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Ja ni na Głom ska 

Sta ni sław Pest ka
(1929 - 2015)

Sta ni sław Pest ka uro dził się 8 kwiet nia 1929
ro ku we wsi Rol bik w po wie cie choj nic kim nad
rze ką Zbrzy cą, do pły wem Brdy. Tam je go oj ciec
był na uczy cie lem. 

W ro dzin nym do mu do ko nał przy pad ko we -
go od kry cia – w do ku men tach oj ca zna lazł rocz -
nik „Gry fa” re da go wa ne go przez Alek san dra
Maj kow skie go. Za czął go wer to wać, po tem czy -
tać i  zro zu miał, że pi smo to jest w tym sa mym
ję zy ku, któ re go na co dzień  uży wa się we wsi.
Jak sam mó wi: „To by ło jed no z pierw szych zia -
ren. To by ła no bi li ta cja te go ję zy ka. To sło wo sta -
ło się dla mnie waż nym two rzy wem, ma te ria łem
do któ re go czę sto się gam”. Ję zyk ten po rów nał
do zło tej grud ki zna le zio nej w ka li for nij skim Ko -
lo ra do. Tak sa mo szu ka się w ka szubsz czyź nie
rzad kich wy ra zów, od twa rza się je w pa mię ci ję -
zy ko wej.

Tam na wsi wy cho wy wa ny był w ty po wo ka -
szub skim oto cze niu. Tam po zna wał ję zyk wsi,
psy chi kę miesz kań ców i sys tem war to ści. Przy -
jaź nił się z wiej ski mi dzieć mi i mó wił z ni mi ję zy -
kiem przod ków.

Póź niej Sta ni sław Pest ka ję zy kiem ka szub -
skim in te re so wał się tak że w szko le śred niej w
Ko ście rzy nie. Jej pa tro nem był Ka szu ba - gen.
Jó zef Wy bic ki. Swo je fa scy na cje tą po sta cią po -
twier dził też na pi sa niem książ ki  „Pió rem i sza -
blą. O ge ne ra le Jó ze fie Wy bic kim” (1961). Po
la tach wró cił do te go te ma tu i opu bli ko wał dru -
gą, ob szer niej szą bio gra fię o tej wy bit nej po sta -
ci – „Emi sa riusz nie pod le gło ści. O Jó ze fie
Wy bic kim” (1972).

W ko ścier skim gim na zjum przed woj ną
uczył ks. pre fekt Le on Hey ke i in ni wy bit ni re gio -
na li ści. Po 1945 ro ku by ło już ina czej. „Wte dy –
jak wspo mi na Sta ni sław Pest ka – Tro py, śla dy ży -
we tej tra dy cji by ły nie do stęp ne. Pa ra dok sem tej
szko ły, gdzie w śro do wi sku dzia łał Alek san der
Maj kow ski, gdzie są miej sca uświet nio ne le gen -
dą Re mu sa by ło to, że nie by ło miej sca na rze czy
ka szub skie”. Ma tu rę uzy skał w 1950 ro ku.

W la tach 1950-1953 od był stu dia po lo ni -
stycz ne na Uni wer sy te cie Po znań skim, a po nich
pod jął pra cę na uczy ciel ską w szko łach w Lidz -
bar ku War miń skim, a na stęp nie w Sław nie. By ła
też pra ca re dak cyj na w dwu ty go dni ku „Kaszëbe”,
a po je go li kwi da cji w „Ilu stro wa nym Ku rie rze
Pol skim” w Byd gosz czy i w roz gło śni Pol skie go
Ra dia w Szcze ci nie. W 1967 ro ku wró cił do Byd -
gosz czy, gdzie zo stał pu bli cy stą w „Fak tach i My -
ślach”. Ja kiś czas pra co wał w re dak cji cza so pi sma
„Li te ry”. Po tem krót ko by ła pra ca w „Ty go dni ku
Mor skim”. W la tach 1974 - 1981 za trud nio no go
w ty go dni ku „Czas”. W la tach 1969-1972 był re -
dak to rem na czel nym biu le ty nu „Po me ra nia”, a w
la tach 1990-1994 re dak to rem na czel nym mie -
sięcz ni ka „Po me ra nia”.

Sta ni sław Pest ka był uzna wa nym pu bli cy stą.
W swym pi sar stwie po ru szał wszyst kie naj waż -
niej sze dla Ka szub i Po mo rza te ma ty, szcze gól -
nie kul tu ral ne, spo łecz ne i po li tycz ne. Wniósł
po waż ny wkład w pro gra mo wa nie ru chu ka -
szub skie go. Dru ko wał pod pseu do ni mem Kre -
ban z Mi la cho wa.
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Ja ko po eta za de biu to wał w 1963 ro ku w „Po -
me ra nii”. Uka za ły się to mi ki je go po ezji: „Po łu dni -
ca” (1976) „Wizrë ë dëchë” (1986) i „Wieczòrny
wid nik” (2002) Pod pi sy wał się pseu do ni mem Jan
Zbrzy ca na wią zu jąc tym do miej sca uro dze nia.
Wier sze osa dzo ne są te ma tycz nie w re aliach po -

łu dnio wych Ka szub. Wła śnie
przez pry zmat ro dzin nych
stron pa trzy na ca łe Ka szu by
i na Po mo rze. 
Po słu gu je się w swych po -
ezjach ję zy kiem za pa mię ta -
nym z dzie ciń stwa.
Przy wo łu je nim pięk ne pej -
za że, ob ra zy, lu dzi, wy da rze -
nia, że by się nie za tar ły w
pa mię ci. Jest piew cą ich nie -
po wta rzal ne go pięk na,
praw dzi wych uczuć i głę bi
my śli. Sło wo od da je na uży -
tek te go kra jo bra zu i tej
prze strze ni, któ re za pa dły

mu w pa mięć i któ re bar dzo uko chał. Ce ni tam
wszyst ko – i mo wę star ków i pra cę ta ty i „Wie -
czórk roz wid nia ny ga gausz ka ma” i wie le in nych.
Jest to po ezja re flek syj na, pa trio tycz na i swoj ska
i tak do bra, jak ka szub ski bo che nek chle ba.

Dla Sta ni sła wa Pest ki nie tyl ko jest waż na
tra dy cja i prze szłość Ka szu bów, ale i jest otwar -
ty na no we tren dy. Ma swe po glą dy i oce ny,
z któ ry mi się chęt nie dzie li. Wi dzi przy szłość ka -

Z wizytą w Kaszubskim LO w Brusach w 2008 roku.
Zbigniew Łomiński, dyrektor KLO, Felicja Baska-

Borzyszkowska, Janina Głomska i Stanisław Pestka.

Spotkanie z młodzieżą w Kaszubskim LO w  sali regionalnej.



• 2015 • Ziemia Zaborska • 6

szubsz czy zny w mą drych dzia ła niach mło dzie -
ży. Z ni mi wią że przy szłość re gio nu. Pra gnie, aby
mło dzi nie za tra ca li swo ich ko rze ni.

Był też nie stru dzo nym dzia ła czem ka szub -
skim, wie le lat za sia dał w na czel nych wła dzach
Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go, a w la tach
1976-1980 i 1992-1994 był pre ze sem Za rzą du
Głów ne go. Na le żał do człon ków -za ło ży cie li In -
sty tu tu Ka szub skie go (1996), wszedł w skład
pierw sze go za rzą du.

Sta ni sław Pest ka, ja ko że więk szą część ży cia
spę dza wśród Ka szu bów Pół no cy, więc u nie go
jest za uwa żal na kwe stia na siąk nię cia, wzbo ga -
ca nia słow ni ka w opar ciu o dyk cję, o ar cha izmy.
Uwa ża przy tym, ,,że jest sens two rze nia ogól ne -
go ję zy ka, bę dą ce go syn te zą wie lu róż nych od -
mian i jest tam miej sce na prze cho wy wa nie
róż nych słów. Twier dzi, że bar dzo du żo za le ży od
su ge stii, na kie ro wa nia, za in te re so wa nia ję zy -
kiem i li te ra tu rą, re gio nem.

Sta ni sław Pest ka uwa żał, że przy go dy Re mu -
sa to fe no men li te ra tu ry ka szub skiej, a Re mus to
waż ny sym bol, tak sa mo jak sym bol Kró le wian -
ki, któ re trze ba wy zwo lić. Wy ra ża przy tym waż -
ny po gląd, że toż sa mość swo ją bu du je się z
róż nych zia ren. Waż na w dzi siej szym świe cie jest
wła sna toż sa mość, bo ina czej nie ma ko twi cy w
ży ciu, ar chi me de so we go punk tu opar cia.

Ma ła oj czy zna, we dług Pest ki, to wiel kie bo -
gac two, ale wy ma ga pra cy. W świe cie glo ba li za -
cji i prze mian, któ re ście ra ją pa ty nę z tej
ory gi nal nej mo wy i na rzu ca ją in ne mo de le ży -
cia, in ne spo so by za cho wań, po win na za ist nieć
jesz cze bar dziej ka szubsz czy zna. Zga dza się z te -
zą, że „co wieś, to pieśń”, czy li ze zróż ni co wa niem
mo wy ka szub skiej w ma łych wsiach, ma tecz ni -
kach, wy sep kach wiej skich, ale na ma wia, że by
być otwar tym na no we tren dy i war to ści, któ re,
ma na dzie ję, za owo cu ją głów nie w mło dym po -
ko le niu. Prze strze ga jed nak mi tem An te usza,
sta ro żyt ne go grec kie go bo ha te ra, że trze ba trak -
to wać zie mię – ma łą oj czy znę, jak mat kę, bo ina -
czej się sa me mu zgi nie. Przy po mi na, że kie dyś
ka szubsz czy zna  to by ła si ła tra dy cji, te raz trze -
ba pra cy, aby te war to ści oca lić. Jest po trzeb na
re flek sja nad bu do wą wła sne go  i zbio ro we go
„ja” po przez świa do me dzia ła nia.

W 2006 ro ku w In sty tu cie Ka szub skim w
Gdań sku mia ło miej sce sym po zjum po świę co ne
twór czo ści Sta ni sła wa Pest ki. Wy kła dy wy gło si li
naj wy bit niej si pro fe so ro wie - hi sto ry cy i re gio -
na li ści Po mo rza. Dnia 29.06.2006 ro ku za za słu -
gi na ni wie ka szubsz czy zny uchwa łą Ra dy
Mia sta i Gmi ny Bru sy zo stał ho no ro wym oby wa -
te lem mia sta i gmi ny Bru sy. Otrzy mał Me dal Sto -
le ma (1975) i Me dal Księ cia Mści wo ja II (2013).
Zmarł w Gdań sku 2 kwiet nia 2015 ro ku. 

Janina Głomska 
Laudacja dla Stanis∏awa Pestki
Rodaku drogi
Twój kunszt liryczny
I jakość słowa prozy
Zapada w pamięć
Przywołując tradycji tęsknoty
Przestrzega subtelnie
I goi zadane rany
Tworząc nowe jakości
W dzieleniu się Terrą Zaboriensis
W jestestwie przesłań codziennych
I świętości etosu regionu

Jón Zbrzëca 
Pôrã lëstków mërtë

Nie wiedzec z jaczich rozdrogów
Ta cémnozelonô przëòzdoba 
Z jiglënową pôchniączką jałówca
Wmikła pòd zôbòrsczich chëczów pòsowë
Westrzód céniów ë zjinaków rokù
Zawdë wiérny swòji farwie
W górã rozeskrzóny bòrik mërtë
Na palórze do òdriwków
Drzewiskù żelë chcesz zascygnąc w lecbie
Dzélëk ùdałoscë splecë wiónk
Przëjiglë gò wësok ë ùbiedrzno
Na slëbnym atłasu
To je twòja miesãżnica dzéwczãcô
Na pòùczkã ùtacóną w prapamiãcë
Jedna z pôcórnëch przëdónków
Wëpòwiôda sztócëk przed rëgniénim
Na zdôwanié do kòscoła
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A czej kògòs zakrëwała
Dëchtowniészô òd wszëtczich zôwiesën
Z cémżë ùwiãzónô niewidka
Téż mù kładlë w trëmã
Pórã òddzãkòwnëch wietwiów mërtë
Żebë gdzes w zaswiatach
Swòjińcowie z môla gò pòznalë
Pò ti rodny znace

Z tomu Wieczórny widnik, Gdańsk 2002, s. 15.

Li te ra tu ra:
1 Bolduan T., Nowy bedeker kaszubski,Gdańsk 1997.
2 Głomska J., Wywiad ze S. Pestką w dniu 30.10.2006 roku 

w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach.
3 Głomska J., Sympozjum: Stanisław Pestka - publicysta, 

poeta, działacz kaszubski, Naji Goche, lato 2006.
4 Historia Brus i okolicy .pod red .J. Borzyszkowskiego. 

Gdańsk-Brusy 2006.

Ka zi mierz Ja ru szew ski

Wier ny na ro do wym
ide ałom.  
W 100-le cie uro dzin
An to nie go Dar ga sa.

Wśród współ cze snych miesz kań ców Za bo rów

An to ni Dar gas jest po sta cią już ma ło zna ną. War -

to za tem w po niż szym ar ty ku le bio gra ficz nym od -

po wie dzieć na py ta nie: kim był? Przede wszyst kim

po li ty kiem, ale rów nież dzia ła czem spo łecz nym i

rzecz ni kiem  jed no ści śro do wisk dzia ła czy na ro -

do wych w Pol sce i na emi gra cji.

Choj nic ki ma tu rzy sta
An to ni Dar gas przy szedł na świat 12 mar ca

1915 r. w Czar no wie k. Brus (gdzie uro dził się
rów nież Jan Kar now ski, wy bit ny po eta ka szub -

ski, wy cho wa nek gim na zjum choj nic kie go), ja -
ko naj młod szy z dzie się cior ga dzie ci urzęd ni ka
ko le jo we go Alek san dra i Ma rii z d. Gier szew skiej.
W wie ku 18 lat zdał ma tu rę w Pań stwo wym Gim -
na zjum Kla sycz nym w Choj ni cach. Pod czas edu -
ka cji gim na zjal nej za czę ły kształ to wać się je go
za in te re so wa nia ru chem na ro do wym; na le żał
do ak tyw nych człon ków Stra ży Przed niej i Na ro -
do wej Or ga ni za cji Gim na zjal nej (NOG). Szcze -
gól nie bli skie by ły mu po sta wy po li tycz ne
przy wód cy en de cji na Po mo rzu księ dza se na to -
ra Fe lik sa Bol ta (rów nież ma tu rzy sty choj nic kie -
go!) oraz Ro ma na Dmow skie go. Ide ałom
na ro do wym po zo stał wier ny do koń ca ży cia. 

Z Choj nic, jak wie lu in nych ma tu rzy stów,
udał się do Po zna nia, gdzie pod jął stu dia na uni -
wer sy tec kim Wy dzia le Praw no -Eko no micz nym.
Ja ko osiem na sto la tek za miesz kał w sto li cy Wiel -
ko pol ski i bę dąc stu den tem pierw sze go ro ku UP
zo stał re dak to rem od po wie dzial nym pra so we -
go or ga nu Mło dzie ży Wszech pol skiej „Or lę ta”.

W Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach w 2012 roku.
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Na le żał rów nież do stu denc kiej kor po ra cji „Le -
gia”, zrze sza ją cej sym pa ty ków en de cji, nie rzad -
ko utoż sa mia nej ze skraj ną pra wi cą.

Bły ska wicz na ka rie ra
Stu dia ma gi ster skie ukoń czył w 1937 r., w

wie ku 22 lat. W la tach 1937-1938 był pre ze sem
aka de mic kiej Mło dzie ży Wszech pol skiej, zwią za -
nej ide owo ze Stron nic twem Na ro do wym. W
1939 r. zo stał prze wod ni czą cym Związ ku Mło -
dzie ży Pol skiej (tzw. Zet) – na czel nej or ga ni za cji
ru chu na ro do we go szkół śred nich i wyż szych. 
Po kam pa nii wrze śnio wej prze do stał się do Fran -
cji, a na stęp nie do Wiel kiej Bry ta nii. Służ bę woj -
sko wą od był w sze re gach Pol skich Sił Zbroj nych
(PSZ) w Szko cji. 
Ry chło zwią zał się ze
śro do wi skiem mło -
dych dzia ła czy na ro -
d o  w y c h
po pie ra ją cych Ta de -
usza Bie lec kie go
(pre ze sa Stron nic twa
Na ro do we go) i bę dą -
cych w po li tycz nej
opo zy cji wo bec
gen. Wła dy sła wa
Si kor skie go. 
Wy cho wa nek gim na -
zjum choj nic kie go
był zwo len ni kiem
jed no ści ca łe go Po -
mo rza w struk tu rach
pań stwa pol skie go. W
Lon dy nie współ two rzył Zwią zek Po mor ski, któ -
re go zo stał pre ze sem (1945). 

Na stęp ca Bie lec kie go
An to ni Dar gas po za koń cze niu dzia łań wo -

jen nych skon cen tro wał się na pra cy dzien ni kar -
skiej i po li tycz nej. Zo stał kie row ni kiem biu ra
pre sti żo wej or ga ni za cji As so cia tion of Cap ti ve
Eu ro pe an Na tions (ACEN) zaj mu ją cej się wów -
czas rze tel nym in for mo wa niem o kra jach sa te li -
tar nych ZSRR, ujarz mio nych przez sys tem
to ta li tar ny. 
Ak tyw nie dzia łał w emi gra cyj nym ru chu na ro do -

wym. W la tach 1954-1972 na le żał do Tym cza so -
wej Ra dy Jed no ści Na ro do wej, a po jej roz wią za -
niu przy czy nił się do utwo rze nia Pol skie go
Zjed no cze nia Na ro do we go (PZN), zrze sza ją ce go
or ga ni za cje na ro do we i chrze ści jań sko -de mo -
kra tycz ne. 

Po Ta de uszu Bie lec kim ob jął (na okres 25
lat!) prze wod nic two w Stron nic twie Na ro do -
wym. Był ini cja to rem od two rze nia w kra ju struk -
tur Stron nic twa Na ro do we go (SN) i
zjed no cze nia dzia ła czy na ro do wych w Pol sce i
na emi gra cji.

Wy wo dzą cy się z Za bo rów An to ni Dar gas
zmarł 8 li sto pa da 1991 r. w Lon dy nie. Pre zy dent
RP Lech Wa łę sa od zna czył go po śmiert nie Krzy -
żem Ko man dor skim Po lo nia Re sti tu ta (1991).

W grud niu 1949 r. emi gra cyj ne stron nic twa po zo -
sta ją ce w opo zy cji wo bec pre zy den ta RP na
uchodź stwie Au gu sta Za le skie go, czy li Stron nic -
two Na ro do we, Pol ska Par tia So cja li stycz na oraz
Pol ski Ruch Wol no ścio wy „Nie pod le głość i De mo -
kra cja”, a tak że część lu do wców i po li ty ków nie za -
leż nych, po wo ła ły Ra dę Po li tycz ną - na miast kę
or ga nu przed sta wi ciel skie go, któ ra wy ło ni ła Wy -
dział Wy ko naw czy - od po wied nik rzą du.
Pre zy dium Ra dy Po li tycz nej: od le wej 
To masz Ar ci szew ski (PPS) - prze wod ni czą cy,
Ty mon Ter lec ki (NiD) - wi ce prze wod ni czą cy,
An to ni Dar gas (SN) - se kre tarz. Fot. materiał IPN. 
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Ka zi mierz Ja ru szew ski

Ksiądz Roch Wir kus
i dwa ju bi le usze

Je de na ste go sierp nia br. mi nę ła 200. rocz ni -

ca uro dzin po cho dzą ce go z Brus Ro cha Wir ku sa.

Ka płan ten był w mło do ści uczniem za kła du

oświa to we go, któ ry za ło żo ny zo stał rów nież 200

lat te mu – Kró lew skie go Ka to lic kie go Gim na zjum

w Choj ni cach.

Szkol ny ko le ga Cey no wy
Roch Wir kus przy szedł na świat w ro dzi nie

rol ni czej Ja na i Mał go rza ty z d. Sza la. W wie ku 15
lat pod jął na ukę w gim na zjum w Choj ni cach. W
tym sa mym, 1830 ro ku, do szko ły tej przy ję ty zo -
stał tak że Flo rian Cey no wa – przy szły le karz i za -
słu żo ny re gio na li sta, zwa ny bu dzi cie lem lu du
ka szub skie go. Obaj ucznio wie kształ ci li się w
Choj ni cach aż przez 11 lat, świa dec twa ma tu ral -
ne uzy ska li w 1841 ro ku. Pod czas na uki gim na -
zjal nej Roch i Flo rian na le że li, jak przy pusz cza ją
hi sto ry cy, do pa trio tycz nej, kon spi ra cyj nej or ga -
ni za cji „Po lo nia”. Był to pierw szy zwią zek brat ni
zrze sza ją cy pol skich uczniów w Choj ni cach. Fi -
lo mac ki duch to wa rzy szył Ro cho wi przez ca łe je -
go ży cie i umac niał go w pol sko ści.

Pra co wi te wa ka cje
Jed ną z je go pa sji by ło ogrod nic two i sa -

dow nic two. W szko le naj bar dziej lu bił przed miot
na zy wa ny hi sto ria na tu ral na. Tak daw niej okre -
śla no przy ro dę. Bru ski wi ka riusz An ton Fre drich,
zna jąc ogrod ni cze umie jęt no ści Ro cha, po ob ję -
ciu w 1837 r. pa ra fii w Kra jen ce za pro po no wał
mu za ło że nie roz le głe go ogro du. Do Kra jen ki
gim na zja li sta chęt nie wy jeż dżał pod czas ko lej -
nych wa ka cji, zwa żyw szy, że w ten spo sób mógł
za si lić do mo wy bu dżet. Na uka by ła bo wiem
dość kosz tow na.

Kle ryk i ka płan
Po ma tu rze 26-let ni bru sza nin roz po czął stu -

dia teo lo gicz ne w Se mi na rium Du chow nym w
Pel pli nie. Licz ne gro no abi tu rien tów Gim na zjum

Choj nic kie go, szcze gól nie w I po ło wie XIX wie -
ku, kształ ci ło się w pel pliń skiej uczel ni i za si la ło
sze re gi du cho wień stwa die ce zji cheł miń skiej. 25
ma ja 1845 r. Roch Wir kus otrzy mał świę ce nia ka -
płań skie. Po krót kim wi ka ria cie w To ru niu, jak
po da je ks. Hen ryk Mross, hi sto ryk die ce zji, zo stał
ad mi ni stra to rem pa ra fii w Wiel kiej Łą ce k. Ko wa -
le wa Po mor skie go. De kre tem bi sku pim z dnia
11 lu te go 1847 r. usta no wio ny zo stał pro bosz -
czem tej pa ra fii. Po słu gę dusz pa ster ską w tej
wspól no cie wier nych spra wo wał pra wie pół wie -
ku, cie sząc się sza cun kiem pa ra fian. Za ło żył w la -
tach 50. XIX stu le cia dwa brac twa: ró żań co we i
trzeź wo ści.

Do bry pa sterz
Ksiądz Wir kus po sia dał dar in te gro wa nia lo -

kal ne go śro do wi ska w imię re ali za cji re li gij nych
ce lów. Dzię ki fun du szom ów cze snych wła ści cie li
Wiel kiej Łą ki, Ju lii i Ksa we re go Dzia łow skich, do -
pro wa dził w la tach 1861-1863 do roz bu do wy
świą ty ni. War to do dać, iż wieś (z mły nem wod -
nym) w rę kach wpły wo wej ro dzi ny Dzia łow skich
znaj do wa ła się już od 1801 ro ku. Ko ściół wiel ko -
łąc ki kon se kro wa ny zo stał przez bi sku pa su fra -
ga na Je rze go Je sch ke go (rów nież ab sol wen ta
Gim na zjum Choj nic kie go). 

W mniej szym stop niu ks. Wir kus, mi mo swo -
ich fi lo mac kich ko rze ni, an ga żo wał się w dzia łal -
ność na ro do wą, kon cen tru jąc się na pra cy
dusz pa ster skiej. Zmarł w wie ku 80 lat, 9 li sto pa -
da 1895 ro ku.

Dwu stu le cie szko ły
Jak wspo mnie li śmy, Roch Wir kus był wy cho -

wan kiem wiel ce za słu żo nej na Po mo rzu Gdań -
skim pla ców ki oświa to wej. Kró lew skie Ka to lic kie
Gim na zjum w Choj ni cach po wsta ło trzy mie sią -
ce po na ro dzi nach przy szłe go ka pła na (27 li sto -
pa da 1815 r.). W br. mo że my za tem od no to wać
dwa ju bi le usze. Ten skrom niej szy do ty czy ucznia
ro dem z Za bo rów. A w mu rach Gim na zjum Choj -
nic kie go kształ ci li się póź niej si wy bit ni le ka rze,
praw ni cy, du chow ni, ucze ni, ofi ce ro wie, in ży nie -
ro wie etc. współ two rzą cy in te lek tu al ne eli ty Po -
mo rza. 
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Pla ców ka by ła sy mul tan na; uczy li się w niej w cza sie za bo ru pru skie go ka to li cy, ewan ge li cy i ży -
dzi, Niem cy i Po la cy. Ję zy kiem wy kła do wym był ję zyk nie miec ki. Wie lu uczniów po cho dzi ło z Ka -
szub, m.in. wcze śniej szy ab sol went ko ścier skie go pro gim na zjum Alek san der Maj kow ski. Szko ła
funk cjo no wa ła po nad sto lat. W 1920 r. w jej miej sce pol skie wła dze utwo rzy ły Pań stwo we Gim na -
zjum Kla sycz ne Mę skie. 

Ucze ni i ar ty ści
Wśród uczniów te go za kła du oświa to we go od naj dzie my tak uzna ne po sta cie jak: świa to wej sła -

wy chi rurg Lu dwik Ry dy gier, bp or dy na riusz die ce zji cheł miń skiej Au gu styn Ro sen tre ter, mi ni ster i
se na tor Le on Jan ta Po łczyń ski, wiel ki uczo ny ks. Sta ni sław Ku jot czy naj więk si po eci Ka szub – Jan
Kar now ski i Hie ro nim Ja rosz Der dow ski. Dla wie lu jed nak naj słyn niej szym ab sol wen tem choj nic -
kiej uczel ni po zo sta je Flo rian Sta ni sław Cey no wa, ko le ga z jed nej kla sy Ro cha Wir ku sa.

Wła dy sław Czar now ski

Raj mund Mel ler (1926 - 2007)
- bru ski pa sjo nat fo to gra fi ki

Od chwi li przy ję cia mnie do pra cy na sta no wi sku dy rek to ra Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Bru -
sach  w 1987 r. roz po czą łem po szu ki wa nia in struk to rów do pra cy z mło dzie żą. Efek ty pra cy w kul -
tu rze w du żej mie rze za le żą od do brej pro mo cji. Fo to gra fia od gry wa ła tu pierw szopla no wą ro lę.
In ter ne tu wów czas nie by ło. Po ja wia ły się do pie ro pierw sze pry mi tyw ne kom pu te ry ,,Co mo do re”.

Mia łem szczę ście na tknąć się na wiel kie go pa -
sjo na ta fo to gra fi ki Raj mun da Mel le ra miesz kań -
ca Brus, któ ry za trud nio ny był ja ko sto larz w
Choj nic kiej Fa bry ce Me bli, a po pra cy brał czyn -
ny udział w za ję ciach  kół ka fo to gra ficz ne go w
Choj nic kim Do mu Kul tu ry. Mo ją pro po zy cję zor -
ga ni zo wa nia kół ka fo to gra ficz ne go przy GOK w
Bru sach Pan Raj mund przy jął z en tu zja zmem i w
krót kim cza sie ra zem z mło dzie żą stał się do ku -
men ta li stą wszyst kich dzia łań i przed się wzięć w
Do mu Kul tu ry oraz w śro do wi sku lo kal nym.

Są dzę, że fo to gra fie Pa na Raj mun da z lat 1980-
2000 znaj du ją się w kro ni kach wszyst kich waż -
niej szych in sty tu cji Brus.

Nie ste ty uraz oka pod czas pra cy za wo do wej
spo wo do wał stop nio we po gar sza nie wzro ku, aż
do zu peł nej je go utra ty, co przed wcze śnie wy łą -
czy ło go z je go pa sji fo to gra fo wa nia. By wa ło, że
kie dy już utra ta wzro ku by ła znacz na, to na za -
ję cia kół ka fo to gra ficz ne go przy pro wa dza ła go
wnucz ka.

Rajmund Meller w pracowni fotograficznej.
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Mło dzież sku pio na wo kół Pa na Raj mun da bar dzo szyb ko za czę ła od no sić suk ce sy na wie lu re -
gio nal nych i ogól no pol skich kon kur sach fo to gra ficz nych. Pierw szym im pul sem do pra cy dla mło -
dzie ży by ła zor ga ni zo wa na w Bru sach w 1987 r. ogól no pol ska wy sta wa fo to gra ficz na pt. ,,Przy ro da”.

W 1988 r. wnucz ka Pa na Raj mun da, Re na ta Mel ler zdo by ła wy róż nie nie na VI Ogól no pol skim
Prze glą dzie Fo to gra fi ki Mło dzie żo wej w Bo le sław cu. Na to miast w na stęp nym ro ku uzy ska ła pierw -
szą na gro dę na ogól no pol skim kon kur sie fo to gra ficz nym pt. ,,Dziec ko wiej skie” w Słup sku za zdję -
cie ,,Śla dem ta ty”. 

Rajmund Meller z uczniami podczas zajęć kółka w domu kultury.

Zdjęcie z wystawy pokonkursowej.
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W grudniu w 1990 r. na Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. ,,Ludzie złotego wieku”
zorganizowanym przez WOK w Bydgoszczy przyznano łącznie 3 nagrody i 2 wyróżnienia. W
konkursie tym jedną równorzędną nagrodę zdobył Rajmund Meller, instruktor kółka, natomiast jego
uczniowie Edward Andrzejczak z Brus i Anna Czapiewska z Leśna zdobyli wyróżnienia.                          

W marcu 1991 r. został rozstrzygnięty już piąty z kolei ogólnopolski konkurs fotograficzny pt.
,,Dziecko i jego świat” organizowany przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy. W konkursie tym brało
udział ponad 100 uczestników z całej Polski. Z ogólnej liczby 6 nagród i 6 wyróżnień, dzieci i
młodzież działająca w kółku fotograficznym w Brusach zdobyła 1 nagrodę oraz 3 wyróżnienia. Drugą
nagrodę oraz jedno wyróżnienie w kategorii dziecięcej zdobył Krzysztof Goebel. W tej samej
kategorii wyróżnienie zdobył Karol Konderski, natomiast w kategorii młodzieżowej wyróżnienie
zdobyła Renata Meller.

