Mę ci ka le od -
był się IX Ogól no pol ski Ple ner Ar ty stycz ny, na któ rym spo tka li się Ar ty ści z ca łej Pol ski z Ar ty sta mi
lo kal ny mi. W mi łej, ser decz nej at mos fe rze, otwar tej na od wie dza ją cych miesz kań ców i tu ry stów,
Ar ty ści stwo rzy li licz ne pra ce: ob ra zy olej ne, akry lo we, ry sun ki, fo to gra fie, rzeź by ce ra micz ne i in -
sta la cje w prze strze ni. Głów nym mo ty wem by ła ota cza ją ca przy ro da – rze ka, la sy, łą ki. Oprócz pej -
za ży po wsta ły rów nież ak ty, por tre ty lu dzi i zwie rząt, man da la. Za da nie zo sta ło do fi nan so wa ne przez
Gmi nę Bru sy w ra mach gran tów, Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel skich oraz Za bor skie To wa rzy stwo Na -
uko we w Bru sach, do któ re go na le żą or ga ni za to rzy.
W ple ne rze udział wzię ło łącz nie 16 ar ty stów:
7 lo kal nych: 
Mał go rza ta Sznaj drow ska – Choj ni ce, woj. po mor skie – ma lar stwo
Zbi gniew Gier szew ski – Bru sy, woj. po mor skie - fo to gra fia
Ja ro sław Gru cha ła – Bru sy, woj. po mor skie – ma lar stwo
Al do na Ja nu szew ska – Mę ci kał, woj. po mor skie – ma lar stwo
Mau ry cy Man kie wicz – Choj ni ce, woj. po mor skie - ma lar stwo
Jo an na Man kie wicz – Mę ci kał, woj. po mor skie – fo to gra fia
Sła wo mir Man kie wicz – Mę ci kał, woj. po mor skie - ma lar stwo
9 z ca łej Pol ski:
An na Kraw czuk – Słupsk, woj. po mor skie – ma lar stwo, ce ra mi ka 
Ro ma na Ma łec ka – Kwa ko wo, po wiat słup ski, woj. po mor skie – ma lar stwo, rzeź ba
Ja ni na Ol czak – Te re sin, po wiat so cha czew ski, woj. ma zo wiec kie – ma lar stwo
Ja go da Ant czak – Prusz ków, woj. ma zo wiec kie - ma lar stwo

19-28. 07. 2013 Plener Męcikał 2013
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Ma te usz Do la tow ski –
Mi cha ło wo, po wiat go styń -
ski, woj. wiel ko pol skie -
ma lar stwo
Ja kub Go dzi szew ski –
Ostrów Wiel ko pol ski, woj.
wiel ko pol skie - 
ma lar stwo, ry su nek
Ra fał Hu czek – No wa Wieś,
po wiat oświę cim ski, woj.
ma ło pol skie – 
ma lar stwo
Ro ma na Plu to -Prą dzyń ska –
Ko ście rzy na, woj. po mor -
skie – 
ma lar stwo
Ma ciej Ko za kie wicz – Ryb nik, woj. ślą skie – ma lar stwo

27. 09. 2013 Konkurs fotograficzny "Ziemia Zaborska -
miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś" współpraca: Gmina Brusy

W dniu 27 wrze śnia od by ło się uro czy ste roz strzy gnię cie kon kur su fo to gra ficz ne go „Zie mia
Za bor ska – miej sca, zda rze nia, lu dzie daw niej i dziś” zor ga ni zo wa ne go przez Za bor skie To wa rzy -
stwo Na uko we przy współ pra cy z Gmi ną Bru sy oraz Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki w Bru sach. Kon -
kurs zo stał prze pro wa dza ny z oka zji 25-le cia nada nia praw miej skich Bru som. Ce lem by ło
gro ma dze nie do ku men ta cji fo to gra ficz -
nej współ cze snej i daw nej pre zen tu ją cej
do ro bek i hi sto rię spo łecz no ści lo kal nej
i wa lo rów przy rod ni czych Zie mi Za bor -
skiej ze szcze gól nym uwzględ nie niem
ak tyw no ści mło de go po ko le nia i tra dy cji
ro dzin nych. 
Ka te go rie, w któ rych zo stał prze pro wa -
dzo ny kon kurs:
I. Ak tyw na mło dzież na Za bo rach
(do ku men ta cja dzia łań grup szkol nych,
po zasz kol nych, wo lon ta ria tu, itd.),

