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Zbi gniew Gier szew ski 

Jan Kar now ski
- czło wiek w dro dze

Jô bëm le no chcôł, 
żebë two ji mòwë, 
Co jã Pón Bóg dôł, 

Nie przëkrëłë grobë.

Uro dzo ny w 1886 ro ku zmarł w 1939. Sto -
sun ko wo krót kie ży cie Kar now skie go wy peł nio -
ne by ło wszech stron ną ak tyw no ścią w ży ciu
za wo do wym, służ bie pu blicz nej, dzia łal no ści
spo łecz nej, pra cy pi sar skiej i wy sił kiem in te lek -
tu al nym.

Nie wąt pli wy ta lent or ga ni za cyj ny, ła twość
zjed ny wa nia so bie lu dzi, ko mu ni ka tyw ność
w pro mo wa niu idei, wy trwa łość w wcie la niu ich
w ży cie spra wi ły, że od ci snął wy raź ny ślad w ży -
ciu spo łecz nym i po li tycz nym pierw szych de kad
XX wie ku na Ka szu bach i Po mo rzu.

Na tu ra re flek syj na, ta lent pi sar ski, wraż li -
wość po etyc ka z za mi ło wa niem do ję zy ka
i hi sto rii Ka szu bów, z od czu ciem pięk na ka szub -
skie go kra jo bra zu zro dzi ły dzie ło, któ re nie tyl ko
wpły nę ło na współ cze sne mu eli ty Po mo rza,
ale tak że na stęp ne po ko le nia.

Do świad czył re pre syj no ści ostat nich lat
za bo ru pru skie go, tru dów I woj ny świa to wej,
en tu zja zmu i roz cza ro wań pierw szych lat nie -
pod le gło ści, za wzię to ści i ja ło wo ści spo rów
po li tycz nych i ide olo gicz nych dwu dzie sto le cia
mię dzy wo jen ne go i za pew ne miał na ko niec
świa do mość, że za czy na ją ca się dru ga woj na
bę dzie to tal na.

Stu dia teo lo gicz ne, praw ni cze, ak tyw ność
w licz nych sto wa rzy sze niach i ini cja ty wach spo -
łecz nych, przy jaź nie z czo ło wy mi dzia ła cza mi i
twór ca mi ka szub ski mi ukształ to wa ły czło wie ka
wraż li we go, świa do me go pro ce su hi sto rycz ne -
go, czło wie ka, w któ ry po świę cił się ak tyw no ści
pi sar skiej i or ga ni za cyj nej dla kwe stii ka szub -
skiej.

Je że li wy zna cza my so bie ży cio wy cel to ten
cel wy ty cza nam ży cio wą dro gę. To dro ga roz -
wo ju, re ali za cji swo jej po ten cjal no ści, dro ga
ży cia. Re flek syj ne po dej ście do ży cia spra wia, że
idąc tą dro gą co rusz oglą da my się za sie bie,
wy pa tru je my da li, a cza sem roz glą da my się na
bo ki. Po pro stu prze ży wa my świa do mie każ dy
jej od ci nek, a od cza su do cza su ca łość z już osią -
gnię tej per spek ty wy.

Dro ga ży cio wa to trud i mo zół. Idą ce go
prę dzej czy póź niej dro ga zmo rzy, sta nie się
utru dzo ny. I wresz cie dro ga do bie gnie koń ca.
Stał się Jan z Czar no wa czło wie kiem dro gi w po -
trój nym sen sie:
- ja ko ide olog ru chu mło do ka szub skie go

wi dział swo ją ak tyw ność ja ko pro ces
od twa rza nia w Ka szu bach ich 
sa mo świa do mo ści,

- ja ko współ or ga ni za tor ży cia elit ka szub skich
kie ro wał swe kro ki do lu dzi prze ję tych tą
sa mą ideą,

- ja ko po eta i hi sto ryk or ga ni zo wał wy pra wy 
do miejsc pa mię ci na ro do wej, do miejsc 
przy ro dy, któ re wy twa rza ją na strój.
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Cho dze nie sprzy ja my śle niu. Sta ro żyt na
szko ła pe ry pa te tyc ka swo ją na zwę wy wo dzi
z spo so bu pro wa dze nia wy kła dów i dys put. Spa -
ce ry po ogro do wych ścież kach, le śnych duk -
tach, pie szych szla kach sprzy ja re flek sji,
kon tem pla cji, a w kon fron ta cji z to wa rzy szem
po dró ży ży wio ne dys ku sji ogra ni czo nej tyl ko
oko licz no ścia mi przy ro dy i cza sem. A że cza su
po trze ba, to po win ny być to eska pa dy pie sze
lub co naj wy żej ro we ro we.

Jan Kar now ski miał za mi ło wa nie do pie -
szych wy cie czek, pew nie wy wie dzio ne z lat
dzie ciń stwa, kie dy to z ro dzin ne go Czar no wa
do cho dził do szko ły w Bru sach. Mi jał sa dy, mi jał
łą ki, a w mło dej gło wie kłę bi ły się my śli.

Pôrã lëstków, pôrã kwiôtków
Z naszëch łą ków, z naszëch

sôdków
Jô żem związôł w grónkò

prosté… 
Mòże ze lskò, mòże òstë 

Wkradłë sã tu po kry jomkù, 
Przëjim ra zem je w tim wión ku.

Të je znôsz, jô wiém, te
kwiôtczi; 

To są wszëtkò two je dzôtczi, 
Co tu rosłë w na szim słónkù. 

A jak ze lska sã tu stałë? 
Nie wiém… Wierã Muzë spałë.

W swo jej „Mo jej dro dze ka szub skiej”
Kar now ski wra ca do po dróż ni czych pa sji
po dróż ni czych, do umi ło wa nia dro gi w ka szub -
skim pej za żu:
Jesz cze ja ko gim na zja li sta choj nic ki od by łem
w wiel kich fe riach 1905 wy ciecz kę pie szą ra zem
z mym ko le gą Cza piew skim do środ ko wych
Ka szub. Po szli śmy pie szo z Czar no wa pro sto do
Przy tar ni nad Wdzydz kim Je zio rem, a stąd wzdłuż
le we go brze gu je zio ra do Prze ręb skiej Hu ty, gdzie
no co wa li śmy, stąd da lej przez Waw rzy no wo
(Lo renc) do Ko ście rzy ny. Wów czas nie zdo ła li śmy
wchło nąć ob ra zu je zio ra, prze ra ża ło mnie swym

ogro mem i swą dzi ko ścią, ale wra że nie zo sta ło.
(MDK, s. 70-71)
(…) po zjeź dzie ko ścier skim [1910 r.], przy je chał dr
[Maj kow ski] w go ści nę do swo je go krew ne go
Mak sy mi lia na Wy soc kie go w Cza pie wi cach.
Od wie dza li śmy się na wza jem i urzą dza li śmy
wspól ne wy ciecz ki po ca łej na szej Zie mi Za bor -
skiej. Te wy ciecz ki na le żą rów nież do naj pięk niej -
szych chwil mo jej mło do ści. Wten czas do pie ro
na bra łem zro zu mie nia dla szorst kiej pięk no ści
na szych pust ko wi, kniei, wrzo so wisk, dla so sen wi -
chrem po szar pa nych, ja łow ców ko rzo wa tych itd.
Kra jo braz za czął do mnie prze ma wiać, zna la złem
dro gę po wrot ną do przy ro dy i za czą łem się zle wać
z jej du szą. Ka szub skość kra jo bra zu i jej oświe tle -

nie hi sto rycz ne wy -
wo ła ły u mnie
pierw sze wra że nie
ar ty stycz ne.
(MDK, s. 79).

Nie przy pad kiem po
la tach ode zwa ła się
or ga ni za cyj na na tu ra
Kar now skie go. Moż -
na go chy ba uznać
za jed ne go z pre kur -
so rów kra jo znaw -
stwa i tu ry sty ki na
Po mo rzu.
Udzie lał się ak tyw nie
w po wsta łym w 1922
ro ku od dzia le to ruń -
skim Pol skie go To -

wa rzy stwa Kra jo znaw cze go. Współ two rzył w
1934 ro ku To wa rzy stwo Mi ło śni ków Choj nic
i oko lic. O te ma ty ce re gio nal nej pi sał w mie -
sięcz ni ku „Za bo ry” obok m.in. Ju lia na Rydz kow -
skie go.

Za le ca na li te ra tu ra:
Jan Kar now ski, Mo ja dro ga ka szub ska, opra co wa nie,
wstęp i przy pi sy J. Bo rzysz kow ski, ZKP, Gdańsk 1981.

Ce za ry Ob racht -Pron dzyń ski, Jan Kar now ski (1886 - 1939).
Pi sarz, po li tyk i ka szub sko -po mor ski dzia łacz re gio nal ny,
In sty tut Ka szub ski, Gdańsk 1999.

Jó zef Bo rzysz kow ski, Ce za ry Ob racht -Pron dzyń ski, 
Mło do ka szu bi, Szki ce bio gra ficz ne,
In sty tut Ka szub ski, ZKP, Gdańsk 2012



• 2016 • Ziemia Zaborska • 6

Ka zi mierz Ja ru szew ski 

Choj ni ce w ży ciu
i twór czo ści

Ja na Kar now skie go
W ma ju br. mi nę ła 130. rocz ni ca uro dzin

Ja na Kar now skie go, fi lo ma ty choj nic kie go, po -
ety, pro za ika i dra ma tur ga, hi sto ry ka i kry ty ka
li te ra tu ry ka szub skiej, ba da cza dzie jów Po mo -
rza, teo re ty ka ru chu mło do ka szub skie go.

Kar now ski przy szedł na świat w Czar no wie
ko ło Brus, na po łu dniu Ka szub. Ro dzi ce przy szłe -
go po ety, Jan i An na z Wnu ków -Li piń skich,
po sia da li spo rych roz mia rów go spo dar stwo
gbur skie, ale też licz ną gro mad kę dzie ci. Naj star -
szy z nich, Jan, dzię ki ma te rial ne mu wspar ciu ko -
cha ją cych ro dzi ców i To wa rzy stwa Po mo cy
Na uko wej dla Mło dzie ży Prus Za chod nich (z sie -
dzi bą w Chełm nie) naj pierw uczęsz czał do pro -
gim na zjum Col le gium Ma ria num w Pel pli nie, a
na stęp nie uczył się w słyn nym na Po mo rzu gim -
na zjum choj nic kim, w któ rym kie ro wał (1905-
1906) sto wa rzy sze niem fi lo mac kim „Mic kie wicz”.
Au to ra „Pa na Ta de usza” da rzył, po dob nie jak
Cey no wa, szcze gól nym kul tem. W „Mo jej dro dze
ka szub skiej” la tom gim na zjal nym po świę ca jed -
nak nie wie le miej sca, kon cen tru jąc się na kil ku
wy ciecz kach z ko le ga mi po Ka szu bach. Po zło -
że niu w 1907 ro ku eg za mi nu ma tu ral ne go, pod -
jął Ka szu ba z Czar no wa stu dia teo lo gicz ne w
Se mi na rium Du chow nym w Pel pli nie. Ry chło,
w 1908 ro ku, za ło żył Ko ło Ka szu bo lo gów, zrze -
sza ją ce pol skich kle ry ków za in te re so wa nych
dzie ja mi zie mi ka szub skiej. Już w cza sie po by tu
w pel pliń skim se mi na rium po cią ga ły mło de go
stu den ta ba da nia ję zy ka, li te ra tu ry i folk lo ru Ka -
szub, pró bo wał on rów nież swych moż li wo ści
li te rac kich. Stu dio wał w se mi na rium teo lo gię,
ale nie przy jął świę ceń ka płań skich.