Rajmund Meller był wybitnym pejzażystą i reporterem różnych wydarzeń. Postaramy się w
następnych numerach biuletynu przybliżyć Państwu niektóre z jego osiągnięć. 

Nagrodzeni na wystawie pokonkursowej. Od lewej Karol Konderski, Krzysztof Goebel i Renata Meller.
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Ja ni na Głom ska

Jó zef Ró żek (1895 - II woj na świa to wa)
Uro dził się w 1895 ro ku. W 1918 ro ku po ślu bił Zo fię K. Mie li 2 sy nów i 2 cór ki. Naj star szy syn An -

to ni przy szedł na świat oko ło 1921 ro ku. Dru gim dziec kiem by ła cór ka Ur szu la uro dzo na w 1922 ro -
ku. Trze cim Alek san dra, któ ra przy szła na świat oko ło 1924 ro ku oraz naj młod szy syn Ka zi mierz
uro dził się w ro ku 1926.

Jó zef Ro żek w ro ku 1921 zo stał mia no wa ny wój tem w Żab nie. Za miesz kał w tej wsi we dwo rze
szla chec kim zbu do wa nym w 1859 ro ku przez Gu sta wa Ra sch ke. Pod ko niec lat 20-tych go spo dar -
stwo Jó ze fa w Żab nie zaj mo wa ło po nad 250 ha. Pra co wa ło w nim 16 sta łych ro bot ni ków. Część z
nich po cho dzi ła spo za wsi. Jó zef nie utrzy my wał bliż szych kon tak tów z są sia da mi.

Czę sto prze by wał w Bru sach ja ko dzia łacz tu tej szych or ga ni za cji i sto wa rzy szeń. Miał tu wie lu
przy ja ciół i zna jo mych. Stał m.in. na cze le bru skie go kół ka rol ni cze go. 
W po cząt ko wym okre sie sa mo dziel ne go za rzą dza nia ma jąt kiem ziem skim był do brym go spo da -
rzem. Ra dził so bie z kło po ta mi wy ni ka ją cy mi z kry zy sów w rol nic twie, czę stych w tam tych przed -
wo jen nych cza sach. Oso bi ście dbał o ca ło kształt spraw zwią za nych z pro wa dze niem go spo dar stwa,
nad zo ro wał waż niej sze pra ce, a czę sto oso bi ście pra co wał w po lu.

Sy tu acja ma jąt ku po gor szy ła się w koń cu lat 20-tych, w cza sie świa to we go kry zy su go spo dar -
cze go. Jó zef Ro żek wy stą pił wte dy o par ce la cję czwar tej czę ści swo ich grun tów. Ca ły je go ma ją tek
ob cią żo ny był du ży mi zo bo wią za nia mi hi po tecz ny mi. Do kład nie nie wia do mo, co spo wo do wa ło
tak znacz ne za dłu że nie. Jed nak wy ni ka ło to praw do po dob nie z fak tu, że kil ka lat wcze śniej za ku pił
on do dat ko we zie mie le żą ce w po bli żu pa ła cu. 

Do cho da mi uzy ska ny mi z par ce la cji za mie rza no pła cić dłu gi. Par ce la cja Żab na trwa ła do 1936
ro ku, ale hi po te ka na dal by ła ob cią żo na. W tej sy tu acji w lu tym 1937 ro ku Po znań skie Ziem stwo

Dwór w Żabnie. Stan obecny.
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Kre dy to we ogło si ło li cy ta cję nie ru cho mo ści Jó ze fa Roż ka, co do bit nie świad czy o złym sta nie je go
ma jąt ku, mi mo wciąż za cho wa nych ze wnętrz nych po zo rów świet no ści. Przy czy ną fa tal ne go sta nu
po sia dło ści praw do po dob nie sta ło się stop nio we za nie dby wa nie obo wiąz ków go spo da rza na rzecz
ka rie ry urzęd ni czej i dzia łal no ści spo łecz nej. Wła ści ciel Żab na zdo by wał co raz to wyż sze sta no wi -
ska w urzę dach w Bru sach i oko li cy.

Sze ro ka dzia łal ność m.in. ja ko człon ka sej mi ku po wia to we go i funk cji wój ta w Bru sach wy ma -
ga ła utrzy my wa nia bli skich kon tak tów z in ny mi wy so ko po sta wio ny mi ludź mi  w gmi nie. Czę stym
spo tka niom, na któ re Ro żek za pra szał wie lu zna jo mych, to wa rzy szy ła gra w kar ty. Dłu gi kar cia ne
spo wo do wa ły, że szyb ko tra cił on au to ry tet wśród oko licz nych go spo da rzy, ob ser wu ją cych po stę -
pu ją cy upa dek ma jąt ku. Ta opi nia nie do ty czy oce ny spra wo wa nej przez nie go funk cji wój ta w Bru -
sach, po nie waż te obo wiąz ki wy ko ny wał nie na gan nie.

An to ni Ro żek, je go syn, za sły nął ja ko har cerz, czło nek Dru ży ny Har cer skiej im. Ta de usza Ko -
ściusz ki dzia ła ją cej przy Szko le Pod sta wo wej w Bru sach. Kie dy wy bu chła woj na, har ce rze po sta no -
wi li nie prze ry wać dzia łal no ści, lecz zmie nić jej cha rak ter. W paź dzier ni ku 1939 ro ku po wsta ła w
Bru sach kon spi ra cyj na or ga ni za cja har cer ska, na cze le któ rej sta nął Ste fan Dzie kan. Skau ci z Brus
czę sto urzą dza li wie czor ni ce w do mach ro dzin nych dru ży no we go Ste fa na Dzie ka na i Cze sła wa Fry -
mar ka, za miesz ka łe go przy ul. Pocz to wej, gdzie śpie wa no pa trio tycz ne pie śni i re cy to wa no wier -
sze, lub pod Gó rą Szo to wą ko ło Żab na, gdzie urzą dza no rów nież ćwi cze nia słu żą ce zdo by wa niu
spraw no ści. 

W 1940 ro ku ge sta po wpa dło na trop or ga ni za cji i aresz to wa ło jej człon ków - Cze sła wa Fry mar -
ka, Sta ni sła wa Ko liń skie go, Al fon sa Pest kę, An to nie go Czar now skie go i in nych. Wy wie zio no ich do
wię zie nia w Choj ni cach, a na stęp nie do Gdań ska. An to ni Ro żek wraz z oj cem Jó ze fem zo sta li wy -
wie zie ni z wię zie nia choj nic kie go do obo zu w Sach sen hau sen, gdzie obaj zgi nę li. Ro dzi na Roż ków
po woj nie zo sta ła z ma jąt ku ograbiona. 

Bi blio gra fia:
Dzie je Brus i oko li cy. prac. zbior.  pod red. J. Bo rzysz kow skie go, Choj ni ce - Gdańsk 1984
Re la cja An to nie go Szcze pa now skie go

Ma rian Ju trzen ka -Trze bia tow ski

Sa mo rząd gmi ny Bru sy po wy zwo le niu
spod oku pa cji nie miec kiej. 

W 70 rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści.
Dnia 4 mar ca 1945 ro ku Bru sy zo sta ły za ję te przez woj ska ra dziec kie, a lud ność na 6 ty go dni zo -

sta ła ewa ku owa na. Wój tem mia no wa ny zo stał przez wła dze woj sko we Sta ni sław Ko liń ski, syn za -
mor do wa ne go kup ca To ma sza Ko liń skie go, a se kre ta rzem Do bek.

Pierw sze po sie dze nie Gmin nej Ra dy Na ro do wej (GRN) po wy zwo le niu od by ło się w czerw cu
1945 ro ku. Jej prze wod ni czą cym zo stał wy bra ny Bo le sław Re dlar ski, kie row nik Szko ły Pod sta wo -
wej. Po sie dze nie zo sta ło ob słu żo ne przez przed sta wi cie la Po wia to wej Ra dy Na ro do wej z Choj nic,
któ ry w jej imie niu zgło sił kan dy da tu rę na wój ta, se kre ta rza i prze wod ni czą ce go ra dy. Wój tem wy -
bra ny zo stał Mak sy mi lian Rol biec ki, rol nik z Brus, a se kre ta rzem gmi ny Fran ci szek Stro bel.
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Ra da li czy ła 23 człon ków z te re nu ca łej gmi ny. W jej skład wcho dzi ły gro ma dy: Czar niż, Hu ta, Ko so -
bu dy, Lub nia, Za le sie, Wiel kie Cheł my, Ma łe Gli no, Mę ci kał, Czar no wo, Cza pie wi ce, Czycz ko wy,
Gieł don i Bru sy. W skład gmi ny Le śno wcho dzi ło 12 gro mad.

Ra da usta li ła skład ko mi sji dla po szcze gól nych dzie dzin dzia łal no ści – rol nej, szkol nej, dro go -
wej i re wi zyj nej. Za pla no wa no za da nia dla Gmin nej Ra dy Na ro do wej:
- uru cho mie nie Prze twór ni „Las” w Bru sach,
- po wo ła nie do ży cia Spół dziel ni „Sa mo po moc Chłop ska” w Bru sach, któ rej ini cja to rem był Al bert

Sy nak,
- uru cho mie nie „kuch ni lu do wej” z ra mie nia opie ki spo łecz nej,
- ska na li zo wa nie uli cy Gdań skiej w Bru sach,
- uru cho mie nie szko ły za wo do wej w Bru sach z prak tycz ną na uką za wo du u miej sco wych

rze mieśl ni ków,
- uru cho mie nie szkół i przed szko li na te re nie gmi ny,
- utwo rze nie cmen ta rza wo jen ne go dla po le głych w wal ce i za mor do wa nych przez oku pan ta,
- utwo rze nie cmen ta rza wo jen ne go dla po le głych na tu tej szym te re nie żoł nie rzy Ar mii

Czer wo nej.
W dniach 24 i 25 li sto pa da 1945 ro ku od był się w Bru sach uro czy sty po grzeb po mor do wa nych

Po la ków z te re nu ca łej gmi ny. Zwło ki po mor do wa nych spo czę ły na cmen ta rzu ho no ro wym przy
uli cy Gdań skiej. W po grze bie bra ły udział wła dze świec kie i ko ściel ne, chór ko ściel ny, ro dzi ny ofiar,
ro bot ni cy, ko le ja rze, pocz tow cy, kup cy, ucznio wie szkół i spo łe czeń stwo na da jąc mu cha rak ter ma -
ni fe sta cji na ro do wej. Dla żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej utwo rzo no cmen tarz w Żab nie przy szo sie do
Choj nic.

Usta wa z dnia 20 mar ca 1950 ro ku o te re no -
wych or ga nach jed no li tej wła dzy pań stwo wej
zno si ła urzę dy wo je wo dów, sta ro stów, bur mi -
strzów i wój tów, usta na wia jąc sys tem rad na ro -
do wych, nad któ ry mi nad zór spra wo wa ła Ra da
Pań stwa. Akt ten zmie rzał do prze ję cia jak naj -
więk szej kon tro li nad spo łe czeń stwem. Funk cje
wy ko naw cze rad na ro do wych prze ję ły jej pre zy -
dia w miej sce do tych cza so wych za rzą dów. Prze -
kształ ce nie ra dy na ro do wej w te re no wy or gan
wła dzy lu do wej w Bru sach od by ło się po wy bo -
rach w dniu 19 czerw ca 1950 ro ku. Pierw szym
prze wod ni czą cym Gmin nej Ra dy Na ro do wej zo -
stał wy bra ny Jó zef Choszcz. Od li sto pa da 1953
ro ku funk cję tę peł nił Sta ni sław Gań cza. Se kre -
ta rza mi Pre zy dium GRN by li: Bo le sław Szo piń ski
z Kar si na w la tach 1950-52 i Le on We ltrow ski w
la tach 1952-54, do cza su ko lej nej re for my ad mi -
ni stra cji.

Sejm 25 paź dzier ni ka 1954 ro ku uchwa lił usta -
wę o re for mie po dzia łu ad mi ni stra cji wsi i po wo -
ła nia gro madz kich rad na ro do wych. W miej sce
do tych cza so we go 4-stop nio we go po dzia łu (wo -
je wódz two, po wiat, gmi na, gro ma da) utwo rzo -
na zo sta ła struk tu ra 3-stop nio wa (wo je wódz two,

Pomnik na cmentarzu pomordowanych
przy ul. Gdańskiej



• 2015 • Ziemia Zaborska • 16

po wiat, gro ma da). 3 ty sią ce gmin i 40 ty się cy gro mad za stą pi ło 8 ty się cy znacz nie po więk szo nych
gro mad. No wy po dział był wy ra zem po stę pu ją cej cen tra li za cji sys te mu wła dzy w Pol sce.

Wy bo ry do rad na ro do wych prze pro wa dzo no 5 grud nia 1954 ro ku. 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 (KJN) we dług klu cza Pol skiej Zjed no czo nej Par -
tii Ro bot ni czej (PZPR). Te ren do tych cza so we go dzia ła nia gmi ny Bru sy z dniem 1 stycz nia 1955 ro ku
zo stał po dzie lo ny na 6 gro madz kich rad na ro do wych, w któ rych dzia ła ły Pre zy dia GRN. Gro madz -
ka Ra da Na ro do wa Bru sy obej mo wa ła Bru sy i Żab no, po wsta ły też GRN w Ko so bu dach, Czycz ko -
wach, Ma łych Cheł mach, Mę ci ka le i Lub ni. Na te re nie by łej gmi ny Le śno po wsta ły GRN w Le śnie i
Przy mu sze wie. 

Prze wod ni czą cym w Bru sach zo stał Fran ci szek Pie pió ra, któ ry tę funk cje peł nił do 30 wrze śnia
1957 ro ku. Se kre ta rzem GRN był do 15 grud nia 1955 ro ku Wa cław Lesz czyń ski. W skład pre zy dium
wcho dzi ło 4 człon ków, w tym je den urzę du ją cy (prze wod ni czą cy) i trzech do cho dzą cych: Wa cław
Bru ski, rze mieśl nik, Al fons Kie dro wicz, rol nik i Ro man Urba niak, rol nik.

Z li kwi da cją gmin zo sta je tak że znie sio na funk cja soł ty sa za stą pio na peł no moc ni kiem. By li ni -
mi w GRN Bru sy Au gu styn Po krzy wiń ski z Żab na i Fran ci szek Ko nit zer. Funk cję in ka sen ta peł nił Fran -
ci szek Grzon ka, dłu go let ni pra cow nik apa ra tu rad na ro do wych. Od 1957 ro ku za trud nio ny był ja ko
woź ny, za stęp ca po bor cy gmi ny, po bor cą, in ka sen tem, a od 1958 ro ku soł ty sem. 26 li sto pa da 1957
ro ku na prze wod ni czą ce go GRN wy bra no Wa cła wa Lesz czyń skie go

W więk szo ści sła be gro ma dy nie mia ły wa run ków sa mo dziel nej eg zy sten cji, dla te go dą żo no do
ich łą cze nia. Na dzień 1 stycz nia 1962 ro ku po wsta ły 3 gro ma dy: Bru sy Pół noc, Bru sy Po łu dnie oraz
Le śno. Sy tu acja ta utrzy ma ła się do 1973 ro ku, gdy z do tych cza so wych gro mad utwo rzo no jed ną
gmi nę Bru sy. Usta wą z 29 li sto pa da 1972 ro ku w spra wie re for my władz te re no wych zli kwi do wa no
4 ty sią ce gro mad i osie dli wpro wa dza jąc w to miej sce 2300 gmin. 

Źró dła:
Jó zef Bo rzysz kow ski, red., Dzie je Brus i oko li cy, 1984.
Kro ni ka USC w Bru sach od 1945.
An to ni Cie miń ski, Or ga ny sa mo rzą do we w cza sach PRL, Zie mia Za bor ska nr 7/2014.

Dawna siedziba urzędu w Brusach. Stan obecny.
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Zbi gniew Gier szew ski  

Ka szub ska Mar szru ta –
na sze ro we ro we
eks pre sów ki

Ka szub ska Mar szru ta to sys tem ście żek i szla -
ków ro we ro wych po wia tu choj nic kie go. Po wsta -
ła w ra mach pro jek tu „Bu do wa tras ro we ro wych
i in fra struk tu ry tu ry stycz nej w po wie cie choj nic -
kim w ra mach pro gra mu Ka szub ska Mar szru ta”,
współ fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go dla Wo je wódz twa Po -
mor skie go na la ta 2007-2013, Oś Prio ry te to wa
6. Tu ry sty ka i dzie dzic two kul tu ro we, Dzia ła nie
6.1. In fra struk tu ra wzmac nia ją ca po ten cjał tu ry -
stycz ny. Ale nie tyl ko o wy go dę tu ry stów cho dzi.
Dzie ci do jeż dża ją ni mi do szko ły, a ro dzi ce z ko -
szy ka mi na spra wun ki… 

Li de rem pro jek tu był po wiat choj nic ki, zaś
part ne ra mi gmi ny: Choj ni ce, Czersk, Bru sy, Ko -
na rzy ny oraz Park Na ro do wy „Bo ry Tu chol skie”,
Nad le śnic two Przy mu sze wo i Nad le śnic two
Ry tel.

Sieć opla ta gmi ny Czersk, Choj ni ce, Bru sy i
Ko na rzy ny do cie ra jąc do naj bar dziej atrak cyj -
nych te re nów ze zna ny mi miej sco wo ścia mi tu -
ry stycz ny mi: Swor ne ga cie, Cha rzy ko wy, Ry tel i
Mę ci kał. Po nad 160 ki lo me trów tras ro we ro wych
wie dzie przez Bo ry Tu chol skie po spe cjal nie wy -
bu do wa nych trak tach. 

Część szla ków (61 km) to spe cjal nie wy bu -
do wa ne ścież ki ro we ro we, bie gną ce rów no le gle
do ru chli wych szos z prze ra ża ją cy mi ro we rzy -
stów ti ra mi, na ogół pa sa mi prze ciw po ża ro wy -
mi w głę bi la su, co po zwa la znacz nie zwięk szyć
bez pie czeń stwo. Po za tym ozna ko wa no 104 km
szla ków ro we ro wych, bie gną cych dro ga mi as fal -
to wy mi (Czersk – Ko so bu dy, Cho ciń ski Młyn –
Cha rzy ko wy, Kło daw ka – My lof – Gieł don) o ma -
łym na tę że niu ru chu oraz dro ga mi szu tro wy mi i
grun to wy mi utwar dzo ny mi 

Uzu peł nie nie in fra struk tu ry tu ry sty ki ro we -
ro wej są miej sca od po czyn ku (12) i ta bli ce in for -

ma cyj ne (42) oraz 5 kła dek nad ja ra mi i po to ka -
mi w naj bar dziej nie bez piecz nych miej scach. 
Szcze gó ło wy prze bieg tras opi su je in te rak tyw -
na ma pa tu ry stycz na za miesz czo na na zna nych
por ta lach tu ry stycz nych re gio nu po mor skie go:
- po mor skie.tra vel/Ak tyw nie -Ro wer -Tra sy_

ro we ro we -Ka szub ska_Mar szru ta
- ma pa.wro ta bo row.pl/
oraz ma pa Ka szub skiej Mar szru ty w wer sji pa -
pie ro wej wy da na przez po wiat choj nic ki.
W wy ni ku re ali za cji pro jek tu po wsta ły 4 szla ki ro -
we ro we:

Szlak czer wo ny, dłu go ści 55,8 km.
Szlak zie lo ny, dłu go ści 41,8 km.
Szlak żół ty, dłu go ści 66,1 km.
Szlak czar ny, dłu go ści 32,6 km.

Z Charzyków do Czerska biegnie czerwony
szlak. Początkowo trasą widokową wzdłuż
wschodniej strony jeziora Charzykowskiego
do Swornegaci, a potem przez Brusy do
Czerska.
Cha rzy ko wy – (1,0 km) Sta ry Młyn – (3,8 km)
Fun ka – (5,8 km) Ba cho rze – (10,5 km) Ma łe
Swor ne ga cie – (13,6 km) Cho ciń ski Młyn – (17,7
km) Swor ne ga cie – (22,4 km) Drze wicz – (28,3
km) Wiel kie Cheł my – (31,9 km) Czycz ko wy –
(33,4 km) Bru sy -Ja glie – (34,6 km) Bru sy – (37,9
km) Ko so bu dy – (43,5 km) Chło po wy – (46,7 km)
Bie la wy – (50,9 km) Sie ni ca – (55,8 km) Czersk.

Żół ty szlak pro wa dzi po dob nie jak czer wo ny z
Cha rzy ków do Czer ska, ale na za chód od je zio -
ra Cha rzy kow skie go, z jed nym wspól nym od -
cin kiem z czer wo nym po mię dzy Cho ciń skim
Mły nem a Drze wi czem, a po tem rów no le gle
do Brdy przez My lof i Ry tel.
Je zio ro Cha rzy kow skie – (1,4 km) Cha rzy ko wy –
(4,7 km) Wol ność – (6,3 km) Łu ko mie – (10,8 km)
Ko per ni ca – (15,2 km) Ba bi lon most – (19,4 km)
Cho ciń ski Młyn – (23,5 km) Swor ne ga cie – (28,2
km) Drze wicz – (33,5 km) Czer ni ca – (35,9 km)
Mę ci kał Stru ga – (37,1 km) Mę ci kał – (38,5 km)
Dą brów ka – (42,5 km) Du ża Klo nia – (43,7 km)
My lof – (48,1 km) Ry tel Dwo rzec – (51,1 km) Ry -
tel – (57,1 km) Gu to wiec – (61,6 km) Nie żu ra wa
– (66,1 km) Czersk.



• 2015 • Ziemia Zaborska • 18

Zie lo ny szlak łą czy Choj ni ce z Bru sa mi przez My lof lub Mę ci kał, je że li uwzględ nić krót ki od ci -
nek łącz ni ko wy (szlak czar ny: Mę ci kał – Tu ro wiec – Kło da wa 6,1 km)
Choj ni ce – (3,8 km) Klaw ko wo – (7,2 km) Po wał ki – (10,4 km) Kło daw ka – (16,0 km) My lof – (18,0
km) Okrę glik – (20,7 km) Gieł don – (25,0 km) Czar niż – (28,8 km) Ki ni ce – (30,3 km) Ko so bu dy – (33,6
km) Bru sy – (37,0 km) Żab no – (41,8 km) Mę ci kał.

Czar ny szlak to tzw. Pę tla Ko na rzyń ska. Pra wie w ca ło ści we wnętrz ny szlak gmi ny Ko na rzy ny,
któ ry spo ty ka się z szla kiem czer wo nym i żół tym w Cho ciń skim Mły nie. 
Ko na rzy ny – (3,2 km) Żych ce – (6,8 km) No wa Karcz ma – (8,2 km) Kieł pin – (10,4 km) Bin du ga – (12,7
km) Nie ro sto wo – (16,2 km) Zie lo na Cho ci na – (19,9 km) Jon ki – (25,9 km) Zie lo na Hu ta – (28,2 km)
Cho ciń ski Młyn – (30,7 km) Ko na rzyn ki – (32,6 km) Ko na rzy ny.

Oce ny mar szru ty są na ogół do bre, bar dzo do bre, a na wet en tu zja stycz ne. I ro we rzy ści spo ty ka -
ni na szla ku, i ci, któ rzy w In ter ne cie po sta no wi li się po chwa lić, gdzie by li i czym jeź dzi li, nie szczę -
dzą su per la ty wów, nie za po mi na jąc o słusz nej kry ty ce: 
- „Ta ki mi dro ga mi ro we ro wy mi po Pol sce jesz cze nie jeź dzi li ście”.
- „Pro jekt, ja kim dys po no wać po wi nien każ dy re gion Pol ski, a któ re go nie wsty dził by się ża den z 

eu ro pej skich re gio nów. Mógł bym za chwy cać się dłu go, więc le piej przejdź my do kon kre tów:-)”
- „By li śmy w ostat ni week end, prze je cha li śmy pra wie 100 km i je ste śmy za chwy ce ni! 

Te ścież ki są ge nial ne, ide al ne dla sa kwia rzy na tre kin gach”
- „Ka szub ska Mar szru ta to naj lep sze miej sce w Pol sce na ro we ro wy week end! 

Gra tu lu ję po my słu i re ali za cji”.
- „Ka szub ska mar szru ta to pro jekt me dial ny, moż na się po ka zać w bla sku fle szy (wska za ne przed

wy bo ra mi), a dro ga ro we ro wa z prze szko da mi (lam py, drze wa, brak prze jaz dów, zbu do wa na
z kost ki fa zo wa nej) to nic ta kie go, nie ma się czym chwa lić, le piej w ogó le o tym nie mó wić”

- „Ja prze je cha łem szlak czar ny i stwier dzam, że jest fa tal nie ozna ko wa ny, za miast na ma lo wać
zna ki na drze wach, po sta no wio no usta wić gu stow ne me ta lo we słup ki z ta blicz ka mi (że by by ło 
dro żej)”.

Postój dla rowerów i odpoczynek dla rowerzystów w Mylofie (na szlaku zielonym).
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A kon kret nie, to jesz cze za wcze śnie na oce nę obiek tyw ną. Wy ma ga ona co naj mniej kil ku lat
użyt ko wa nia ście żek w róż nych po rach ro ku, zbie ra nia in for ma cji od użyt kow ni ków w cza sie se zo -
nu tu ry stycz ne go i po za nim, od tu ry stów, miesz kań ców po wia tu wy ko rzy stu ją cych ścież ki w ce -
lach ro dzin nej re kre acji, uczest ni ków wy cie czek szkol nych i raj dów ro we ro wych.

Na pew no nie spraw dzi ły się pe sy mi stycz ne prze wi dy wa nia, że ta część ście żek wy ko na na z spe -
cjal nej żwi ro wo -gli nia stej ma sy szyb ko roz pad nie się pod wpły wem wa run ków kli ma tycz nych. Fak -
tem jest, że ulew ne desz cze w naj bar dziej na chy lo nych od cin kach wy żło bi ły nie bez piecz ne bruz dy

Tablica informacyjna na szlaku czerwonym (odcinek Kosobudy – Chłopowy).

Ostry zjazd i zakręt! (Spierwia koło Męcikału).
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mo gą ce za kłó cić tor jaz dy. Nie roz mię ka jed nak
ścież ka na ty le, że by utrud niać szyb ką jaz dę. 
Ścież ki ro we ro we Ka szub skiej Mar szru ty po dob -
nie jak na sze dro gi po sia da ją miej sca nie bez -
piecz ne. Wie lu z nich nie da się unik nąć. Nie
wy pro stu je się więk szo ści za krę tów, nie zni we -
lu je się wznie sień ogra ni cza ją cych wi docz ność.
Pierw sze wy pad ki i ko li zje świad czą o zwięk sza -
ją cej się in ten syw no ści ru chu, ale tak że o miej -
scach trud nych. Ta ki mi nie wąt pli wie są ostre
zjaz dy za koń czo ne na gły mi za krę ta mi. Na od cin -
kach w po bli żu Kło daw ki, Tu row ca, Spier wi,
Drze wi cza są ta kie wła śnie miej sca, któ re mo gą
za sko czyć zwłasz cza ro we rzy stę, któ ry pierw szy
raz za pu ścił się w Mar szru tę, a czu jąc jej wy go -
dę do dał „ga zu”. Nie ste ty po za licz ny mi zna ka mi
in for ma cyj ny mi bra ku je zna ków ostrze gaw -
czych.

Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we pro wa dzi
mo ni to ring ście żek Ka szub skiej Mar szru ty. Do
te ma tu wró ci my więc po cza sie, kie dy da się oce -
nić nie tyl ko efekt fi nal ny pro jek tu, ale tak że je -
go utrzy ma nie w na le ży tym sta nie, bo
nie wąt pli wie po zo sta wio ne sa me so bie ule gać
bę dą stop nio wej de gra da cji.Na przecięciu szlaków w Chocińskim Młynie.

Wła dy sław Czar now ski  

Bo że Mę ki na Za bo rach,
na sta rych i no wych

fo to gra fiach
W lu tym 2015 r. uka zał się al bum  ,,Bo że Mę -

ki na Za bo rach” opra co wa ny i przy go to wa ny do
dru ku przez mło dzież Ka szub skie go Ze spo łu
Folk lo ry stycz ne go ,,Krëba ne”. Szcze gól ne po -
dzię ko wa nia na le żą się Ali cji Czar now skiej, któ -
ra wy ko na ła kil ka ty się cy zdjęć do te go al bu mu
oraz Be acie Trze bia tow skiej, któ ra prze pro wa dzi -
ła set ki wy wia dów w ce lu ze bra nia in for ma cji na
te mat ka pli czek. Pod czas spo tkań pro mo cyj nych

w Bru sach i Choj ni cach mło dzież z ka pe li
,,Krëba ne” wy ko ny wa ła pie śni re li gij ne te ma -
tycz nie zwią za ne z Bo ży mi Mę ka mi. 

Pierw sza myśl spo rzą dze nia do ku men ta cji
do ty czą cej za byt ku ka pli czek przy droż nych zro -
dzi ła się 35 lat te mu pod czas zbie ra nia ma te ria -
łów do pi sa nej przez ze mnie pra cy
ma gi ster skiej do ty czą cej kul tu ry ma te rial nej Za -
bo rów. Ze bra ny w tym ce lu ma te riał fo to gra ficz -
ny po sta no wi łem uzu peł nić i spo rzą dzić ka ta log
nie zbęd ny do przy go to wa nia pu bli ka cji pro mu -
ją cej wa lo ry tu ry stycz no -kra jo znaw cze tych
ziem, w pra cy tej bar dzo za an ga żo wał się Raj -
mund Mel ler in struk tor kół ka fo to gra ficz ne go
GOK w Bru sach. Znacz ną część zdjęć Bo żych
Mąk na te re nie Gmi ny Bru sy oraz ich opi sów wy -
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ko nał  fo to gra fik do ku men ta li sta Hen ryk Sku tec ki z Człu cho wa.
Spo rzą dzo ny ka ta log za wie rał oprócz zdjęć i opi sów Bo żych Mąk, fo to gra fie po mni ków przy ro -

dy, za byt ko wych obiek tów bu dow nic twa lu do we go oraz ko ścio łów. Ze bra ny ma te riał nie do cze kał
się opu bli ko wa nia w for mie książ ko wej. Pro ces de cy zyj ny do ty czą cy pu bli ka cji i wy daw nictw był
nie co in ny niż obec nie. 