II. Sta ra fo to gra fia
(ro dzin na i hi sto rycz na XIX, XX w.
zwią za na z Za bo ra mi),

III. Fo to gra fia przy rod ni cza i kul tu ro wa
(ob szar Zie mi Za bor skiej).

Fo to gra fia ze zbio rów Ry szar da Sza moc kie go
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Kategoria I: Aktywna młodzież na Zaborach (dokumentacja działań grup szkolnych,
pozaszkolnych, wolontariatu, itp.).
1 nagroda – Sławomir Mankiewicz – „Młodzież maluje pejzaż pradoliny Brdy – Męcikał 22.07.2013” 
2 nagroda - nie przyznano
3 nagroda – Magdalena Tomaszewska - „Wybór kamieni do malowania – prace początkowe przy
tworzeniu kamiennego miasta. Świetlica Wiejska w Racławkach”.
Wyróżnienie:
1. Magdalena Tomaszewska – „Oczyszczanie kamieni, które po “zaczarowaniu” w domki będą zdobić

wieś. Park w Racławkach”.
2. Ewelina Kubiszewska – „Fireshow”.
Kategoria II: Stara fotografia (rodzinna i historyczna XIX, XX w. związana z Zaborami).
1 nagroda – Ryszard Szamocki
2 nagroda – Janusz Szmaglik
3 nagrody nie przyznano
W kategorii II nagrodzono dodatkowo Ryszarda Szamockiego jako osobę, która przysłała najwięcej
zdjęć (131).
Kategoria III: Fotografia przyrodnicza i kulturowa (obszar Ziemi Zaborskiej).
1 nagroda – Ewelina Kubiszewska - fot. nr 2 
2 nagroda – Marcin Piekarski – „Brusy, rondo”
3 nagroda ex aequo:

- Justyna Maria Ciesielska – fotografia nr 1 
- Joanna Mankiewicz – „Heppening”, fotografia nr 5
- Agnieszka Kurkowska – „Łąki w okolicach Wiela”.

Wyróżnienia:
1. Aneta Stypa – „Panorama z bruskich Karpat”
2. Anna Pestka – „Wykopki z bocianem - Czyczkowy”
3. Anna Pilacka – „Most – most kolejowy nad kanałem Brdy w Rytlu”
4. Anna Pilacka – „Łabędzie” i „Rzeka”
5. Justyna Maria Ciesielska – fotografia nr 4 i 5
6. Kazimierz Drzewicki – „Czyżby przekaz?” oraz “Skłania do refleksji”
7. Sławomir Mankiewicz – „moje zwierzątko”, fotografia nr 1
8. Marcin Piekarski – „Orlik” oraz „Panorama Brus”
9. Marek Janikowski – „Czapiewice – dom Leokadii Janikowskiej”
10. Piotr Kurkowski – fotografia nr 4.
Wszystkie nagrodzone zdjęcia można zobaczyć na stronie internetowej ZTN.

27. 09. 2013 Sejmik ekologiczny współpraca: Gmina Brusy

W piątek 27 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbył się Sejmik ekologiczny.
Tematami podejmowanymi w czasie Sejmiku były:
• Gospodarka odpadami a dzikie wysypiska śmieci,
• Gospodarka ściekami a zanieczyszczenie wód ,                                  
• Zadymienie i zapylenie Brus,                                                    
• Hałas jako zanieczyszczenie,                                                   
• Światło jako zanieczyszczenie,                                                      
• Zieleń wysoka – jej walory krajobrazowe i ekologiczne,                            
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• Zanieczyszczenia komunikacyjne,                                                                      
• Gatunki inwazyjne,                                                                        
• Ekologiczne aspekty turystyki: parkingi
i miejsca postoju, pobocza dróg, ścieżki
rowerowe, szlaki kajakowe, linie kolejowe,                                                                          
• Edukacja ekologiczna – koordynacja
działań,
• Polityka informacyjna w zakresie
ekologii.

30. 09. 2013 Konkurs na pracę licencjacką, magisterską 
i podyplomową związaną z Zaborami współpraca: Gmina Brusy

Or ga ni za to rem II edy cji Kon kur su na naj lep szą pra cę li cen cjac ką, ma gi ster ską i po dy plo mo wą po -
świę co ną Zie mi Za bor skiej by ło Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we i Gmi na Bru sy.