W ro ku 1910 wy dał, pod pseu do ni mem li te -
rac kim Wôś Bu dzysz, de biu tanc ki zbiór po ezji
li rycz nych w ję zy ku ka szub skim „Nôwotnë
spiewë”, któ rych ryt mi ka opie ra ła się na ro dzi -
mej ak cen tu acji. Póź niej prze niósł się do uni wer -
sy tec kie go Wro cła wia, gdzie ukoń czył stu dia

praw ni cze (1913). Na stęp nie od był rocz ną służ -
bę woj sko wą w To ru niu, a po wy bu chu I woj ny
świa to wej wcie lo ny zo stał do ar mii pru skiej.
Ran ny na fron cie wschod nim w 1916 ro ku, do
koń ca woj ny le czył ob ra że nia w kil ku woj sko -
wych szpi ta lach, m. in. w Po zna niu.

W gro dzie Prze my sła wa za sta ło rów nież
Kar now skie go po wsta nie wiel ko pol skie, brał
w nim czyn ny udział ja ko ofi cer są do wy. W nie -
pod le głej Pol sce wstą pił do służ by pań stwo wej;
przez krót ki okres był ko men dan tem po li cji w
wo je wódz twie po mor skim. Po tem prze niósł się
do są dow nic twa cy wil ne go i do ad wo ka tu ry.
Za trud nio ny był w Są dzie Grodz kim w Czer sku
i w Są dzie Okrę go wym w To ru niu tu dzież re da -
go wał do da tek na uko wo -li te rac ki „Sło wa Po -
mor skie go” pod ty tu łem „Me stwin” oraz
ak tyw nie uczest ni czył w pra cach wie lu sto wa -
rzy szeń, np. cie szą ce go się ogrom nym sza cun -
kiem Po mo rzan  -To wa rzy stwa Na uko we go w
To ru niu. W ro ku 1927 Jan Kar now ski tra fił do
Choj nic. Gdzie przez okres dzie się ciu lat pra co -
wał w tu tej szym Są dzie Okrę go wym.

Po przej ściu na eme ry tu rę w 1937 ro ku za -
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miesz kał u sio stry w Krost ko wie, w po wie cie wy rzy skim. Dru gie go paź dzier ni ka 1939 ro ku zmarł
w szpi ta lu w Wy rzy sku, po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu w Krost ko wie. W grud niu 1947 ro ku, zgod -
nie z ostat nią wo lą Zmar łe go, prze nie sio no je go zwło ki do za bor skiej sto li cy i uro czy ście zło żo no
do gro bow ca na te re nie bru skiej ne kro po lii.

Jan Kar now ski na le żał do wiel kiej trój cy Mło do ka szu bów, obok dok to ra Alek san dra Maj kow -
skie go, któ re go był naj bliż szym współ pra cow ni kiem, i księ dza dok to ra Le ona Hey ke go. Mło do ka -
szu bi, kon ty nu ato rzy my śli i dzie ła Flo ria na Cey no wy, bu dzi cie la ży cia na ro do we go na Ka szu bach,
pra gnę li roz bu dzić wśród spo łecz no ści ka szub skiej pol skie po czu cie na ro do we. Opar te na pier -
wiast kach ro dzi mej, po mor skiej kul tu ry i - co god ne pod kre śle nia - uwzględ nia ją ce rów no upraw -
nie nie mo wy ka szub skiej z pol skim ję zy kiem li te rac kim. Wiel ki Czło wiek z ma łe go Czar no wa był
za tem rzecz ni kiem za cho wa nia „szcze po wo ści po mor skiej” ja ko re zer wu aru sił wi tal nych i źró dła
war to ści kul tu ro wych.

Kar now ski współ pra co wał z wie lo ma cza so pi sma mi pro pa gu ją cy mi ideę roz wo ju kul tu ry re gio -
nal nej w ści słym związ ku z kul tu rą ogól no pol ską, np. z „Gry fem”, „Te ką Po mor ską”, „Ka szu ba mi” (do -
dat kiem do „Ga ze ty Kar tu skiej” ) czy też z wy da wa ny mi w Choj ni cach „Za bo ra mi”. Na pi sał wie le do
dziś ce nio nych ar ty ku łów na uko wych i utwo rów li te rac kich, np. „Udział Po mo rza w wal kach Pol ski
o nie pod le głość”, „Za pis Me stwi na”, „Ka szu bi pod Wied niem” czy „Mo ja dro ga ka szub ska”.

Po stać spad ko bier cy Me stwi na i su mie nia re gio na li zmu ka szub skie go, jak nie rzad ko na zy wa no
Ja na Kar now skie go, wciąż ży wa jest wśród miesz kań ców Choj nic. Kar now ski uro dził się na zie mi za -
bor skiej, był uczniem gim na zjum choj nic kie go, współ two rzył w nim ruch fi lo mac ki (ko ło „Mic kie -
wicz”), w la tach 1927-1937 był sę dzią okrę go wym w Choj ni cach (miesz kał przy uli cy Młyń skiej,
w po bli żu są du). Prze by wa jąc w Choj ni cach, był ce nio nym ani ma to rem ży cia kul tu ral ne go i ru chu
umy sło we go: pu bli ko wał ar ty ku ły i tek sty przy czyn kar skie w „Za bo rach”, uczest ni czył w pra cach
To wa rzy stwa Mi ło śni ków Choj nic i Oko li cy oraz te re no we go od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa
Kra jo znaw cze go.

Choj ni cza nie pa mię ta ją o za słu gach Ja na Kar now skie go w kształ to wa niu kul tu ry i na uki po mor -
skiej, do ce nia ją tak że je go udział w roz wo ju ży cia umy sło we go mia sta z tu rem w her bie. Jan Kar -
now ski zo stał w 1987 ro ku pa tro nem Szko ły Pod sta wo wej nr 7 w Choj ni cach, je go imię no si też
jed na z ulic - bocz na od ul. By tow skiej. W gma chu są du zo ba czyć mo że my pa miąt ko wą ta bli cę po -
świę co ną sę dzie mu - po ecie. Na po mni ku Flo ria na Cey no wy zlo ka li zo wa nym przy choj nic kim Schro -
ni sku dla nie let nich wid nie je dwu wiersz pió ra Wôsia Bu dzy sza:

„Jô jem Ka szub dôwnym ro dem,
Ód dzys swój sczi za cznã spiéw !”
(„Roz mysz la nié Ce nowë”, frag ment)

Kar now ski zwią za ny był rów nież z ru chem kra jo znaw czym. Je den z pod choj nic kich szla ków tu -
ry stycz nych łą czy się z je go imie niem: kil ku ki lo me tro wa, nie zbyt uciąż li wa na wet dla „nie dziel nych”
wę drow ców tra sa wie dzie z Cha rzy ków przez Sta ry Młyn do Choj ni czek.
A z Choj nic war to wy brać się do sto li cy Za bo rów  Brus (gro bo wiec Kar now skie go na bru skim cmen -
ta rzu oraz wznie sio ny ku czci au to ra „Za pi su Me stwi na” im po nu ją cych roz mia rów po mnik) i ro do -
wej miej sco wo ści Kar now skich - Czar no wa.

Re asu mu jąc: Kar now ski szcze gól nie zwią za ny był z Choj ni ca mi w la tach gim na zjal nych (1904-
1907) oraz w okre sie spra wo wa nia urzę du sę dzie go są du okrę go we go (10 lat: 1927-1937). Dla mia -
sta za słu żył się na ni wie pra cy kul tu ral nej i spo łecz nej. Był m.in. pre ze sem od dzia łu Pol skie go
To wa rzy stwa Kra jo znaw cze go, wi ce pre ze sem To wa rzy stwa Mi ło śni ków Choj nic i Oko li cy, współ za -
ło ży cie lem „Za bo rów”, w któ rych po miesz czo no wie le je go przy czyn ków i ar ty ku łów. Po wy jeź dzie
z Choj nic czę sto wra cał do na sze go mia sta, np. w 1938 r. uczest ni czył ja ko czło nek ho no ro wy
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Ju sty na Na rloch

40-lat mi nę ło …
Li ceum w Bru sach ist nie je 25 lat. Skąd wiec ten ty tuł? Tak mo gą o so bie po wie dzieć pierw si

ucznio wie tej szko ły. Trud no uwie rzyć, że zna ny z fil mo we go prze bo ju Je rze go Gru zy ty tu ło wy „czter -
dzie sto la tek” jest w wie ku pierw szych uczniów KLO. W 1991 r. mie li oni po 15/16 lat - dziś to do ro -
śli lu dzie, dla któ rych czte ro let ni etap na uki w KLO był co naj mniej istot nym ele men tem ich ży cia.
Pierw si ucznio wie tej szko ły przy by li do nas z Brus i oko li cy. By ły to miej sco wo ści: Płę sno,
Dzie mia ny,  Za le sie,  Ma łe Gli sno,  Ka lisz,  Czycz ko wy,  Żab no,  Hu ta,  Cza pie wi ce,  Głów cze wi ce,
Bro da,  Ra duń,  Lub nia,  Mę ci kał,  Ko so bu dy,  Wie le,  Or lik,  Lamk,  Choj ni ce.