Po mysł po wró cił po oko ło 30 la tach. Bio rąc jed nak pod uwa gę po ziom tech ni ki fo to gra ficz nej z
lat 80-tych ubie głe go wie ku, zdję cia wów czas wy ko na ne, obec nie nie nada wa ły się do dru ku po za
nie licz ny mi wy jąt ka mi. Nie któ re z tych zdjęć war to za pre zen to wać pró bu jąc po rów nać je z wy ko -
na ny mi współ cze śnie przez fo to gra fi ka Zbi gnie wa Gier szew skie go (stro na III okład ki). Ci któ rzy z
Pań stwa ma ją do stęp do al bu mu ,,Bo że Mę ki na Za bo rach” mo gą je po rów nać rów nież ze zdję cia -
mi wy ko na ny mi przez 15-let nią uczen ni cę gim na zjum Ali cję Czar now ską, au tor kę pra wie wszyst -
kich za war tych zdjęć w al bu mie. 

Bo że Mę ki, głów nie krzy że, sta wia no od wie -
ków przy cen tral nych pla cach miej sco wo ści, na
po cząt ku wsi wi ta ją ce przy by wa ją cych, na koń -
cu wsi że gna ją ce wy jeż dża ją cych, na gra ni cy te -
re nów wiej skich, w miej scu po że gna nia
zmar łe go w je go ostat niej dro dze do ko ścio ła i
na cmen tarz, tzw. ,,tru piej dro dze”, w miej scach
tra gicz nych zda rzeń z cza sów wo jen, za koń cze -
nia spo rów są siedz kich itp.

Krzyż przy drodze Kinice-Żabno powstał około roku
1939 na znak zgody pomiędzy zwaśnionymi rodzinami

w sprawie sporu dotyczącego ustalenia granicy. 
Na krzyżu znajduje się rzeźba Pana Jezusa pochodząca
z pierwszej połowy XX w., z czasów międzywojennych.

Krzyż umiejscowiony w polu przy szosie z Czapiewic do
Leśna według miejscowej tradycji upamiętnia miejsce

pochówku żołnierzy z czasów wojen szwedzkich (może
napoleońskich). [Dzieje Brus, 1984, s. 345].

Bardzo dużo Bożych Mąk powstało po I
wojnie światowej w podziękowaniu za
szczęśliwy powrót z wojny lub ku pamięci tych,
którzy na niej polegli. Na terenie Gminy Brusy
znajduje się kilka krzyży upamiętniających
zdarzenia historyczne z ubiegłych wieków.
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Krzyż stojący przy posiadłości Edwarda
Januszewskiego w Męcikale  postawiono po I wojnie

światowej w 1920 r. jako wyraz przywiązania do wiary
ojców i wolnego ducha polskiego, wykonana przez

Pawła Chabowskiego. 
Nowy z 1989 wzorowany na poprzednim z

przeniesionymi elementami metalowymi wykonany
przez Zygmunta Pestkę. 

Przydrożna z figurą Serca Pana Jezusa, 
1904 w Kaszubie.

Figura Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus w Męcikale. Została wykonana w
1938 r. przez Józefę z Januszewskich i jej męża Bernarda Żmudę-

Trzebiatowskiego, a obecnie jest własnością Haliny i Stanisława Wałdoch.
W albumie na str. 159 pokazany jest stan obecny. 

Kapliczki wykonane były najczęściej z cegły,
które czasami tynkowano i zwieńczano
krzyżami. We wnękach umieszczano najczęściej
figury Matki Boskiej lub innych świętych . Często
na murowanym postumencie stawiano większe
figury jak na poniższym zdjęciu.

W cza sie  II woj ny świa to -
wej Niem cy znisz czy li pra wie
wszyst kie krzy że i ka plicz ki,
któ re po woj nie zo sta ły ry chło
od bu do wa ne. Je że li sta wia no
no we naj czę ściej w in ten cjach
zwią za nych z woj ną, to umiej -
sca wia no je przy dro gach, ale
na ogół na te re nach pry wat -
nych ze wzglę du na trud no ści
z uzy ska niem ze zwo le nia ze
stro ny nie chęt nych władz.
Pod czas re mon tów bar dzo
czę sto ka plicz ki zmie nia no do -
bu do wu jąc za da sze nie i ogro -
dze nie. 
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Leśno-Parcele. Stary i nowy krzyż.

Drewno, z którego najczęściej wykonywano krzyże jest materiałem ulegającym łatwo degradacji.
W czasach obecnych coraz częściej możemy zaobserwować zastępowanie drewnianych krzyży
betonowymi odlewami lub wykonanymi z metalu. Na zdjęciach poniżej ujęto zamianę starego
drewnianego krzyża wykonanego z jednolitego pnia drewnianego na krzyż betonowy. 

Poniżej na zdjęciu widzimy krzyż drewniany z 1927 na posesji Ludwika Jutrzenki-Trzebiatowskiego
30 lat temu. Obecnie gospodarstwo jest
opuszczone i tak jak w większości tego typu
przypadkach krzyż uległ prawie całkowitemu
zniszczeniu, jak pokazano to na zdjęciu w
albumie. 

Po 1989 r. ob ser wu je my du ży wzrost za in te -
re so wa nia miej sco wej lud no ści sta nem tech -
nicz nym ka pli czek. Więk szość Bo żych Mąk w
ostat nich la tach zo sta ła od no wio na. Po wsta ją
no we ka plicz ki wzno szo ne przez spo łecz ność lo -
kal ną i bar dzo czę sto na te re nach pry wat nych,
w przy do mo wych ogro dach.

Ostat nio ob ser wu je my no wy trend. Ka plicz ki
bar dzo czę sto nie są wy two ra mi lu do wej wy -
obraź ni. Do pro jek to wa nia i wy ko na nia za trud -
nia się za wo do wych ar chi tek tów i
bu dow ni czych. Przy kła dem mo gą być ka plicz ki
w Czer ni cy, Przy mu sze wie, Lub ni i in ne.

Wysoka Zaborska 
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Zbi gniew Gier szew ski

Geo cha ching – gra te re no wo -in ter ne to wa
Wszech obec ny In ter net szyb ko z me dium łą czą ce go lu dzi stał się wy twór cą rze czy wi sto ści wir -

tu al nej. Kul tu ra ob raz ko wa w je go wy da niu przy sła nia nam co raz czę ściej rze czy wi stość sa mą w so -
bie. Jej cy fro wa ko pia jest do stęp na w po sta ci go to wych por cji in for ma cji, któ rych ścią gal ność
wa run ko wa na jest tyl ko prze pu sto wo ścią łą cza, do stęp no ścią wol nej pa mię ci i wy trzy ma ło ścią
mysz ki na kli ka nie. Fo ra spo łecz no ścio we, roz wi ja ją ce się do wy mia rów glo bal nych, dzię ki li kwi da -
cji przez In ter net wy mia ru prze strzen ne go i skra ca niu cza su do stę pu, uła twia ją na wią zy wa nie re la -
cji, ale jed no cze śnie je upo śle dza ją. Trol ling, hej ting i laj king wspar ty ubo gim ze sta wem
emo ti kon ków to naj częst szy spo sób uka zy wa nia uczuć. 

W ta kim sta nie współ cze snej kul tu ry z ra do ścią na le ży przyj mo wać wszel kie ini cja ty wy roz po -
wszech nia ją ce się po przez In ter net, któ re jed nak pró bu ją ode rwać nas od rze czy wi sto ści wir tu al -
nej i wy słać w po le, do la su czy na uli ce miast, do in nych lu dzi. 

Geo ca ching nie mógłby ist -
nieć, a na pew no nie mógł by
roz wi jać się na więk szą ska lę
bez In ter ne tu. Zdol ność sku -
pia nia do du żych za dań wiel -
kiej licz by uczest ni ków i
ko or dy na cja ich jed nost ko we -
go udzia łu w re ali za cji ogól ne -
go ce lu, to nie za stą pio na
za le ta In ter ne tu. Geo ca ching
dzie je się jed nak w re alu, on
wręcz zmu sza do za głę bie nia
się w rze czy wi stość przy rod ni -
czą i kul tu ro wą bez żad nych
wir tu al nych po śred ni ków. Po
pro stu trze ba być tu i te raz, że -
by scho wać skrzyn kę. Trze ba

być tam póź niej, że by ją od szu kać. Jak kol wiek nad uży cia są moż li we, to za sa dy etycz ne, któ re przyj -
mu ją wszy scy gra ją cy na ka zu ją sta wiać na pierw szym miej scu rze czy wi stość ma te rial ną. I tyl ko in -
for ma cja o niej jest upo wszech nia na w in ter ne to wym me dium. 

Gra po wsta ła jak więk szość współ cze snych wy na laz ków w Ame ry ce, ale szyb ko roz prze strze ni -
ła się w świe cie i do tar ła w 2006 ro ku do Pol ski. Od te go cza su ro bi wiel ką ka rie rę. Tyl ko na por ta lu
open ca ching.pl za re je stro wa nych jest po nad 27 ty się cy uczest ni ków (da ne z koń ca 2015 r.) i co -
dzien nie przy by wa ich kil ku, co da je rocz ny przy rost oko ło 2 ty się cy gra czy. 

Jak na grę te re no wą naj więk sza w niej ak tyw ność przy pa da na se zon let ni, wa ka cyj ny, ale na -
wet w je sien ne, desz czo we i zi mo we, mroź ne dni nie za mie ra. Nie jest to ła twe z uwa gi na to, że
tzw. skrzyn ki (ke sze) umiesz cza ne są czę sto pod zie mią, cza sem na drze wach i in nych wy so kich kon -
struk cjach. A ko niecz nie trze ba się do nich do stać, by wy do być tzw. log bo ok, czy li coś w czym po -
twier dza my da tą i wła snym nic kiem fak tycz ną obec ność. Moż na tak że, przy naj mniej w więk szych
skrzyn kach, za opa trzyć się w fan ty pod rzu ca jąc jed no cze śnie wła sne. Dla pierw szych zna laz ców
mo gą cze kać w skrzyn kach na gro dy i spe cjal ne cer ty fi ka ty. 

Ko rzy ści dla gra cza po za ga dże ta mi są jesz cze in ne. Chy ba du żo waż niej sza jest sa tys fak cja z

Po kesza.



• 2015 • Ziemia Zaborska • 25

szu ka nia i zna le zie nia
ukry te go nie raz prze -
myśl nie ke sza. To tak jak
nie któ rzy grzy bia rze
cią gną do la su, bo przy -
jem ność i sa tys fak cję
da je im sa mo szu ka nie i
znaj dy wa nie grzy bów, a
nie tych pa rę zło tych w
punk cie sku pu ru na le -
śne go. 

Do te go do cho dzą
war to ści es te tycz ne i
po znaw cze. Do wie lu
miejsc, gdzie ukry te są
ke sze nie do tar li by śmy
w ża den in ny spo sób,
bo miej sca te są po za
szla ka mi tu ry stycz ny mi, nie opi sa ne w prze wod ni kach, a ich hi sto ria zna na jest tyl ko lo kal nym mi -
ło śni kom re gio nu. Ke sze rów -spor to wców przy cią ga sam kesz, ewen tu al nie trud ność i ory gi nal ność
je go ukry cia. GPS na któ ry ścią ga my współ rzęd ne z por ta lu i opis szu ka nia skrzyn ki czę sto nie wy -
star cza ją. Do świad cze nia, ale tak że wy czu cie, swo ista in tu icja po zwa la ją od kryć te trud niej sze przy -
pad ki. Le śne i miej skie za ka mar ki, ru iny bu dow li, opusz czo ne kon struk cje, in fra struk tu ra tu ry stycz na,
dro go wa da ją ogrom ne moż li wo ści kry cia, zwłasz cza mi kro ke szy, wy po sa żo nych czę sto w ma gne -
sy tam, gdzie ma to sens. Re kor dzi ści już prze kro czy li li czę 10 ty się cy od kryć, co mo że im po no wać,
bo wy ma ga to sys te ma tycz ne go krą że nia po na wet naj od lud niej szych za ka mar kach Pol ski i prze -
mie rza nia naj bar dziej po dej rza nych dziel nic pol skich miast.

Ke sze rzy – mi ło śni cy przy ro dy, tu ry stycz nych atrak cji, lo kal nych hi sto rii trak tu ją szu ka nie skrzy -
nek ja ko oka zję od wie dze nia cie ka wych miejsc i po sze rze nia wie dzy o re gio nie. Urlo po we wo ja że,
wy ciecz ki wo kół miej sco wo ści wcza so wych, tu ry stycz ne zlo ty wy ko rzy stu je się do za głę bia nia się
w lo kal ne oso bli wo ści wła śnie dzię ki sen sow nie ulo ko wa nym w oko li cy ke szom.

I tu do ty ka my jesz cze jed ne go sen su geo ca chin gu. Zo stał on ostat ni mi cza sy do strze żo ny przez
gmi ny, po wia ty, lo kal ne or ga ni za cje tu ry stycz ne, re gio nal ne sto wa rzy sze nia. Pro mo cja tu ry stycz na
od by wa się w róż ny spo sób. Prze wod ni ki kla sycz ne, ogło sze nia pra so we, re kla ma te le wi zyj na, ulot -
ki, ma py tu ry stycz ne to spo so by zna ne od lat, do szedł In ter net, a dzię ki nie mu geo ca ching, któ ry
ma je go za le tę szyb kiej do stęp no ści, ale nie ma je go za sad ni czej wa dy – ulot no ści. Por tal trwa, ale
i od lat skrzyn ki wy trwa le ser wi so wa ne przez swo ich wła ści cie li, cho ciaż za gra ża ją im prze róż ne ży -
wio ły, z któ rych naj więk szym utra pie niem jest wil goć i mu go le, czy li nie gra ją ce w tę grę, ale cie ka -
we wszyst kie go, co scho wa ne, osob ni ki na dwóch no gach… Ke sza mi ob sa dza się po pro stu miej sca,
do któ rych chcie li by śmy za pro sić przy ja ciół, zna jo mych, tu ry stów. Ob sa dza ni mi szla ki tu ry stycz ne,
punk ty wi do ko we, miej sca hi sto rycz ne, upa mięt nia ją ce po sta ci waż ne w dzie jach re gio nów, kra ju.

Ke sze -qu izy i multikasze speł nia ją do dat ko wo funk cję edu ka cyj ną. Ko niecz ność od kry cia ha sła
wy ma ga ne go do za li cze nia ke sza wy mu sza wy tę ża nie umy słu nad za gad ka mi ma te ma tycz ny mi,
re bu sa mi, krzy żów ka mi, skła nia do uzu peł nie nia wie dzy z hi sto rii, z przy ro dy, li te ra tu ry itp.

Geo ca ching roz wi ja się od kil ku lat tak że na Zie mi Za bor skiej, uka zu jąc jej pięk no przy rod ni cze,
tra dy cje ka szub skie, ma ło zna ne kar ty lo kal nej hi sto rii. 
Na okładce IV jest widok na Lubnię od skrzynki agnostosa.

Widok spod kesza na dąb Jonek który padł ...



• 2015 • Ziemia Zaborska • 26

Krzysztof Zabrocki

KA SZU BY BLI ŻEJ PRA WA BEZ PŁAT NE PO RAD NIC TWO
Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we, wspól nie z part ne ra mi, pro wa dzi dla spo łecz no ści po łu dnio wych
Ka szub bez płat ne po rad nic two oby wa tel skie, praw ne i me dia cje w ra mach pro jek tu „Ka szu by bli -
żej pra wa” re ali zo wa ne go z pro gra mu Oby wa te le dla De mo kra cji, fi nan so wa ne go z Fun du szy EOG.

Biu ro Po rad Oby wa tel skich jest pro wa dzo ne przez Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we z Brus
zgod nie z za sa da mi: bez płat no ści, po uf no ści, bez stron no ści, nie za leż no ści, sa mo dziel no ści klien ta,
otwar to ści, ak tu al no ści i rze tel no ści in for ma cji. 
Czas re ali za cji pro jek tu: 01. 09. 2014 - 29. 04. 2016
Part ne ra mi w pro jek cie są: 
Gmi na Bru sy, Gmi na Choj ni ce, Gmi na Dzie mia ny, Gmi na Ko na rzy ny, Gmi na Lip ni ca, Lu cy na Bo rzysz -
kow ska Psy cho lo gicz ne Stu dium Po mo cy i Roz wo ju. Gmi ny za pew ni ły bez płat ne ko rzy sta nie z lo -
ka li na po trze by pro jek tu i wnio sły część tzw. wkła du wła sne go fi nan so we go do pro jek tu.

Pro jekt skie ro wa ny jest do spo łecz no ści po łu dnio wych Ka szub, głów nie z ob sza rów wiej skich,
ma ją cych utrud nio ny do stęp do po rad nic twa oby wa tel skie go i praw ne go. Klien ta mi Biu ra mo gą
być oso by fi zycz ne za miesz ku ją ce lub prze by wa ją ce na te re nie gmin ob ję tych pro jek tem. W ra mach
pro jek tu na stą pi ło roz sze rze nie dzia łal no ści Biu ra Po rad Oby wa tel skich w Bru sach po przez utwo -
rze nie no wych sta łych punk tów po rad i uru cho mie nie po rad nic twa mo bil ne go dla osób  w trud nej
sy tu acji oso bi stej i ro dzin nej.

Pro jekt jest in no wa cyj ny na ob sza rze re ali za cji, roz sze rza za kres kla sycz ne go po rad nic twa o me -
dia cję, uru cha mia po rad nic two mo bil ne, część dzia łań po rad ni czych i pro fi lak tycz nych kie ru je do
mło dzie ży, włą cza be ne fi cjen tów w re ali za cję za dań.
Spo so by udzie la nia po rad:
- po ra dy są udzie la ne w punk tach sta łych: Bru sy, Choj ni ce, Dzie mia ny, Ko na rzy ny, Lip ni ca, Sil no,

Swor ne ga cie, Ogo rze li ny;
- po rad nic two mo bil ne - udzie la ne w ży cio wo uza sad nio nych przy pad kach w do mu klien ta przez

do rad cę;
- wspar cie klien ta przez do rad cę in dy wi du al ne go.

Miej sca udzie la nia po rad: Gmi na Bru sy
- w po nie dział ki w go dzi nach 9.00 - 13.00, w śro dy w go dzi nach 12.00 - 16.00. 

Miej sce udzie la nia po rad - ul. Ar mii Kra jo wej 1, Bru sy (bu dy nek przy sta dio nie,
wej ście przez plac za baw).

Gmi na Choj ni ce - za pi sy te le fo nicz ne lub oso bi ste
- w ty go dniu, we wtor ki w go dzi nach 8.30 - 12.30
- Miej sce udzie la nia po rad - Cen trum Edu ka cyj no -Wdro że nio we, ul. Pił sud skie go 30, Choj ni ce

(2 pię tro, po kój 212 - wej ście przez  In ku ba tor Tech no lo gicz ny).
Do dat ko wo – tyl ko po wcze śniej szym zgło sze niu te le fo nicz nym:
- raz w ty go dniu, we wtor ki w go dzi nach 12.30 - 16.30

Miej sce udzie la nia po rad - Cen trum Edu ka cyj no -Wdro że nio we, ul. Pił sud skie go 30, Choj ni ce
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(2 pię tro, po kój 212 - wej ście przez In ku ba tor Tech no lo gicz ny).
- raz na trzy ty go dnie WDK Sil no*, ul. Głów na 49 - wto rek godz. 13.00 - 17.00
- raz na trzy ty go dnie WDK Swor ne ga cie*, ul. Me stwi na 10 - wto rek godz. 13.00 - 17.00
- raz na trzy ty go dnie WDK Ogo rze li ny*, ul. Bocz na 1 - wto rek godz. 13.00 - 17.00

* Klien ci w punk tach: Sil no, Swor ne ga cie, Ogo rze li ny, bę dą przyj mow ni tyl ko po uprzed nim 
zgło sze niu te le fo nicz nym pod nu me rem te le fo nu: 791 530 803, a do rad cy bę dą do jeż dżać do 
punk tów tyl ko w przy pad ku zgło sze nia te le fo nicz ne go. Ist nie je moż li wość dla miesz kań ców 
Gmi ny Choj ni ce sko rzy sta nia z po ra dy w każ dy wto rek w biu rze w Choj ni cach.

Mia sto Choj ni ce – za pi sy te le fo nicz ne lub oso bi ste
- raz w ty go dniu, we wtor ki w go dzi nach 8.30-12.30 - Cen trum Edu ka cyj no -Wdro że nio we,

ul. Pił sud skie go 30, Choj ni ce (2 pię tro, po kój 212 - wej ście przez In ku ba tor Tech no lo gicz ny).

Gmi na Dzie mia ny
- raz w ty go dniu, w po nie dział ki w go dzi nach 13.00 – 17.00. 

Miej sce udzie la nia po rad – Urząd Gmi ny Dzie mia ny.

Gmi na Lip ni ca
- raz w ty go dniu, w czwart ki w go dzi nach 10.00 - 14.00.

Miej sce udzie la nia po rad - sal ka nr 10 Urząd Gmi ny Lip ni ca.

Gmi na Ko na rzy ny
- Ośro dek Kul tu ry w Ko na rzy nach, co 2 ty go dnie, w czwart ki w go dzi nach 14.00 - 18.00

Oso by za in te re so wa ne uzy ska niem in for ma cji lub po ra dy pro si my o kon takt: pod nu me rem
te le fo nu 791 530 803 lub o zgło sze nie na ad res: zbpo.bru sy@wp.pl

W uza sad nio nych ży cio wo sy tu acjach ist nie je moż li wość in dy wi du al ne go uzgod nie nia cza su
i miej sca spo tka nia.

Za pra sza my do ko rzy sta nia z bez płat nych po rad!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji (Dz. U. z
2015 r. poz. 1255) Powiat Chojnicki będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z
zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Chojnickiego mieścić się będą
w  Brusach - ul. Na Zaborach 1, budynek Urzędu Gminy - prowadzony przez ZTN, Czersku
- ul. Dworcowa 15 i w Chojnicach.

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o

przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach dot. punktów a i b z 

wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo 
administracyjnym.



• 2015 • Ziemia Zaborska • 28

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 

rozpoczęcia tej działalności.

Wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc
prawna:

Dokumenty wymagane od osoby
ubiegającej się o nieodpłatną
pomoc prawną:

1 Osoby, którym w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie pomocy społecznej i wobec której w
tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia

- oryginał lub odpis decyzji o
przyznaniu świadczenia z pomocy
społecznej lub zaświadczenia o
udzieleniu świadczenia
- pisemne oświadczenie, że nie
wydano wobec niej decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia

2 Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny ważna Karta Dużej Rodziny

3 Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego

ważne zaświadczenie o
uprawnieniach kombatanckich lub
osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego

4 Weterani lub weterani poszkodowani ważna legitymacja weterana lub
weterana poszkodowanego

5 Osoby, które nie ukończyły 26 lat dokumenty stwierdzające tożsamość

6 Osoby, które ukończyły 65 lat dokumenty stwierdzające

7 Osoby, które w wyniku wystąpienie klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub
poniosły straty 

oświadczenie, że zachodzi co
najmniej jedna z okoliczności
wymienionych w tym przepisie

8 Osoby, o których mowa w punktach od 1-6,
wymagającym niezwłocznego uzyskania
nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku
sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

pisemne oświadczenie, że osoba jest
uprawniona do jej uzyskania, a z
uwagi na sytuację kryzysową lub
zdarzenie losowe nie jest w stanie
przedstawić dokumentów
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Krzysz tof Gra dow ski

Zie mia Za bor ska bez hi sto rii?
Jak już wia do mo w Cha cie Ka szub skiej w Bru sach –Ja gliach znaj du je się na sze ma łe mu zeum re -

gio nal ne, gdzie zbie ra ne są eks po na ty wy łącz nie z te re nu gmi ny Bru sy. Eks po na ty  mó wią ce nie tyl -
ko o aspek cie ma te rial nym ży cia Kre ba nów, ale tak że o ich ży ciu du cho wym. Oba ta aspek ty

sta no wią o szcze gól nej hi sto rii na sze go re gio nu wpi su ją cą się w ogól -
ną hi sto rię Zie mi Za bor skiej. Przy wo łam po now nie przy kład na -

ro do we go sym bo lu, ja kim jest Wa wel w Kra ko wie. Czym byłby
Wa wel bez swej hi sto rii? Był by tyl ko zwy kłą bu dow lą. Czym
byłby Za mek Kró lew ski w War sza wie bez swej hi sto rii? Był -
by tyl ko zwy kłą bu dow lą, na wet nie cie ka wą ar chi tek to nicz -
nie. Kon klu zja mo że być tyl ko jed na. Tak na praw dę o
war to ści przed mio tu (bu dyn ku czy re jo nu) sta no wi je go hi -
sto ria. I o za cho wa nie tych hi sto rii m.in. dba wła śnie Cha ta

Ka szub ska. Wszyst kie te hi sto rie są spi sy wa ne, bo gdy nie zo -
sta nie spi sa na to zna czy, że jej nie ma. Czym by łaby Zie mia

Za bor ska, gdy by nie spi sa no jej hi sto rii. By łaby tyl ko zwy kłym
skraw kiem zie mi, bez zna cze nia, pu sty nią pod każ dym wzglę dem.

Przy kład?  Kim by śmy by li, gdy by Pol ska, ja ko kraj i lu dzie, nie
mia ła swej hi sto rii? Nie wy obra żal ne jest by śmy nie mie li swej
hi sto rio gra fii. Nasz kraj przez to ma swą war tość. I po dob nie

jest, z nam bliż szym re gio nem, ja kim jest gmi na Bru sy. Gdy by nie jej udo ku men to wa na prze szłość
by li by śmy tu ła cza mi na owej pu sty ni. 

Cha ta Ka szub ska, swą dzia łal no ścią ra tu je, od zy sku je, spi su je wszyst ko co z prze szło ści. Przy -
kła dem za cho wy wa nia dzie dzic twa na sze go re gio nu by ło spo tka nie z Be ne dyk tem Pu ła kow skim z
Choj nic, któ ry przez po nad 30 lat był  na uczy cie lem w Szko le Pod sta wo wej w Bru sach. Wy bit ny,
dzia łacz kul tu ral ny, spo łecz ny, ga wę dziarz, syn sła wet ne go Ka zi mie rza Pu ła kow skie go. Pan Be ne -
dykt prze ka zał Cha cie
Ka szub skiej kil ka dzie -
siąt po zy cji ze swe go
prze bo ga te go zbio ru,
mó wią cych o mi nio nym
cza sie. Tu pod kre ślić na -
le ży, iż po zy cje te, to
bez cen ny wkład w za -
cho wy wa nie hi sto rii
Zie mi Za bor skiej. Ta ki
jest wła śnie wy miar du -
cho wy ge stu Pa na Be -
ne dyk ta. Cie szyć się
na le ży, że ta cy lu dzie są
i chcą się dzie lić z in ny -
mi. Na le ży ta kie idee na -
śla do wać. Wśród
prze ka za nych eks po na -

Jeden ze stempli w książce z biblioteki 
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

Przedwojenne zeszyty do ćwiczeń z kaligrafii.
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tów są m. in. książ ki po cho dzą ce z bi blio te ki
Zgro ma dze nia Sióstr Zmar twych wsta nia Pań -
skie go im. Św. Jó ze fa w Bru sach. 

„Sio stry osie dli ły się w Bru sach po uzy ska niu
zgo dy bi sku pa die ce zji cheł miń skiej, Au gu sty na
Ro sen tre te ra w 1920 ro ku. Otwo rzy ły ochron kę,
pra cow nię ro bót ręcz nych oraz słu ży ły cho rym
po mo cą pie lę gniar ską. Zaj mo wa ły się też za kry -
stią w ko ście le pa ra fial nym. W 1929 ro ku zo sta ła
uru cho mio na szko ła go spo dar stwa do mo we go
wraz z in ter na tem dla dziew cząt, któ ra z prze rwą
oku pa cyj ną trwa ła do 1951 ro ku. Po ode bra niu
sio strom szko ły i in ter na tu, od da ły się one pra -
cy pa ra fial nej, obej mu jąc ka te chi za cję i za kry -
stię, a po 1989 ro ku otwo rzy ły wła sne
przed szko le. Przez ca ły czas dzia łal no ści Sióstr w
Bru sach prze wi ja się idea sze rze nia czy tel nic twa
wśród miesz kań ców Za bo rów. Na le ży pod kre -
ślić, iż w okre sie mię dzy wo jen nym tak na praw -
dę książ ki moż na by ło wy po ży czyć tyl ko w
dwóch miej scach. Pierw sze z nich to To wa rzy -
stwo Czy tel ni Lu do wych (TCL) - do dzi siaj nie
wia do mo, w któ rym miej scu w Bru sach się ono
mie ści ło), któ re go za ło ży cie lem i pre ze sem był

Sta ni sław Si kor ski, zie mia nin z Wiel kich Cheł -
mów, a dru gie to wła śnie Zgro ma dze nie Sióstr.
Zna na mi jest, tyl ko jed na książ ka ze stem plem
TCL, któ ra znaj du je się w pry wat nych zbio rach

jed ne go z ko lek cjo ne rów w Bru sach. Na to miast,
je że li cho dzi o książ ki po cho dzą ce z Zgro ma dze -
nia Sióstr, pre zen to wa ne w Cha cie Ka szub skiej
zo sta ły wy da ne w la tach 1907-1936. Dla przy kła -
du po dam, iż za wsze bę dzie ak tu al na książ ka

(wy da na w 1914 ro ku)
pod ty tu łem „Wiel kie
zwier cia dło czy ś co we,
w któ rem są mę ki dusz
po ku tu ją cych”. Już sa -
me książ ki sta no wią
war tość. O ich du żej
war to ści sta no wią wi -
docz ne w nich stem ple
Zgro ma dze nia Sióstr.
Nie po sia da my da nych
o ilo ści wo lu mi nów w
bi blio tecz ce Sióstr. Jed -
nak na jed nej z nich
wid nie je ko lej ny nu mer
329. Mo że my więc, wy -
snuć hi po te tycz ny

wnio sek, iż ko lek cja li czy ła z pew no ścią co naj -
mniej kil ka set sztuk. Na uwa gę za słu gu je książ -
ka, w któ rej od ręcz nie na pi sa no, iż przy na le ży do
„bi blio te ki dla ma tek przy ochron ce”. Fakt ten
do wo dzi o pręż nym dzia ła niu ochron ki na sta -
wio nej nie tyl ko na edu ka cję dzie ci ale i ich ma -

Jedna z najstarszych monet w kolekcji Chaty
Kaszubskiej

Niemiecki zeszyt do ćwiczeń z kaligrafii.
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tek. Pod kre ślę tyl ko, że mó wi my o okre sie mię -
dzy wo jen nym. Sio stry dba ły więc, nie tyl ko o
dzie ci, ale sta ra ły się wpły wać tak że na do ro -
słych. Książ ki, któ re tra fi ły do Cha ty Ka szub skiej
są co praw da sta re, ale  sta no wią o hi sto rii na -
sze go re gio nu. 