Ce lem Kon kur su by ło ze bra nie i wy róż nie nie prac zwią za nych z te ma ty ką Za bo rów. Po nad to ce -
lem by ło za in te re so wa nie stu den tów i mło dych na ukow ców te ma ty ką Za bo rów, ochro ny przy ro dy
i eko lo gii oraz pod ję cie przez nich róż no rod nych pro ble mów ba daw czych, wzbo ga ce nie li te ra tu ry
na uko wej o war to ścio we i ak tu al ne opra co wa nia mo no gra ficz ne. W Kon kur sie mo gli uczest ni czyć
stu den ci, ab sol wen ci, któ rzy zło ży li i obro ni li pra ce w la tach ubie głych i w ro ku bie żą cym do 31
sierp nia 2013 r.
Te ma ty ka prac kon kur so wych do ty czy ła Za bo rów w za kre sie:
• zrów no wa żo ne go roz wo ju,
• eko lo gii,
• tu ry sty ki,
• ochro ny przy ro dy,
• kul tu ry i tra dy cji re gio nu,
• in nej te ma ty ki zwią za nej z Za bo ra mi.

• I miej sce w kon kur sie ex aeqou uzy ska ły pra ce: Opo wie ści hu mo ry stycz ne z po łu dnia Ka szub -
au tor ka Ju sty na Pie kar ska; Fi lia KL Stut thof „So phien wal de” oraz obo zy pra cy w Dzie mia nach 1943-
945 – au tor Prze my sław Sza moc ki – po 750 zł oraz na gro dy rze czo we;
• III miej sce pra ca: Miej sce i ro la ję zy ka ka szub skie go w sys te mie na ucza nia (na przy kła dzie gmi -
ny Bru sy) – au tor ka Bo że na Kos sak -Głów czew ska.

13. 12. 2013 VII „Konkurs Ornitologiczny
o Kulika Wielkiego”

współpraca: Zaborski Park Krajobrazowy,
Kaszubskie LO

Po raz ósmy od był się w Ka szub skim LO w Bru sach 13 grud nia 2013 ro ku kon kurs or ni to lo gicz -
ny o Ku li ka Wiel kie go. Współ or ga ni zo wa ny przez Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we i Za bor ski Park
Kra jo bra zo wy zgro ma dził mło dych mi ło śni ków pta ków z czte rech szkół Brus i Czer ska. W eli mi na -
cjach wszy scy uczest ni cy roz wią zy wa li test ze zna jo mo ści sys te ma ty ki, bio lo gii, eko lo gii i za cho -
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wań pta ków gniaz du -
ją cych w Pol sce, zi mu -
ją cych, spo ty ka nych
re gu lar nie na prze lo -
tach i sys te ma tycz nie
za la tu ją cych oraz z za -
gad nień ochro ny pta -
ków, ich sie dlisk ze
s z c z e  g ó l  n y m
uwzględ nie niem Na -
tu ry 2000. Ko lej nym
eta pem by ło roz po -
zna wa nie pta ków w
pre zen ta cji mul ti me -
dial nej, a w fi na le dzie się ciu naj lep szych mo gło po pra wić swój wy nik roz po zna jąc gło sy pta ków. 

Zwy cię ży ła Mo ni ka Na rloch z LO im. Win cen te go Po la w Czer sku, dru gie za ję ła An na May er,
trze cie Ro bert Klo skow ski, a na stęp ne Na ta sza Gier szew ska, wszy scy z Gim na zjum w Bru sach.
Za ni mi upla so wa ły się Zo fia Lu biń ska i Do mi ni ka Glisz czyń ska, obie z Ka szub skie go LO w Bru sach.
W trak cie prac ju ry wy kład o zi mo rod kach dla uczest ni ków przed sta wi ła Gra ży na Ja szew ska, pra -
cow nik Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go. Na gród star czy ło dla wszyst kich dzię ki licz nym spon -
so rom: Nad le śnic twa Ry tel, Osusz ni ca, Przy mu sze wo, Trzeb ci na, Za bor ski Park Kra jo bra zo wy,
Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we, Bank Spół dziel czy w Ko ro no wie, Ka szub skie LO w Bru sach, Cen -
trum In for ma cji i Edu ka cji Eko lo gicz nej w Gdań sku.

2013 Mały Mistrz Obserwacji
Przyrody Współpraca: CKiB w Brusach

Po raz trze ci w gmi nie Bru sy prze pro wa dzo no w kwiet niu, ma ju i czerw cu dzia ła nia edu ka cyj ne
w ra mach pro jek tu „Ma ły Mistrz Ob ser wa cji Przy ro dy”. Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we re ali zo wa -
ło go ja ko część Lo kal ne go Pro gra mu Eko lo gicz ne go „Zie mia Za bor ska sło necz na i czy sta” dla gmi -
ny Bru sy we współ pra cy z
Cen trum Kul tu ry i Bi blio te -
ki oraz Gmin nym Za rzą dem
Oświa ty w Bru sach. 