Ży cie szko ły do ku men to wa ły od pierw szych dni kro ni ki kla so we, „Ga ze ta Szkol na” i Kro ni ka KLO.
To z niej wła śnie po cho dzi okre śle nie ce lu edu ka cyj ne go, ja kim by ło wy peł nia nie ma rze nia Ja na
Kar now skie go po przez: od wie dza nie miejsc ze śla da mi naj star sze go osad nic twa na na szym te re -
nie, zwie dza nie miejsc pa mię ci (w tym za byt ków kul tu ry oraz miejsc mar ty ro lo gii), za po zna nie ze
współ cze snym ob ra zem Ka szub. Słu ży ły te mu wzbo ga co ne o tre ści re gio nal ne lek cje, za ję cia ję zy -
ka i kul tu ry ka szub skiej, wy ciecz ki i spo tka nia z twór ca mi oraz ba da cza mi na szej zie mi.

w ob cho dach 550-le cia Brac twa Kur ko we go. Pro ble ma ty ce choj nic kiej (głów nie gim na zjal nej) po -
świę cił rów nież sze reg pu bli ka cji w róż nych pe rio dy kach, m.in. „Mic kie wicz” - ko ło fi lo ma tów w Choj -
ni cach”, „Pol scy pro fe so ro wie gim na zjum choj nic kie go w okre sie za bo ru”, „Bi twa pod Choj ni ca mi w
naj now szym oświe tle niu”,  „Gim na zjum choj nic kie a ka szubsz czy zna”,  „Z pre hi sto rii po wia tu choj -
nic kie go”. Kar now ski pod kre ślał sil ne wów czas związ ki mia sta z Ka szu ba mi. W „Mo jej dro dze ka -
szub skiej” na pi sał: Pod wzglę dem ka szubsz czy zny był po byt mój w Choj ni cach ko rzyst ny i pro duk tyw ny.
Ze tkną łem się po dłu go let niej prze rwie znów bez po śred nio z lud no ścią ka szub ską, mia łem moż ność
wni ka nia w jej du szę, co do pro wa dzi ło do co raz więk sze go ze spo le nia wła sne go „ja” z tą du szą lu du.
Z za wo du i wy kształ ce nia praw nik, z za mi ło wa nia hi sto ryk i re gio na li sta. Piew ca zie mi ka szub skiej
i po mor skiej. Znajdź my choć chwi lę, aby po chy lić się nad je go mo gi łą …

Rok 1991. Tak sie zaczynało ...
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Kim by li Ci, któ rzy ja ko pierw si prze stą pi li pro gi szko ły? W pierw szym ro ku by ły to dwie kla sy,
któ rych wy cho waw ca mi zo sta li p. Ju sty na Na rloch i p. To masz Ro ga la. Kla sa Ia li czy ła 30 uczniów,
kla sa Ib - 32. Ci mło dzi lu dzie mie li za so bą zda ne eg za mi ny a ich si łą by ła cie ka wość świa ta i go to -
wość spro sta nia wy zwa niom, ja kie sta wia ła przed ni mi nie zna na (pierw sza te go ty pu w Pol sce) szko -
ła. Dziś z uśmie chem wspo mi na my tzw. „szkol ne pa ry”, któ re wkrót ce po ja wi ły się wśród mło dzie ży.
Z cza sem oka za ło się, że i nie jed no mał żeń stwo re kru tu je się spo śród uczniów KLO.

Już w pierw szych ty go dniach ro ku szkol ne go 1991/92 za ini cjo wa ła swo ją dzia łal ność „Ga ze ta
Mło dych”. Stop ka re dak cyj na wśród pi szą cych wy mie nia m.in. Ro ma nę Bru ską, An nę Ziółt kow ską,
Ma rze nę Gier szew ską, Łu ka sza Ku jaw skie go. Re dak to rzy „GM” uczest ni czy li w wy da rze niach szkol -
nych i po zasz kol nych, któ re od by wa ły się z udzia łem uczniów. Na stro nach ga zet ki znaj do wa ły się
tak że re cen zje wy da rzeń kul tu ral nych i za pro sze nia do udzia łu w pre lek cjach, przed sta wie niach,
wy sta wach i pro jek cjach fil mo wych. W pierw szym nu me rze szkol ne go or ga nu zna lazł się frag ment:

„Uf… Na resz cie je stem. Dzia łam już dwa mie sią ce. Acha! Za po mnia łem się przed sta wić. Na zy -
wam się Ka szub skie Li ceum Ogól no kształ cą ce i dzia łam w Bru sach. Pew nie nie bar dzo wie cie skąd
się wzią łem. Ho! Ho! To bar dzo dłu ga hi sto ria.”

Da lej tekst pre zen tu je hi sto rię dzia łań, któ re za po cząt ko wa ły po wsta nie szko ły od lu te go 1991r.
do pierw sze go wrze śnio we go dzwon ka.

O prze stą pie niu pro gu au to no micz ne go Ka szub skie go Li ceum wła ści wie trud no mó wić. Swo je
miej sca na sa le lek cyj ne i ad mi ni stra cyj ne uży czy ła nam Szko ła Pod sta wo wa w Bru sach. To dzię ki
go ścin no ści i życz li wo ści na uczy cie li tej szko ły 62 uczniów KLO mo gło po głę biać swo ją wie dzę
i zdo by wać no we umie jęt no ści. Miej scem, któ re szcze gól nie mi ło wspo mi na ją dziś ab sol wen ci
pierw sze go rocz ni ka i ów cze śni na uczy cie le by ła bi blio te ka pro wa dzo na przez pa nie Kry sty nę
Ro dzeń i Jo an nę Ko ło dziej. Pi sząc o wszyst kich nie zwy kłych lu dziach, któ rych spo tka li w no wej bru -
skiej szko le pierw si ucznio wie, war to wspo mnieć nie tyl ko o dy rek to rze, pra cow ni kach UG, przed -
sta wi cie lach Ku ra to rium i miej sco wych władz, na uczy cie lach - ale tak że o wspa nia łych ro dzi cach,
na któ rych za wsze moż na by ło li czyć.

Szko łę two rzą też Ci, Któ rych nie za wsze ko ja rzy my bez po śred nio z pro ce sem edu ka cyj nym,
cho ciaż bez Nich sta now czo by „ku lał”. Na spo tka niach ab sol wen ci
pierw sze go rocz ni ka z sym pa tią wspo mi na ją m.in. pa nią se kre tar kę (p. Ire nę Mysz kę - od 25 lat tę
sa mą), pra cow ni ków ob słu gi i kuch ni oraz pa nie dba ją ce o uczniow skie zdro wie.

W gro nie pe da go gicz nym pierw sze go rocz ni ka by ło 16 na uczy cie li, z któ rych do dziś pra cu je
w tej szko le 3 (Ma ria Bru ska, Zbi gniew Gier szew ski, Ju sty na Na rloch). Część na uczy cie li zmie ni ła
pra cę, nie któ rzy ode szli na eme ry tu rę, in ni ode szli na za wsze…

O tym, że” Ka szub skie „ zna czy też ogól no pol skie, świa to we świad czy cho ciaż by fakt, że pra co -
wa li tu na uczy cie le, któ rzy przy by li do nas np. z Ukra iny, Ro sji , Wiel kiej Bry ta nii. My rów nież od wie -
dza li śmy świat spo za Ka szub; po zna wa li śmy kul tu rę, miej sca i ich miesz kań ców wy jeż dża jąc
w od le głe re jo ny Pol ski, na Li twę i Ukra inę, do Ho lan dii, Da nii, Au strii, Ba wa rii, Sło wa cji, Czech,
Nie miec.

Ze staw na ucza nych przed mio tów w trak cie 25 lat ist nie nia szko ły zmie nił się. W gro nie pierw -
szych na uczy cie li trud no by szu kać in for ma ty ka (kto wte dy sły szał o kom pu te rach w szko le?). Ale
za to w 4-let nim li ceum moż na by ło po bie rać lek cje pi sa nia na ma szy nie pro wa dzo ne przez
p. Po krzy wiń ską.

Jak wy glą da ły lek cje z ucznia mi pierw sze go rocz ni ka? Tak sa mo jak dziś. No, nie zu peł nie.
W kla sach wte dy nie by ło kom pu te rów, rzut ni ków, ta blic in te rak tyw nych. Przed eg za mi nem ma tu -
ral nym nie obo wią zy wał za kaz wno sze nia na sa lę te le fo nów ko mór ko wych - bo ich nie by ło.

Ale tak sa mo jak 25 lat te mu moż na dzię ki uczniom do wie dzieć się, gdzie ro sną naj lep sze
bo ro wi ki, w ja kich la sach mie li swo je bun kry par ty zan ci, dla cze go przez to skrzy żo wa nie le piej nie
cho dzić po zmro ku…                                                    O historii KLO więcej w dodatku do biuletynu Ziemia Zaborska nr 9.
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Zbi gniew Gier szew ski, na uczy ciel KLO

25-le cie Ka szub skie go Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Bru sach

W pierw szym mie sią cu 26 ro ku szko ły ob cho dzo no ćwierć wie cze jej dzia łal no ści. W tam tym
cza sie by ła już skom ple to wa na ka dra na uczy ciel ska wy wo dzą ca się w więk szo ści z na uczy cie li
bru skiej pod sta wów ki, w sa lach SP za re zer wo wa no miej sce i uło żo no plan lek cji dla pierw szych
dwóch klas. Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej Jó zef Sło miń ski, je den z ini cja to rów po wsta nia KLO
zo stał jej pierw szym dy rek to rem. Po la tach już czwar ty dy rek tor Zbi gniew Ło miń ski sta nął na cze le
ob cho dów rocz ni co wych. 

Uro czy sto ści roz po czę ły się mszą św. w ko ście le pw. Wszyst kich Świę tych w Bru sach, któ rą
od pra wił ks. pra łat Zdzi sław Wir wic ki wraz z ab sol wen ta mi szko ły ks. Mar ci nem Si kor skim

i ks. dr Wie sła wem Szu cą. 
Po mszy św. na stą pił prze -
marsz do sie dzi by KLO,
w któ rym od by ła się część
ofi cjal na. 
Przy by li m.in. Po mor ski Wi -
ce ku ra tor Oświa ty Ma rek
Stro ciak, Wi ce mar sza łek
Se na tu VIII ka den cji Jan
Wy ro wiń ski, Prze wod ni -
czą cy „So li dar no ści” oświa -

to wej Re gio nu Gdań skie go, Wi ce mi ni ster Edu ka cji
Na ro do wej w la tach 1997-2001 Woj ciech Ksią żek,
Za rząd Po wia tu Choj nic kie go ze Sta ro stą Sta ni -
sła wem Ska ją, Bur mistrz Brus Wi told Ossow ski,
Bur mistrz By to wa Ry szard Syl ka, Prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Choj nic kie go Ro bert Skór czew -
ski, Prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej w Bru sach
Be ata Zblew ska, pro boszcz pa ra fii pw. Wszyst kich
Świę tych w Bru sach ks. Jan Fla czyń ski, ks. pra łat
Zdzi sław Wir wic ki, Prze wod ni czą ca Ra dy Ro dzi ców
Ma rio la Ro dzeń, by li dy rek to rzy szko ły m.in. Jó zef
Sło miń ski oraz Hen ryk Krzo ska.

Sta wi li się tak że dzia ła cze ka szub scy, by li na uczy cie -
le, ab sol wen ci, de le ga cje z za przy jaź nio nych szkół, sto wa -
rzy sze nia lo kal ne i sym pa ty cy szko ły.

Młode pokolenie uczniów kaszubskiego
z prof. Felicja Baska-Borzyszkowską.
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Pierwszy dyrektor KLO
Józef Słomiński.
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Msza koncelebrowana
przez księdza prałata
Zdzisława Wyrwickiego
wraz z ks. Wiesławem Szucą
i Marcinem Sikorskim,
absolwentami KLO.

Uroczysta Msza św.
Wkraczają poczty sztandarowe.

Przemarsz do szkoły. 
Na czele poczet
sztandarowy KLO.