Cha ta Ka szub ska wzbo ga ci ła się tak że o plik
sta rych przed wo jen nych ga zet. Są one in te re su -
ją ce cho ciaż by z po wo du
wzmia nek do ty czą cych
gmi ny Bru sy. Do wie my
się z nich m.in. o du żym
po ża rze w oko li cach
Asmu sa w 1930 ro ku i kto
ode grał tam głów ną ro lę
w cza sie je go ga sze nia.
Po nad to jest tak że cie ka -
wy ar ty kuł mó wią cy o
fau nie i flo rze na na szych
te re nach w 1933 ro ku.
Po czy ta my w „Sło wie Po -
mor skim” z 1936 ro ku o
pro jek cie elek try fi ka cji Po mo rza, gdzie ze szki cu
do wie my się, skąd miał być po pro wa dzo ny prąd
do Brus. Cie ka wost ką z Brus, po cho dzą cą z 1931
ro ku, jest re la cja z przed sta wie nia te atral ne go na
Sa li Sza moc kie go. Na to miast w Dzien ni ku Po -

mor skim z te go sa me go
ro ku, w ogło sze niach,
na tra fi my na in for ma cję
o za ję tym do byt ku
przez ów cze sny sąd i
wy sta wio nych rze czy
do li cy ta cji ko mor ni -
czych w miej sco wo -
ściach Bru sy, Le śno,
Czycz ko wy, Or li ku, Lub -
ni i Ma łych Cheł mach.
Ta kie li cy ta cje by ły czę -
ste. Jed nak bu dzi zdu -
mie nie, ja kie go ty pu to
by ły przed mio ty. W tych
sta rych ga ze tach mo że -
my wie le do wie dzieć
się o na szym re jo nie.

Cho ciaż krą ży ły te ga ze ty tak że po gmi nie Bru -
sy, to te ma ty tam po ru sza ne na wet dzi siaj bu dzą
cie ka wość. War to tu cho ciaż na po mknąć, że pi -
sa no w 1926 ro ku o po cząt kach har cer stwa na
Po mo rzu (mo że być on przy czyn kiem do opi sa -
nia hi sto rii har cer stwa w Bru sach) i nie zwy kle in -
te re su ją cy ar ty kuł o tym, jak wal czyć ze
„zgub nym wpły wem ko mu ni zmu”. Tym bar dziej
cie ka wy, że prze ży li śmy ów ko mu nizm. Czy ar -
ty kuł jest ak tu al ny po 80 la tach, po mi mo te go,

że uka zał się on w 1937 ro ku? Na le ży go prze -
czy tać. 

In ny mi bar dzo cie ka wy mi eks po na ta mi z
daw nych lat prze ka za ny mi przez pa na Be ne dyk -
ta, jest zbiór mo net i bank no tów, któ re by ły w

„Zwierciadło czyśćcowe” z 1914 roku ze stemplem
Sióstr Zmartchwychwstania Pańskiego.

Zbiór banknotów i monet z okresu PRL-u.
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obie gu od 1621 do koń ca PRL -u. Na uwa gę za słu gu ją ksią żecz ki do na uki pi sa nia, któ re funk cjo no -
wa ły w szko łach przed wo jen nych na na szej za bor skiej zie mi. Cha ta Ka szub ska wzbo ga ci ła się o
książ ki, któ re nie by ły wła sno ścią TCL ani Sióstr, by ły one wła sno ścią oby wa te li i funk cjo no wa ły po
do mach pry wat nych. 

Waż ny mi prze ka za ny mi przed mio ta mi, są róż ne go ro dza ju dru ki z cza sów przed wo jen nych. Nie -
zwy kle cie ka wym jest do ku ment prze sła ny do szko ły w Bru sach. Jest to in struk cja do ty czą ca two -
rze nia ta bel sta ty stycz nych w szko łach pod sta wo wych. To dwa na ście stron pi sa nych go ty kiem w
ję zy ku nie miec kim. Wśród do ku men tów jest tak że po twier dze nie, skąd na by wał ro we ry do swo je -
go skle pu Wik tor Go łuń ski. Po nad to jest tak że do wód na to, iż na wet w cza sie oku pa cji w Bru sach
pła co no po dat ki do urzę du nie miec kie go w Choj ni cach.

Wszyst kie otrzy ma ne książ ki i ksią żecz ki to nie zbi ty do wód na trwa nie „re mu so wej ka ry”. Sze -
rze nie czy tel nic twa to waż ny ele ment kul tu ro wy każ dej spo łecz no ści. Czy ta nie jest ge ne ral nie spra -
wą sa mot ną, pry wat ną, jed nak jed no do dru gie go sta no wi do świad cze nie spo łecz ne. A to sta no wi
o na szym ka pi ta le spo łecz nym. Ura to wa nie sta rych pu bli ka cji (książ ki, ga ze ty i in ne dru ki) jest ura -
to wa niem hi sto rii wła snej. I tym sa mym ape lu je my do spo łe czeń stwa, aby nie nisz czy ło przed mio -
tów, któ re sta no wią o na szej kul tu rze. Prze każ cie je wzo rem pa na Be ne dyk ta Pu ła kow skie go do
Cha ty Ka szub skiej. Tym bar dziej, że w gmi nie Bru sy ma my ta kie miej sce, któ rym jest Cha ta Ka szub -
ska. In ne Gmi ny nie po sia da ją ta kich miejsc. My tak.

To ma ła ce gieł ka, rów nie waż na jak ta du ża. Z tych ma te ria łów bu du je my nasz wła sny Wa wel.
To wła śnie na sza hi sto ria sta no wią ca o na szej war to ści.

Krzysz tof Gra dow ski
Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki - Cha ta Ka szub ska

Bru sy Ja glie

Prasa z okresu międzywojennego.
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Pa tryk Ha mer ski, Na ta lia Łu czy wek 

Ko ło wo lon ta riac kie w
Ka szub skim LO w Bru sach

Wo lon ta riat czy li świa do me i do bro wol ne
dzia ła nie po dej mo wa ne na rzecz in nych, wy kra -
cza ją ce po za wię zi ro dzin no - przy ja ciel sko - ko -
le żeń skie. Wo lon ta riu szem jest oso ba, któ ra
do bro wol nie i bez wy na gro dze nia nie sie po moc
po trze bu ją cym, an ga żu je się w pra cę na rzecz
osób i in sty tu cji dzia ła ją cych w ob sza rach ży cia
spo łecz ne go. Pra cu je w in sty tu cjach pu blicz -
nych, or ga ni za cjach po za rzą do wych, pla ców -
kach kul tu ry, spor tu itp. Wie lu lu dziom
wo lon ta riat ko ja rzy się z czymś, z cze go nie po -
no si się ko rzy ści – jest to nie praw da. Wo lon ta -
riat mi mo, że nie da je ko rzy ści ma te rial nych uczy
wie lu rze czy ta kich jak, np.: pra cy w gru pie, or -
ga ni za cji, per swa zji oraz po zwa la na za war cie
no wych zna jo mo ści. 

W Ka szub skim Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Bru sach dzia ła szkol ny klub wo lon ta riu sza,
któ ry pro wa dzi róż ne go ro dza ju ak cje w śro do -

wi sku mło dzie ży i nie tyl ko. W tym ro ku szkol -
nym wo lon ta riu sze z KLO prze pro wa dzi li już kil -
ka cie ka wych dzia łań. Pierw szą ak cją, w któ rą
za an ga żo wa li się wo lon ta riu sze by ła Olim pia da
Nie peł no spraw nych - każ dy z nich miał przy -
dzie lo ne sta no wi sko wraz z obo wiąz ka mi. Ko lej -
ną ak tyw no ścią by ło do łą cze nie się do ak cji
„PO MOC MIE RZO NA KI LO ME TRA MI”, gdzie wo -
lon ta riu sze wraz z ucznia mi Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych w Bru sach wy bra li się na
wy ciecz kę ro we ro wą po ka szub skim re gio nie,
tra sa wy no si ła 33 ki lo me try, a za koń cze niem by -
ło wspól ne ogni sko. Przed ak cją każ dy z uczest -
ni ków po brał na te le fon apli ka cję, któ ra no tu je
prze mie rzo ne ki lo me try. W ten spo sób wszy scy
mo że my do łą czyć się do ak cji oraz po móc ze -
brać pie nią dze dla pod opiecz nych Fun da cji TVN
„Nie je steś sam!”

Na stęp nym dzia ła niem by ło or ga ni zo wa nie
kon kur su pt. „PO MOC NA DŁOŃ” dla VI klas Szko -
ły Pod sta wo wej im. Ja na Paw ła II w Bru sach. Wo -
lon ta riu sze prze pro wa dza li szko le nia z pierw szej
po mo cy, a pod su mo wa niem był test prak tycz -
no -teo re tycz ny. Uczest ni cy kon kur su otrzy ma li

Uczniowie KLO w akcji „Pomoc mierzona kilometrami”.
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na gro dy oraz dy plo my. 
Część wo lon ta riu szy bie rze rów nież udział w pi sa niu re gio nal ne go kon kur su gran to we go „Rów -

nać Szan se”. Jak wi dać po czą tek ro ku szko lo ne go dla wo lon ta riu szy był pe łen za an ga żo wa nia oraz
sa tys fak cji z ukoń czo nych dzia łań, lecz przed ni mi jesz cze wie le cięż kiej pra cy. 

Uczniowie KLO szkolą młodszych kolegów.
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A w pla nie na pra wie każ dy mie siąc ja kaś ak cja al bo i dwie…

GRU DZIEŃ
Ma ra ton Pi sa nia Li stów AMNE STY IN TER NA TIO NAL

Przed ma ra to nem zgło szo no KLO do ak cji pi sa nia li stów w obro nie osób dys kry mi no wa nych i
prze śla do wa nych z ca łe go świa ta. Ma ra ton trwał w szko le od 7 do 11 grud nia. Przez dwa dni część
wo lon ta riu szy pi sa ła li sty non stop, a każ dy chęt ny mógł na pi sać list pod czas prze rwy. Pod czas tych
dwóch dni wo lon ta riu sze bę dą od wie dzać kla sy na lek cjach wy cho waw czych, aby każ dy mógł na -
pi sać list.

Szla chet na Pacz ka
Szla chet na Pacz ka to ak cja zbie ra nia po trzeb nych rze czy i środ ków na ich za kup dla wy bra nej

ro dzi ny po trze bu ją cej po mo cy. Or ga ni zo wa na od 7 do 11 grud nia przez ko ło wo lan ta ria tu, na uczy -
cie li i uczniów KLO i ZSZ.

STY CZEŃ
Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy

W 2016 ro ku współ pra cu je my z Pa nem Krzysz to fem Gra dow skim z CKiB. Bie rze udział 15 wo -
lon ta riu szy zgło szo nych z KLO.

LU TY
Kon kurs „WIEM -PO MA GAM” dla VI kla sy Szko ły Pod sta wo wej im. Ja na Paw ła II w Bru sach

Przed kon kur sem na go dzi nach wy cho waw czych klas szó stych bę dą pro wa dzo ne przez wo lon -
ta riu szy KLO pre zen ta cje mó wią ce o wo lon ta ria cie. Po pre zen ta cjach wy cho waw cy klas otrzy ma ją
ma te ria ły z wia do mo ścia mi na te mat wo lon ta ria tu itp. Chęt ni ucznio wie bę dą mie li 3 dni na przy -
go to wa nie się do czę ści kon kur so wej, któ ra bę dzie po le gać na na pi sa niu te stu. Test bę dzie skła dał
się z py tań i za dań za mknię tych, jed no z za dań bę dzie otwar te i bę dzie mia ło na ce lu na pi sa nie
przez uczest ni ka swo je go wła sne go po my słu jak moż na po móc. Pierw sze trzy miej sca otrzy ma ją
dy plo my.

MA RZEC
Ak cja „PRZY GAR NIJ ZWIE RZA KA”

Ak cja bę dzie po le gać na wy jeź dzie do schro ni ska w Choj ni cach chęt nych osób, któ re ma ją za -
miar przy gar nąć zwie rza ka do swo je go do mu. Przed tym wy jaz dem ak cja bę dzie na gło śnio na w
szko le (pla ka ty, ulot ki, in for ma cje od na uczy cie li i wy cho waw ców). Nie peł no let nie oso by, któ re bę -
dą mia ły za miar za brać zwie rza ka do do mu mu szą mieć zgo dę ro dzi ców.

KWIE CIEŃ
Ak cja „ŚMIE CIU PRECZ!”

Ak cja sprzą ta nia mia sta w Dzień Zie mi 22 kwiet nia przez uczniów i wo lon ta riu szy KLO. Ucznio -
wie i wo lon ta riu sze wraz z opie ku na mi bę dą sprzą tać mia sto i je go obrze ża.

MAJ
Ak cja „SPORT TO ZDRO WIE”

Ak cje dla III klas pod sta wów ki za czy na my od ra na w je den z dni szkol nych. Za ba wa bę dzie po -



• 2015 • Ziemia Zaborska • 36

le gać na róż ne go ro dza ju kon ku ren cjach i grach (dwa ognie, tor prze szkód, rzu ca nie do ce lu, szu -
ka nie ukry tych przed mio tów na czas, itp.). Każ da z za baw/kon ku ren cji bę dzie punk to wa na. Po za -
koń cze niu za wo dów na stą pi pod li cze nie punk tów. Za I miej sce kla sa otrzy ma mi ni pu char, dy plom
oraz cu kier ki . Za II oraz III miej sce dy plom i cu kier ki, a resz ta cu kier ki.

CZER WIEC
Ak cja „PO DZIEL SIĘ SO BĄ”

Ak cja bę dzie po le gać na od da niu krwi w Choj ni cach lub je śli bę dzie ta ka moż li wość w Bru sach.
Do ak cji bę dą włą cze ni ucznio wie i na uczy cie le KLO i ZSZ oraz miesz kań cy Brus.

In ne gru py mo gą się na na szej ak tyw no ści wzo ro wać, a na wet zdzia łać wię cej … 

Ra da Or ga ni za cji Po za rzą do wych Po wia tu Choj nic kie go
30 wrze śnia br. w Cen trum Edu ka cyj no -Wdro że nio wym w Choj ni cach, z ini cja ty wy Za bor skie -

go To wa rzy stwa Na uko we go, przy udzia le oko ło 70 osób z bli sko 50 or ga ni za cji, od by ło się II Ple -
nar ne Ze bra nie Or ga ni za cji Po za rzą do wych, na któ rym przy ję to sta tut oraz wy bra no
re pre zen tan tów do no wo po wsta łej Ra dy Or ga ni za cji Po za rzą do wych Po wia tu Choj nic kie go.
Skład Ra dy przed sta wia się na stę pu ją co:

Gmi na Bru sy:
Krzysz tof Za broc ki
Ewa Ko sie dow ska

Gmi na Choj ni ce:
Ewa Pru ska
Piotr Lahn
Ka ta rzy na Graszk
Ta de usz Stel ma szyk

Miasto Chojnice:
Michał Karpiak
Gmina Czersk:
Zofia Bielawska
Jan Gliszczyński

Gmina Konarzyny:
Jolanta Wielińska
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Zbi gniew Gier szew ski

Powiatowy Konkurs Krajoznawczy
„Znam swoją małą ojczyznę” 

I Kon kurs kra jo znaw czy od był się w czerw cu 2014 ro ku w Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 1 im. TOW „Gryf Po mor ski"” w Choj ni cach, a dru ga je go edy cja w Ka szub skim LO w Bru sach w
paź dzier ni ku 2015 ro ku. Po my sło daw cą był Ka zi mierz Ja ru szew ski, pre zes Choj nic kie go To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Na uk. Zor ga ni zo wa ny zo stał we współ pra cy z Za bor skim To wa rzy stwem Na uko wym
i Za bor skim Par kiem Kra jo bra zo wym.

Ce lem kon kur su jest:
a) roz wi ja nie za in te re so wań re gio na li stycz nych, szcze gól nie z za kre su przy ro dy, geo gra fii

i hi sto rii po wia tu choj nic kie go,
b) do sko na le nie umie jęt no ści prak tycz ne go roz po zna wa nia obiek tów przy rod ni czych,

hi sto rycz nych i kul tu ro wych, 
c)  utrwa la nie war to ści zwią za nych z sza cun kiem dla ma łej oj czy zny i jej miesz kań ców.

Kon kurs po le ga na sa mo dziel nym roz po zna niu obiek tów przy rod ni czych, to po gra ficz nych, bu -
dow la no -ar chi tek to nicz nych, hi sto rycz nych  bądź kul tu ro wych na pod sta wie zdjęć pre zen to wa -
nych w pro gra mie mul ti me dial nym. Kon kurs ma cha rak ter po wia to wy, dla te go je go lau re aci z
gim na zjów mo gą uzy skać sto sow ny wpis na świa dec twie oraz punk ty w po stę po wa niu kwa li fi ka -
cyj no -re kru ta cyj nym do szkół po nad gim na zjal nych.

Trud ność re ali za cji kon kur su w po cząt kach dla or ga ni za to rów, ale tak że dla za in te re so wa nej
mło dzie ży po le ga ła przede wszyst kim na bra ku kom plek so we go opra co wa nia fo to gra ficz ne go ka -
ta lo gu miejsc i obiek tów waż nych dla wie dzy kra jo znaw czej w jej wy mia rze re gio nal nym i ich moż -
li wie rze tel nej kla sy fi ka cji ze wzglę du na war tość przy rod ni czą, hi sto rycz ną czy tu ry stycz ną.

Finaliści II konkursu krajoznawczego z opiekunami Kazimierzem Jaruszewskim i Piotrem Butowskim w Kaszubskim LO.
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Geo gra fia ja ko przed miot szkol ny trak tu je ten te mat zdaw ko wo, cho ciaż jak każ dy przed miot po -
win na włą czać w swo je tre ści ele men ty re gio na li zmu. 

Or ga ni za to rzy kon kur su kra jo znaw cze go pod ję li wy si łek opra co wa nia po moc ni czych ma te ria -
łów, któ re uła twi ły by mło de mu mi ło śni ko wi „swo jej ma łej oj czy zny” w po zna niu jej wa lo rów i do -
ce nie niu ich w szer szym kon tek ście wie dzy kra jo znaw czej.

Po nie waż wie dza hi sto rycz na gra w kon kur sie istot ną ro lę ja ko kon tekst te go co dziś moż na tu
za stać, to po sta no wi li śmy na wią zać w ko lej nych edy cjach kon kur su do gra nic po wia tu choj nic kie -
go sprzed II woj ny świa to wej i włą czyć do za kre su te ma ty ki bli skie nam Wie le i Kar sin (dziś w po -
wie cie ko ścier skim), Za mar te – per łę ar chi tek tu ry (po wiat kra jeń ski) i bli skie Za bo rom Go chy, czy li
gmi na Lip ni ca (po wiat by tow ski).

Ma my na dzie ję zwięk szyć gro no tych, któ rzy w przy szło ści sta ną się pro pa ga to ra mi wie dzy o
pięk nie i bo gac twie zie mi choj nic kiej i za bor skiej.

Mapa powiatu chojnickiego z 1929 roku (Dom Kultury we Wielu).
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Zbi gniew Gier szew ski

Ka szub ski Dom Przy szło ści
Tra dy cyj ny dom ka szub ski był kon stru owa ny z na tu ral nych ma te ria łów. Nie przy pad kiem był to

ka mień, drew no i trzci na. I to nie ra chu nek eko no micz ny był pod sta wo wym wy znacz ni kiem w re -
ali za cji ma rze nia o wła snym da chu nad gło wą. Daw niej tak że ogra ni czo ne moż li wo ści lo gi stycz ne
po wo do wa ły, że szu ka ło się ma te ria łów bu dow la nych naj bli żej: ka mień z pól, drew no z bo rów i
trzci nę z je zior (sło ma dla bar dziej ubo gich). 

Ma te ria ły te za pew nia ły cał kiem do brą izo la cję jak na ów cze sne stan dar dy. Go dzo no się na wet
na ta kie nie do god no ści jak ni ski strop z trzci ny i gli ny. „Przy cup nię ta” cha ta oto czo na sa dem i ogro -
dem z pło tem, mniej na ra żo na na wiatr by ła opty mal nym roz wią za niem na pro ble my ener ge tycz -
ne w cza sach gdy, pru ski za bor ca sprze da wał po zwo le nia na wy no sze nie chru stu i szy szek z la su.
Tę bie dę Ka szu bów jesz cze w po cząt kach XX wie ku w swo ich wspo mnie niach opi su je An na Łaj -
ming, wiel ka pi sar ka z Przy mu sze wa. Ma łe okna, choć drew nia ne, ale z po je dyn czy mi szy ba mi, by -
ły słab szym punktem w izo la cji ter micz nej do mu. Cha tę wie czo rem oświe tlał żar z ku chen ne go
pa le ni ska i lam pa naf to wa z sta le przy krę co nym kno tem, za pa la na dzie lo ny mi na czwo ro za pał ka -
mi.

Mi nę ło sto lat
i nikt już nie
chce miesz kać
w ni skich, ciem -
nych cha łu pach.
Chce my mieć
wy so ko, prze -
stron nie i ja sno,
ale na dal ma
być ta nio i w bu -
do wie i w utrzy -
ma niu. 
W na szym kli -
ma cie mi mo po -
su wa ją ce go się
o c i e  p l e  n i a
ogrza nie do mu
to pierw szy wy -

da tek. A ce ny pa liw po mi mo okre so wych wa hań ge ne ral nie ro sną. Wy da tek na ener go osz częd ny
dom to in we sty cja na kil ka po ko leń jed no ra zo wa. 
Jed ną z ta kich od po wie dzi na współ cze sne wy zwa nia cy wi li za cyj ne i po trze by miesz ka nio we, ale
tak że es te tycz ne, są do my pro jek to wa ne przez  fir mę „Zie lo ne Do my” z Choj nic. 

Pro jekt Ka szub ski Dom Przy szło ści to kom for to wy dom jed no ro dzin ny o cie ka wej mo der ni -
stycz nej for mie oraz du żych prze szkle niach, któ re na da ją mu wy jąt ko wy styl. Na par te rze znaj du je
się ob szer na stre fa dzien na. Jej głów ne za le ty to du ża kuch nia z ja dal nią, ide al nie do świe tlo ny sa -
lon, wy god ne scho dy pro wa dzą na pię tro, gdzie za pro jek to wa no trzy po dob nej wiel ko ści sy pial -
nie. For mą na wią zu je do tra dy cyj ne go do mu ka szub skie go z ma łym gan kiem z XIX wie ku, ale
wy ko na nym w tech no lo gii z XXI wie ku

Jest pro jek tem do mu ener go osz częd ne go o ni skich kosz tach ogrze wa nia. Za pew nia ją ta kie pa -
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ra me try ścia ny ze wnętrz ne, ścia ny we wnętrz ne,
strop i kon struk cja da chu z drew na ko mo ro wo
su szo ne go i im pre gno wa ne go z cer ty fi katem ja -
ko ści CE. Drew no po cho dzi z na szych la sów w
oko li cach Wie la (tar tak Sy lva drew no). Do te go
ele wa cja z tyn ku akry lo we go ukła da nym na sty -
ro pia nie o gru bo ści 5 cm oraz  okna  pla sti ko we
z szy ba mi po trój ny mi o współ czyn ni ku prze ni -
ka nia cie pła u=1,1 W/m2*K. W su mie ocie ple nie
ścian ze wnętrz nych wy no si 30 cm, we wnętrz -
nych i da chu 25 cm. Uzu peł nia to pa ro izo la cja
ścian, su fi tu i da chu od środ ka. 

Koszt ogrze wa nia do mu ga zem w se zo nie zi -
mo wym to za le d wie 200 zł mie sięcz nie.
Wy star cza nie wiel ki piec ga zo wy dwu funk cyj ny
kon den sa cyj ny z czuj ni kiem po go do wym, któ ry
nie wy ma ga spe cjal ne go po miesz cze nia nie mó -
wiąc o skła dzie na opał. Usta wia my tem pe ra tu -
rę np. 23 stop nie i go to we. Nic wię cej nie trze ba
ro bić…

ZIE LO NE DO MY
89-600 Choj ni ce, ul. Mic kie wi cza 39
biu ro@zie lo ne do my.com.pl
www.zie lo ne do my.com.pl

Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski

Kłu sow nic two na Za bo rach
Utwo rze nie nad le śnictw w dru giej po ło wie XIX w przy czy ni ło się, w związ ku ze zwięk sze niem

le si sto ści i nad zo rem przez służ by le śne, do zwięk sze nia sta nów zwie rzy ny. O sta nie zwie rzy ny w
XIX w. pi sze R.M. Be nin de nad le śni czy z La ski w cza sie oku pa cji w książ ce Ja gen und Re iten – Pas -
sion me ines Le bens”. Naj gor szym ro kiem dla ło wiec twa w Pru sach Zach. był 1848 r. Każ dy kto po -
sia dał ka ra bin ru szał do ło wi ska. Nie licz na służ ba le śna nie by ła wsta nie prze ciw sta wić się
ma so we mu kłu sow nic twu. W 1821 r. na ca ło dzien nym po lo wa niu 20 my śli wych przy 100 na ga nia -
czach od strze lo no 1 za ją ca. W  okre sie two rze nia nad le śnictw wy so kie by ły sta ny zwie rzy ny drob -
nej, jak i na stą pił wzrost zwie rzy ny gru bej. W cza sie I woj ny świa to wej lud ność na du żą ska lę
za czy na ła za opa try wać się w mię so po przez kłu sow nic two. Na Star cu pod ko niec XVIII wie ku miesz -
ka ło dwóch dzier żaw ców Si kor skie go z Wiel kich Cheł mów J. Siel ski i Wir kus. Jak wspo mi nał są siad
nie za wsze współ ży cie ro dzin się ukła da ło, tak jak w fil mie „Sa mi Swoi”. Czę sto jeź dzi li na skar gę do
Si kor skie go. Gdy Si kor ski, sprze da wał la sy, sprze dał też Starc. Naj pierw je den prze niósł się do Mo -
gie la, gdzie ku pił go spo dar stwo, a po pew nym cza sie rów nież po są siedz ku ku pił na stęp ny go spo -
dar stwo. W la tach 30-tych do szło do nie szczę ścia. Na po lo wa niu kłu sow ni czym na te re nie le śnic twa
Ślu za nad łącz ką kłu sow nik praw do po dob nie cha łup nik, któ ry przed śmier cią przy znał się, jak po -
da ła je go żo na w Ko per ni cy. Zgi nął Wir kus. Po dej rze wa no są sia dów trzech Siel skich i dla te go aresz -
to wa ni do pie ro  po ro ku zo sta li zwol nie ni. Do dziś po zo sta ła na zwa te go nie użyt ku w le śnic twie
Zbrzy ca – Za bi te.

Szcze gól ne miej sce w dzia łal no ści kłu sow ni czej zaj mu je Fran ci szek Kle in sch midt po cho dzą cy
z Pu stek od X 1916 r. ukry wa ją cy się i kłu su ją cy w Bo rach po zde zer te ro wa niu z jed nost ki woj sko -
wej w To ru niu. Był spraw cą co naj mniej sze ściu za bójstw. Na ogół dzia łał w po je dyn kę i przez dłu gi
czas zwo dził tro pią cych go urzęd ni ków po li cyj nych w tym ko mi sa rza po li cji kry mi nal nej ścią gnię -
te go spe cjal nie z Ber li na. Zo stał za strze lo ny 5 sierp nia 1918 r. pod czas przy pad ko we go spo tka nia,
przez żoł nie rza z 2 Puł ku Strzel ców z Chełm na.  Dzia łal ność Kle in sch mid ta zna la zła sze ro ki od dźwięk
w nie miec kiej li te ra tu rze pięk nej, głów nie o cha rak te rze sen sa cyj no -kry mi nal nym.
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Sy tu ację w tym okre sie w ło wi skach opi su je Ot to v Bus dorf w książ ce „Wiel die be rei und Forst
mor de” (Le śni cy i my śli wi w wal ce z kłu sow ni ka mi) wy da nej w 1975 r. Bus dorf ja ko urzęd nik kry mi -
nal ny z Ber li na zo stał od de le go wa ny w 1918 r., aby uniesz ko dli wić Fran cisz ka Kle in sch mid ta, któ ry
od paź dzier ni ka 1916 r. był de zer te rem i prze miesz czał się kłu su jąc, mor du jąc i ra bu jąc. We dług au -
to ra przez trzy la ta roz bój ni cze go ży cia znisz czył bo ga ty stan zwie rzy ny. Bus dorf jed nak przed sta -
wił sy tu ację w tym cza sie nie zu peł nie praw dzi wie. We dług opra co wa nia „Pa mię ci god ni” choj nic ki
słow nik bio gra ficz ny 1275-1980 Zbi gnie wa Strom skie go Kle in sch midt przez trzy la ta był praw dzi -
wym po stra chem Niem ców, głów nie dla umun du ro wa nych funk cjo na riu szy. Mi mo licz nych „po lo -
wań” urzą dza nych na nie go przez Grenz schutz, nie zdą żo no go schwy tać.