Uczo no dzie ci z wszyst -
kich od dzia łów ze ro wych
na te re nie gmi ny i przed -
szko li (gru py pię cio lat ków i
sze ścio lat ków) roz po zna -
wać ga tun ki po pu lar nych
ro ślin kwia to wych. Łącz nie
prze szko lo no po nad 350
dzie ci. 7 czerw ca w Bru sach
od był się fi nał i wy kład Zbi -
gnie wa Gier szew skie go
„Ro śli ny chro nio ne Ka szub”
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2013 Biuletyn społeczno-kulturalny „Ziemia Zaborska” nr 6

2013 „Lokalny program ekologiczny – Ziemia
Zaborska słoneczna i czysta”

Współpraca: Gmina Brusy,
Kaszubskie LO, CKiB

Biu le tyn na uko wo -spo łecz no -kul tu ral ny „Zie mia Za bor ska” uka zu je się od 2008 r. Ma cha rak ter
in for ma to ra sze ro ko oma wia ją ce go wa lo ry przy rod ni cze, kul tu ro we i hi sto rycz ne Zie mi Za bor skiej.
Pi smo jest moż li wie sze ro kim fo rum pre zen tu ją cym do ro bek
na uko wy, po pu lar no nau ko wy, dy dak tycz ny i li te rac ki osób
zwią za nych z na szym re gio nem. Da je moż li wość sze ro kiej pre -
zen ta cji wa lo rów kul tu ro wych i przy rod ni czych Zie mi Za bor -
skiej, twór czo ści jej by łych i obec nych miesz kań ców, a tak że
ak tyw no ści spo łecz nej, kul tu ral nej i pro eko lo gicz nej oby wa -
te li i in sty tu cji po za rzą do wych z te go te re nu. Jest też gło sem
w ak tu al nych spra wach do ty czą cych re gio nu, w szcze gól no -
ści sta tu su ję zy ka ka szub skie go oraz plat for mą pre zen ta cji ini -
cja tyw władz sa mo rzą do wych i in sty tu cji po za rzą do wych na
rzecz roz wo ju re gio nu i pro mo cji je go osią gnięć.

Wy da nie biu le ty nu to przede wszyst kim szu ka nie te ma tów,
au to rów, współ pra ca z ni mi w usta la niu te ma ty ki, za kre su i for -
my po szcze gól nych ar ty ku łów re ali zo wa na w sze re gu spo tkań
oso bi stych i za po mo cą In ter ne tu. Ko lej nym eta pem by ły dzia -
ła nia wy daw ni cze (skład, druk), a na stęp nie kol por taż biu le ty -
nu. Ma te ria ły fo to gra ficz ne zo sta ły udo stęp nio ne z ar chi wum
ZTN oraz w kil ku przy pad kach do star czo ne nie od płat nie przez au to rów tek stów (za zna czo ne w biu -
le ty nie).

We wrze śniu 2013 r. za koń czy ła się re ali za cja Lo kal ne go Pro gra mu Eko lo gicz ne go, któ ry obej -
mo wał sze reg dzia łań re ali zo wa nych z in sty tu cja mi sa mo rzą do wy mi i part ne ra mi spo łecz ny mi na
te re nie Gmi ny Bru sy. Za sad ni czym ce lem by ło bu do wa nie trwa łej i sze ro kiej ko ali cji na rzecz zmia -
ny świa do mo ści eko lo gicz nej miesz kań ców Gmi ny Bru sy oraz tu ry stów i wcza so wi czów. Isto ta pro -
gra mu spro wa dza ła się do usta le nia za so bów eko lo gicz nych, ich za gro żeń oraz sze re gu dzia łań
edu ka cyj nych słu żą cych zrów no wa żo ne mu roz wo jo wi gmi ny. Pro gram miał pro wa dzić do stwo rze -
nia sa mo do sko na lą ce go się sys te mu, mo dy fi ku ją ce go po dej mo wa ną pro ble ma ty kę i za kres dzia -
łań w wy ni ku pro wa dzo ne go usta wicz nie mo ni to rin gu spo łecz ne go i eko lo gicz ne go. Zda jąc so bie
spra wę z przy zwy cza jeń, za le gło ści w edu ka cji eko lo gicz nej, trud no ści eko no micz nych spo łecz no -
ści lo kal nej i wy ni ka ją ce go stąd opo ru spo łecz ne go, na le ża ło stop nio wo roz wi jać i po sze rzać współ -
pra cę róż nych in sty tu cji i grup spo łecz nych. Przy czy niał się do te go mo ni to ring spo łecz ny i cią głe
kształ to wa nie spo łecz nej świa do mo ści pro eko lo gicz nej. Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we, ja ko or -

w Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki, gdzie na wy sta wie prac pla stycz nych dzie ci po wtó rzo no pre zen ta -
cje ro ślin, a każ dy uczest nik otrzy mał dy plom po twier dza ją cy zdo by tą do dat ko wą wie dzę o flo rze
Za bo rów. 19 czerw ca od był się wy kład Zbi gnie wa Gier szew skie go „Ty po we ga tun ki ro ślin po łu dnio -
wych Ka szub” w Le śnie i Przy mu sze wie i wrę cze nie dy plo mów po twier dza ją cych zdo by tą do dat ko -
wą wie dzę o flo rze Za bo rów.  
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ga ni za cja wio dą ca w śro do wi sku lo kal nym w za kre sie dzia -
łań eko lo gicz nych i edu ka cyj nych, ani mo wa ła i ko or dy no -
wa ła dzia ła nia pro eko lo gicz ne oraz bu do wa ła moż li wie
sze ro ką współ pra cę z wszyst ki mi in sty tu cja mi, or ga ni za cja -
mi i oby wa te la mi w tym za kre sie.

W ra mach pro jek tu zo sta ły pod ję te na stę pu ją ce ty py
dzia łań:
1. pod ję cie współ pra cy z part ne ra mi spo łecz ny mi –
Ka szub skie Li ceum Ogól no kształ cą ce w Bru sach, Cen trum
Kul tu ry i Bi blio te ki im. Ja na Kar now skie go w Bru sach – oraz
współ dzia ła nia or ga ni za cji po za rzą do wych i ad mi ni stra cji
pu blicz nej, w tym opra co wa nie i wdro że nie lo kal ne go pro -
gra mu eko lo gicz ne go;
2. mo ni to ring eko lo gicz ny i spo łecz ny,
3. pro mo wa nie idei eko ro zwo ju przez róż ne in stru men ty:
ani ma tor eko lo gicz ny, stro na in ter ne to wa, ulot ki, pla ka ty,
biu le tyn in for ma cyj ny,
4. dzia ła nia edu ka cyj ne: pre lek cje, warsz ta ty, kon kur sy, te re no we lek cje eko lo gicz ne, spły wy, raj -
dy, ak cje pro mo cyj no -in for ma cyj ne.

2013

„Zabezpieczenie dwóch obszarów Natura 2000:
„Wielki Sandr Brdy” i „Bory Tucholskie” poprzez
poprawę stanu zachowania przedmiotów
ochrony.” 

Współpraca: Nadleśnictwa:
Rytel, Przymuszewo,
Lipusz, Osucznica

Pro jekt: „Za bez pie cze nie dwóch ob sza rów Na tu ra 2000: „Wiel ki Sandr Brdy” i „Bo ry Tu chol skie”
po przez po pra wę sta nu za cho wa nia przed mio tów ochro ny.”, zo stał w 85% sfi nan so wa ny z Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go „Zrów no wa żo ny roz wój sek to ra ry bo łów stwa i nad brzeż nych ob sza rów ry bac -
kich 2007-2013”, za po śred nic twem LGR Mo ren ka. Na te re nie Nad le śnictw Ry tel, Przy mu sze wo,
Osusz ni ca oraz Li pusz, człon ko wie Za bor skie go To wa rzy stwa Na uko we go oraz le śni cy zre ali zo wa li
pro jekt ochro ny czyn nej pta ków wod nych, w ra mach któ re go wy wie szo no 416 bu dek prze zna czo -
nych dla gą go łów, krzy żó wek oraz nu ro gę si. Pta ki te za sie dla ją ob szer ne dziu ple nad wo da mi, a w
przy pad ku ich bra ku szu ka ją schro nień na zie mi, gdzie ich lę gi na ra żo ne są na plą dro wa nie przez
dra pież ni ki ta kie jak nor ki ame ry kań skie, li sy i ku ny. Wie le drze wo sta nów ota cza ją cych ka szub skie
je zio ra zo sta ło po sa dzo nych w trak cie za kro jo nych na wiel ką ska lę po wo jen nych za le sień. Są to
wciąż drze wo sta ny mło de, w któ rych nie ma wy star cza ją cej licz by schro nień dla tych pta ków. Po -
nad to je zio ra lo be lio we i dys tro ficz ne czę sto po zba wio ne są tak że szu wa rów, w któ rych gnież dżą
się krzy żów ki. Gdy do te go sta nu do dać wy stę po wa nie in wa zyj nych ga tun ków dra pież ni ków, ta -
kich jak nor ki ame ry kań skie, a w nie któ rych re jo nach kra ju tak że szo pów pra czy, moż na skon sta to -
wać, że sy tu acja dla pta ków wod nych ry su je się nie cie ka wie. I rze czy wi ście za rów no or ni to lo dzy jak
i le śni cy, my śli wi za uwa ża ją spa dek li czeb no ści wie lu ga tun ków pta ków zwią za nych z wo dą. Ta ki
stan rze czy był po wo dem pod ję cia współ pra cy po mię dzy Za bor skim To wa rzy stwem Na uko wym a
le śni ka mi na ni wie ochro ny czyn nej tych zwie rząt. 
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Wy wie szo ne bud ki zo sta ły wy ko na ne w szcze gól nie sta ran ny spo sób oraz otrzy ma ły in no wa cyj -
ne za bez pie cze nia utrud nia ją ce dra pież ni kom do sta nie się do ich wnę trza i splą dro wa nie lę gów,
co pra wie za wsze ma miej sce, gdy bud ki są źle za bez pie czo ne. Sku tecz ność za bez pie czeń by ła przez
kil ka mie się cy te sto wa na w Le śnym Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku w My ślę cin ku pod Byd gosz czą,
gdzie w za gro dzie z cie kaw ski mi ku na mi, do za wie szo nej tam bud ki wy kła da no po karm. Do pie ro
po po myśl nych te stach kon struk cji za bez pie czeń, bud ki zo sta ły wy wie szo ne w la sach nad wy bra -
ny mi je zio ra mi. W ce lu oce ny li czeb no ści pta ków i efek tów przy rod ni czych zre ali zo wa ne go pro jek -
tu, człon ko wie Za bor skie go To wa rzy stwa Na uko we go wraz z po mor ski mi le śni ka mi rok rocz nie
mo ni to ru ją li czeb ność pta ków wod nych na te re nie kil ku nad le śnictw.