Przy pierwszym stoliku
dyrektor KLO Zbigniew Łomiński
i byli dyrektorzy Józef Słomiński

oraz Henryk Krzoska, 
przy dalszych stolikach

absolwenci KLO i goście. 
Prowadzą spotkanie

Anna Cupa-Dziemińska i Lucyna
Radzimińska, także absolwentki KLO.
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Przemawia Wojciech Książek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Region Gdański, były wiceminister edukacji narodowej.

Przemawia Stanisław Skaja, starosta chojnicki.

Przemawia Jan Wyrowiński,
były poseł, senator, wicemarszałek Senatu RP,

były prezes ZG ZKP (1994-1998), bruszanin.

Przemawia Łukasz Grzędzicki,
prezes ZG ZKP (2010-2016).

Przemawia Krzysztof Gierszewski,
wiceburmistrz Brus, absolwent KLO.

Burmistrz Brus Witold Ossowski
i przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Zblewska.
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Ju sty na Pie kar ska

40-le cie Do mu Kul tu ry
im. Hie ro ni ma Der dow skie go w Wie lu

19 li sto pa da 2016 r. w Do mu Kul tu ry im. H. Der dow skie go w Wie lu ob cho dzo no ju bi le usz
40-le cia ist nie nia pla ców ki. Wpi sa ła się ona na sta łe w men tal no ści miesz kań ców gmi ny Kar sin oraz
in nych po bli skich miej sco wo ści ja ko miej sce spo tka nia z kul tu rą, w któ rym kul ty wu je się pa mięć
daw ne go Wie la i two rzą cych je go hi sto rię lu dzi. In sty tu cja zna na jest tak że na ob sza rze ca łych
Ka szub dzię ki or ga ni zo wa ne mu tu już od 39 lat Tur nie jo wi Ga wę dzia rzy Lu do wych Ka szub
i Ko cie wia oraz ist nie ją ce mu przy niej Mu zeum Zie mi Za bor skiej, no szą ce mu imię swo je go
za ło ży cie la - Le onar da Brze ziń skie go.

Z kro nik Do mu Kul tu ry im. H. Der dow skie go w Wie lu
Pra ce nad bu do wą

”Po mysł bu do wy wie lew skie go Do mu Kul tu ry po wstał z pra gnień i dą żeń dzia ła czy kul tu ry
re gio nu wie lew skie go"1. Du żą ro lę ode gra li tu pań stwo Je liń scy - le ka rze pra cu ją cy w wie lew skim
ośrod ku zdro wia. Na proś bę ich oraz władz gmin nych, 15 paź dzier ni ka 1971 r. zor ga ni zo wa ne
zo sta ło spo tka nie przed sta wi cie li władz po wia to wych z dzia ła cza mi or ga ni za cji spo łecz nych i gmin -
nych, na któ rym za pa dła de cy zja o bu do wie świe tli cy wiej skiej z sa lą wi do wi sko wo -ta necz ną
w Wie lu. Opie kę nad bu do wą po wie rzo no Fran cisz ko wi Stu dziń skie mu, póź niej sze mu Na czel ni ko -
wi Gmi ny Kar sin. Na ze bra niu miesz kań ców Wie la po wo ła ny zo stał Spo łecz ny Ko mi tet Bu do wy
Wiej skie go Do mu Kul tu ry. Je go prze wod ni czą cym zo stał Zyg munt Je liń ski, zaś człon ka mi: Ma ria
Je liń ska, Lu dwi ka Lan dow ska, Zyg fryd Drąg, Ed mund Kon ko lew ski, Jan Lo rek, Fran ci szek Stu dziń -
ski, An zelm Lo rek, Le on Na rloch, Sta ni sław Kni ter.

Naj wię cej ini cja ty wy twór czej i or ga ni za tor skiej przy bu do wie wy ka za ła Ma ria Je liń ska - nie ste -
ty zmar ła przed wcze śnie, ma jąc 45 lat. Po jej śmier ci ini cja ty wę prze jął jej mąż, Zyg munt Je liń ski.
Funk cję prze wod ni czą ce go
ko mi te tu peł nił do 1973 ro -
ku, kie dy to prze ka zał ją Ed -
mun do wi Kon ko lew skie mu.

Pra ce nad bu do wą roz -
po czę to w dru giej po ło wie
1971 ro ku. Spra wa jed nak
prze wle ka ła się. Po sta no -
wio no zmie nić bu dow lę na
„Dom Na uczy cie la” ze świe -
tli cą. Nie do szło to jed nak do
skut ku. Na wnio sek władz
miej sco wych przy stą pio no
do bu do wy Wiej skie go Do -
mu Kul tu ry, w któ rą włą czy -
ło się spo łe czeń stwo Wie la i oko licz nych wsi - szcze gól nie rol ni cy z Przy tar ni, od da jąc wła sne drew no,
ka mie nie i pia sek oraz de kla ru jąc środ ki pie nięż ne i ro bo ci znę.

Bu do wę za koń czo no w trze cim kwar ta le 1976 ro ku. Ini cja ty wa i upór garst ki dzia ła czy oraz
miesz kań ców Wie la i oko lic po ko na ły wszyst kie trud no ści i do pro wa dzi ły bu do wę do koń ca.
Po za wkła dem lud no ści i środ ka mi bu dże to wy mi, do fi nan so wa nia bu do wy włą czy ły się jed nost ki
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spo łecz no -go spo dar cze ta kie jak: El mor, Stocz nia Pół noc na im. Bo ha te rów We ster plat te, Ener go pol 4,
Cen trum Tech ni ki Okrę to wej, Za rząd Wo je wódz ki FWP w Gdań sku, Spół dziel nia Kó łek Rol ni czych
w Wie lu, Wo je wódz ki Za rząd Kin w Gdań sku, Urząd Wo je wódz ki (Wy dział Kul tu ry i Sztu ki).
Gmin ny Ośro dek Spor tu i Re kre acji zo stał otwar ty 23 paź dzier ni ka 1976 ro ku. Je go otwar cia do -
ko nał Na czel nik Gmi ny Kar sin Fran ci szek Stu dziń ski. W kro ni ce upa mięt nio no sło wa:

„Czyn ten bę dzie trwa łym wkła dem na sze go po ko le nia do skarb ni cy kul tu ry na ro do wej,
bę dzie okre ślał nas, na szą epo kę, na sze dą że nia i osią gnię cia w przy szło ści”2.

W uro czy sto ściach otwar cia uczest ni czy li przed sta wi cie le or ga ni za cji po li tycz nych i spo łecz -
nych Gmi ny Kar sin oraz przed sta wi cie le władz wo je wódz kich z Gdań ska. Pierw szym dy rek to rem
GOK SiR zo stał mia no wa ny Jó zef Brze ziń ski, na uczy ciel z Kar si na, miesz ka niec Wie la.
Od te go cza su Dom Kul tu ry peł nił bar dzo waż ną ro lę w spo łecz no ści Wie la i ca łej gmi ny Kar sin. Dłu -
go moż na by pi sać o je go dzia łal no ści w 40-let nim już trwa niu. Dłu go moż na by rów nież wy mie -
niać or ga ni zo wa ne tu taj im pre zy, wy sta wy, ple ne ry, wi do wi ska te atral ne, kon cer ty czy kon kur sy.

Lu dzie ...
Sześć to mów kro nik Do mu Kul tu ry w Wie lu pre zen tu je bo ga ty do ro bek tej że in sty tu cji, któ rą

przez 40 lat two rzy li wspa nia li lu dzie. Nie ma już wśród nas śp. Jó ze fa Brze ziń skie go - pierw sze go
dy rek to ra pla ców ki, Le onar da Brze ziń skie go, An to nie go Skwie raw skie go, Ka ro la Rok, Mi ro sła wa
Grzon ki, Ma rian ny Gla zy, Ja na Lor ka, Ta de usza Mat czu ka. Pod czas ob cho dzo ne go ju bi le uszu uczczo -
no Ich pa mięć mi nu tą ci szy. Po dzię ko wa no tak że wszyst kim daw nym pra cow ni kom Do mu Kul tu ry:
Zbi gnie wo wi Cza piew skie mu - wie lo let nie mu dy rek to ro wi ośrod ka, Gra ży nie Chmie lec kiej,
He le nie Stolt man, Cze sła wie Wie wiór ce, To ma szo wi Kla ma no wi, Ha li nie Ciu pa, Hen ry ko wi Szult ce,
Ro ma no wi Ossow skie mu, An drze jo wi Pe pliń skie mu, Mar ci no wi Lor ko wi i Mał go rza cie Stob be.

Dzia ła nia ...
War to wspo mnieć o naj waż niej szych dzia ła niach Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry Spor tu i Re kre acji,

a póź niej Do mu Kul tu ry im. Hie ro ni ma Der dow skie go w Wie lu, utrwa lo nych na kar tach kro nik.
25 stycz nia 1977 r. na stą pi ło otwar cie ki na „Wa no ga”, któ re przez wie le lat za pew nia ło roz ryw kę

miesz kań com Wie la i oko licz nych miej sco wo ści. W Do mu Kul tu ry do god ne miej sce do dzia ła nia
zna lazł Ama tor ski Ze spół Te atral ny pod opie ką pa ni Apo lo nii Pliń skiej, a na stęp nie pa ni Mał go rza -
ty Stob be. Z po wo dze niem wy sta wiał na de skach tej że sce ny swo je sztu ki przez nie mal ca ły okres
ist nie nia pla ców ki i dzia ła do dnia dzi siej sze go.

W trak cie ist nie nia Do mu Kul tu ry w Wie lu od by ły się w nim licz ne wy sta wy: m.in. ob ra zów
Ste fa na Stan kie wi cza, twór czo ści Ja na Du ra ja, Wła dy sła wa Li cy, ma lar stwa Jó ze fa Wró blew skie go,
Ma ria na Mo kwy, wy sta wa pla ka tu fiń skie go, ha ftu ka szub skie go: Ja dwi gi Der dow skiej, Ma rii
Pio trz kow skiej, Te re sy Bart czak, Le onar da Brze ziń skie go. Or ga ni zo wa ne by ły warsz ta ty folk lo ry stycz -
ne, kur sy ha ftu, ple ne ry ma lar skie i warsz ta ty fo to gra ficz ne.

W wie lew skim Do mu Kul tu ry nie jed no krot nie mia ły i ma ją miej sce im pre zy, kon kur sy o sze ro -
kim za się gu: od 1977 r. or ga ni zo wa ny jest Tur niej Ga wę dzia rzy Lu do wych Ka szub i Ko cie wia, któ ry
w dal szym cią gu cie szy się du żym po wo dze niem. Mia ły tu miej sce eli mi na cje gmin ne Ogól no pol -
skie go Kon kur su Pio sen ki Ra dziec kiej, cy klicz nie od by wa ły się tak że Prze glą dy Po ezji i Pio sen ki
Ka szub skiej, eli mi na cje kon kur su „Rod na Mo wa”, Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy, Tur nie je
Tań ca To wa rzy skie go Par Ta necz nych, Re ga ty o Srebr ną Sze klę Je zio ra Wie lew skie go, Wo je wódz ka
Kon fe ren cja Mi ło śni ków "Te atru - Mu zy ki - Po ezji”, Re jo no wy Prze gląd Te atrów przy Ka wie, Mię dzy -
na ro do we Spo tka nia Chó ral ne, Prze gląd Ze spo łów Te atral nych, Zjazd Twór ców Lu do wych Zie mi
Gdań skiej czy se sja na uko wa po świę co na ży ciu i twór czo ści Le onar da Brze ziń skie go.