Se rię za bójstw roz po czął od za mor do wa nia le śni cze go We be ra z Nad le śnic twa Wo zi wo da, któ -
ry pró bo wał za trzy mać kon tro lu ją ce go wny ki kłu sow ni ka. W wal ce z nim le śnik zo stał od ty łu na -
pad nię ty przez po moc ni ka kłu sow ni ka i za szty le to wa ny. Kle in sch midt przy znał się, że brał udział w
mor der stwie i wi dząc, że pro wa dzi się prze ciw ko nie mu do cho dze nie zde zer te ro wał. Przez dłuż szy
czas nie sły sza no o nim aż do star cia z ga jo wym Ke ise rem z Od rów, któ ry nad zo ro wał ro bot ni ków
pod czas sie wu 25.04.1917 r. Ga jo wy chciał skon tro lo wać prze cho dzą ce go czło wie ka, do szło do bój -
ki. Czło wiek uciekł z du bel tów ką le śni ka, gu biąc roz ło żo ny ka ra bin, któ ry za brał ga jo wy ra zem z wa -
liz ką i ple ca kiem, któ re za wie ra ły dzi czy znę. Ga jo wy po tym otrzy mał list z po gróż ka mi śmier ci.
Rów nież in ni urzęd ni cy otrzy my wa li ta kie li sty z po gróż ka mi, pod pi sa ne „ka pi tan kom pa nii kłu sow -
ni ków”.

W mię dzy cza sie kłu sow nic two osią gnę ło strasz li we roz mia ry, tak że Za rząd La sów wzmoc nił
służ by ochron ne. Mistrz La boc ki otrzy mał re kla ma cję i wcie lo ny zo stał do stra ży le śnej nad le śnic -
twa Li po wa. 9 sierp nia 1917 r. kłu sow nik spe cjal nie pod pa lił las, że by zwa bić urzęd ni ków le śnych.
Lo botz ki bez bro ni zo stał po strze lo ny w no gi. In nych straż ni ków rów nież po stra szył. W koń cu lip ca
1917 r. po moc nik my śli we go Lan ge z nad le śnic twa Jag thaus do szło do wy mia ny ognia z Kle in sch -
mid tem,  oby dwaj od nie śli ra ny. Kle in sch midt zbiegł i da lej pro wa dził dzia łal ność kłu sow ni czą. W
koń cu sierp nia nad zor ca le śny z nad le śnic twa Ja ty Bech thold starł się z Kle in sch mid tem. W kil ka dni
po tem w za sadz ce na dzi ka zo stał za strze lo ny na swym po lu. Mor der ca zra bo wał dry ling le śni cze -
go. Na stęp nie kon cen tro wał się prze ciw ko ga jo we mu Bi ser to wi z le śnic twa Grun thal. Na pew nej
uro czy sto ści w Bru sach wy stą pił otwar cie, nikt go nie za trzy mał, mi mo że wy zna czo no na gro dę
13 800 mk. Kie dy urzęd nik po li cji przy był, ten od da lił się. Au tor 1 ma ja strze lił do kłu sow ni ka. Ofia -
rą na stęp ną kłu sow ni ka zo stał le śni czy Kos, do któ re go od da no kil ka strza łów i ude rzeń kol bą. Na -
stęp ną ofia rą był ad mi ni stra tor ma jąt ku Ha ne man za strze lo ny 26.10.1917 r. na swym po lu. Bus dorf
23 lu te go 1918 po lu ją cy na kacz ki spo tkał się z Kle in sch mid tem. Do szło do strze la ni ny, w któ rej kłu -
sow nik zo stał ran ny, wy ku ro wał się u ro bot ni ka le śne go. Obie cy wał się ze mścić. Ro le się zmie ni ły,
te raz kłu sow nik szu kał urzęd ni ka kry mi nal ne go. Le śni czy Ro the miał star cie z ban dą kłu sow ni czą,
w któ rej za strze lo no jed ne go kłu sow ni ka. Bus dorf peł nił służ bę w le śnic twie F., zmie nił na zwi sko i
no sił mun dur le śni ka, ale i tu taj jest ści ga ny. W kwiet niu zo stał za strze lo ny ga jo wy Bi sert.

Dla wzmoc nie nia ochro ny la su i ło wiec twa prze nie sio no tu taj 40-tu wy uczo nych my śli wych z
ba ta lio nu my śliw skie go. Mło dzi żoł nie rze wy po sa że ni w do brą broń woj sko wą, dzia ła ją cy głów nie
w 2-oso bo wych gru pach, by li dla kłu sow ni ków po waż nym prze ciw ni kiem. Kle in sch midt, pod pi su -
ją cy się - ka pi tan kom pa nii kłu sow ni ków - ostrze gał urzęd ni ków przed dzia łal no ścią prze ciw ko kłu -
sow ni kom, a lud ność miej sco wa go osła nia ła. W nad le śnic twie La ska 15.04.1918 r. ga jo wy [S] v
Pra butz ki z sy nem uczniem le śnym [P] był na pa tro lu prze ciw ko kłu sow ni kom. Po szli w kie run ku
strza łów, wte dy z gę ste go la su padł strzał, ku la ze rwa ła ucznio wi ka pe lusz. Pew ne go dnia uczeń po -
szedł do nad le śnic twa. Na dro gę wy szedł Kle in sch midt i za gro ził, że je że li bę dą go szu kać i zbyt czę -
sto wi dzia ni bę dą w le sie, to strze li o sze ro kość pal ca ni żej. Kle in sch midt zgi nął 5 sierp nia za strze lo ny
pod czas przy pad ko we go spo tka nia przez żoł nie rza z 2 Puł ku Strzel ców z Chełm na po licz nych ob -
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ła wach. Lud ność miej sco wa nie współ pra co wa ła z wła dzą lecz od wrot nie. Pra butz ki nie prze stra -
szył się gróźb i póź niej za sko czo ny w spo tka niu z kłu sow ni kiem za strze lił go. Kłu sow ni cy z Czycz -
ków za gro zi li mu i dla te go le śni czy mu siał odejść z War szy na.

An na Łaj ming w „Dzie ciń stwie” pi sze, że krą ży ły plot ki, iż w la sach krę ci się z fu zją ra buś Kle in -
sch midt, któ ry strze la do każ de go umun du ro wa ne go Niem ca. „Mu ra wiec z Kle in sch mid tem sie dzie li
pod ja łow cem ko ło Smo rzew [łą ka ko ło Przy mu sze wa] i po pi ja li pi wo. Je den za chły snął się i za czął
kasz leć. Wte dy za cza je ni żan dar mi ich za sko czy li. Uda ło im się zbiec. W mar cu 1917 r. le śni czy Prel -
ler z Pa rzy na roz gnie wał się na uży wa nie mo wy pol skiej,  lu dzie za czę li się od ci nać „Je że li jo jem
głu pi Po lok, to te je głu pi Niemc. Prel ler zba ra niał i za czął się od gra żać. Prel ler nie zro bił użyt ku z
zaj ścia z pra cow ni ka mi le śny mi. Mo że dla te go, że w oko li cy Dy wa na w le sie zna le zio no za strze lo -
ne go nie miec kie go le śni ka i Prel ler się zląkł”.

Cie ka wą po sta cią w wal ce z kłu sow nic twem był le śni czy Hans Eg ge brecht z Dę bo wej Gó ry. Był
on nie ślub nym sy nem ba ro na Ec kard ste ina z Kro jant wła ści cie la la sów klo snow skich. Mat ka by ła
cór ką ga jo we go z Glo bu sa znad je zio ra Ostro wi te go. Ekard ste in sprze da jąc la sy klo snow skie za -
strzegł, że Hans zo sta nie le śni czym w la sach pań stwo wych. Eg ge brecht dał się po znać ja ko ener -
gicz ny le śni czy za ła twia ją cy są dy na miej scu bi jąc ki jem z ja łow ca bez li to ści. Jak wspo mi nał Le on
Gier szew ski z Mę ci ka ła Eg ge brecht był barw ną po sta cią. Je śli pa lił faj kę, to nie trze ba by ło go omi -
jać. Po sia dał dwa wy tre so wa ne psy, z któ ry mi ob cho dził re wir. Na stęp ni le śni czo wie mie li już pro -
ble my z kłu sow nic twem. Kłu sow nic two pro wa dzo no wszyst ki mi moż li wy mi spo so ba mi. Kłu sow ni cy
or ga ni zo wa li się rów nież w gru py i prze pro wa dza li po lo wa nia zbio ro we. Czę sto nie prze strze ga no
za sad bez pie czeń stwa. 

W 1937 r. na te re nie le śnic twa Drze wicz w cza sie kłu sow ni cze go zbio ro we go po lo wa nia za strze -
lo no oj ca wie lo dziet nej ro dzi ny ze Swor ne ga ci. Po dob nie w okre sie przed wo jen nym w po bli żu La -
ski nad nie użyt kiem dzi siaj zwa nym Za bi te zo stał za bi ty na po lo wa niu W. z Mo gie la, któ re go in ny
my śli wy wziął za zwie rzy nę. Aresz to wa ni na dłuż szy okres zo sta li są sie dzi, jed nak nie udo wod nio -
no im te go czy nu. Do pie ro w póź niej szym okre sie przed śmier cią przy zna ła się in na oso ba do te go
czy nu. Naj bar dziej zna ne cen tra kłu sow nic twa przed woj ną to Mę ci kał i Czycz ko wy. Ist nie li kłu sow -
ni cy, dla któ rych pro ce der ten był głów nym za ję ciem np. M. z Czycz ków. O bez kar no ści mo gą świad -
czyć przy kła dy. 

W la tach 20-tych le śni czy Szro eder z Dę bo wej Gó ry w li sto pa dzie po no wie po szedł tro pem ran -
ne go je le nia, któ ry prze szedł z dru giej stro ny je zio ra Zie lo ne go i do szedł na łą ki Jó ze fo wa, gdzie
padł. Zgło sił ten fakt nad le śni cze mu, któ ry zor ga ni zo wał za sadz kę na kłu sow ni ka. Wie czo rem pod -
jeż dża fur man ka. Nad le śni czy my śląc, że to spóź nio ny le śni czy R. pod cho dzi i wte dy ten za wra ca i
ucie ka. Śla da mi  do szli do za bu do wań przed Mę ci ka łem. W trak cie re wi zji u P. zna le zio no ka ra bin
fran cu ski i du bel tów kę. Na roz pra wie oskar żo ny po sta wił 12 świad ków, któ rzy świad czy li w Są dzie,
że oni w tym cza sie gra li z nim w kar ty. In nym ra zem E.R. sły sząc strza ły na te re nie le śnic twa Dę bo -
wa Gó ra po szedł w tym kie run ku i zna lazł za bi te go by ka. Za cza ił się i cze kał na kłu sow ni ków. Po
pew nym cza sie nad jeż dża ją san ka mi kłu sow ni cy i po za uwa że niu go za czy na ją w je go kie run ku
strze lać. R. ucie ka i zgła sza ten fakt. Po zgło sze niu kłu sow nic twa na po li cję do wia du ją się, że wcze -
śniej już zgło szo no fakt kłu sow nic twa przez E.R. Kłu sow nic two nie omi ja ło la sów pry wat nych. Jak
opo wia dał Pa weł O., by ły le śnik w ma jąt kach Jar ce wo i Czar to ło mie, la tem nad la sem je cha ło dwóch
męż czyzn, któ rzy scho wa li ro wer w le sie i pie szo szli nad la sem za trzy mu jąc się nad po let kiem, gdzie
strze li li sar nę. Le śni czy strze lił na po strach, wte dy ci ucie kli. Za re kwi ro wał ro wer bez ta blicz ki, przy
któ rym zja wił się przed kłu sow ni ka mi. K. z Paw ło wa zgło sił fakt kra dzie ży ro we ru. Pod czas kon fron -
ta cji roz po znał S. z Mę ci ka ła. Na roz pra wie zo stał jed nak uwol nio ny, gdyż przed sta wił świad ka po -
twier dza ją ce go, że w tym cza sie spo tkał go jak szedł na ry by. In nym ra zem zła pał kłu sow ni ka z 4
za ją ca mi. Od by ła się roz pra wa, na któ rej obec ny był dr Jan Łu ko wicz. Kłu sow nik zo stał uka ra ny ka -
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rą 10 zł z uwa gi na bie dę. Są dy w tym cza sie po błaż li wie trak to wa ły kłu sow ni ków. Czy ny kłu sow ni -
cze w więk szo ści uzna wa ne by ły za wy kro cze nia. Z dru giej stro ny zbyt czę sto do cho dzi ło do uży cia
bro ni. Mó wił M., że przed I woj ną świa to wą po dej rza ny o kłu sow nic two po mi mo wie lo krot nych
ostrze żeń kłu so wał, przy jeż dżał czło wiek z po le ce niem zli kwi do wa nia go przy spo tka niu na go rą -
cym uczyn ku.

Spo tka nie z kłu sow ni ka mi nad Ko so bud nem miał inż. St. E., któ ry na szedł kłu sow ni ków przy
upo lo wa nej zwie rzy nie. Ode brał broń my śli we mu mó wiąc, że ma ład ną broń, a ten  od po wie dział,
że ko le ga ma lep szą, któ ry stał z ty łu z wy ce lo wa ną bro nią i mu siał od stą pić od dal szych dzia łań.

Nad le śni czy Pie tra szek z La ski w 1938 r. na se sji le śni czych oma wiał pro ble my z kłu sow nic twem.
Le śni czy Meg ger z Wid na wy stę pu je i mó wi, że gdy by on był, to by kłu sow nic twa w Mę ci ka le nie
by ło. Wkrót ce po tem le śni czy Meg ger zo sta je prze nie sio ny do Czer ni cy, a Kieł ty ka ze Ślu zy do My -
lo fu. Kieł ty ka wkrót ce spo ty ka trzech kłu sow ni ków przy strze lo nym je le niu. Wzy wa ich do pod nie -
sie nia rąk. Po zo rien to wa niu się w sy tu acji je den z kłu sow ni ków pod no si z zie mi no gą broń i
od wrot nie zmu sza le śni cze go do od stą pie nia od spra wy. Po pew nym cza sie ktoś strze la do le śni -
cze go ra niąc, gdy prze jeż dża przez las ro we rem. Po tym wy pad ku mu siał się prze nieść  do in ne go
le śnic twa.

Jak opo wia dał le śni czy M. zna jo mym pew nej nie dzie li ka zał słu żą ce mu je chać do ko ścio ła w
Bru sach ro we rem, a sam prze je chał brycz ką przez Czycz ko wy. W Bru sach prze siadł się na ro wer i z
dru giej stro ny przez Żab no udał się w re wir. Po spo tka niu w le sie je den z kłu sow ni ków mu siał po -
tem wyj mo wać śru ty w Gdy ni. Z dru giej stro ny w Kle kach rów nież strze la no do le śni cze go M.

W Lub ni no we mu le śni cze mu, gdy za czął ostro wal czyć z kłu sow nic twem po wie szo no na
drzwiach czar ne go ko ta z kart ką. Le śni czy po szedł na układ. Z jed nym kłu sow ni kiem za warł umo -
wę, że da mu spo kój, a on zo bo wią za ny był do star czać na stół świe że ry by i mię so i unie moż li wiać
kłu sow nic two in nym. Na stęp ne mu le śni cze mu, gdy ostro za brał się za zło dziei w od we cie po ści na li
na dro gę znacz ną ilość drzew. Gdy le śni czy zgło sił ten fakt w nad le śnic twie po wie dzia no mu we -
dług in for ma to ra, że nie po tra fi uło żyć so bie sto sun ków z lud no ścią.

O kłu sow nic twie pi sze Jan Woj cie chow ski, le śni czy z Bu kó wek od 1934 r. w książ ce „W po mor -
skich la sach”. W tym cza sie pa no szy ło się jesz cze kłu sow nic two z wny ka mi, że la za mi i z bro nią. Czę -
sto spo ty kał na prze smy kach wny ki na je le nie i sar ny. Szaj ka kłu sow ni ków urzą dza ła for mal ne
na gon ki przy peł ni księ ży ca. Jed ni kłu so wa li z wro dzo nej pa sji in ni dla mię sa. Dzi czy znę kon ser wo -
wa no w drew nia nych becz kach za ko pa nych nad rze ką w miej scu prze pły wu źró dla nej wo dy. Wę -
dzo no ją tak że po cię tą w pa sy w becz kach na kry tych mo kry mi wor ka mi. Kłu sow ni cy by li tak
roz zu chwa le ni, że ów cze sne wła dze po rząd ko we wo la ły się z ni mi nie spo ty kać. Kto się im na ra ził,
dłu go o tym pa mię tał. Do świad czył te go po przed nik, któ ry nę ka ny z ukry cia, za gro żo ny mu siał ucie -
kać na in ne te re ny.

Pra ca le śni cze go w ochro nie la su by ła trud na, o czym świad czy du ży ruch ka dro wy. Le śni czy
czę sto po zo sta wio ny był sa me mu so bie. Le śni czy ze Spier wi, któ ry ła pał zbie ra czy ja gód i nisz czył
je, zo stał przez prze bra nych za ko bie ty z Czycz ków zła pa ny w oko li cy Czer ni cy i przy wią za ny do
drze wa. Ro dzi na do pie ro wie czo rem wsz czę ła po szu ki wa nia i uwol ni ła le śni cze go. Mie sięcz ny kwit
na zbiór ja gód kosz to wał 0,5 zł, na co nie by ło stać bied niej szych miesz kań ców. Le śni czy P. z ma jąt -
ku Le śno zo stał zła pa ny przez W. z Cza pie wic za wal kę z kra dzie ża mi. Zło dzie je wy ko na li sie kie rą w
pniu szpa rę, w któ rą wci snę li bro dę i tam ją za klesz czy li. Kłu sow nik le śni cze mu z War szy na W. przy -
wiózł gło wę je le nia i wbił na pręt z kart ką: „jak cię spo tkam w no cy w le sie, to tak sa mo two ja gło -
wa bę dzie w tym miej scu”. 

Po II woj nie świa to wej po cząt ko wo na dal kwi tło kłu sow nic two czę sto pro wa dzo ne przez wła -
dze. Do pie ro wy so kie ka ry za po sia da nie bro ni ukró ci ły ten pro ce der.
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Ma rian Trze bia tow ski

Pra ca w le sie. Uwa gi do mo no gra fii po wia tu choj nic kie go.
W mo no gra fii Dzie je zie mi i po wia tu choj nic kie go t. I str. 372 czy ta my  „…na to miast ro bot -

ni cy le śni za trud nia ni by li se zo no wo. W wa run kach sza le ją ce go kry zy su eko no micz ne go w ra mach
spi su po wszech ne go w 1931 r. brak da nych na te mat bez ro bo cia. Po waż nym dzia łem w po wie cie
choj nic kim by ła go spo dar ka le śna, brak jed nak wzmia nek do ty czą cych za trud nie nia w jej ob rę bie”.

Hi sto ria za trud nia nia ro bot ni ków w okre sie ka pi ta li zmu by ła jed nak od mien na. Jesz cze przed
uwłasz cze niem bu do wa no wśród la sów spe cjal ne osa dy dla pańsz czyź nia nych chło pów, któ rych
za trud nia no przez ca ły rok przy pra cach w le sie. Do osad le śnych na le ża ły grun ty rol ne.

Po znie sie niu pańsz czy zny daw ni osad ni cy śród le śni drwa le zo sta li wy ko rzy sta ni ja ko przo -
dow ni cy na jem nych ekip ro bot ni ków se zo no wych. Wła dze le śne za czę ły za trud niać przy pra cach
eks plo ata cyj nych cha łup ni ków i za grod ni ków. Rów nież pry wat ni kup cy i po śred ni cy w han dlu drew -
nem or ga ni zo wa li spo śród nich swo je gru py ro bo cze. Na jem ni drwa le pra co wa li nie tyl ko na zrę -
bach, ale tak że na bin du gach i skład ni cach drew na, gdzie wy ra bia no róż ne asor ty men ty cio sa ne.

W la sach mie sza nych za trud nia no mi strzów drwal skich, któ rzy or ga ni zo wa li i kie ro wa li pra -
cą na jem nych chło pów. Z ni mi wła dze le śne za wie ra ły kon trak ty o ścin kę i wy rób kę drew na, a ka sy
le śne roz li cza ły się z prze pra co wa nych dnió wek, a ci wy pła ca li na leż no ści ro bot ni kom. Za czy na się
sor to wać su ro wiec na zrę bach w ce lu naj bar dziej eko no micz ne go wy ko rzy sta nia drew na. Pod ję to
na wet dal szą ob rób kę su row ca w le sie np. na ba le, bel ki eks por to we, klep ki i in ne.

Po od zy ska niu nie pod le gło ści utwo rzo ne pod ko niec XIX w. nad le śnic twa po zy ski wa ły nie -
wiel kie ilo ści drew na przez sta łych ro bot ni ków le śnych za miesz ka łych w gra ni cach ob rę bu. Za pła -
ta by ła w akor dzie, a przy pra cach na upra wach dniów ko wo. Nad le śnic twa, oprócz osad
ad mi ni stra cyj nych po sia da ły osa dy wy dzier ża wia ne, któ re w ra mach umów służ bo wych dla sta łych
ro bot ni ków le śnych przy dzie la no na czas trwa nia sto sun ku umow ne go w użyt ko wa nie rów nież
przy dział rol ny. Umo wy te bar dzo szcze gó ło we by ły nie ko rzyst ne dla ro bot ni ków. Ro bot nik zo bo -
wią zu je się w każ dym cza sie, po za wia do mie niu go przy naj mniej dzień na przód przez wła ści we go
funk cjo na riu sza le śne go sta wić się do pra cy, ja ko ro bot nik le śny. Obo wią zek sta wie nia się do pra cy
przej mu je rów nież i na człon ków swej ro dzi ny, zdat nych do ro bót le śnych.

Bez ro bo cie zwią za ne z sza le ją cym kry zy sem eko no micz nym w po wie cie choj nic kim ła go -
dzi ła wal ka z wy stę pu ją cą w la tach 1931-33 wiel ka gra da cja strzy go ni choj nów ki, któ rej skut ki li -
kwi do wa no do 1937 r.

Do jej zwal cza nia na wiel ką ska lę przy stą pio no je sie nią 1932 r. przez zgra bia nie ściół ki na
kop ce i przy sy py wa niu jej zie mią. Jesz cze dzi siaj spo ty ka się w le sie te kop ce, w któ rych po czwar ki
wsku tek prze grza nia ściół ki gi nę ły. Wy gra bie nie 1 ha kosz to wa ło prze cięt nie 75 zł. Gra bio no naj -
pierw w II i III kla sie (wiek 20- 60 lat).

Da wa ło to w wa run kach kry zy su moż ność za rob ku dla rzesz bez ro bot nej lud no ści wiej skiej
za trud nia nej do ryw czo. Zi ma 1932/33 by ła nad zwy czaj po god na i bez śnież na co po zwo li ło pro wa -
dzić gra bie nie aż do lu te go 1933 r. Jak po dał inż. Chle bosz w le śnic twie Żych ce pra co wa ło 800 osób
za 1,50 zł za dniów kę. W Nad le śnic twie Klo sno wo wg L. Trap pa za zgra bie nie 1 ha pła co no 25 zł.

W wy ni ku tej gra da cji do szło do go ło że rów i trze ba by ło wy ci nać. Naj więk sze szko dy wy stą -
pi ły w Nad le śnic twie Gieł don ok. 600 ha w tym w le śnic twie Płec no 348 ha. W Nad le śnic twie Gieł -
don w la tach 1.10.1931 – 30.09. 1937 na etat 258 ha wy cię to 586,39 ha i po zy ska no 112,5 tys. m3, a
w Czer sku na 276 ha wy cię to 416,24 ha i po zy ska no 110,6 tys. m3, a w Ry tlu wy cię to 400 ha i 145,0
tys. m3 w okre sie od 1.10.1932 do 1937 r. Rów nież w ra mach trze bie ży sa ni tar nych po zy ska no znacz -
ne ilo ści drew na. Na zrę bie o za sob no ści 200 m3/ha ro bot nik po zy ski wał  8 m3 na dniów kę.
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W cza sie ogól ne go ob ni że nia za trud nie nia tar tak Pa ro wy M. Kreń ski Ry tel miał na 30.06.1933
r. mak sy mal ne za trud nie nie. W su mie rocz ny wy rąb był nie du ży /do gra da cji/ i obej mo wał za le d -
wie oko ło 4% prze strze ni le śnej. Wskaź nik ten wpro wa dza w błąd, gdyż łą czy pow. zrę bów z po -
wierzch nią wy ko na nych cięć pie lę gna cyj nych. Na le ża ło roz dzie lić użyt ki ręb ne i przed ręb ne.

Antoni Ciemiński

Losy gospodarstwa
Heleny i Leona Lewińskich z Rudzin Wybudowanie
Historia nabycia gospodarstwa przez Lewińskich była inna niż zwykle. Zwykle kupowało się

za gotówkę. Ziemia ta należała do
majątku Dąbrowa, której
właścicielem był Luis Chamer
(Hamer). Z czasem majątek
Dąbrowa przeszedł w posiadanie
Emila Lange z Brus, który
zajmował się działalnością
gospodarczą w Brusach, był
piekarzem. Emil Lange objął cały
majątek, ziemię, łąki,
zabudowania, gorzelnię oraz dwa
budynki, które zajmowały rodziny
obsługi gospodarstwa. Obecnie
jeden jest wyremontowany i
mieszkają tam dwie rodziny, a
drugi jest w rozsypce. Lange miał
także dozorcę łąk, które są
oddalone od Dąbrowy 5 km w
miejscowości Rudziny. Miał on za
zadanie pilnować torfu w klaftrach
i siana stogach i kopach. Bieda
panująca w okolicy sprawiała, że
zdarzały się tam kradzieże.
Dozorcą był mieszkający w
Rudzinach Izydor Lewiński. Jednak
jego działania okazały się
nieskuteczne, obszar do
pilnowania był zbyt duży, aby
skutecznie wypełnić swoje
zadanie. Kradzieże zdarzały się
często, próbowano dozorcę
przekupić alkoholem,
papierosami, żeby zbyt dużo nie

Od lewej: Robert Lewiński, syn, ur. 1927, robotnik rolny w PGR, Helena,
żona Leona, ur. 1904, pochowana na cmentarzu w Wielu, 

Leon Lewiński, właściciel, ur. 1898, pochowany na cmentarzu we Wielu, 
Danuta, z d. Kwaśniewska, synowa.



• 2015 • Ziemia Zaborska • 46

Od lewej: Felicja Rekowska, zd. Lewińska, Jan Pastwa, kuzyn Felicji, Maria Spierewka, z d. Dejewska, ur. 1921,
rodzice Lewińscy, Lewińska, kuzynka Leona z Człuchowa.

Wesele Rekowskich 1964.
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widział. Jednak stanął na wysokości zadania i nie dał się przekupić. Dozorca Lewiński nie otrzymywał
systematycznie wynagrodzenia, ponieważ właściciel majątku borykał się z trudnościami
finansowymi. Dlatego właściciel postanowił całoroczną wypłatę księgować, także w latach
następnych, żeby wiedzieć, jakie są zobowiązania wobec dozorcy Izydora Lewińskiego. Za lata 1924-
26 Emil Lange postanowił się rozliczyć z dozorcą. Zamiast pieniędzy dostał użytki rolne i zielone o
powierzchni około 20 ha koło Rudzin. Cały ten obszar zapisuje Izydor synowi Leonowi. Wkrótce
pobudowano dom mieszkalny z cegły z dachem z dachówki oraz chlewnię i stodołę. Dom
mieszkalny w czasie wojny się nie spalił, natomiast stodoła i chlew się spaliły.

Po skończeniu działań wojennych rodzina Lewińskich odbudowała gospodarstwo. Trzeba
było naprawić dach na chlewie i zamurować dwie dziury w budynku po pociskach artyleryjskich
oraz dorobić się inwentarza żywego i maszyn do uprawy roli. Rodzina składała się z 6 osób, w tym
jednego syna i trzech córek. Po wyzwoleniu gospodarstwo przejął jego syn Leon wraz z żoną Heleną.
Mieli syna Roberta i trzy córki Genowefę, Helenę i Felicję. Gospodarstwo po rodzicach przejęła córka
Felicja wraz z mężem Gerardem, lecz nie na długo. Opuścili gospodarstwo, przenieśli się do Brus,
tam wybudowali sobie dom i aż do emerytury pracowali w Przetwórni „Las”. 

Następnie gospodarstwo odziedziczyła córka Helena z mężem Janem Szyngwelskim, lecz
nie na długo, bo trudno było podzielić pracę na roli i zawód nauczyciela. Dlatego zrezygnowali z
dalszej pracy na roli. Po staraniach z pomocą Urzędu Gminy gospodarstwo przeszło w posiadanie
Anieli i Leona Lewińskich, a ci z kolei zdali je na rzecz państwa za rentę. Po załatwieniu wszystkich
formalności Urząd Gminy sprzedał gospodarstwo Zbigniewowi Zabrockiemu z Górek w gminie
Karsin, chociaż było dużo wniosków z terenu gminy Brusy, z Rudzin i Huty. 

Obecnie po tych zabudowaniach jest tylko ślad w postaci fundamentów.

Źródło: relacja najmłodszej córki Lewińskich Felicji Rekowskiej, ur. 1939, zamieszkała w Brusach.

Stan współczesny dawnej siedziby Lewińskich.
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An to ni Cie miń ski

Hi sto ria Szko ły Pod sta wo wej w Hu cie
Pod ko niec XIX wie ku i na po cząt ku XX na Za bo rach za czę ły po wsta wać szko ły. Szko ła w Hu -

cie po wsta ła w 1882 ro ku. Po twier dza ją tę wer sję prze ka zy naj star szych miesz kań ców so łec twa Hu -
ta, m.in. Jan Man dy wel z Ru dzin, Jó zef We ltrow ski z Bro dy, by ły soł tys  w la tach 1928-39. W Hu cie
sta rą szko łę wspo mi nał Jan Bie liń ski, uro dzo ny w 1879 ro ku. Pa mię tał, że bu dy nek był drew nia ny,
kry ty sło mą i po dzie lo ny na dwie czę ści, w jed nej mie ści ła się szko ła, a w dru giej – karcz ma,  któ rą
pro wa dzi ła przy szła żo na Ja na Bie liń skie go. Szko ła na po cząt ku mia ła dwa od dzia ły. Na uczy cie lem
był Jan Łu czy wek, któ ry, jak wspo mi na li naj star si miesz kań cy nad uży wał al ko ho lu i za marzł w dro -

dze z Hu ty do Ru dzin. Szko ła bez na uczy cie la
prze sta ła ist nieć. Szu ka no więc do jaz du do in -
nych szkół al bo uczo no w do mu we wła snym za -
kre sie. Na przy kład Jan Man dy wel, dzia dek A.
Cie miń skie go, przy go to wy wał się trzy la ta do
eg za mi nu, któ ry zdał przed nie miec kim in spek -
to rem szkol nym (szusz pek tor). Po nie waż umiał
czy tać i pi sać, to zo stał li sto no szem. 
Do pie ro na po cząt ku XX wie ku rząd pru ski po -

sta no wił na grun cie pań stwo wym o po wierzch -
ni 3 ha wy bu do wać no wą szko łę. Bu do wę
roz po czę to w 1909 ro ku, a za koń czo no 1910 ro -
ku. Pier wot nie po sta wio no część wzdłuż dro gi
od stro ny Hu ty, a po tem do bu do wa no część od
stro ny Bro dy z dwo ma kla sa mi oraz pod da szem dla na uczy cie la. W drew ni ku ulo ko wa no sprzęt
prze ciw po ża ro wy z ręcz na si kaw ką i wy dzie lo no po miesz cze nie na opał. 