2013 „SKIP – Samoorganizujący Klub Innowacyjnych
Przedsiębiorczych” Współpraca: CEW w Chojnicach

Europejski Fundusz Społeczny, działanie 9.5 programu operacyjnego POKL realizowany przez
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach i Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach. 

W ramach projektu „SKIP – Samoorganizujący Klub Innowacyjnych Przedsiębiorczych” zebrała
się grupa 10 osób z terenu gminy Brusy. Dodatkową wartością projektu było to, że sami członkowie
SKIP-u decydowali o charakterze spotkań. Zajęcia rozpoczęły się w kwietniu i trwały do końca
września. Odbywały się na zasadzie prowadzenia symulacji firmy. W ramach podjętych działań
powstała firma, którą była Agencja Artystyczna zajmująca się szeroko pojętą kulturą,
organizowaniem imprez, koncertów, szukaniem sponsorów itp. Na zajęciach zostały wytłumaczone
zasady prowadzenia działalności, omówione plusy i minusy, ewentualne zagrożenia i zakres
obowiązków. W celach projektu było zorganizowanie konferencji naukowej. Grupa wybrała temat
oraz znalazła wykładowcę. Niewątpliwie największym sukcesem Klubu jest znalezienie sponsora
i zorganizowanie koncertu zespołu Midnight travel. 

2013 Wykłady i prelekcje przeprowadzone
w 2013 roku

Współpraca: Zaborski Park
Krajobrazowy

- wykład o bocianach białych - Zbigniew  Gierszewski;
- prelekcja „Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom” - Justyna Rymon Lipińska

z  Zaborskiego Parku Krajobrazowego;
- wykład „Inwazyjne gatunki obce w Zaborskim Parku Krajobrazowym” - Justyna Rymon Lipińska;
- wykłady "Typowe gatunki roślin południowych Kaszub" - Zbigniew  Gierszewski; 
- wykład „Rośliny chronione Kaszub” - Zbigniew Gierszewski.

*Sprawozdanie przedstawia szerzej projekty stowarzyszenia realizowane w 2013 r. 
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An na Ka miń ska

Kon kurs fo to gra ficz ny
„Zie mia Za bor ska - miej sca, zda rze nia, lu dzie daw niej i dziś”

Or ga ni za to ra mi II edy cji kon kur su fo to gra ficz ne go „Zie mia Za bor ska – miej sca, zda rze nia, lu dzie
daw niej i dziś” by ło Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we, Gmi na Bru sy, Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki w
Bru sach i Cha ta Ka szub ska.

Ce lem kon kur su jest gro ma dze nie do ku men ta cji fo to gra ficz nej, współ cze snej i daw nej, pre zen -
tu ją cej do ro bek i hi sto rię spo łecz no ści lo kal nej i wa lo rów przy rod ni czych Zie mi Za bor skiej ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem ak tyw no ści mło de go po ko le nia i tra dy cji ro dzin nych.