Cy klicz nie or ga ni zo wa ne by ło wie le spo tkań i im prez oko licz no ścio wych, ta kich jak ob cho dy
So bót ki (tzw. "Pa le nie Cza row nic" ob cho dzo ne co rocz nie od 1978 r.), fe sty ny spor to wo -re kre acyj -
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ne, Mi ko łaj ki, Dzień Ko biet, Dzień Dziec ka, Dzień Na uczy cie la, Dzia ła cza Kul tu ry i wie le in nych.
Na de skach sce ny Do mu Kul tu ry w Wie lu pre zen to wa ły się licz ne gru py te atral ne i ze spo ły.

Swo je sztu ki, m.in. „Bar ba ra Ra dzi wił łów na”,  „Dom Lal ki” czy „Roz mo wy z ka tem” pre zen to wał Te atr
Dra ma tycz ny z Gdy ni. Go ścił tu rów nież Ama tor ski Te atr Dra ma tycz ny z LO w Sta ro gar dzie Gdań -
skim, Te atr Lal ki „Tę cza” ze spek ta klem pt. „Ka szu bi pod Wied niem”, Te atr Mi nia tu ra - z wi do wi skiem
bo żo na ro dze nio wym „Tu ron” oraz Te atr Zie mi Po mor skiej z Gru dzią dza, któ ry wy sta wiał tu sztu ki
pt. „Pa ni Pre ze so wa”,  „Szczę ście Fra nia”, ”Fer dy nand Wspa nia ły” czy mu si cal dla dzie ci „Pi no kio”.

Dzia ło się wie le tak że z dzie dzi ny mu zy ki. Dom Kul tu ry w Wie lu miał za szczyt go ścić Gdań ską
Or kie strę Ka me ral ną „Przy mo rze”, od był się rów nież cykl spo tkań mu zycz nych dla dzie ci pro wa dzo -
nych przez Pań stwo wą Ope rę i Fil har mo nię Bał tyc ką w Gdań sku. Ko lo ro wo i et nicz nie by ło dzię ki
ta kim wy da rze niom jak wy stęp Ze spo łu Cy gań skie go „Ta bor Cy gań ski”, ze spo łu „Espe ran to” z Buł -
ga rii, Re wii Cy gań skiej „Czer men” czy ze spo łu „Ma li Wier cho wia nie”.

W wie lew skim Do mu Kul tu ry nie za bra kło wy stę pów zna nych ar ty stów i gwiazd. Go ści li tu
Ta de usz Droz da, Ire na Ja roc ka, Ele ni z Ze spo łem „Pro me theus”, Jo lan ta Ku bic ka, Ze spół „Hap py End”,
Gdań ska Kli ka Do mi ni ka, Edward Hu le wicz, Grec ki Ze spół Zor ba, Ka ba ret „Klik” czy Gdań ska
Ka pe la Po dwór ko wa.

Przy Do mu Kul tu ry w trak cie je go dzia łal no ści dzia ła ły m.in. ze spół wo kal ny „Cy pi ski”, ze spół
in stru men tal ny „Wie le wian ki”, ze spół „Ży we go Sło wa”, Te atr Ama tor ski, ze spół man do li ni stek
„Ko lo ro we Nut ki”, Te atrzyk La lek oraz Te atrzyk Dzie cię cy.

Hie ro nim Der dow ski i Le onard Brze ziń ski
Do nie zwy kle waż nych wy da rzeń dla wie lew skie go Do mu Kul tu ry za li czyć na le ży otwar cie Izby

Pa mię ci Hie ro ni ma Der dow skie go w set ną rocz ni cę po wsta nie słyn ne go po ema tu „O pa nu Czor liń -
sczim co do Puc ka po ce se ja choł”. Był to swe go ro dza ju hołd zło żo ny tej nie zwy kle waż nej, za rów -
no dla Wie la jak i ca łych Ka szub, po sta ci. Ko lej ną istot ną da tą był dzień 4 ma ja 1987 ro ku, kie dy to
na stą pi ło uro czy ste otwar cie Mu zeum Zie mi Za bor skiej imie nia Le onar da Brze ziń skie go, swe go
twór cy, oraz Ga le rii Współ cze snej Sztu ki Lu do wej Ka szub. Mu zeum do dziś dnia jest swo istym zna -
kiem mi nio nych cza sów, po sia da
nie zwy kłe wa lo ry dy dak tycz ne oraz
sta no wi atrak cję dla tu ry stów od -
wie dza ją cych bo ga te kul tu ro wo i
przy rod ni czo te re ny gmi ny Kar sin.

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu by -
ła krót ka ilu stra cja dzie jów Do mu
Kul tu ry im. Hie ro ni ma Der dow skie -
go w Wie lu, syn te tycz ny ob raz in -
sty tu cji, któ ra już od 40 lat peł ni
swo je kul tu ro twór cze funk cje, ba wi
i uczy, do star cza roz ryw ki, jest miej -
scem otwar tym na ini cja ty wy
miesz kań ców, sta ra się tak że wyjść
na prze ciw ich ocze ki wa niom.
W ro ku 2017 ob cho dzić bę dzie ko -
lej ny ju bi le usz - w dniach 12-13 sierp nia od bę dzie się bo wiem XXX Tur niej Ga wę dzia rzy Lu do wych
Ka szub i Ko cie wia, na któ ry już dziś ser decz nie za pra sza my. 

Bi blio gra fia:
1 Kronika GOKSiR, t. 1.     2 Tamże.

Otwarcie muzeum.
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Ka zi mierz Ja ru szew ski

Ks. Jan Wróblewski - fi lo ma ta z Za bo rów.
Jan Wró blew ski uro dził się w Bru sach 24 czerw ca 1820 r. w ro dzi nie chłop skiej. 

Je go ro dzi ce wy wo dzi li się z wie lo po ko le nio wych ro dów ka szub skich: oj ciec An to ni
był wła ści cie lem go spo dar stwa rol ne go, zaś mat ka Ro za lia po cho dzi ła z ro dzi ny Bru skich.

W choj nic kiej „Po lo nii”
Mło dy bru sza nin kształ cił się w Kró lew skim Ka to lic kim Gim na zjum w Choj ni cach. Ta szko ła

śred nia funk cjo no wa ła w la tach 1815-1920 i sły nę ła w Pru sach Za chod nich z wy so kie go po zio mu
na ucza nia. Dr Je rzy Szews, ba dacz ru chu fi lo mac kie go, po da je, iż J. Wró blew ski praw do po dob nie
na le żał do taj nej or ga ni za cji mło dzie żo wej „Po lo nia”. Sto wa rzy sze nie to mia ło cha rak ter sa mo kształ -
ce nio wy i wzo ro wa ne by ło na To wa rzy stwie Fi lo ma tycz nym Wi leń skim, ale je go człon ko wie bra li
tak że przy kład z dzia łal no ści „Po lo nii” wro cław -
skiej. Mło dzi pa trio ci w ma łych kil ku oso bo wych
gru pach (kół kach) po zna wa li oj czy stą li te ra tu rę,
hi sto rię i geo gra fię. Pi sa li wy pra co wa nia na pod -
sta wie prze czy ta nych lek tur, od by wa li pie sze wy -
ciecz ki, śpie wa li pol skie pie śni. Ta ka in te gra cja
mło dych choj nic kich gim na zja li stów sprzy ja ła
kształ to wa niu się po staw pa trio tycz nych, szcze -
gól nie że mia sto by ło sil nie zniem czo ne.

Po wo ła nie ka płań skie
Po eg za mi nie ma tu ral nym w 1843 r. po dob nie

jak wie lu wy cho wan ków choj nic kiej szko ły śred -
niej pod jął stu dia na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
Na le żał tam w 1844 r. do To wa rzy stwa Li te rac ko -
Sło wiań skie go i dzia łał w du chu na ro do wym. 
Wro cław ska or ga ni za cja aka de mic ka (TL -S) funk -
cjo no wa ła w la tach 1836-1886 i swo im pro fi lem
przy po mi na ła ko ła fi lo mac kie. Stu dia teo lo gicz ne
J. Wró blew ski kon ty nu ował w Se mi na rium Du -
chow nym w Pel pli nie. Trze cie go kwiet nia 1847 ro -
ku, tak jak in ny fi lo ma ta choj nic ki Ja kub Ni klew ski,
otrzy mał świę ce nia ka płań skie. Zo stał wi ka rym w gdań skiej pa ra fii św. Bry gi dy, a na stęp nie
w Oli wie. Póź niej peł nił obo wiąz ki ad mi ni stra to ra w Sam pła wie i w Płuż ni cy. Na stęp nym eta pem
je go po słu gi by ło ka szub skie Żu ko wo. Zo stał tam naj pierw wi ka riu szem a po tem ad mi ni stra to rem.

Tro skli wy dusz pa sterz
Od 26 sierp nia 1852 r. za rzą dzał aż do śmier ci pa ra fią w Ko wa le wie Po mor skim. Ja ko pro boszcz

an ga żo wał się w ży cie spo łecz ne i re li gij ne wspól no ty pa ra fial nej. Za ło żył w 1853 r. Brac two
św. An ny, a w 1856 r. Brac two Trzeź wo ści. Był człon kiem To wa rzy stwa Po mo cy Na uko wej dla Mło -
dzie ży Prus Za chod nich i wspie rał pol skich uczniów z nie za moż nych ro dzin. Ak tyw nie uczest ni czył
w die ce zjal nym ru chu trzeź wo ścio wym. W pa mię ci pa ra fian za pi sał się ja ko gor li wy dusz pa sterz.
Zna ko mi cie po tra fił przy go to wać dzie ci do I Ko mu nii św., któ re, jak po da je hi sto ryk po mor skie go
du cho wień stwa ks. Hen ryk Mross, bu dzi ły po dziw pod czas wi zy ta cji bi sku piej.

Zmarł 29 sierp nia 1894 r. w Ko wa le wie Po mor skim. Po wie rzo ną mu pa ra fią kie ro wał ja ko
pro boszcz przez 32 la ta.
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Zbi gniew Gier szew ski 

Za drze wie nia

ja ko klu czo wy ele ment

kra jo bra zu

Je że li przy jąć, że sku tecz ność wal ki z za gro -
że nia mi przy rod ni cze go śro do wi ska czło wie ka
za le ży od dzia łań w dwóch kie run kach, tj. od
zwal cza nia przy czyn za gro żeń oraz  umac nia nia
od por no ści śro do wi ska na czyn ni ki de struk cyj -
ne, to za drze wie nia ja ko wy róż nia ją cy się skład -
nik kra jo bra zu są wszech stron nym czyn ni kiem
w wal ce o stan te go śro do wi ska.