Ka dra skła da ła się z dwóch na uczy cie li. Kie row ni kiem był wów czas Lu cjan Głów czew ski, peł -
nią cy jed no cze śnie funk cję soł ty sa. Dru gim był, we dług wspo mnień An drze ja Błan ka, nie ja ki Re -
kow ski, któ ry do jeż dżał lub do cho dził z Czar ni ża. Na stęp ny mi na uczy cie la mi by li Osow ski, Mar tyń ski,
Ma za. Pod ko niec lat 30-tych do łą czy li do nich Ka zi mie ra Wró blew ska oraz Lu cjan Ro ga la. W ro ku
1933 sta no wi sko kie row ni ka szko ły ob jął Jan Sto pa, a kie row ni kiem od dzia łu zo stał Mi chał Ząb kow -

Jan Stopa, ur. 1896,
nauczyciel w Hucie w latach 1933 - 45.

Cecylia Stopa, żona Jana.
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ski. Jan Sto pa dzię ki au to ry te -
to wi mo ral ne mu i spo łecz ne -
mu, któ ry so bie zdo był, po tra fił
jed no czyć tu tej szą spo łecz -
ność.

W cza sie oku pa cji szko -
ła by ła nie czyn na, a nie któ rzy
ucznio wie uczęsz cza li na wła -
sną rę kę do in nych szkół. Więk -
sza część uczniów nie by ła
chęt na uczyć się po nie miec ku.
Dy rek tor Sto pa otrzy my wał
jed nak pen sję od Niem ców, z
ad mi ni stra cją utrzy my wał do -
bre sto sun ki, ale po ma gał Po -
la kom jak mógł.

Ro dzi na Sto pów z Hu ty
Żo ną Ja na Sto py by ła Le oka dia. Mie li 3

cór ki i 2 sy nów. Naj star sza Zy ta, ur. 1922 r., wy -
szła w 1945 ro ku za Jó ze fa Le mań czy ka, ur. 1913
w Ko so bu dach. Mie li trój kę dzie ci: Me dar da, ur.
1946, Da nu tę, ur. 1947, i Bar ba rę, ur. 1949. Dwóch
po tom ków, Ka rol i To masz Le mań czy ko wie, to le -
ka rze pra cu ją cy w Szpi ta lu w Choj ni cach. Dru ga
cór ka Ire na wy szła za na uczy cie la Pi ja row skie go,

dy rek to ra szko ły w Le śnie. Me la nia, naj młod sza
cór ka. Pierw szy syn Wa cław, ur. w ro ku 1927, a
dru gi Ja cek w 1932 r. Jan Sto pa w 1945 ro ku
opusz cza szko łę i osie dla się w Mo krem. 

Zyta Lemańczyk z d. Stopa, przeżyła 92 lata, zm. 2013,
(syn Medard, ur. 1946, lekarz, córka Danuta Knap,

ur. 1947, lekarz w Warszawie, córka Barbara
Wereszczyńska, ur. 1948, nauczycielka,

żona dyr. OZ w Czersku).

Józef Lemańczyk, ur. 1913, mąż Zyty, kominiarz, 
miał zakład w Czersku.

Małżeństwo Stopów.
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Jacek Stopa, ur. 1932, syn najmłodszy, 
pracował przy kolei w Czersku.

Zdjęcie z lat 40-tych w Hucie, II wojna światowa.

Wacław, ur. 1927, pracował przy kolei.
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Na zdjęciu obok lata 40-te w Hucie, II wojna światowa. 
Z lewej od dołu: 

1 rząd: Żołnierze z Obrony narodowej, 1. kpr Szmytek i 2. szeregowy, 3. Jan Stopa, nauczyciel, kierownik szkoły, 
4. inspektor szkolny, nauczyciel z Wiela, 5. Józef Weltrowski, sołtys Huty, 

6. Jan Bieliński, ur. 1879, członek rady sołeckiej.
2 rząd: 1. Antoni Gliszczyński, ur. 1919, 2. Andrzej Narloch, 1877, 3. przedstawiciel z gminy Brusy, 

4. Antoni Łangowski, ur.1919, z Rudzin.
3 rząd: 1. Bolesław Szczepański, ur. 1918, 2. NN, 3. Jan Knut, 1914, z Wyb. Huty, 4. NN, 

5.  Józef Czapiewski, ur. 1914, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie działacz ZBOWiD.
4 rząd: 1. Stanisław Szczepański, ur. 1920, był potem nauczycielem w Łęgu, 2 i 3. NN, 4. Bronisław Bieliński, ur. 1920, 

5. Jan Czapiewski, ur. 1918.
Zebrali się na przeszkolenie obronne. W szkole była strzelnica, w tajemnicy przed Niemcami.

Stopa nie uczył w szkole w czasie wojny, ale dostawał od Niemców pensję. 
Starał się z nimi utrzymywać dobre stosunki i jak mógł, pomagał Polakom. 

Lista uczniów z dziennika szkolnego Szkoły Podstawowej w Hucie
z lat 1916 - 1939 (z archiwum SP w Kosobudach).
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An to ni Cie miń ski

Ludność niemiecka w sołectwie Huta przed 1945 rokiem
Według zapisu w archiwum Geodezji i Kartografii starostwa powiatowego w Chojnicach do

miejscowości Broda w roku 1894 przybył August Frytz, urodzony w 1858 roku, narodowości
niemieckiej, i nabył tam grunty orne o powierzchni około 20 hektarów wraz z młynem wodnym.
Młyn w tym miejscu istniał od końca XIII wieku, systematycznie rozbudowywany i ulepszany. Frytz
przybył najprawdopodobniej z okolic Złotowa na Pomorzu wraz z czteroosobową rodziną. Grunty
nabył Frytz z większego gospodarstwa, była to tzw. Resztówka. Poprzedni właściciel Wel-Janikowski
wyemigrował prawdopodobnie do Ameryki. Pomimo niemieckiej narodowości potrafili się zżyć z
polskimi sąsiadami, a nawet wspierali pomocą tych, którzy byli w potrzebie. W czasie okupacji
zdarzało się, że jego syn Georg, urodzony w 1890 roku w Czarnym, zwany przez miejscowych
Głogisiem, był w latach 1939-1945 sołtysem w Hucie. W czasie wojny ostrzegał mieszkańców
sołectwa Huta przed rewizjami okupanta, a nawet planami wywozu do obozów pracy. Mielił
Polakom zboże na mąkę bez pozwolenia władz. Wiedział, że zaopatrywano nią partyzantów, czym
sam się narażał. Potrafił jednak donieść władzom niemieckim o różnych nieprawidłowościach, bo
za posądzenie groziła wywózka do obozu nawet niemieckiemu sołtysowi. Gliszczyński, który w
czasie wojny u Frytza zajmował się końmi był świadkiem, jak niemiecki policjant strzelał do krzyża
stojącego w lesie koło Brody. Rykoszet go ranił. Nie wiadomo czy policjant przeżył ten wypadek.
August Frytz zmarł w 1943 roku i został pochowany w Kosobudach na cmentarzu ewangelickim.
Georg z rodziną wyprowadził się po wojnie do Niemiec.
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Drugim gospodarzem narodowości niemieckiej w sołectwie Huta był Wilhelm (Wili) Zargatz.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy i skąd przybył wraz z rodziną. Najstarsi mieszkańcy Rudzin
wspominają, że było to pod koniec XIX wieku po rozparcelowaniu majątku ziemskiego, gdy przybyli
tu pozostali mieszkańcy Rudzin, najprawdopodobniej z Kosznajdrów, południowej części powiatu
chojnickiego. Tak jak polscy sąsiedzi zaczęli od podstaw stawiać zabudowania i uprawiać rolę
według obyczajów polskich. Rodzina Zargatz posiadała gospodarstwo rolne o powierzchni około
20 hektarów. W jego skład wchodziły grunty orne, łąki i las. Dom mieszkalny był z białej cegły
przykryty słomą, tak jak stodoła. Stajnia dla koni przykryta była papą. Na łące posiadali szopę na
siano i torf. Zargatz wynajmował pastuchów do wypasu bydła oraz stałego pracownika fizycznego
do pracy w gospodarstwie – Józefa Lewińskiego z Czarniża, którego do pracy u Niemca w czasie
okupacji skierował tzw. arbeitsamt. Taki był przywilej niemieckich gospodarzy, ale polscy pracownicy
na ogół byli traktowani w miarę dobrze i nie byli dyskryminowani. 

Józef Lewiński przed domem Zargatza w Rudzinach.

Zargatz był zżyty z mieszkańcami Rudzin i nie donosił o nieprawidłowościach do władz
niemieckich, a nawet w niektórych przypadkach wstawiał się za mieszkańcami, którzy popełniali
wykroczenia jak samowolny ubój zwierząt, wyrabianie masła, odciąganie śmietany z mleka, a także
nielegalny handel mięsem i innymi produktami żywnościowymi. Zadaniem niemieckiej ludności
było także śledzenie czy nie powstaje jakiś ruch oporu. Zargatz prowadził co tydzień ćwiczenia
przeciwpożarowe z ręczną sikawką, która składowana była przy szkole. Ćwiczeniom tym podlegali
mężczyźni w wieku od 18 lat. Zargatza seniora pochowano na cmentarzu w Mokrem, ponieważ tam
był kościół ewangelicki. Żona Zargatza wraz z całą rodziną po zakończeniu wojny udała się do
Niemiec. Odwiózł ich na stację kolejową do Brus z całym dobytkiem Józef Lewiński. Ich
gospodarstwo władze przekazały Franciszce Kowalskiej (ur. 1882). Jej mąż zginął w czasie I wojny
światowej. Obecnie jest w posiadaniu Jana Kiedrowicza.
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Grze gorz Klo skow ski

Szko ła w Ko so bu dach,
jej na uczy cie le i ucznio wie

(1816 - 1920)1

W okre sie sta ro pol skim i pierw szej fa zie
za bo rów ist nia ła na te re nie pa ra fii bru skiej je dy -
nie szko ła pa ra fial na w Bru sach, w któ rej na uczy -
cie lem był or ga ni sta. Ostat nim do 1817 r. był
Fran ci szek Pla ta, a na stęp nie je go syn Ste fan,
któ ry był rów nież pierw szym na uczy cie lem w
no wej szko le.

Szko łę w Ko so bu dach utwo rzo no na
pod sta wie Po wszech ne go Pra wa Kra jo we go (Al -
l ge me ines Lan drecht) z dnia 5 lu te go 1794 r. W
1825 r. wpro wa dzo no obo wią zek szkol ny dla
dzie ci w wie ku od 6 do 15 lat. W okre sie Kul tur -
kamp fu w 1873 r. we szło w ży cie roz po rzą dze -
nie o na ucza niu w ję zy ku nie miec kim.

Pierw sze in for ma cje o szko le ka to lic kiej
w Ko so bu dach po cho dzą z 1816 r., więc za rok
[w 2016] bę dzie 200-le cie za ło że nia szko ły. W
1856 r. utwo rzo no w Ko so bu dach szko łę ewan -
ge lic ką2. W 1867 r. w szko le ka to lic kiej pra co wał
je den na uczy cie l3. Po po ża rze szko ły ewan ge lic -
kiej do szło w 1882 r. do po łą cze nia szkó ł4. W
1887 r. by ła to już szko ła mie sza na (ka to lic ko -
-ewan ge lic ka) w któ rej pra co wa ło 2 na uczy cie li
ka to lic kich i je den ewan ge lic ki5. W 1904 r. skład
gro na pe da go gicz ne go był iden tycz ny6. W 1924
r. w szko le pra co wa ło 4 na uczy cie li7 i w 1928 r. ta
sa ma licz ba8.

Wie lu na uczy cie li szkół po wszech nych
przy go to wy wa ło do na uki w se mi na riach na -
uczy ciel skich zdol niej szych uczniów i kan dy da -
tów. Po dob nie by ło w Ko so bu dach. Nie by ła to
pre pa ran da na uczy ciel ska, któ ra funk cjo nu je w
li te ra tu rze9, a szko ła po wszech na, któ rej na uczy -
ciel do kształ cał kan dy da tów do te go za wo du.
Fer dy nand Pohl po okre sie pra cy w Ko so bu dach
i Łub nej był na uczy cie lem w Czer sku. Spraw dzo -
ne ak ta eg za mi nów do se mi na riów na uczy ciel -
skich po da ją wśród je go uczniów Fran cisz ka
Felch ne row skie go, An to nie go Fry mar ka i Le ona

Py szo ra. Ak ta te mó wią o do kształ ca niu kan dy -
da ta na na uczy cie la, a nie o pre pa ran dzie na -
uczy ciel skiej.

Ze sta wie nie nie za wie ra wszyst kich na -
uczy cie li pra cu ją cych w szko le w Ko so bu dach.
Po niż sze in for ma cje po cho dzą ze „Słow ni ka ka -
to lic kich or ga ni stów, na uczy cie li i na uczy cie lek
Die ce zji Cheł miń skiej” au tor stwa Ta de usza Gru -
se [† 2014] i Grze go rza Klo skow skie go 10, któ ry
jest obec nie przy go to wy wa ny.

Po wy ka zie na uczy cie li spi sy uczniów
szko ły w Ko so bu dach z lat 1827, 1858 i 188211

oraz wy kaz ar chi wa liów do ty czą cych szko ły w
Ko so bu dach. Na koń cu zdję cia z pla nem sy tu -
acyj nym i pro jek tem szko ły w Ko so bu dach w
1861 r.

Na uczy cie le w szko le po wszech nej w Ko -
so bu dach. In for ma cje o na uczy cie lach ewan ge -
li kach na pod sta wie wy ka zów na uczy cie li z akt
Ar chi wum Pań stwo we go w El blą gu z sie dzi bą w
Mal bor ku, Re jen cja Kwi dzyń ska, Wy dział Szkol -
ny, sygn. IIb/4633-4636, z akt Ar chi wum Pań -
stwo we go w Gdań sku, Re jen cja Kwi dzyń ska,
sygn. 5977 oraz z ksiąg me try kal nych pa ra fii
ewan ge lic kiej w Ko so bu dach z Evan ge li sches
Zen tra lar chiv w Ber li nie. 

1818-1827 – Ku le sza Mar cin
1827-1829 – Man teuf fel Je rzy
1831-1858 – Klo skow ski Waw rzy niec
1856-1862 – Pohl Fer dy nand
1863-1895 – Bed narz Fran ci szek[†19.07.1895 

Ko so bu dy]
1862-1864 – Herz berg Gu staw [ewan ge lik]
1864-1867 – Hof f mann Mi chał [ewan ge lik]
1868-1871 – Grie se Hen ryk [ewan ge lik]
1874-1878 – Rus se Al bert [ewan ge lik]
1879-1882 – We nzel Emil [ewan ge lik]
1882-1885 – Fra se Edward [ewan ge lik]
1882-1885 – The iss Jan
1882-1886 – Fry mark An to ni
1885-1919 – Vahl Fran ci szek [ewan ge lik]
1886-1890 – Su miń ski Jan [†28.07.1890 

Ko so bu dy]
1886-1887 – Ły czy wek An to ni
1887-1888 – Ły czy wek An to ni 12

1890 – Fe stag An to ni
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1890-1894 – Wy rę bal ski Jan
1894-1898 – Pa che Fran ci szek
1895-1898 – Wy soc ki Mak sy mi lian
1898-1907 – We iss Ro bert
1900-1919 – Bo row ski Er nest
1908-1913 – Ha ge me ister Kle mens
1915-1919 – Ja wor ski Fran ci szek
1916-1919 – Gold mann Elż bie ta
1919-1925 – Le wan dow ski Mak sy mi lian
1924 – Pla tów na Wa le ria
1924 – Re dlar ski Bo le sław
1924 – West fa lów na Teo fi la
1928-1930 – Mu raw ski Al fons
1930 – Ry chlik Piotr

1933-1936 – Gier szew ski Ja kub
1934 – Ry chli ko wa Ste fa nia
1934 – Wer bic ki Ze non
1939 – Po koj ski Sta ni sław

Wy kaz uczniów szko ły w Ko so bu dach z 6 czerw -
ca 1882 r. Układ i ko lej ność jak w rę ko pi sie, po -
mi nię to na zwi sko oj ca. Sko ry go wa no błę dy w
pi sow ni oraz za zna czo no bra ki w za pi sach. Treść
ory gi na łu w ję zy ku nie miec kim, po ni żej prze tłu -
ma czo na na ję zyk pol ski.
[Ar chi wum Pań stwo we w El blą gu z sie dzi bą w
Mal bor ku, Re jen cja Kwi dzyń ska, Wy dział Szkol -
ny, sygn. IIb/714].

Klasa I
1 Griese Otton 08.09.1868 ewang. Thill Karol, żandarm, Kosobudy
2 Frymark August 06.09.1868 katol. Jan, krawiec, Kosobudy
3 Weltrowski Józef I 06.03.1869 katol. Tomasz, rolnik, Kosobudy
4 Herkowski Maks 26.11.1868 katol. Antoni, inwalida, Kosobudy
5 Bednarz Leon 19.05.1871 katol. Franciszek, nauczyciel, Kosobudy
6 Lewińska Salli 28.05.1871 żyd. Leismann, handlarz, Kosobudy
7 Kiedrowicz Józef 26.02.1869 katol. Michał, mieszkaniec, Kosobudy
8 Weltrowski Józef II 22.02.1869 katol. Kazimierz, rolnik, Kosobudy
9 Szopiński Leon 07.08.1868 katol. Jan, rolnik, Kosobudy Wybud.
10 Synak Ignacy 31.07.1869 katol. Łukasz, rolnik, Kosobudy Wybud.
11 Bonus Ryszard 27.01.1869 ewang. Michał, rolnik, Frydrychowo
12 Bonus Feliks 26.02.1870 ewang. Michał, rolnik, Frydrychowo
13 Bluhm Juliusz 07.09.1870 żyd. Lesser, karczmarz, Kosobudy
14 v. Rekowski Teofil 01.10.1869 katol. Marcin, rolnik, Kosobudy
15 Piekarski Franciszek 24.03.1870 katol. Antoni, mieszkaniec, Frydrychowo
16 Braca Jan 01.03.1869 katol. August, mieszkaniec, Kosobudy
17 Bielawski Franciszek 01.10.1870 katol. Jakub, rolnik, Kosobudy
18 Pepliński Michał 07.09.1869 katol. Franciszek, rolnik, Kosobudy
19 Pepliński Tomasz 25.12.1870 katol. Franciszek, rolnik, Kosobudy
20 Synak Jakub 01.05.1870 katol. Łukasz, rolnik, Kosobudy
21 Napiątek Jakub 22.03.1870 katol. Paweł, chłop małorolny, Kosobudy
22 Szopiński Józef 08.04.1871 katol. Józef, mieszkaniec, Kosobudy
23 Krefft Józefina 08.12.1868 katol. Jan, rolnik, Kosobudy
24 Babst Minna 01.09.1868 ewang. Joanna, wdowa, [brak]
25 Haack Minna 14.01.1869 ewang. Strömlow Fryderyk, karczmarz, Kos.
26 Bluhm Emma 20.12.1868 żyd. Lesser, karczmarz, Kosobudy
27 Wisnowska Marta 23.02.1870 ewang. Michał, karczmarz, Kosobudy
28 Zielke Otylia 09.08.1868 ewang. Pflaumbaum Teresa, wdowa, Kos.
29 Bednarz Marta 29.06.1869 katol. Franciszek, nauczyciel, Kosobudy
30 Szopińska Franciszka 07.08.1869 katol. Teofil, mieszkaniec, Kosobudy

Na zwi sko i imię, da ta uro dze nia, wy zna nie, imię, za wód i miej sce za miesz ka nia oj ca lub praw ne go opie ku na
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31 Peplińska Maria 14.01.1869 katol. Jan, chłop małorolny, Kosobudy
32 Kolińska Paulina 27.06.1869 katol. Jan, rolnik, Kosobudy
33 Rzepińska Faustyna 22.09.1868 katol. Walenty, chłop małorolny, Kosobudy
34 Warnke Franciszka 18.03.1869 katol. Mikołaj, rolnik, Kosobudy
35 Knuth Stefania 02.03.1869 katol. Michał, rolnik, Kosobudy
36 Bielawska Maria 12.09.1868 katol. Jakub, rolnik, Kosobudy
37 Seils Jenny 03.01.1870 ewang. Seils Ida, wdowa, Kosobudy
38 Januszewska Julia 24.01.1869 katol. Piotr, mieszkaniec, Kosobudy
39 Peplińska Katarzyna 21.11.1868 katol. Jakub, rolnik, Kosobudy
40 Ringwelska Franciszka 01.04.1870 katol. Józef, rolnik, Kosobudy
41 Kiedrowicz Maria 05.05.1870 katol. Michał, mieszkaniec, Kosobudy
42 Drwall Franciszka 27.12.1869 katol. Drwall Anna, wdowa, Kosobudy
43 Frymark Maria 29.06.1870 katol. Jan, krawiec, Kosobudy
44 Mechlin Bolesława 07.12.1869 katol. Michał, rolnik, Kosobudy
45 Wałdoch Teresa 08.09.1868 katol. Józef, rolnik, Kinice
46 Bonus Anna 07.11.1871 ewang. Michał, rolnik, Frydrychowo
47 Wisnowska Emma 11.10.1871 ewang. Michał, karczmarz, Kosobudy
48 Wardin Antonia 06.10.1869 katol. Ignacy, inwalida, Kosobudy

Klasa II
49 Rzepiński Franciszek 11.01.1870 katol. Antoni, rolnik, [brak]
50 Pałubicki Michał 11.09.1869 katol. Jakub, mieszkaniec, [brak]
51 Karnowski Piotr [brak].1870 katol. Józef, rolnik, [brak]
52 Szczepański Antoni 12.01.1871 katol. Andrzej, mieszkaniec, [brak]
53 Skwierawski Józef 26.01.1871 katol. Szymon, rolnik, [brak]
54 Kobus Franciszek [brak].1869 katol. Lepak Józef, stary właściciel, [brak]
55 Kiedrowicz Jan [brak].1870 katol. Michał, mieszkaniec, [brak]
56 Brunke Franciszek [brak].1870 katol. Jan, rolnik, [brak]
57 v. Sikorski Maks 24.06.1870 katol. Teodor, rolnik, [brak]
58 Kiedrowski Józef [brak].1869 katol. Landowski Jan, mieszkaniec, [brak]
59 Fielbrandt Rudolf 23.03.1870 ewang. Karol, rolnik, [brak]
60 Szyngwelski Józef [brak].1870 katol. Antoni, rolnik, [brak]
61 Sowadzki Józef [brak].1870 katol. Jan, chłop małorolny, [brak]
62 Sikorski Jan [brak].1869 katol. Marcin, rolnik, [brak]
63 Frymark Franciszek [brak].1873 katol. [brak]
64 Januszewski Wawrz. [brak].1869 katol. Wawrzyniec, rolnik, [brak]
65 Karnowski Alojzy [brak].1869 katol. Józef, rolnik, [brak]
66 Mechlin Klara 22.12.1870 katol. Michał, rolnik, [brak]
67 Herkowska Franciszka [brak].1870 katol. Antoni, inwalida, [brak]
68 Kujajewska Maria [brak].1870 katol. Antoni, rolnik, [brak]
69 Januszewska Józefina 14.02.1870 katol. Wawrzyniec, rolnik, [brak]
70 Knuth Julia 09.11.1870 katol. Michał, rolnik, [brak]
71 Babst Hulda 26.02.1871 ewang. Babst Joanna, wdowa, [brak]
72 Gierszewska Franc. 01.11.1870 katol. Ignacy, chłop małorolny, [brak]
73 Habowska Maria [brak].1869 katol. Józef, mieszkaniec, [brak]
74 Wałdoch Maria [brak].1869 katol. Andrzej, rolnik, [brak]
75 Wałdoch Katarzyna [brak].1869 katol. Łukowicz Maria, wdowa, [brak]
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76 Wałdoch Joanna [brak].1869 katol. Józef I, rolnik, [brak]
77 Wałdoch Józefina [b].09.1868 katol. Józef III, cieśla, [brak]
78 Rzepińska Franciszka 31.05.1869 katol. Antoni, rolnik, [brak]
79 Gromowska Julia 22.01.1869 katol. Gromowska Maria, robotnica, [brak]
80 Drążkowska Franc. [b].07.1870 katol. Ignacy, rolnik, [brak]
81 Peplińska Katarzyna [b].12.1870 katol. Tomasz, rolnik, [brak]
82 Weltrowska Maria 25.03.1872 katol. Tomasz, rolnik, [brak]
83 Lessmann Ewa 22.03.1869 katol. Suschek Andrzej, rolnik, [brak]
84 Gromowska Julia 22.01.1870 katol. Tomasz, rolnik, [brak]
85 Turzyńska Julia [brak].1869 katol. Turzyńska Maria, [brak]
86 Landowska Augusta [brak].1869 katol. Landowski Jan, mieszkaniec, [brak]
87 Lemańczyk Maria 16.07.1870 katol. Lemańczyk Wiktoria, robotnica, [brak]
88 Dombrowska Franc. 09.04.1870 katol. Dombrowska Katarz, robotnica, [brak]
89 Cysewska Franciszka 07.09.1870 katol. Marcin, chłop małorolny, [brak]
90 Sowadzka Franciszka [brak].1869 katol. Jan, chłop małorolny, [brak]
91 Napiątek Justyna [brak].1869 katol. Ignacy, mieszkaniec, [brak]

Klasa III
92 Napiątek Piotr 13.04.1873 katol. Paweł, chłop małorolny, [brak]
93 Pawłocki Feliks [brak].1871 katol. Pawłocka Katarzyna, wdowa, [brak]
94 Schröder Piotr [brak].1871 katol. Michał, rolnik, [brak]
95 Schröder Kazimierz [brak].1869 katol. Wincenty, rolnik, [brak]
96 Cysewski Jan 17.07.1870 katol. Antoni, rolnik, [brak]
97 Jączkowski Jan [brak].1870 katol. Jan, chłop małorolny, [brak]
98 Tylicki Franciszek [b].09.1870 katol. Jan, rolnik, [brak]
99 Szopiński Paweł [brak].1871 katol. Jan, rolnik, [brak]
100 Karnowska Anastazja 24.02.1871 katol. Józef, rolnik, [brak]
101 Bluhm Rozalia 15.10.1873 żyd. Lesser, karczmarz, [brak]
102 Bielawska Józefina 19.03.1873 katol. Jakub, chłop małorolny, [brak]
103 Rekowska Paulina 18.06.1871 katol. Marcin, rolnik, [brak]
104 Peplińska Stefania 26.12.1872 katol. Antoni, chłop małorolny, [brak]
105 Bonas Ida 05.04.1873 ewang. Michał, rolnik, [brak]
106 Weltrowska Julia 26.12.1871 katol. Kazimierz, rolnik, [brak]
107 Trawicka Salomea [brak].1869 katol. Jarnowski Józef, rolnik, [brak]
108 Rzepińska Franciszka [b].11.1869 katol. Kobierowski Jakub, rolnik, [brak]
109 Tuszyńska Maria [brak].1870 katol. Leszczyński Wojciech, rolnik, [brak]
110 Studzińska Anna 13.01.1872 katol. Jan, mieszkaniec, [brak]
111 Rzepińska Maria [brak].1870 katol. Ignacy, mieszkaniec, [brak]
112 Miszewska Anna 08.12.1873 katol. Jan, chłop małorolny, [brak]
113 Wiśniewska Jadwiga [brak].1874 ewang. Michał, karczmarz, [brak]
114 Sawadzka Maria [brak].1872 katol. Jan, chłop małorolny, [brak]
115 Tuszyńska Anna [brak].1869 katol. Andrzej, mieszkaniec, [brak]
116 Peplińska Maria [brak].1872 katol. Andrzej, chłop małorolny, [brak]
117 Narloch Franciszka [brak].1872 katol. Franciszek, chłop małorolny, [brak]
118 Sikorska Wiktoria [b].12.1871 katol. Marcin, rolnik, [brak]
119 Rzepińska Paulina 14.01.1875 katol. Antoni, rolnik, [brak]
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120 Skwierawska Katarz. 27.10.1873 katol. Szymon, rolnik, [brak]
121 WałdochTomasz [brak].1870 katol. Józef, rolnik, [brak]
122 Rożek Jan [brak].1872 katol. Józef, rolnik, [brak]
123 Herkowski Józef [brak].1872 katol. Antoni, inwalida, [brak]
124 Sänger Jakub [brak].1872 katol. Piotr, mieszkaniec, [brak]
125 Pokrzywiński Jan 03.07.1871 katol. Wincenty, mieszkaniec, [brak]
126 Pepliński Jan [brak].1871 katol. Marcin, stary właściciel, [brak]
127 Ryngwelski Antoni 16.06.1873 katol. Józef, rolnik, [brak]
128 Warnke Andrzej [brak].1872 katol. Gromowski Tomasz, rolnik, [brak]
129 Napiątek Jakub [brak].1869 katol. Marcin, chłop małorolny, [brak]
130 Janikowski Franciszek [brak].1871 katol. August, chłop małorolny, [brak]
131 Erdmann Jan [brak].1870 katol. Mateusz, mieszkaniec, [brak]
132 Brunke Józef [brak].1871 katol. Jan, rolnik, [brak]
133 Leszczyński Michał [brak].1872 katol. Michał, stary właściciel, [brak]
134 Kujajewski Józef [brak].1872 katol. Antoni, chłop małorolny, [brak]
135 Wałdoch Leon 18.03.1871 katol. Józef, cieśla, [brak]
136 Wałdoch Jan [brak].1872 katol. Łukaszewicz Maria, wdowa, [brak]