Kon kurs był otwar ty dla wszyst kich
fo to gra fu ją cych, tech ni ka wy ko na nia
prac by ła do wol na. Każ dy z au to rów
mógł na de słać do 5 fo to gra fii (ska ny).
W ka te go rii II. Sta ra fo to gra fia ilość na -
de sła nych prac by ła nie ogra ni czo na. 
W tym ro ku w kon kur sie wzię ło udział
24 uczest ni ków, któ rzy na de sła li oko ło
170 fo to gra fii po dzie lo nych na trzy ka -
te go rie:
- „Ak tyw na mło dzież na Za bo rach”
- „Sta ra fo to gra fia”
- „Fo to gra fia przy rod ni cza

i kul tu ro wa”
Leśno ok.1970 r. Helena  Breska zd.Ossowska.

97

Sandra Leszczyńska. Kościół w Brusach nocą.
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Roz strzy gnię cie na stą pi ło w so bo tę, 22 li sto pa da br., w Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki w Bru sach. 
Ju ry w skła dzie: Zbi gniew Gier szew ski, Krzysz tof Za broc ki, We ro ni ka Sy nak i Krzysz tof Gra dow ski
przy zna ło na stę pu ją ce miej sca:
Ka te go ria I
Ak tyw na mło dzież na Za bo rach
- do ku men ta cja dzia łań grup szkol nych, po zasz kol nych, wo lon ta ria tu, itp.
I miej sce Agniesz ka Kur kow ska „Fe styn”,
II miej sce Jo an na Man kie wicz „Warsz ta ty pla stycz ne pod czas ple ne ru”,
III miej sce An na Pi lac ka „Pra wie jak bre ak dan ce”.
Ka te go ria II
Sta ra fo to gra fia – ro dzin na i hi sto rycz na XIX, XX wie ku zwią za na z Za bo ra mi. 
I miej sce Ry szard Sza moc ki.
Ka te go ria III
Fo to gra fia przy rod ni cza i kul tu ro wa – ob szar Zie mi Za bor skiej.
I miej sce San dra Lesz czyń ska „Ko ściół w Bru sach no cą”.
II miej sce An na Me jer „Słoń ce -gwiaz da”.

Mar cin Pie kar ski „Urząd no cą”.
III miej sce Jo an na Man kie wicz „Zwie rzę ta mo je go go spo dar stwa.”
Wy róż nie nie:
1. An na Me jer „Pa ję cza Pie rzyn ka"
2. San dra Lesz czyń ska „Za chód słoń ca na po lach w Czar no wie”
3. Be ata Pi lac ka „Tę czo wa łą ka”
4. Se we ryn Kie dro wicz  (bez ty tu łu)
5. San dra Lesz czyń ska „Za chód słoń ca w od da li”
6. We ro ni ka Ro gal la „Zi mo wy wschód”
Lau re aci otrzy ma li cen ne na gro dy rze czo we, a zdo byw cy I miejsc rów nież fi nan so we. Wszyst kie na -
gro dzo ne zdję cia moż na zo ba czyć na stro nie in ter ne to wej ZTN. 
Ma my na dzie ję na więk szą ak tyw ność śro do wi ska na uczy ciel skie go, szkół, do mów kul tu ry w ko lej -
nych edy cjach kon kur su. Kon kurs mo że być do sko na łą oka zją do na wią za nia wię zi mię dzy po ko le -
nio wych, dia lo gu mło dzie ży z oso ba mi star szy mi, do prze pro wa dze nia cie ka wej lek cji wy cho waw czej
(ka te go ria sta re fo to gra fie), pro mo cji dzia łań (ak tyw na mło dzież) np. wo lon ta ria tu, kół ka za in te re -
so wań, dzia łań po dej mo wa nych przez świe tli ce szkol ne i po zasz kol ne, do my kul tu ry itd.

Zdję cia kon kur so we
bę dą wy ko rzy sty -
wa ne do pro mo cji
Zie mi Za bor skiej.
Moż na już przy go -
to wy wać zdję cia do
ko lej nej edy cji kon -
kur su w ro ku 2015
w po dob nych ka te -
go riach! Ogło sze nie
o kon kur sie bę dzie
za miesz czo ne na
stro nie ZTN:
www.ztn.com.pl

Festyn w Górkach.
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Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we
Zaborskie Towarzystwo Naukowe powstało w 2007 roku. Nawiązuje do tradycji pracy organicznej

i społecznikowskiej zapisanej na kartach historii Kaszub. Zrzesza osoby wywodzące się lub związane
emocjonalnie z regionem, wśród których są również osoby z tytułami naukowymi i jest wciąż
otwarte na nowych członków zainteresowanych pracą społeczną. Stowarzyszenie działa głównie
na południu Kaszub i zajmuje się badaniami naukowymi, edukacją ekologiczną, promocją języka i
kultury kaszubskiej, turystyką, promowaniem idei społeczeństwa obywatelskiego, ochroną przyrody
i środowiska oraz dóbr kultury, wyrównywaniem szans rozwojowych oraz przeciwdziałaniem
zjawisku wykluczenia społecznego.