Kra jo braz to ze spół ele men tów przy ro dy
oży wio nej (sza ta ro ślin na, świat zwie rząt, po pu -
la cja ludz ka), przy ro dy nie oży wio nej (at mos fe -
ra, hy dros fe ra, li tos fe ra) oraz ele men tów
sztucz nych (bu dow le i urzą dze nia tech nicz ne),
wy od ręb nia ją cy się prze strzen nie ja ko eko lo -
gicz na ca łość swo istym ukła dem tych ele men -
tów, spe cy fi ką ich wza jem nych od dzia ły wań
oraz cha rak te ry stycz nym wy glą dem ze wnętrz -
nym. (Ob miń ski, 1972, 1977, Za jącz kow ski 1983,
s. 132).

Je że li chce my mieć na rzę dzia, któ re w spo -
sób na ocz ny i szyb ki po ka zu ją stan śro do wi ska
to kra jo braz jest do brym do te go na rzę dziem.

Je go stan, wy gląd i zmia ny na stę pu ją ce w cza -
sie są zna czą ce naj pierw dla mi ło śni ków przy ro -
dy i na ukow ców, a w koń cu tak że dla
urzęd ni ków wszyst kich szcze bli. Każ dy spa cer,
wy ciecz ka, wy pra wa mo że być dla nas do świad -
cze niem, że coś się dzie je ze śro do wi skiem, bo -
wiem kra jo braz już z da le ka to ujaw nia.

Me cha nizm rów no wa gi eko lo gicz nej opar ty
jest na re gu la cji po le ga ją cej na zmia nie ak tyw -
no ści fi zjo lo gicz nej i be ha wio ral nej oraz li czeb -
no ści or ga ni zmów (Col lie, 1987). 
Prak tycz nie wszyst kie pro ce sy w bios fe rze za le -
żą przede wszyst kim od ro ślin nej po kry wy lą -
dów oraz sa mo żyw nych or ga ni zmów wód.
Naj wyż szy sto pień rów no wa gi eko lo gicz nej ze -
spo ły ro ślin ne osią ga ją w tzw. sta dium kli mak -
so wym, kie dy do cho dzi do mak sy mal ne go
usta bi li zo wa nia ich struk tu ry i zhar mo ni zo wa nia
z wa run ka mi śro do wi ska geo gra ficz ne go. Ta kim
sta nem kli mak so wym jest zwy kle las. Kli mat,
gle ba, sto sun ki wod ne, a osta tecz nie czło wiek
mo dy fi ku ją je go ob li cze.

Pro blem po ja wia się na ob sza rach od le sio -
nych, czy li ta kich, gdzie go spo dar ka czło wie ka
do ko na ła naj więk sze go „odej ścia” od sta nu rów -
no wa gi eko lo gicz nej. Urba ni za cja, ale przede
wszyst kim rol nic two od mie ni ło pier wot ny kra -
jo braz lą dów. 

Wiel kie ob sza ry zo sta ły zdo mi no wa ne przez
agro eko sys te my, czy li eko sys te my sztucz nie

utrzy my wa ne w wcze snym sta -
dium suk ce sji, na ce cho wa ne
pro sto tą struk tu ry (mo no kul tu -
ry), du żą wy daj no ścią pro duk cji
(cel eko no micz ny) oraz otwar -
ty mi cy kla mi krą że nia mi ne ra -
łów (na wo zy i środ ki ochro ny
ro ślin) (Rysz kow ski, 1972).
Ce chą ta kich eko sys te mów jest
ni ska sta bil ność wy ni ka ją ca
m.in. z ma łe go stop nia za -
mknię cia lo kal nych cy kli obie -
gu ma te rii. Naj lep szą dro gą do
trwa łe go pod nie sie nia sta bil no -
ści kra jo bra zu rol ni cze go jest
jak naj więk sze zbli że nie je go
struk tu ry do struk tu ry sta bil -Pozwólmy przynajmniej niektórym drzewom się zestarzeć.
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nych kra jo bra zów le śnych, co moż -
na uzy skać w ja kimś stop niu po -
przez od po wied nie za drze wie nia
(Za jącz kow ski, s. 135). 
Za drze wie nia to po je dyn cze drze wa
i krze wy lub ich sku pi ska, nie sta no -
wią ce zbio ro wisk le śnych wraz z zaj -
mo wa nym te re nem i po zo sta ły mi
skład ni ka mi sza ty ro ślin nej.
Są skład ni kiem eko sys te mów nie le -
śnych, naj czę ściej agro eko sys te -
mów. 
Wszyst kie śród pol ne kom plek sy le -
śne mniej sze niż 2,3 ha funk cjo nu ją
ja ko zbio ro wi ska brze go we (Le ven -
son, 1981), któ re nie wy twa rza ją w
swo im wnę trzu cech ty po wo le -
śnych, np. swo iste go mi kro kli ma tu. 

Po dział za drze wień w kra jo bra zie:
• za drze wie nia użyt ków rol nych,
te re nów ko mu ni ka cyj nych, przy -
wod ne, te re nów prze my sło wych,
wiej skich te re nów bu dow la nych i
urzą dzeń tu ry stycz nych,
• sa dy, ogro dy dział ko we, plan -
ta cje i szkół ki drzew, par ki wiej skie,
za drze wie nia za byt ków, te re nów
przy ko ściel nych i cmen ta rzy.

Funk cje za drze wień w od po wie -
dzi na po trze by ludz kie:
• ochron ne - de cy du ją o ja ko ści 

śro do wi ska,
• pro duk cyj ne - do star czają

pro duk ty użyt ko we,
• spo łecz no -kul tu ro we - za spo ka ja ją po trzeby du cho we.

Funk cje ochron ne dzie lą się na:
• od no szą ce się do ele men tów przy ro dy nie oży wio nej - kli ma tycz ne, gle bo chron ne,

wo do chron ne,
• bio ce no tycz ne - od no szą ce się do ro ślin nych i zwie rzę cych kom po nen tów przy ro dy,
• od no szą ce się do czło wie ka – sa ni tar no -hi gie nicz ne, tech nicz ne.

Funk cje ele men tar ne:
• ochro na prze ciw wietrz na (przed przy mroz ka mi, przed ero zjąa gleb),
• zwięk sza nie zdol no ści re ten cyj nej ob sza rów źró dli sko wych,
• śro do wi sko by to wa nia owa dów za py la ją cych.

Rodzice ustępują dzieciom miejsca.
To wśród świerków nad Orlą Strugą normalne.

Sosny na skarpie nad jeziorem Płęsno trzymają się dobrze.
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Za drze wie nia two rzą z la sa mi sys tem zie le ni wy -
so kiej, wy dat nie zwięk sza ją cy tzw. szorst kość te -
re nu (osła bie nie pręd ko ści wia tru). Za sięg
prze ciw wietrz ne go od dzia ły wa nia za drze wień
się ga od le gło ści rów nej ich 10-12-krot nej wy so -
ko ści. Na gle bach rol ni czych, od zna cza ją cych się
ma łą po jem no ścią wod ną i sil ną prze pusz czal no -
ścią mo że to mieć istot ne zna cze nie dla zwięk sze -
nia pro duk cji ro ślin nej. Po pra wia się
uwil got nie nie gle by i przy ziem nej war stwy po -
wie trza. Zmniej sza się ry zy ko wy stą pie nia przy -
mroz ków ad wek cyj nych po wo do wa nych przez
na pływ z ze wnątrz mroź nych mas po wie trza.
Ogra ni czo ny zo sta je spływ po wierzch nio wy, a
przez to zwięk sze nie lo kal nej re ten cji wod nej. Za -
drze wie nia w ten spo sób przy czy nia ją się do po -
więk sze nia stop nia za mknię cia cy klu obie gu
wo dy, zmniej sze nia ero zji wod nej oraz ogra ni cze -
nia spłu ki wa nia z pól sub stan cji tru ją cych (pe sty -
cy dy) i na wo zów po wo du ją cych eu tro fi za cję wód
otwar tych (je zior). Za drze wie nia ogra ni cza ją tak -
że ero zję wietrz ną i po pra wia ją czy stość po wie -

trza, dzia ła jąc jak filtr dla za nie czysz czeń z emi sji ni skiej. Ki lo metr kwa dra to wy la su mo że w cią gu
ro ku od fil tro wać na wet 7 ty się cy ton za wie szo nych w po wie trzu czą stek (Wohl len ben, 2016, s. 324).

Funk cje za drze wień spro wa dza ją się przede wszyst kim do wzbo ga ce nia skła du bio ce noz. Róż ni cu -
ją śro do wi sko wy twa rza jąc licz ne prze strze nie i funk cjo nal ne ni sze eko lo gicz ne, co umoż li wia wzrost
zróż ni co wa nia ga tun ko we go ro ślin i zwie rząt. 

Ptaki psują drzewa …

Ta modraszka mieszka w olsze nad jeziorem Trzemeszno.
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Zwie rzę ta znaj du ją tam miej sca schro -
nie nia, roz ro du i że ro wa nia, ko rzy sta -
jąc nie ty ko z drzew, ale i to wa rzy szą cej
im ro ślin no ści ziel nej. Co wię cej, wie le
ga tun ków wy spe cja li zo wa nych, np.
owa dów, grzy bów, po za ty mi sie dli ska -
mi nie znaj dzie moż li wo ści do ży cia w
ogó le…
Wnio sek: Za drze wie nia moż na uznać
za nie zwy kle sku tecz ny „bu for śro do wi -
ska”, czy li ele men ty za pew nia ją ce
sta bil ność kra jo bra zu.
Za le ce nia stąd wy ni ka ją ce:
- sa dzić drze wa, gdzie się tyl ko da,
- nie wy ci nać, o ile to tyl ko moż li we.

Opra co wa no na podstawie:
Ka zi mierz Za jącz kow ski,
Za drze wie nia ja ko in stru ment kształ to wa nia
przy rod ni czej róż no rod no ści kra jo bra zu,
In sty tut Ba dań Le śnic twa,
Pra cow nia Za drze wień, War sza wa.
Li te ra tu ra za le ca na:
Pe ter Wohl le ben, Se kret ne ży cie drzew, 
Wyd. Otwar te, Kra ków 2016,
wyd. II ilu stro wa ne zdję cia mi pol skich la sów,
w tym Bo rów Tu chol skich.

Aleja grabowa w Wielkich Chełmach. 
XIX-wieczny zwyczaj sadzenia

przydrożnych alei i parków niestety zanika. 

Przydrożne zadrzewienia koło Kosobud
zagrożone wiatrołomami.