Klasa IV
137 Kujajewski Józef [brak].1871 katol. Paweł, mieszkaniec, [brak]
138 Muszyński Edward [brak].1871 katol. [brak], wdowa, [brak]
139 Warszyński Piotr [brak].1871 katol. Loński Antoni, rolnik, [brak]
140 Braca Jan [brak].1872 katol. August, mieszkaniec, [brak]
141 Habowski Jan [brak].1872 katol. Jan, mieszkaniec, [brak]
142 Rzepiński Jan [brak].1870 katol. Ignacy, mieszkaniec, [brak]
143 Szopiński Wawrzyniec [brak].1873 katol. Mateusz, rolnik, [brak]
144 Zaborowski Jan [brak].1873 katol. [brak]
145 Frymark Antoni [brak].1873 katol. Antoni, rolnik, [brak]
146 Rzepiński Józef [brak].1873 katol. Kobierowski Jakub, rolnik, [brak]
147 Gromowski Piotr [brak].1874 katol. Tomasz, rolnik, [brak]
148 Kobus Andrzej [brak].1874 katol. Szultke Paweł, chłop małorolny, [brak]
149 Narloch Jan [brak].1875 katol. Franciszek, chłop małorolny, [brak]
150 Zakrzewski Wincenty [brak].1875 katol. Kazimierz, rolnik, [brak]
151 Braca Franciszek [brak].1874 katol. August, mieszkaniec, [brak]
152 Bilawski Teofil [brak].1874 katol. Jakub, rolnik, [brak]
152a Jączkowski Stefan [brak].1873 katol. Jan, chłop małorolny, [brak]
153 Piekarski Stefan [brak].1874 katol. Antoni, mieszkaniec, [brak]
154 Zaborowski Antoni [brak].1874 katol. [brak], mieszkaniec, [brak]
155 Bonas Maks [brak].1874 ewang. Michał, rolnik, [brak]
156 Gromowska Franc. [brak].1873 katol. Gromowska Maria, robotnica, [brak]
157 Jaszob Anna [brak].1872 katol. Wilhelm, mieszkaniec, [brak]
158 Gromowska Maria [brak].1871 katol. Tomasz, rolnik, [brak]
159 Napiątek Anna [brak].1873 katol. Ignacy, mieszkaniec, [brak]
160 Landowska Anna [brak].1874 katol. Jan, rolnik, [brak]
161 Zabrodzka Anna [brak].1874 katol. Mateusz, mieszkaniec, [brak]
162 Szyngwelska Anna [brak].1873 katol. Antoni, rolnik, [brak]
163 Cysewska Anna [brak].1873 katol. Antoni, rolnik, [brak]
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164 Napiątek Franciszka [brak].1874 katol. Napiątek Julia, wdowa, [brak]
165 Drwall Anna [brak].1873 katol. Drwall Józefina, wdowa, [brak]
166 Leszczyńska Franc. [brak].1874 katol. Albert, rolnik, [brak]
167 Gromowska Stefania [brak].1874 katol. Gromowska Maria, robotnica, [brak]
168 Karnowska Wiktoria [brak].1875 katol. Józef, rolnik, [brak]
169 Weltrowska Franc. [brak].1875 katol. Tomasz, rolnik, [brak]
170 Landowska Maria [brak].1872 katol. Jan, rolnik, [brak]
171 Peplińska Franciszka [brak].1874 katol. Tomasz, rolnik, [brak]
172 Januszewska Józefina [brak].1874 katol. Jakub, robotnik, [brak]
173 Weltrowska Maria [brak].1874 katol. Kazimierz, rolnik, [brak]
174 Drążkowska Stefania [brak].1873 katol. Ignacy, rolnik, [brak]
175 Wałdoch Anna [brak] katol. [brak]
176 Fielbrandt Henryka [brak].1874 ewang. Karol, rolnik, [brak]
177 Szopińska Anna [brak].1874 katol. Jan. rolnik, [brak]
178 Szczepańska Anna [brak].1874 katol. [brak]
179 Bonus Maria 06.01.1876 ewang. Michał, rolnik, [brak]
180 Bluhm Berta 10.07.1875 żyd. Bluhm Lessar, karczmarz, [brak]
181 Bednarz Wanda 19.10.1875 katol. Franciszek, główny nauczyciel, [brak]
182 Napiątek Stefania [brak].1876 katol. Paweł, chłop małorolny, [brak]
183 Peplińska Anastazja [brak].1876 katol. Antoni, chłop małorolny, [brak]
184 Cysewska Katarzyna [brak].1876 katol. Marcin, chłop małorolny, [brak]
185 Sänger Jan [brak].1876 katol. Piotr, mieszkaniec, [brak]
186 Tuszyńska Marta [brak].1875 katol. Andrzej, mieszkaniec, [brak]
187 Szczepański Jakub [brak].1875 katol. Andrzej, mieszkaniec, [brak]
188 Tylicki August [brak].1875 katol. Jan, rolnik, [brak]
189 v. Rekowski Aleks. [brak].1875 katol. Marcin, rolnik, [brak]
190 Napiątek Jan [brak].1875 katol. [brak]
191 Jączkowska Franc. [brak].1875 katol. Jan, chłop małorolny, [brak]
192 Szyngwelski Maks. [brak].1875 katol. Antoni, rolnik, [brak]
193 Różek Józef [brak].1875 katol. Józef, rolnik, [brak]
194 Pepliński Maks. [brak].1875 katol. Andrzej, rolnik, [brak]
195 Lubiński Teodor [brak].1875 katol. Franciszek, rolnik, [brak]
196 Suszek Józef [brak].1875 katol. Andrzej, rolnik, [brak]
197 Janikowska Wiktoria [brak].1875 katol. August, rolnik, [brak]
198 Napiątek Jakub [brak] katol. Marcin, mieszkaniec, [brak]
199 Szopiński Józef 13.02.1876 katol. Teofil, mieszkaniec, [brak]
200 Fielbrandt Ernest 20.02.1876 ewang. Karol, rolnik, [brak]
201 Miętki Jan [brak].1874 katol. Szymon, rolnik, [brak]
202 Muchowski Wawrz. [brak].1874 katol. Adam, rolnik, [brak]
203 Wałdoch Ksaweria [brak].1874 katol. Józef, rolnik, [brak]
203a Rzepińska Józefina [brak].1876 katol. Ignacy, mieszkaniec, [brak]
204 Rzepiński Jan [brak].1874 katol. Kobierowski Jakub, rolnik, [brak]
205 Wałdoch Teodor [brak].1874 katol. Łukowicz Maria, wdowa, [brak]
206 Wałdoch Szymon [brak].1874 katol. Andrzej, rolnik, [brak]
207 Napiątek Elżbieta [brak].1875 katol. Walenty, rolnik, [brak]
208 Wałdoch Franciszek [brak].1874 katol. Józef III, cieśla, [brak]
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209 Sawadzki Andrzej [brak].1876 katol. Jan, chłop małorolny, [brak]
210 Skiba Paweł [brak].1876 katol. Józef, mieszkaniec, [brak]
211 Miętka Franciszka 01.03.1876 katol. Szymon, rolnik, [brak]
212 Zakrzewski Jakub [brak].1875 katol. Kazimierz, rolnik, [brak]
213 Wałdoch Marta [brak].1876 katol. Józef, rolnik, [brak]
214 Lepak Jan [brak].1868 katol. Józef, stary właściciel, [brak]
215 Napiątek Katarzyna [brak].1876 katol. Marcin, mieszkaniec, [brak]
216 Hoppe Stanisław 06.05.1870 katol. Hoppe Augustyna, wdowa, [brak]

Plan szkoły w Kosobudach, która ulokowana była pomiędzy obecnymi ul. Św. Nepomucena, Szkolną i Krótką.
Reprodukcja za zgodą Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku.

Li te ra tu ra:
1 Kloskowski G., Szkoła w Kosobudach, jej nauczyciele i uczniowie (1816-1920), Gdańsk 2015. Wydrukowano na zlecenie Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Brusach. Zmienone.
2 Historia Brus i okolicy, praca zbior. pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk-Brusy 2006, s.257.
3 Rzepecki L., Obraz katolickich szkół elementarnych objętych Archidyjecezyjami Gnieźnieńską i Poznańską

oraz Dyjecezyjami Chełmińską i Warmińską, Poznań 1867, s.91.
4 Historia Brus i okolicy …, s.257 i 259.
5 Pompecki B., Schul-Schematismus der Provinz Westpreußen, Danzig 1887, s.68-69.
6 Schematismus des Bisthums Culm mit dem Bischofssitze in Pelplin 1904. Amtliche Ausgabe. Dritte Folge, Pelplin 1904, s.619.
7 Kalendarz Nauczycielski na rok 1925, Tuchola 1924, s.32.
8 Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s.188.
9 Historia Brus i okolicy …, s.256.
10 Słownik obejmuje okres do 1920, dlatego informacje z XX-lecia międzywojennego są lakoniczne. Dane z okresu do 1920 nie ujmują

wszystkich nauczycieli, gdyż brak w aktach rejencyjnych wielu corocznych sprawozdań. Nie zachowało się również spora ilość teczek
personalnych, akt inspektoratów szkolnych, kronik szkolnych oraz archiwaliów w samych szkołach.

11 Oprócz podanych trzech spisów uczniów w aktach jest jeszcze wykaz z 1832, który ma 5-letnią różnicę do podanego z 1827, nie 
został on w wypisach uwzględniony.

12 W 1887 pracował w Warlubiu, dlatego wymieniony dwukrotnie.

Opracowano z okazji nadania szkole w Kosobudach imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia na prośbę Prezesa Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Brusach Pana Mieczysława Spierewki, byłego mieszkańca Kosobud.

Grzegorz Kloskowski z Gdańska, współpracownik Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, zajmuje się tematyką duchowieństwa i
konwentów zakonnych Archidiakonatu Pomorskiego i Kamieńskiego w dobie potrydenckiej oraz szkolnictwa katolickiego na podanym
obszarze.
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Wywiad z Wojciechem Dereweckim, twórcą
Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego

„Cis” Męcikał 
Jest taki moment, kiedy coś nas wciąga i już nie puszcza. Poświęcamy czas, pieniądze

i perspektywę innych przyjemności. Jak to się stało, że zająłeś się historią „Gryfa Pomorskiego”?
Gdy zbudowałem dom w Męcikale w 1996 roku, to wszystkie wolne chwile, bo byłem

marynarzem, spędzałem tu interesując się wszystkim, co się działo wokół. Zacząłem wchodzić w tę
społeczność, a na statek brałem książki opisujące lokalną historię, zwłaszcza II wojnę światową.
Zakupiłem w końcu lat 90-tych detektor i zacząłem przeszukiwać okolicę. Lubiłem spędzać czas w
lesie. Moje zainteresowania zacieśniały się wokół partyzantki, jeszcze mało związanej z „Gryfem”,
interesowała mnie partyzantka w ogóle. Mój dziadek Tadeusz był partyzantem na Zamojszczyźnie,
w Lasach Janowskich, miał pseudonim „Jodła”. W domu rodzinny były książki o AK. Postanowiłem
założyć własny oddział. Książka Jana Miętkiego „Dziewięciu z Nieba” o oddziale partyzanckim
„Wołga”, który od września 1944 roku działał w okolicach Okonin koło Czerska, opisywała codzienne
życie partyzanckie. To był materiał, który nie zainspirował. 

Sam nie byłbyś w stanie dokonać tego, rozwinąć
takiej działalności. Trzeba było wciągnąć innych. Jak
wciągnąłeś innych? Jak zaraziłeś ich pasją?
Grupę stworzyłem w 2004 roku. Byli to moi koledzy
z Trójmiasta. To był mój lokalny pomysł, wtedy
jeszcze nie interesowałem się grupami
rekonstrukcyjnymi. Chyba do dziś nie ma grup
rekonstrukcyjnych typowo partyzanckich, tak jak
nasza. My reprezentujemy jeden oddział. Najpierw
był to oddział „Wołga”. Przez 2 lata wędrowaliśmy po
lasach, jeszcze słabo umundurowani, broń była
plastikowa. Na SMS zbieraliśmy się i ruszaliśmy do
lasu. Dla większości był to po prostu weekend i relaks
w Borach Tucholskich. Widziałem, że z nimi więcej
nie da się zrobić, więc w 2006 roku rozwiązałem tę
grupę. To jednak dało mi chęć zorganizowania
nowej grupy, totalnie apolitycznej. Działamy
zgodnie z hasłem Bóg – Honor – Ojczyzna.
Wystarczy być zwyczajnym człowiekiem, który
kocha Polskę. 
W 2007 roku stworzyłem oddział z miejscowych,
których ojcowie i dziadkowie tu walczyli.
Wzorowaliśmy się na wojennej grupie 12
partyzantów (oddział „Cis”) pod dowództwem
Henryka Grabosza, ps. „Gwiazda”. Działalność
dywersyjna oddziału była bardzo uciążliwa dla
Niemców. 21 marca 1944 okrążeni przez Niemców
stoczyli z nimi zażarty bój. 7 partyzantów zginęło,
pozostali wydarli się z okrążenia.
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Zrobiłem pierwsze spotkanie przy ognisku, z akordeonem. Rozdałem orzełki do czapek.
Zorganizowaliśmy pierwszy marsz partyzancki. Nie byliśmy nigdzie jeszcze zarejestrowani. Dziś
trzeba się organizować oficjalnie. Nadleśniczy chce wiedzieć. Straż leśna mogła nas brać za
kłusowników, dzisiaj jesteśmy znani. 

Zarejestrowaliśmy się jako stowarzyszenie zwykłe, potem do KRS, by móc otrzymywać dotacje,
środki, ale głównie wolne datki. Zakupiliśmy czapki, orzełki, pasy, z czasem broń. Początkowo z
własnych środków. Teraz za niektóre inscenizacje dostajemy wynagrodzenie. Nasi członkowie brali
udział w filmie „Żołnierze generała Andersa” TV Poznań. 

Jaką datę w rozwoju organizacji uznałbyś za przełomową?
Z 7 osobowej grupy zrobiło się 32-osobowy oddział, w tym 9 kobiet, łączniczek i sanitariuszek,

po drodze wielu się wykruszyło. Przychodzą na krótko, ale mam ok. 20 pewnych „Gryfowów”.
Prawdziwymi „Gryfowami” staliśmy się 21 marca 2008 roku w Męcikale pod pomnikiem
pomordowanych partyzantów, którym opiekowali się harcerze pod dowództwem mjr Fredyka. Tam
się pojawiliśmy z bronią i opaskami. Zainteresowała się nami lokalna TV, był pierwszy wywiad. Za
dwa miesiące byliśmy już na pierwszej inscenizacji w Tucholi, a w listopadzie na mszy św. w Brusach.
To dało nam motywację rozwijania się, do doskonalenia wyglądu, ale i wiedzy o lokalnej historii
Gryfa.

Dlaczego w tej formie, tzn. grupa rekonstrukcyjna? Rozumiem ich pożyteczność. Historia wyszła z
sal lekcyjnych, stała się bardziej naoczna, medialna.

Chcemy poszerzać wiedzę o partyzantach Gryfa wśród ziomków, dzieci i młodzieży tu na
Kaszubach, żeby przetrwała kiedy nas zabraknie. Służą temu także prelekcje w szkołach, tu w okolicy,
w Trójmieście, udział w uroczystościach rocznicowych związanych z Gryfem, organizowanie pieszych

Postoj w czasie nocnego przemarszu.
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marszów, żeby poczuć jak to było, poczuć fizycznie ten klimat. To byli ludzie z lasu, więc my też tam
musimy być, nie chcemy być tylko historykami. 

Tu na Kaszubach było inaczej niż gdzieś w Polsce w czasie okupacji. To były tereny anektowane
od razu przez Niemcy. Tu była Trzecia Rzesza, a „Gryf” był największą partyzantką na jej terenie.
Trzeba było uważać, gdzie się pukało, bo mógł tam mieszkać Niemiec lub kolaborant. Tu Niemcy
czuli się u siebie. Oni byli tu przecież 19 lat wcześniej…

Zaczynaliście od weekendowych wypadów do lasu, a teraz macie rozbudowany kalendarz imprez.
Tak, stały program roku plus imprezy okazjonalne.

Luty – zimowy marsz partyzancki. Dwa dni z bronią, amunicją, w historycznym wyposażeniu,
tradycyjne plecaki, w śniegu. To jest test dla tych, którzy naprawdę się nadają, a resetuje
słabych. 

Marzec – w Gołubiu 4 marca, tam gdzie zginął komendant „Gryfa” Dambek, pokazujemy 
inscenizację jako Gryfowcy. 21 marca udział w rocznicę bitwy pod Zielonym Pałacem 
organizuje apel poległych.

Kwiecień – przygotowanie do bitwy pod Łubianą, są próby jak do planu filmowego.

Wojciech Derewiecki
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Maj – w Tucholi bierzemy udział w prezentacji grup rekonstrukcyjnych, Bukowiec –
inscenizacja walk partyzanckich koło Świecia, Rotembark – uroczystości pod pomnikiem,
uroczystości w Młynku – pomnik jest naszą inicjatywą, wykonało go Nadleśnictwo
Przymuszewo [była tam siedziba Okręgu Chojnickiego, który po obławie i zabiciu
Bińczyka przeniesiono do Męcikału], prezentacje w Brusach – epizody z akcji „Gryfa”:
uwolnienie Wojciecha Warsińskiego (1944) z posterunku policji, przysięga oddziału „Gryfa”
w Olszynach (1943), inscenizacja uwolnienie więźnia z transportu koło Wejherowa.

Wrzesień – na inscenizacji szarży ułańskiej w Krojantach organizujemy biwak historyczny, wyjazd
do Jastrowia, gdzie odbywa się wielki piknik historyczny, przedstawianie scenek walk z
różnych części Polski, Wierzchucin – impreza w miejscu, gdzie w 1944 roku wykradziono
części pocisku V2.

Do tego imprezy poza stałym kalendarzem. Do ważniejszych należy zaliczyć udział w Przetarciu
szlaku partyzanckiego im. Józefa Gierszewskiego z Dziemian do Borzyszków z apelem poległych
przy bunkrze, gdzie zamordowany został por. Józef Gierszewski i inscenizacją obozu partyzanckiego
z kuchnią polową w Lipnicy w 2012 roku z okazji 70 rocznicy śmierci komendanta naczelnego
Gierszewskiego czy inscenizacja odbicia partyzanta i przysięga partyzancka w Lubni podczas
nadania szkole imienia TOW „Gryf Pomorski”.

Także bardziej komercyjne jak np. inscenizacja akcji partyzantów dla Nadleśnictwa Rytel pod
Zielonym Pałacem dla wycieczek turystycznych, udział w inscenizacji Powstania Warszawskiego na
rynku w Kościerzynie.

Planujemy już w maju 2016 będzie inscenizacja bitwy pod Zielonym Pałacem, nie w Męcikale,
tylko tym razem w Brusach. Prowadzimy także działalność charytatywną: ostatnio zbieranie darów
dla Polaków na Wschodzie. Szukamy wsparcia, ale sami też wspieramy innych.

Tu jako żołnierze WP ze swoim sprzętem.
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Inscenizacja przysięgi partyzantów.

Inscenizacja odbicia partyzanta z niemieckiego konwoju.

Rozmawiał: Zbigniew Gierszewski
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Ja ni na Głom ska 

Be ne dykt Tu row ski - dzie je
jed ne go ży cia w 90 rocz ni cę
uro dzin

Pan Be ne dykt Tu row ski uro dził się dnia
14.09.1925 ro ku w Lub ni, gmi na Bru sy, pow.
Choj ni ce. Ro dzi ca mi je go by li Jan i Jó ze fa z do -
mu Mi szew ska z Lub ni. 

Be ne dykt z ro dzi ną za miesz ku je daw ną
karcz mę ro dzi ny Mi szew skich usy tu owa ną  na
skrzy żo wa niu dróg Le śno -Wie le i Choj ni ce -
Gdańsk, któ rą mat ka otrzy ma ła w spad ku, a po
niej po sia dłość odzie dzi czył wła śnie jej syn. Bu -
dy nek przy cią ga oko. Był to typ karcz my ty pu
han dlo we go, gdzie był tak że sklep ko lo nial ny.
Wła ści cie le zaj mo wa li się po nad to pro wa dze -
niem wła sne go go spo dar stwa rol ne go.  

Oj ciec p. Be ne dyk ta po cho dził z woj. wiel ko -
pol skie go i był przed I woj ną świa to wą po li cjan -
tem gra na to wym w Lub ni. Pierw szą żo ną p.
Be ne dyk ta by ła wdo wa i z po przed nie go mał -
żeń stwa na zy wa ła się Roz wa dow ska. Miał z

tam te go związ ku mał żeń skie go jed ną cór kę Ma -
rian nę, któ ra za miesz ku je w Lub ni jak oso ba sa -
mot na.

Na to miast z dru gie go mał żeń stwa zro dzi ły się
dzie ci: 
1. Ja dwi ga - za miesz ku je w Gdań sku 
2. Ur szu la - za miesz ku je w Miast ku 
3. Ka zi mie ra - za miesz ku je w Gdań sku 
4. Zbi gniew - za miesz ku je w Gdań sku 
5. Be ne dykt - za miesz ku je w Lub ni
5. Hi la ry - zmarł ja ko dziec ko
7. Li dwi na - zmar ła ja ko ma łe dziec ko 

Be ne dykt Tu row ski uczęsz czał do 4-let niej
Szko ły Pod sta wo wej w Lub ni. Na stęp nie przy -
spo sa biał się do za wo du go spo da rza i pra co wał
na  16-hek ta ro wym  go spo dar stwie swo ich ro -
dzi ców. Po II woj nie świa to wej ro dzi ce  za pi sa li
mu  je w ca ło ści. 

W chwi li wy bu chu II woj ny świa to wej Be ne -
dykt  miał 14 lat. W Lub ni nie do świad czył bez -
po śred nich dzia łań wo jen nych, bo ich tam nie
by ło. Do dzia łań za czep nych na li nii Bru sy - Lub -
nia nie do szło ani 1 wrze śnia, ani po tem. Żoł nie -
rze Po mor skiej Bry ga dy Ka wa le rii opu ści li swe
po zy cje w re jo nie Lub ni, sta cjo no wał tam 16
pułk uła nów z do wód cą ppłk Ju lia nem Ar nol -
dem Ru soc kim.

P. Be ne dykt był świad kiem te go, jak wpro wa -
dzo no  za rząd woj sko wy i po tem po wo ła no cy -
wil ną ad mi ni stra cję nie miec ką  na tych zie miach
po przez ob sa dza nie soł ty sów (Ost svor st cher).

Wspo mi na z te go okre su o po mo cy wza jem -
nej Po lak -Po la ko wi w po trze bie i ukry wa ją cych
się po tu tej szych la sach par ty zan tach. Ze szcze -
gó ła mi opo wie dział m. in ny mi o ora niu po la
przez p. Jesz kę w Lub ni pod la sem, po nie waż u
nie go w  go spo dar stwie był bun kier dla ukry wa -
ją cych się i  par ty zan tów, a z go spo dar stwa do
la su szedł pod ziem ny tu nel. Dro ga wio dła ze sto -
do ły do la su i trze ba by ło spo wo do wać, aby jej
nie by ło na po wierzch ni wi dać.

Nad szedł czas wy da nia  zło wiesz czej ode zwy
władz nie miec kich i p. Be ne dykt mu siał przy jąć
III gru pę  Ein ge deusch DVL  (Deutsch Vok sli ste).

Po tem przez ja kiś czas  był li sto no szem w
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Lub ni i roz no sił ga ze tę „Dan zi ger Vor po sten” .
Na ro bo ty przy mu so we za bra no je go sio stry

- młod sza pra co wa ła na ma jąt ku w Jar ce wie.
On sam w 1942 ro ku  zo stał wcie lo ny do woj -

ska nie miec kie go. W 1943 ro ku Be ne dykt do stał
roz kaz  z woj ska nie miec kie go i mu siał sta wić się
w ozna czo nym dniu w Sta ro gar dzie Gdań skim.
Z Lub ni udał się tam po cią giem, a stam tąd dnia
3.09.1943 ro ku wy ru szył znów po cią giem do
miej sco wo ści  Do ma ga li ce (niem. Tauz) w Cze -
cho sło wa cji.

Tam, pod czas po by tu po znał swe go krew ne -
go Wła dy sła wa Mi szew skie go z Lub ni, któ ry
przed wy bu chem II woj ny świa to wej pra co wał
w Swor ne ga ciach w Ko ście le p.w. św. Bar ba ry ja -
ko or ga ni sta.  

W sta rych ko sza rach w Do ma ga li cach by ła
szko ła. Niem cy uczy li re kru tów jaz dy na nar tach
po pia sku. Szko li li ich na woj ska spa do chro no -
we, któ re ope ro wa ły by w cięż kich gór skich wa -
run kach. Tam prze by wa li też  dwaj in ni kra ja nie
p. Be ne dyk ta - obaj z Or li ka, Pa weł Bre ska - grub -

szy i Pa weł Bre ska - chud szy, któ ry tam zmarł.  
Na stęp nie p. Be ne dykt  zo stał skie ro wa ny do

obo zu do Ho lan dii nad Ka nał la Man che. Sta cjo -
no wa ły tam róż ne jed nost ki SS, Niem cy, Po la cy
i in ne na ro do wo ści. Po dzie lo no ich we dług na -
ro do wo ści. Na wet w ja dal ni wszy scy zaj mo wa li
miej sca we dług na ro do wo ści. Po dru giej stro nie
dru tów prze by wa li też Ein ge deu sche, z III gru py
DVL.  

W Ho lan dii nad mo rzem ja kaś sio stra za kon -
na da ła p. Be ne dyk to wi  ró ża niec, któ ry od tąd
mu za wsze to wa rzy szył  i jesz cze słu żył mu do
mo dli twy kil ka lat te mu. 

W Ho lan dii po znał ro da ka z Czer ska o na zwi -
sku Wy cin ka, któ ry po II woj nie świa to wej był
we te ry na rzem w Bru sach, Le śnie i Czer sku.

Pan Be ne dykt miał okre ślo ne za da nia i za ję -
cia na ho len der skiej zie mi. Na le żał do dru ży ny,
któ ra zaj mo wa ła się do star cza niem obia dów dla
Niem ców do ich kwa te ry na wóz kach po cią ga -
nych przez ko nia. Ty mi wóz ka mi wo żo no też
amu ni cję na li nię fron tu. Za wsze ja kiś Czech był
z ni mi i ich pil no wał. W tej dru ży nie by li tak że
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dwaj Ukra iń cy z ka ra bi na mi. Trze ba by ło do nieść
amu ni cję np.100 m do pierw szej li nii fron tu. Ro -
bi ło to za zwy czaj 7 męż czyzn. Wóz ki z amu ni cją
przy kry wa li ga łę zia mi, więc nikt nie wie dział, co
tam jest .

Po tem Niem cy ka za li się wy co fać, więc ucie -
ka li ca łą noc i wró ci li do tej wsi, z któ rej pier wot -
nie wy szli.

Swój ka ra bin p. Be ne dykt zgu bił w An glii.
Pan Be ne dykt tak wspo mi na jed no z naj tra -

gicz niej szych  wy da rzeń:
„Do obo zu przy szedł ofi cer nie miec ki po ko -

nie. Gdy się do wie dział, że po cho dzę z Po mo rza
(We st preus sen), to chciał mnie od ra zu za strze -
lić. Ko le ga o na zwi sku War szaw ski i in ni upa dli
od ra zu na zie mię. Je den z ko le gów się wsta wił
za mnie i Nie miec od stą pił od swych za mia rów”.

Nad cho dził czas, że  woj ska ame ry kań skie
sztur mo wa ły, wy py ty wa li o woj ska nie miec kie i
ich roz miesz cze nie. Po przy by ciu Ame ry ka nów
do obo zu za rzą dzo no zbiór kę. 

P. Be ne dykt wspo mi na: „Py ta li, kto jest Po la -
kiem, czy się czu je Po la kiem?  I Po la cy  mu sie li

wy stą pić na pra we skrzy dło. Po tem od by wa ło
się prze słu cha nie - wał ko wa li nas 2 go dzi ny.
Przy szło 2 ofi ce rów pol skich z ma pa mi i każ dy z
nas wte dy po ka zy wał, skąd jest”.

Na stęp nie na sku tek przy dzia łu p. Be ne dyk ta
skie ro wa no do An glii. Prze pra wa od by ła się stat -
kiem przez Ka nał la Man che. Pra co wał tam ja ko
kie row ca. 

Po II woj nie świa to wej w An glii zo sta ło wie lu
Po la ków z róż nych ar mii. Prze by wa li w tzw. obo -
zach zbior czych. Ko men dan tem te go obo zu, w
któ rym przy szło prze by wać p. Be ne dyk to wi był
ka pral Wie czo rek. Suk ce syw nie przy go to wy wa -
no wa run ki dla Po la ków, że by mo gli  po wró cić
do oj czy zny. 

P. Be ne dykt pra co wał  ja ko ko men dant pol -
skiej kuch ni w Szko cji, ko ło mia sta Li ven w miej -
sco wo ści In i ve ra ri. Tam Po la cy pro du ko wa li
chip sy ziem nia cza ne, pie kli je. Mie li do dys po zy -
cji sa mo cho dy, któ ry mi za wo zi li to war do do -
wódz twa i do mia sta  Li ven.

W stycz niu  1947 ro ku p. Be ne dykt zde cy do -
wał się i mógł po wró cić  do Oj czy zny. Pły nął
okrę tem do Gdań ska, ale okręt sta nął, bo za mar -
z ło mo rze. Wszy scy od czu wa li wiel ki głód na



• 2015 • Ziemia Zaborska • 72

stat ku. Okręt nie mógł da lej pły nąć, więc na de szły bar ki ze Szwe cji, któ ry mi  prze trans por to wa no
na ląd do Szwe cji oko ło 2000 lu dzi.Tam przez je den dzień moż na by ło zwie dzać ja kieś mia sto. Na -
stęp nie bar ka mi wró ci li na po kład te go sa me go okrę tu, któ rym do pły nę li do Gdań ska. Tam na okrę -
cie p. Be ne dykt spo tkał bra ci Dor szyń skich z Le śna oraz in nych zna jo mych. Z Gdań ska po cią giem
do tarł do swej ro dzi ny do Lub ni. 

Po po wro cie z tu łacz ki do do mu p. Be ne dykt pod jął pra cę na dwor cu w Lub ni ja ko drwal. Tam
przy go to wy wa no drze wo do wy wóz ki, czy li tzw. ko pal nia ki  (ko ro wa nie, przy go to wa nie tzw. Stem -
pli), któ re je cha ły do ko palń na Śląsk .