Od 2009 roku stowarzyszenie prowadzi nieprzerwanie Biu ro Po rad Oby wa tel skich w Brusach,
które udziela bezpłatnych porad obywatelskich wszystkim zainteresowanym. Od jesieni 2014 roku
BPO uruchomiło nowe punkty porad w: Chojnicach, Dziemianach, Konarzynach, Lipnicy,
Ogorzelinach, Silnie, Swornegaciach. Dostępna jest też nowa usługa – mediacja. Więcej informacji
o BPO na stronie internetowej: www.bpo ka szu by.pl.

ZTN wydaje raz w roku biuletyn „Ziemia Zaborska”. Organizuje corocznie konkurs na najlepszą
pracę licencjacką, magisterską i podyplomową poświęconą Ziemi Zaborskiej oraz konkurs
fotograficzny „Ziemia Zaborska - miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś" w trzech kategoriach:
aktywna młodzież na Zaborach, stara fotografia oraz fotografia przyrodnicza i kulturowa. Wdrażamy
programy edukacyjne i ekologiczne promujące region i jego dziedzictwo. Od wielu lat organizujemy
dla młodzieży konkurs botaniczny „O Złote Kocanki Piaskowe” i ornitologiczny „O Kulika
Wielkiego”. Nasz projekt „Mały Mistrz obserwacji przyrody”, który uczy przedszkolaki rozpoznawać
i nazywać typowe gatunki roślin dla południa Kaszub, był wielokrotnie nagradzany. ZTN prowadzi
prężną działalność wydawniczą i turystyczną, np. opracowało projekt szlaku i wydało przewodniki
po szlaku literackim im. Anny Łajming, Kaszubskim Szlaku Turystycznym im. Juliana Rydzkowskiego,
szlaku Zbrzycy. Opracowało projekt partyzanckiego szlaku im. Józefa Gierszewskiego. Przygotowało
unikalny w skali Polski projekt mobilnych animatorów turystyki.

ZTN współpracuje z Gminami: Brusy, Chojnice, Dziemiany, Lipnica, Konarzyny, Zaborskim PK, PN
„Bory Tucholskie”, Wdzydzkim PK, Uniwersytetem Gdańskim, PAN, OTOP, z Nadleśnictwami: Rytel,
Przymuszewo, Czersk, Osusznica, Lipusz, Bytów, z CEW, KLO w Brusach, CKiB w Brusach, Kaszubską
Jednotą, Galerią Oczko, Chojnickim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Stowarzyszeniem Miłośników
Historii „Gryfa Pomorskiego” CIS – Męcikał i wieloma innymi podmiotami. Założyło spółdzielnię
socjalną Euro Świetlik.
ZTN aktywnie działa w LGD Sandry Brdy, Grupie Rybackiej „Morenka” i w Związku Biur Porad
Obywatelskich, jest też członkiem OFOP-u. Prezes naszej organizacji – Krzysztof Zabrocki - jest
członkiem Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. 

Za pra sza my do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej,
gdzie moż na zna leźć wię cej in for ma cji na nasz te mat: www.ztn.com.pl 

ZTN: KRS 0000291352,  Brusy,  ul. Dworcowa 18,  biuro: ul. Armii Krajowej 1
tel. 791 764 247,   ztn@ztn.com.pl

Kon to 56 8144 0005 2005 0502 4607 0001,
Bank Spół dziel czy w Ko ro no wie
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Nagroda dla ZTN - Chojnickie Oskary
Zaborskie Towarzystwo Naukowe zdobyło prestiżową nagrodę Chojnickich Oskarów za

dokonania roku 2013 w kategorii edukacja i nauka. Już po raz dziesiąty wręczono nagrody na gali
Dokonań Roku. Uroczystość miała
miejsce 7 marca 2014 r. w Chojnickim
Domu Kultury.



Fot. Z. Gierszewski, Olimpiada Niepełnosprawnych w Brusach

Fot. J. Mankiewicz, Galeria Oczko w Męcikale



Fot. M. Piekarski, Urząd Miejski w Brusach

Fot. Weronika Rogalla, Zima na Zaborach
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