W Polsce coraz łatwiej ściąć duże drzewo, a trudniej posadzić małe.
Przecież nie dla naszego pokolenia będzie problemem …

Burza piaskowa. Okolice Gacnika, Zalesia
i Lubni, wiosna 2015.
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Ko ścio ły na sta rej fo to gra fii
Z ar chi wum Wła dy sła wa Czar now skie go  

Brusy. Pa ra fia wzmian ko wa na 1227. Obec ny ko ściół zbu do wa ny 1876-1879. Neo ro mań ski.
Orien to wa ny. Mu ro wa ny z ce gły na pod -
mu ro wa niu ka mien nym. Krót kie pre zbi te -
rium za mknię te ab sy dą z przy bu dów ka mi
po bo kach. Wy dłu żo ny kor pus trój na wo wy,
ba zy li ko wy, ośmio przę sło wy, z dwie ma
zblo ko wa ny mi wie ża mi od za cho du. Wnę -
trze z skle pie niem ko leb ko wym i ho mi sto -
rycz nym w pre zbi te rium oraz stro pa mi
bel ko wy mi w na wach. Da chy dwu spa do we
kry te bla chą. Wy po sa że nie wnętrz w więk -
szo ści jed no li te neo ro mań skie 4 ćw. w. XIX
obej mu ją ce dwu kon dy gna cyj ny chór mu -
zycz ny, am bo nę, stal le, ła wy, kon fe sjo na ły,
chrzciel ni cę, oł tarz bocz ny, fe re tro ny ro ko -
ko we, rzeź by ba ro ko wo -lu do we w. XIX,
mon stran cje, pa cy fi kał, or na ty.
(H. Sku tec ki, 1989) 

Fot. R. Meller.
Kościół par. p.w. Wszystkich Świętych.

Fot. R. Meller.
Kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Leśno. Pa ra fia wzmian ko wa na 1534. Zbu do -
wa ny ok. 1650. Orien to wa ny, usy tu owa ny po -
środ ku wio ski, na sto ku opa da ją cym od płd. ku
rze ce Mi lu si (Mło si nie). Drew nia ny, kon struk cji
zrę bo wej, z wie żą kon struk cji słu po wo -ra mo wej,
na pod mu ro wa niu z ce gły. Pre zbi te rium za -
mknię te trój bocz nie, z dwo ma przy bu dów ka mi
po bo kach: od płd. Now sza pro sto kąt na za kry -
stia, od pn. kruch ta prze ro bio na z daw nej za kry -
stii. Na ze wnątrz kor pus osza lo wa ny,
zwień czo ny pro fi lo wa nym gzym sem ko ro nu ją -
cym. Da chy kry te kon tem: nad kor pu sem dwu -
spa do wy z trój po ła cio wym za mknię ciem od
wsch. Nad pre zbi te rium, nad za kry stia oraz
kruch tą przy pre zbi te rium pul pi to we. Wie ża o
ścia nach zwę ża ją cych się ku gó rze, pod bi ta gon -
tem, zwień czo na ośmio bocz na izbi cą.
(H. Sku tec ki, 1989)
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An to ni Cie miń ski

Ro dzi ny wie lo dziet ne w so łec twie Hu ta

w la tach 1900-1950 i ich dal sze lo sy.
Je że li po mi nąć prze mia ny tech no lo gicz ne, cy fry za cję spo łe czeń stwa, to nic tak nie zmie ni ło się w

cza sach prze mian ustro jo wych ostat nich de kad XX wie ku jak pol skie i ka szub skie ro dzi ny. Prze sta ły być
wie lo dziet ne. Ar ty kuł An to nie go Cie miń skie go o ro dzi nach z so łec twa Hu ta się ga do rocz ni ków z koń ca
XIX wie ku, ale wnu ki pro to pla stów tam tych ro dów ży ją i ma ja swo je ro dzi ny. Nie tak już licz ne. Cho ciaż
na le ży nad mie nić, że na tle współ cze snej Pol ski Ka szu by wy róż nia ją się dziet no ścią i przy ro stem na tu -
ral nym. Gdy by nie emi gra cja za rob ko wa, któ ra jest po wtó rze niem tej sprzed stu la ty (patrz wspo mnie -
nia An ny Łaj ming z Przy mu sze wa), to Ka szu by roz wi ja ły by się nad zwy czaj nie w ska li eu ro pej skiej. (ZG)

Naj licz niej sza ro dzi ną by ła ro dzi na Fran cisz ki (ur. 1885) i Ja ku ba Szcze pań skich. Ja kub
(ur. 1875) po cho dził z są sied niej wio ski Ko so bu dy. Przy był do Hu ty pod ko niec XIX wie ku. Go spo -
dar stwo prze ka zał Ja ku bo wi je go bez dziet ny wu jek Jan, któ ry z ko lei ku pił to go spo dar stwo od nie -
ja kie go Szma gliń skie go. Tak wspo mi na naj młod sza z ro du Szcze pań skich, Ce cy lia Bie liń ska.
Szcze pań scy do cho wa li się 6 có rek i 6 sy nów. 

Ko lej ność wie ko wa jest na stę pu ją ca:
Jó zef, rocz nik 1906, Le oka dia (1908), Jó ze -
fa (1908), Le on (1911), Sta ni sła wa (1913),
He le na (1916), Bo le sław (1918), Sta ni sław
(1920), Mi ko łaj (1922), Ma ria (1923), Jan
(1926) i Ce cy lia (1930). Oj ciec Ja kub zmarł
w 1948 r. prze żyw szy 73 la ta, w ta kim sa -
mym wie ku zmar ła je go żo na Fran cisz ka. 

Naj star szy syn Jó zef za warł zwią zek
mał żeń ski w 1937 r. z He le ną Cza piew ską
uro dzo ną w 1914 r. w Bro dzie. Po ślu bie po -
zo sta li w Bro dzie, tam w 1937 r. przy szła na
świat ich pierw sza cór ka An na, któ ra w
1974 r. wy bra ła so bie za mę ża Eu ge niu sza
Zdun kow skie go, a po ślu bie za miesz ka li w
Gdy ni. Jej mąż pra co wał w stocz ni re mon -
to wej. W 1980 r. po niósł śmierć w nie wy ja -
śnio nych oko licz no ściach. Żo na An na jest
obec nie na ren cie po mę żu. Dru gą cór ką
He le ny i Jó zwa Szcze pań skich by ła Mał go -
rza ta  uro dzo na w ro ku 1939. Po zo sta wa ła
w do mu i do ryw czo pra co wa ła w ośrod -
kach wcza so wych w Fun ce. W 22 ro ku ży -
cia wy szła za mąż za Sta ni sła wa Błan ka i
pra co wa ła na go spo dar stwie w Hu cie.
Obec nie już nie ży je. Trze cia cór ka He le na
uro dzo na w 1941 r. do wyj ścia za mąż pra -
co wa ła na go spo dar stwie ro dzi ców. Z mę -
żem Sta ni sła wem Bie liń skim, któ ry
pra co wał ja ko mły narz w Choj ni cach, wy -

Rodzina Jakuba i Franciszki Szczepańskich. 
Przed domem w 1937 - 38 roku.

U dołu, w pierwszym rzędzie, od lewej: Mikołaj, Bolesław, Jan. 
W drugim rzędzie od dołu, od lewej: Stanisława, Maria, Helena.

W trzecim, od lewej: matka Franciszka Szczepańska, Cecylia,
ojciec Jakub Szczepański.

U góry stoją od lewej: Józef, Józefa, Stanisław, Leokadia i Leon. 
Fot. z archiwum rodziny Szczepańskich.
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bu do wa li so bie dom w Bru sach. Czwar tym z ko -
lei był syn Ste fan uro dzo ny w 1943 r. Wy uczył się
za wo du ślu sa rza me cha ni ka i pra co wał w stocz -
ni re mon to wej w Gdy ni. Zmarł przed wcze śnie w
wie ku 32 lat. Żo na obec nie jesz cze ży je. Ko lej na
cór ka Agniesz ka uro dzi ła się w 1947 r. Skoń czy -
ła Tech ni kum Wi kli niar skie w Kwi dzy nie. Wy szła
za mąż za Ko sec kie go, ale zmar ła mło do, po cho -
wa na jest na cmen ta rzu we Wie lu. Pią ta i ostat -
nia cór ka Aga ta uro dzi ła się w 1950 ro ku. Wy szła
za mąż za Jó ze fa Pry bę uro dzo ne go w 1948 ro -
ku i ra zem pra co wa li na go spo dar stwie w Hu cie.
Wy cho wa li dwóch sy nów Jó ze fa i Mar ci na.
Ostat ni syn to Mi chał uro dzo ny w 1956 r. Po za -
war ciu związ ku mał żeń skie go z Ha li ną Dasz kow -
ską z wy bu do wa nia Kar sin zo sta je u żo ny i ra zem
pra cu ją na go spo dar stwie. Obec nie już nie ży je
i zo stał po cho wa ny w Kar si nie. 

Na stęp na cór ka Le oka dia za war ła zwią zek
mał żeń ski z Jó ze fem Bie liń skim uro dzo nym w
1906 r. Wy cho wa li 6 dzie ci. W cza sie oku pa cji za -
miesz ki wa li w Hu cie. Po woj nie wy je cha li do
miej sco wo ści Gro no wo na Żu ła wach. 

Dru ga cór ka Jó ze fa pra co wa ła na go spo dar -
stwie ro dzi ców. Wy szła za mąż za Wła dy sła wa
War siń skie go z Czar ni ża. Przez kil ka lat pra co wa li
na go spo dar stwie u ro dzi ców w Hu cie, a po
1945 r. prze pro wa dzi li się do miej sco wo ści Ste -
gny na Żu ła wach. Mie li 5 dzie ci.

Dru gi syn Le on po ma gał w go spo darstwie
ro dzi ców, a po skoń cze niu woj ny prze pro wa dził
się do Gdy ni i pra co wał tam w stocz ni re mon to -
wej ja ko ślu sarz. Oże nił się z Agniesz ka Osow ską
z Wie la, mie li tro je dzie ci. 

Trze cia cór ka Sta ni sła wa wy szła za mąż za
Alek san dra Ry du chow skie go z Żab na. Tam pra -
co wa li na go spo dar stwie, mie li dwie cór ki. 

Czwar ta cór ka He le na za war ła w 1939 r.
zwią zek mał żeń ski z Bo le sła wem Kry grem uro -
dzo nym w 1899 r. w Chło po wach. Mie li jed ne go
sy na Bo le sła wa uro dzo ne go w 1940 r., któ ry wy -
uczył się za wo du ślu sa rza ma szy no we go i za -
miesz kał w El blą gu. Bo le sław oj ciec zgi nął w
wal ce z oku pan tem pod Kro jan ta mi w 1939 r.
He le na po wtór nie wy szła za mąż za Lu dwi ka Bie -
liń skie go z Hu ty. Wy cho wa li dwo je dzie ci: Ze no -
na (ur. 1957), któ ry ukoń czył Aka de mię

Me dycz ną w Gdań sku i jest le ka rzem ro dzin nym
w Bru sach, oraz Zbi gnie wa (ur. 1959), któ ry był
za wia dow ca sta cji ko le jo wej, a obec nie miesz ka
w Krzy żu k. Czer ska i pra cu je w za rzą dzie bu dyn -
ków miesz kal nych w Czer sku. 