P. Be ne dykt oże nił się w 1961 ro ku z Ka zi mie rą Dol ną z Lub ni. I miał z nią 3 dzie ci:
1. Le szek - ur.1962
2. Alek san dra – ur.1963
3. An to ni Piotr - ur. 1968, zmarł w szpi ta lu przy po ro dzie.

Przez la ta pra co wał spo łecz nie na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. Udzie lał się spo łecz nie, na le żąc
do Ochot ni czej Stra ży Po żar nej we wsi. Był wie lo krot nie  od zna cza ny  za nie sie nie bez in te re sow nej
po mo cy lu dziom i ra to wa nie ich do byt ku. Po sia da sta tu et kę pa tro na stra ża ków - św. Flo ria na. Obec -
nie jest ho no ro wym człon kiem OSP w Lub ni.

W ro ku 2004 zmar ła mu żo na. Opie ku je się nim cór ka Alek san dra. Go spo dar kę na sku tek przej -
ścia na eme ry tu rę prze pi sał sy no wi Lesz ko wi. 

Na ko niec wy wia du p. Be ne dykt po ka zał mi no tes, któ ry się za cho wał z tych cięż kich po wo jen -
nych cza sów w An glii. No to wał w nim da ty wy sła nych do ro dzi ny w Pol sce li stów i od bio ru li stów
od ro dzi ny. Za śpie wał mi swym pięk nym gło sem krze pią cą wo jen ną pieśń:

Spa do chro no we woj ska go to we 
By wro go wi za da wać śmierć 
Bę dzie my wy buch wol no ści 

Na ob cej zie mi zdo by wać
Na ob cej zie mi je ste śmy szko le ni 

Gdy sta nie my nad Pol ską
Znisz czo ną Pol skę od bu du je my 

Nic do dać, nic ująć. 

Źró dło: Wy wiad z p. Be ne dyk tem i Alek san drą Tu row ski mi z dnia 28.02.2015 ro ku.

Zbi gniew Gier szew ski  

Bo że Mę ki w ka szub skim kra jo bra zie
Czło wiek do swo jej eg zy sten cji po trze bu je prze strze ni ozna czo nej we dług ja kiejś hie rar chii waż -

no ści. Dla czło wie ka re li gij ne go ta prze strzeń mu si być ustruk tu ra li zo wa na tym, w co wie rzy. To jest
wy móg psy cho lo gicz ny, bo czło wiek nie po tra fił by żyć w prze strze ni, gdzie wszyst ko ma ta ką sa mą
war tość. Prze strzeń jed no rod na i izo tro po wa nie po sia da dro go wska zów, a czło wiek idąc przez ży -
cie mu si po wo ły wać się na trwa łe war to ści, nie moż na wła sne go ży cia nie ustan nie kre ować od no -
wa. Dla czło wie ka nie wie rzą ce go ta kim wy znacz ni kiem prze strze ni mo że być np. dom ro dzin ny,
dro ga, na to miast dla wie rzą ce go przede wszyst kim ko ściół, cmen tarz, przy droż ny krzyż czy ka plicz -
ka.
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Prze strzeń re li gij na jest bar dziej zróż -
ni co wa na niż świec ka. Waż nym przy kła -
dem wy ka zu ją cym skom pli ko wa ną
struk tu rę prze strze ni re li gij nej są przy -
droż ne ka plicz ki i krzy że okre śla ne na Ka -
szu bach mia nem „Bo że mę ki”. Są one
roz sia ne przy skrzy żo wa niach po lnych
dróg i pu blicz nych trak tów, a tak że w
ogro dach wiej skich za bu do wań. To prze -
ja wy sa crum, obok któ rych nie prze cho -
dzi się obo jęt nie, bo u wie rzą ce go, któ ry
na ogół my śli o spra wach do cze snych, w
ta kim miej scu na stę pu je zwrot my śli.
Cmen tarz, po je dyn czy grób w le sie, ka -
plicz ka, krzyż, wy twa rza ją spe cy ficz ną at -
mos fe rę, któ ra zmu sza do re flek sji
re li gij nej. Dla czło wie ka świec kie go ka -
plicz ka ma przede wszyst kim wa lor es te -
tycz ny i znak po boż no ści lu do wej
wska zu ją cy, że na tu miesz ka ją chrze ści -
ja nie. 

W pier wot nej świa do mo ści lu dzi Bo -
że mę ki mia ły ochra niać przede wszyst -
kim przed ży wio ła mi, pla ga mi i zły mi
mo ca mi. Da wa ły pew ne po czu cie bez -
pie czeń stwa. Dzi siaj ka plicz ki i krzy że na
Ka szu bach peł nią ro lę miejsc kul tu, dru -
go rzęd nych w po rów na niu z ko ścio ła mi.
Wy ra zem te go są na bo żeń stwa ma jo we
i czerw co we. 

Przy droż ne krzy że i ka plicz ki mia ły też zna cze nie dro go wska zu, któ ry nie tyl ko po ka zy wał dro -
gę, ale też gwa ran to wał jej bez pie czeń stwo, szcze gól nie przez la sy, ba gna, gdzie po gań ski za bo -
bon lo ko wał złe mo ce. Stąd ich usy tu owa nie na roz sta jach dróg, na skrzy żo wa niach i w po bli żu
ludz kich sie dlisk.

In ną ich funk cją by ło po rząd ko wa nie prze strze ni. Je że li uznać ko ściół we wsi za cen trum, wo -
kół któ re go po wsta wa ły sie dzi by ludz kie, to pierw szy krąg naj bar dziej uświę co nej zie mi ota czał mur
wo kół przy ko ściel ne go cmen ta rza. Dru gi krąg wy ty cza ły ka plicz ki i krzy że na skra ju wsi, a trze ci
ogar niał po la upraw ne i wy zna cza ły go ka plicz ki na skra ju la su. Tam koń czy ła się zie mia uświę co na.

Ka plicz ki i krzy że bar dzo czę sto upa mięt nia ły waż ne wy da rze nia hi sto rycz ne. By ły i są świad ka -
mi hi sto rii za rów no po wszech nej, ja ki i tej lo kal nej, ro dzin nej. Np. po za koń cze niu pierw szej woj ny
świa to wej na Ka szu bach po wsta ło wie le no wych ka pli czek, sta wia nych ja ko po dzię ko wa nie za uzy -
ska ne ła ski ży cia i zdro wia, czy po wrót z obo zów kon cen tra cyj nych. 

Ostat nie la ta przy nio sły praw dzi wy wy syp opra co wań al bu mo wych do ty czą cych ma łych form
ar chi tek to nicz nych wy ra ża ją cych lu do wą po boż ność na Ka szu bach, a szcze gól nie w ich po łu dnio -
wej czę ści – Zie mi Za bor skiej. Czy tel nik za in te re so wa ny te ma tem ka pli czek, fi gur i krzy ży spo ty ka -
nych na szla kach wę dró wek mo że się uprzed nio przy go to wać do ich bar dziej me ry to rycz ne go i
re flek syj ne go po strze ga nia. 

Jedna z najstarszych kapliczek w Dąbrówce k. Lubni.
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W 2014 r. uka za ły się dwie mo no gra fie o Bo -
żych Mę kach w spo rej czę ści obej mu ją ce ten
sam ob szar Za bo rów:

An drzej Ort mann, Bo że Mę ki po wia tu choj nic -
kie go, Choj ni ce 2014

Bo że Mę ki na Za bo rach. W kra inie la sów i je -
zior w do rze czu Brdy i Czar nej Wo dy, Bru sy -
-Gdańsk 2014, red. Wła dy sław Czar now ski

War to ich lek tu rę po prze dzić al bo uzu peł nić
pra cą obej mu ją cą ca łe Ka szu by, z ko niecz no ści
uj mu ją cy za gad nie nie wy biór czo:

Jó zef Bo rzysz kow ski, Al fons Kle ina, Bo że Mę -
ki. Krzy że i ka plicz ki przy droż ne na Ka szu bach,
Gdańsk – Pel plin 2004

Nie spo sób by ło by tak ob szer ne i wie lo wąt -
ko we za gad nie nie roz wa żyć w jed nym to mie
ogra ni cza jąc się na wet do jed nej gmi ny. Da ne
fak to gra ficz ne, kon tek sty ge ne alo gicz ne i hi sto -
rycz ne, opi sy tech nicz ne, stro na wi zu al na, umiej -

sco wie nie w kra jo bra zie to ob szer ny ma te riał,
któ re go opra co wa nie wy ma ga wszech stron ne -
go po dej ścia, pra cy hi sto ry ka, so cjo lo ga, fo to -
gra fa, znaw cy sztu ki sa kral nej i ar chi tek tu ry.
Żad ne z oma wia nych tu opra co wań nie pre ten -
du je do wy czer pa nia te ma tu, ale wza jem nie się
one uzu peł nia ją two rząc so lid ny, kom ple men -
tar ny ob raz ka pli czek i krzyży w ka szub skim kra -
jo bra zie i ka szub skiej świa do mo ści.

Dzie ło Bo rzysz kow skie go i Kle iny z te re nu
gmi ny Bru sy do ku men tu je 15 obiek tów wy róż -
nia ją cych się wa lo ra mi ar chi tek to nicz ny mi, wie -
kiem czy cie ka wą hi sto rią po wsta nia. Do brze
sfo to gra fo wa ne z so lid ny mi opi sa mi pre zen to -
wa ne są fi gu ry, ka plicz ki i krzy że z Brus, Ja gli, Ko -
so bud, Dą brów ki, Ki nic, Le śna, Lub ni, Cza pie wic,
Czer ni cy i Mę ci ka łu. 

Mo no gra fia Ort ma na so lid nie w uję ciu al fa -
be tycz nym opi su je 204 obiek ty z te re nu gmi ny
Bru sy do cie ra jąc do naj bar dziej od le głych za kąt -
ków. Szcze gó ło wo prze pro wa dzo ne wy wia dy
da ją in for ma cje nie tyl ko o ist nie ją cych kon -
struk cjach, ale czę sto, tam, gdzie się ga ludz ka
pa mięć, o wcze śniej szych lo sach tych miejsc.
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War stwa wi zu al na jest ra czej skrom na, acz kol -
wiek szcze gó ło wa. Au tor chcąc umie ścić wszyst -
kie, a ra czej pra wie wszyst kie ka plicz ki z te re nu
po wia tu choj nic kie go, czte rech gmin, mu siał
ogra ni czyć się do po je dyn czych zdjęć, ma łe go
for ma tu, o cha rak te rze czy sto do ku men ta cyj -
nym. Cen ne jest za miesz cze nie in for ma cji o ka -
plicz kach i krzy żach utra co nych. Ząb cza su tam,
gdzie za bra kło go spo da rza szyb ko czy nił po stę -
py. Jed nak przede wszyst kim to sku tek II woj ny
świa to wej. Hi tle row ski oku pant wal czył z ni mi
jak z ży wym wro giem…

Mo no gra fia pod re dak cja Wła dy sła wa Czar -
now skie go do ku men tu je 220 ka pli czek i krzy ży

w gra ni cach gmi ny Bru sy, ale, co cen ne, wy mie -
nia tak że wiele  bli skich hi sto rycz nie i kul tu ro wo
miejsc na Za bo rach: Wie la, Kar si na, Ra du nia,
Dzie mian, Pie cho wic, Trze bu nia i Swor ne ga ci.
Więk szy na cisk kła dzie na stro nę wi zu al ną. Krót -
sze opi sy re kom pen su ją du że, zróż ni co wa ne uję -
cia po ka zu ją ce pięk no sa kral nej ar chi tek tu ry na
Za bo rach jak i efekt mniej uda nych przed się -
wzięć. Cie ka wy jest do da tek pre zen tu ją cy krzy -
że przy miej scach wy pad ków dro go wych
(śmier tel nych). Ina czej niż u Ort man na układ tre -
ści wy zna cza wę drów ka po Zie mi Za bor skiej
wzdłuż rzek Wdy, Brdy i jej do pły wu Zbrzy cy.

Zbi gniew Gier szew ski  

Ma my pod ręcz nik do ka szub skie go
„Jô w kaszëbsczi, kaszëbskô w swie ce”

Au to rzy wy zna ją, że klu czem kon struk cyj -
nym pod ręcz ni ka (skła da ją ce go się z trzech czę -
ści, wy da no dwie) są sło wa Ja na Kar now skie go,
po ety z Czar no wa ko ło Brus, zwa ne go su mie -
niem ka szub skie go re gio na li zmu: 

Wëchòwa nié młodégò Pòmòrzôka mùszi
òbjëmac trzë krãdżi: pòzna nié rze czi włôsnëch
– pòmòrsczich, òglowòpòlsczich,
òglowòlëdzczich. (Jan z Czôrno wa)
[Wy cho wa nie mło de go Po mo rza ni na mu si obej -
mo wać trzy krę gi:  po zna nie rze czy wła snych –
po mor skich, ogól no pol skich i ogól no ludz kich]

Na wy so ki po ziom wy daw nic twa wpły nę ło
wie lo let nie do świad cze nie pe da go gicz ne Fe li cji
Ba ski -Bo rzysz kow skiej, lau re at ki Me da lu Sto le -
ma, któ ra z Ka szub skim Li ceum Ogól no kształ cą -
cym w Bru sach zwią za na jest od je go po wsta nia
w 1991 ro ku i tak że do sko na ła zna jo mość ję zy -
ka ka szub skie go Woj cie cha Myszk, z Mu zeum
Ka szub skie go Par ku Et no gra ficz ne go im. Teo do -
ry i Izy do ra Gul gow skich we Wdzy dzach Ki szew -
skich, na gro dzo ne go ra zem z pa nią Fe li cją w
pre sti żo wym Kon kur sie Pro za tor skim im. Ja na



• 2015 • Ziemia Zaborska • 76

Drzeż dżo na or ga ni zo wa nym przez Mu zeum Pi -
śmien nic twa i Mu zy ki Ka szub sko -Po mor skiej w
Wej he ro wie.

Pro mo cja dru giej czę ści „Jô w Kaszëbsczi,
Kaszëbskô w swie ce” od by ła się 29 stycz nia 2015
r. w Ka szub skim Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Bru sach.  Pu bli ka cja jest jak do tąd je dy nym
pod ręcz ni kiem do na uki ję zy ka ka szub skie go,
prze zna czo nym dla uczniów szkół po nad gim na -
zjal nych. O wa lo rach pu bli ka cji pod czas spo tka -
nia mó wi ła Re na ta Mi starz z Cen trum Edu ka cji
Na uczy cie li w Gdań sku. Au to rzy dzię ko wa li za
po moc przy two rze niu pod ręcz ni ka m.in. li te ra -
tom (aż kil ka set ich tek stów zna la zło się w dru -
gim to mie pod ręcz ni ka) oraz lu dziom dba ją cym
o kul tu rę i edu ka cję ka szub ską. Wy ra zi li też na -
dzie ję, że ucznio wie ko rzy sta jąc z ich dzie ła, roz -
ko cha ją się w ję zy ku i li te ra tu rze ka szub skiej.
Spo tka nie za koń czy ły wy stę py ar ty stycz ne przy -
go to wa ne przez mło dzież z By to wa, Choj nic i
Brus oraz re cy ta cja w wy ko na niu zna nej po et ki
ka szub skiej Idy Czai.

Ję zyk, je że li nie ma się ostać tyl ko re gio nal -
ną, śro do wi sko wą czy za wo do wą gwa rą, mu si

Wojciech Myszk i Felicja Baska-Borzyszkowska – autorzy podręcznika.
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Występ zespołu „Wãdzëboczi” na promocji podręcznika w Kaszubskim LO w Brusach.

się roz wi jać, mu si iść w świat. Za ta czać co raz dal -
sze krę gi. Wzbo ga cać słow nic two, na zy wać no -
we rze czy. Ję zyk idzie z czło wie kiem w świat.
Ka szu bi w Ka na dzie, Bra zy lii i gdzie kol wiek, po -
win ni umieć my śleć i na zy wać no wą ota cza ją cą
ich rze czy wi stość w swo im ję zy ku.

I tom za ta cza pierw szy krąg w przy bli ża niu
ję zy ka i kul tu ry ka szub skiej ogar nia jąc i zgłę bia -
jąc ta kie za gad nie nia:
Sło wo/imię, dom, ro dzi na, wsie i mia sta Ka szub,
Ka szu by/Po mo rze, Dro ga, lu dzie/go spo da -
rze/ry ba cy, czas świę ty, mło dzi.

II tom za ta cza szer szy krąg. Au to rzy pi szą „w
II dzélu ùczbòwni ka (…) mdzemë wa nożëlë kąsk
da li”:
Mo rze, las, Gryf Po mor ski, Pi sa ni ca/Szpę gaw ska,
Dia bły/de mo ny, ob rzę dy, mo dli twa/Ka szub ska
Kró lo wa, Bli scy: Sło wiń cy, Ko cie wia cy, Kraj nia cy.

Cho ciaż uczy my się ję zy ków ob cych, by iść
w świat, to nie za po mnij my, że idzie my też tam
z na szym ję zy kiem oj czy stym, któ ry wy nie śli śmy
z do mu. Mo że się oka zać, że zdo bę dzie my pra -
cę i po wa ża nie tam w świe cie, nie dla te go, że
umie my się po ro zu mieć w ich ję zy ku, ale dla te -
go, że zna my swój wła sny le piej niż każ dy in ny.

Jô w kaszëbsczi, kaszëbskô w swie ce. IV etap
edu ka cyj ny, ZG ZKP, cz.1 Gdańsk 2012, cz. 2,
Gdańsk 2014, red. Fe li cja Ba ska -Bo rzysz kow -
ska, Woj ciech Myszk.
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7. 03. 2014 Nagroda dla ZTN - Chojnickie Oskary

11. 04. 2014 XI Zaborski Konkurs Ekologiczny o
Złote Kocanki Piaskowe

we współpracy z Kaszubskim LO,
ZPK

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 w piątek, 7 marca 2014r. w Chojnickim Domu Kultury.
Gospodarzami jubileuszowej gali byli Roman Guzelak i Mariusz Paluch. Dodatkową atrakcję
spotkania stanowił występ Mai Piwońskiej i Andrzeja Janeczka czyli 3 Oddechu Kaczuchy.

Organizatorzy przygotowali materiały konkursowe, dyplomy, nagrody dla wszystkich 35
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 13 szkół ze Słupska, Chojnic, Tucholi,
Czerska, Dziemian i Brus. Zwyciężyli: 
1 Monika Narloch LO w Czersku 
2 Michał Narloch Technikum Leśne w Tucholi
3 Katarzyna Szkutnik II LO w Słupsku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014*

2014 Zaborskie Biuro Porad

Obywatelskich

Działalność statutowa 

stowarzyszenia

Od października 2009 roku Zaborskie Towarzystwo
Naukowe w partnerstwie ze Związkiem Biur Porad
Obywatelskich w Warszawie prowadzi Zaborskie Biuro
Porad Obywatelskich w Brusach. Każdy może tam bez
względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie, status
majątkowy, miejsce zamieszkania uzyskać bezpłatną,

rzetelną, wyczerpującą poradę lub informację obywatelską. 
Gmina Brusy zapewniła lokal o odpowiednim standardzie, a Związek Biur Porad Obywatelskich

szkolenia, staże, dostęp do sieci poradniczej. Zaborskie Biuro Porad Obywatelskich
uzyskuje najwyższe oceny jakościowe swoich porad-oceniane przez prawników Związku Biur Porad
Obywatelskich. Do września 2014 roku organizacja nie otrzymała żadnych środków na prowadzenie
Biura. W związku z powyższym, Biuro pracowało w pełni wolontarystycznie i ograniczono liczbę
godzin otwarcia Biura.
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Mistrz systematyki: Katarzyna Szkutnik II LO w Słupsku
Wicemistrz systematyki: Magdalena Majer II LO w Chojnicach

Oceniało jury w składzie: Justyna Rymon Lipińska (ZPK), Piotr Chybowski (Nadl. Rytel), 
Maria Chybowska (PN „Bory Tucholskie”), Krzysztof Zabrocki (ZTN).  W międzyczasie wykład dla
uczestników pt. „Dzikie rośliny użytkowe”
przedstawił Zbigniew Gierszewski (ZTN). 

Jak zwykle nie zabrakło sponsorów
nagród tematycznie związanych z
konkursem: 
Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
Zaborski Park Krajobrazowy,
Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, 
Park Narodowy „Bory Tucholskie”,
Nadleśnictwo Rytel, 
Nadleśnictwo Przymuszewo,
Nadleśnictwo Osusznica, 
Nadleśnictwo Czersk.

W plenerze udział wzięło łącznie 14 artystów. W warsztatach plastycznych uczestniczyło 20 dzieci
i młodzieży z Męcikała i Brus. Dzieci i młodzież samodzielnie wykonały pracę plastyczną pt. Malujemy
w plenerze otaczającą przyrodę.

Wystawa poplenerowa opatrzona katalogami wystawy odbyła się w Galerii Oczko w Męcikale
09.08.2014-31.10.2014 oraz w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
listopad-grudzień 2014. W Chojnicach wystawa odbędzie się w marcu 2015.

31. 05. 2014 I Powiatowy Konkurs Krajoznawczy dla uczniów klas trzecich gimnazjów
"Znam swoją małą ojczyznę"

01. 08. 2014
- 10. 08. 2014

Plener Męcikał 2014 Konkurs grantowy
Gmina Brusy

Konkurs powiatowy odbył się 31 maja 2014r. (sobota) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 im. TOW "Gryf Pomorski" w Chojnicach.

Organizatorami konkursu dla uczniów klas III gimnazjów z terenu powiatu chojnickiego byli:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach, Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Zaborski
Park Krajobrazowy oraz Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
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Zadanie publiczne zakładało zorganizowanie przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe razem z
Galerią Oczko w Męcikale trzydniowych warsztatów plastycznych w dniach od 2 sierpnia do 4
sierpnia 2014 r.

Organizatorzy otrzymali wsparcie w zakresie doposażenia rzeczowego/materiałowego
projektu. Zakupili materiały plastyczne do dyspozycji uczestników warsztatów, a także poczęstunek
na ognisko i warsztaty dla uczestników warsztatów.

Konieczność realizacji zadania wynikała z potrzeby propagowania alternatywnych form
spędzania wolnego czasu. Edukacja kulturalna i ekologiczna to konieczność naszych czasów.
Przedsięwzięcie zakładało edukację kulturalną mieszkańców poprzez umożliwienie im kontaktu ze
sztukami plastycznymi. Mieszkańcy biorący udział w warsztatach mieli okazję poznać zakulisowe
tajniki sztuk artystycznych z różnych regionów kraju oraz zintegrować się z artystami plastykami.

02. 08. 2014
- 04. 08.2014

Warsztaty plastyczne Konkurs grantowy
Powiat Chojnicki

Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we, wspól nie z part ne ra mi, uru cho mi ło dla spo łecz no ści po łu -
dnio wych Ka szub bez płat ne po rad nic two oby wa tel skie, praw ne i me dia cje w ra mach pro jek tu „Ka -
szu by bli żej pra wa” re ali zo wa ne go z pro gra mu Oby wa te le dla De mo kra cji, fi nan so wa ne go z
Fun du szy EOG.
Biu ro Po rad Oby wa tel skich jest pro wa dzo ne przez Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we z Brus zgod -
nie z za sa da mi: bez płat no ści, po uf no ści, bez stron no ści, nie za leż no ści, sa mo dziel no ści klien ta, otwar -
to ści, ak tu al no ści i rze tel no ści in for ma cji.

Part ne ra mi w pro jek cie są:
Gmi na Bru sy, Gmi na Choj ni ce, Gmi na Dzie mia ny, Gmi na Ko na rzy ny, Gmi na Lip ni ca, Lu cy na Bo rzysz -
kow ska Psy cho lo gicz ne Stu dium Po mo cy i Roz wo ju.
Gmi ny za pew ni ły bez płat ne ko rzy sta nie z lo ka li na po trze by pro jek tu i wnio sły część tzw. wkła du
wła sne go fi nan so we go do pro jek tu – łącz nie 10 000 zł.

1. 09. 2014
– 29. 04. 2016

Bezpłatne porady obywatelskie, prawne, mediacje Fundusze EOG

Organizatorem konkursu było Zaborskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy Gminy Brusy,
Centrum Kultury i Biblioteki, Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach.
Była to już II edycja. Przedsięwzięcie to pozwala na gromadzenie dokumentacji fotograficznej,
współczesnej i dawnej, prezentującej dorobek i historię społeczności lokalnej i walorów
przyrodniczych Ziemi Zaborskiej. Łącznie w tym roku 24 uczestników nadesłało około 170
fotografii podzielonych na trzy kategorie: Aktywna młodzież na Zaborach, Stara fotografia, 
Fotografia przyrodnicza i kulturowa. 
Rozstrzygnięcie nastąpiło w sobotę, 22 listopada 2014r.,w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

22. 11. 2014 Konkurs fotograficzny „Ziemia Zaborska – miejsca,
zdarzenia, ludzie dawniej i dziś” - II edycja Fundusze EOG
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Kategoria I - Aktywna młodzież na Zaborach - dokumentacja działań grup szkolnych,
pozaszkolnych, wolontariatu, itp.
I miejsce - Agnieszka Kurkowska „Festyn”
II miejsce - Joanna Mankiewicz
„Warsztaty plastyczne podczas pleneru”
III miejsce - Anna Pilacka
„Prawie jak breakdance”

Kategoria II - Stara fotografia – 
rodzinna i historyczna XIX, XX wieku
związana z Zaborami.
I miejsce - Ryszard Szamocki

Kategoria III - Fotografia przyrodnicza i kulturowa – obszar Ziemi Zaborskiej.
I miejsce - Sandra Leszczyńska  „Kościół w Brusach nocą”,
II miejsce - Anna Mejer „Słońce-gwiazda”   - Marcin Piekarski  „Nocny parking",
III miejsce - Joanna Mankiewicz  „Zwierzęta mojego gospodarstwa.”

Wszystkie zdjęcia do obejrzenia na stronie: www.ztn.com.pl

2014 Biuletyn społeczno-kulturalny
„Ziemia Zaborska” nr 7

Biuletyn naukowo-społeczno-kulturalnego „Ziemia
Zaborska” ukazuje się od 2008 roku. Ma charakter
informatora szeroko omawiającego walory przyrodnicze,
kulturowe i historyczne Ziemi Zaborskiej. 

2014 Przewodnik Szlak literacki
im. Anny Łajming

Czarno-żółty szlak literacki im. Anny Łajming,
oznakowany tak w nawiązaniu do barw kaszubskich, ma swój
początek w Brusach, stolicy Ziemi Zaborskiej. Wytyczony został
przez najpiękniejsze zakątki Zaborów, krainy na południu
Kaszub. Biegnie przez rozległe bory, wzdłuż dolin rzecznych,
okrąża liczne tu jeziora. 
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13.12.2014 VIII  Konkurs Ornitologiczny
o Kulika Wielkiego 

we współpracy z Kaszubskim LO,
ZPK

13 grudnia 2014 roku w Kaszubskim LO odbył się już 9 konkurs ornitologiczny o Kulika Wielkiego.
Uczestniczyło tym razem 20 uczniów z gimnazjów i liceów z Brus i Czerska.

Zwyciężyła Monika Narloch w LO w Czersku, drugie miejsce zajęła Anna Majer z Gimnazjum w
Brusach, a trzecie Robert Kloskowski także z Bruskiego gimnazjum.

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY
W dniach 22-24 maja 2015 roku w Sominach, odbyły się warsztaty dla młodzieży ze szkół

średnich pt. "Młodzież bliżej prawa", zrealizowane w ramach projektu "Kaszuby bliżej
prawa", realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego Funduszy
EOG. Udzielając porad osobom dorosłym zauważono, że istnieje potrzeba wyjaśnienia również
młodym ludziom niektórych zagadnień prawnych.

Uczniowie dowiedzieli się „Co to jest organizacja pozarządowa?” - na przykładzie Zaborskiego
Towarzystwa Naukowego. Odbyły się warsztaty na temat przemocy w Internecie -  Przytul
hejtera,  prowadzone przez Panią Monikę Kuchta. Pani Lucyna Borzyszkowska przedstawiła
pozasądowe metody rozstrzygania sporów -  Mediacje – nowy sposób rozwiązywania
konfliktów.  Powiatowy Rzecznik Konsumenta z Bytowa, Pani Izabela Metel, wyjaśniła młodym
ludziom, jak dokonywać zakupów w Internecie i na odległość, aby nie mieć później kłopotów. Maria
Wierzbowska z GOPS-u w Chojnicach poprowadziła warsztat – GOPS – w czym może pomóc?
Odbyła się również ciekawa prelekcja i zajęcia terenowe z geocachingu – nowej gry terenowo-
internetowej. Członkowie ZTN-u przedstawili prezentację z pobytu w Nepalu tuż przed trzęsieniem
ziemi, pokazali zdjęcia po trzęsieniu ziemi i opowiedzieli, jak zorganizować fascynującą podróż
zagraniczną za niewielkie pieniądze. Młodzież przekonała się również, dlaczego warto udzielać się
jako wolontariusz.

Na zakończenie warsztatów każdy otrzymał "ściągę" i całą masę broszur, ulotek, poradników,
aby wiedział, gdzie można zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach. 
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Sprostowanie 
do art. Antoniego Ciemińskiego Organy samorządowe w czasach Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej z biuletynu nr 7/2014

Jest na str. 54.

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 (mieszka w Osowie), 

10. Jadwiga Trzebiatowska

Uwagi wniosła Pani Maria Szczedrowiak, która rozpoznała na zdjęciu ojca Franciszka (nie Józefa)
Studzińskiego, który był inspektorem wydziału prawnego PRN, nie był nigdy przewodniczącym
ZBOWiD w Karsinie, później był naczelnikiem GRN w Karsinie

Od redakcji:
Publikujemy zdjęcie w powiększeniu i apelujemy do tych, którym postaci na nim przedstawione się
kojarzą o informację. Wiele jest nie rozpoznanych. Może bezpowrotnie umknęła pamięć o ludziach
kolejnym pokoleniom, ale może krewni, bliscy, znajomi zachowali o nich pamięć… Czas ucieka….
ZTN prosi o kontakt  i informację.
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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. W 2016 roku ZTN
będzie prowadzić kilkanaście punktów porad w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
np. Brusy, Toruń, Słupsk i wiele innych miejscowości.

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. 

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 Chojnickiej 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