Trze ci syn Bo le sław zo stał na stęp ca oj ca Ja -
ku ba na go spo dar stwie w Hu cie. W 1957 r. za -
warł zwią zek mał żeń ski z Wła dy sła wą
Jaż dżew ską uro dzo na w 1935 r. w miej sco wo ści
Bia ła Gó ra. Do cho wa li się cór ki Kry sty ny (ur.
1958) i 4 sy nów: Ka zi mie rza, Zbi gnie wa, Cze sła -
wa i Mie czy sła wa. Kry sty na wy szła za Jó ze fa Fe -
le kow skie go i obec nie miesz ka ko ło Ko ście rzy ny.
Ma ja dwie cór ki, któ re skoń czy ły stu dia wyż sze.
Syn Ka zi mierz uro dzo ny w 1959 r. pra cu je na go -
spo dar stwie po ro dzi cach w Hu cie wraz z żo ną
Elż bie tą. Dru gi syn Zbi gniew uro dzo ny w 1961 r.
ukoń czył Aka de mię Rol ni cza w Byd gosz czy, po -
sia da ty tuł na uko wy dok to ra na uk rol ni czych i
jest wój tem gmi ny Choj ni ce, jed nej z więk szych
w kra ju. Urząd spra wu je już od 25 lat. Trze ci syn
Cze sław ukoń czył szko łę za wo do wa w kie run ku
ślu sarz me cha nik i pra cu je stocz ni re mon to wej
w Gdy ni, żo na ty z Be ata z do mu Osiń ską. Czwar -
ty syn Mie czy sław uro dzo ny w 1965 r. ukoń czył
szko łę za wo do wą i pra cu je w Choj ni cach. Po -
przed nio pra co wał ja ko naf ciarz.

Czwar ty syn Sta ni sław wy uczył się za wo du
na uczy cie la, za warł zwią zek mał żeń ski z Wan dą
Trze bia tow ską (ur. 1927). Pra co wał w Hu cie, Łu -
ko miu, Mosz cze ni cy i Łę gu, gdzie pra co wał naj -
dłu żej, aż do śmier ci. Ży je tam obec nie je go żo na
Wan da.

Syn Mi ko łaj la ta mło dzień cze spę dził w Hu -
cie po ma ga jąc w go spo dar stwie młod sze mu ro -
dzeń stwu. Za raz po wy zwo le niu udał się do
do mu za kon ne go do Nie po ka la no wa. Po zo sta -
je tam jed nak krót ko, w la tach pięć dzie sią tych
po wra ca do do mu, prze no si się na Żu ła wy, uzu -
peł nia wy kształ ce nie i zo sta je na uczy cie lem. Po -
ślu bił Wan dę Le per, któ ra by ła fry zjer ką, nie mie li
dzie ci. Pra co wał po tem w szpi ta lu w El blą gu,
zmarł w wie ku 64 lat. 

Pią ta cór ka Ma ria po ślu bi ła An to nie go Cza -
piew skie go uro dzo ne go w 1910 r., z za wo du wi -
kli nia rza, któ ry uczył za wo du w Tech ni kum
Wi kli niar skim w Kwi dzy niu.
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Szó sty syn Jan naj dłu żej pra co wał na ro dzin nym go spo dar stwie wraz z bra tem Bo le sła wem.
W la tach 60-tych wziął so bie za żo nę Elż bie tę War siń ską z Ru dzin uro dzo na w 1933 r. Naj pierw pra -
co wał w przed się bior stwie me lio ra cyj nym w Czer sku. Po tem prze niósł się na Żu ła wy, gdzie pra co -
wał w me lio ra cji ja ko wa ło wy. Miał nie wiel kie go spo dar stwo rol ne, w któ rym ho do wał ko nie. Zmarł
wcze śnie. Z żo ną wy cho wa li tro je dzie ci.

Szó sta cór ka Ce cy lia po ślu bi ła Au gu sty na Bie liń skie go uro dzo ne go w 1927 r. Pra co wa ła
z mę żem na go spo dar stwie. Do cho wa li się 6 sy nów i 2 có rek. Naj star sza cór ka Te re sa uro dzi ła się
w 1952 r. Ro dzi ce nie ży ją, a go spo dar stwem zaj mu je się naj star szy syn Ste fan.

Ro dzi na Fran cisz ki i An drze ja Na rlo chów mia ła 10 dzie ci. Oj ciec uro dził się w 1877 r., po cho -
dził z Kar si na. Je go żo na po cho dzi ła z Ru dzin, uro dzi ła się w 1892 r. Zwią zek mał żeń ski za war li w
1913 r. i za miesz ka li w Ru dzi nach. W 1920 r. ku pi li go spo dar stwo w Hu cie od Ja na Ko bie row skie go,
któ ry wy pro wa dził się praw do po dob nie do Ry tla. By ło to jed no z więk szych go spo darstw w Hu cie.
An drzej Na rloch był uczest ni kiem pierw szej woj -
ny świa to wej. 

Naj star szy syn Ber nard uro dził się w 1914 r.
Ślub wziął w 1951 r. z Mar tą Grzon ka uro dzo ną
w 1922 r. Pra co wa li na go spo dar stwie w Kło da -
wie ko ło Choj nic, a po tem w ma jąt ku Igły. Zmarł
w wie ku 60 lat.

Dru gim dziec kiem w ro dzi nie by ła Bro ni sła -
wa uro dzo na w 1915 r. Wy szła za Ber nar da Kol -
czy ka uro dzo ne go w 1913 r., po cho dzą ce go z
Czar no wa. Pra co wa li na go spo dar stwie odzie -
dzi czo nym przez żo nę. Mie li jed na cór kę
Agniesz kę uro dzo ną w 1939 r., któ ra wy szła za
Ja na Do ra wę, miesz ka w Kar si nie. Ber nard był
więź niem Stut tho fu.

Dru gi syn Jan uro dzo ny w 1918 r. po za koń cze niu woj ny za wie ra zwią zek mał żeń ski i pra cu ją
na go spo dar stwie żo ny w Brzeź nie ko ło Człu cho wa. 

Ko lej na cór ka Mar ta uro dzo na w 1920 r. W cza sie oku pa cji pra co wa ła w nie miec kim go spo dar -
stwie. Wy szła za Wła dy sła wa Pry bę w la -
tach pięć dzie sią tych. Wy cho wa li dwie
cór ki i jed ne go sy na. Za miesz ka li w Ki ni -
cach. 
Czwar ty syn Win cen ty uro dzo ny w 1921 r.
po woj nie prze niósł się do Słup ska. Pra -
co wał w róż nych za kła dach, a na koń cu
do eme ry tu ry ja ko woź ny w szko le.

Trze cia cór ka Zo fia uro dzo na w 1923 r.
w cza sie oku pa cji pra co wa ła u nie miec -
kich go spo da rzy ja ko po moc do mo wa w
ma jąt ku Jar ce wo. Po woj nie w 1947 ro ku
wy szła za mąż Ja na Bar ło ga z za wo du
mu ra rza i cie ślę. Za miesz ka li ko ło Po zna -
nia. 

Małżeństwo Narlochów: Andrzej i Franciszka.

Rodzina Narlochów.
Od lewej: Bronisława, Marta, Zofia, Gertruda, Maria.  
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Czwar ta cór ka Ger tru da uro dzo na w
1935 r. pra co wa ła na go spo dar stwie ro -
dzi ców i roz po czę ła stu dia na uczy ciel skie,
a po tem uczy ła w szko le pod sta wo wej w
Hu cie, Czer sku i Choj ni cach. Tam wy szła
za mąż za Ja na Wi schy.

Pią ta cór ka Ma ria uro dzo na w 1935 r.
pra co wa ła u ro dzi ców na go spo dar stwie,
a po tem w zlew ni mle ka w Hu cie. W 1960
ro ku wy szła za mąż za Ja na Gost kow skie -
go, wy cho wa ła dwie cór ki. Kry sty na jest
ma gi strem eko no mii. 

Czwar ty syn Jó zef uro dzo ny w 1927 r.
wziął so bie za żo nę Ire nę Gre biń z Bie law
w 1953 r. Po zo stał na oj co wiź nie i wspól -
nie pra co wa li na go spo dar stwie. Wy cho -
wa li 3 cór ki i 3 sy nów.

Pią ty syn Bo le sław uro dzo ny w 1934 r. wy uczył się za wo du ślu sarz ma szy no wy i pra co wał na
ko lei, po tem zo stał ma szy ni stą. Zwią zek mał żeń ski za warł w 1959 r. Za miesz ka li w Choj ni cach, ma -
ja sy na i cór kę. 

Rodzina Narlochów.
Od lewej: Jan, Bolesław, Józef, Wincenty, Bernard.

Hi sto ria ro du Paw ła i Łu cji Mi szew skich się ga 1859 r., kie dy to w Ko so bu dach uro dził się Pa weł.
Łu cja, z do mu Lesz czyń ska, uro dzi ła się w 1866 r. Miesz ka ła w Ko so bu dach na wy bu do wa niu w po -
bli żu swo je go przy szłe go mę ża. Pa weł zmarł w 1947 r., ma jąc 88 lat. Na to miast Łu cja zmar ła w 1954
r. tak że w wie ku 88 lat. Ich 26-ha go spo dar stwo by ło za li cza ne do więk szych. Ro dzi na Paw ła i Łu cji
by ła licz na. W Bro dzie, do kąd przy by li oko ło
1890 r., uro dzi ło się szes na ścio ro ich dzie ci.
Mi szew scy to ro dzi na wy róż nia ją ca się lo kal -
nym pa trio ty zmem i cie szą ca się sza cun kiem
są sia dów. Ich po tom stwo to:
Fran cisz ka - ja ko pierw sza opu ści ła dom ro -
dzin ny. Po wyj ściu za mąż prze pro wa dzi ła się
do Choj nic.
Ana sta zja – po za mąż pój ściu osie dli ła się w
Czar ni żu.
Jan - nie za ło żył ro dzi ny. Zo stał po wo ła ny do
woj ska i nie wró cił z pierw szej woj ny świa to -
wej.
Win cen ty - za ło żył ro dzi nę i za miesz kał  w Żal -
nie.
Piotr - wy je chał do Fran cji i tam pra co wał w ko pal ni wę gla ka mien ne go. Zo stał tam na sta łe i we
Fran cji zmarł. Je go cia ło spo czy wa na ob czyź nie. Pra co wał tam ze swym bra tem Jó ze fem.
An to ni na - wy emi gro wa ła do Nie miec i tam po zo sta ła na sta łe. Pod ję ła pra cę i za ło ży ła ro dzi nę;
Ro za lia - nie za ło ży ła ro dzi ny. Pra co wa ła ja ko ku char ka w róż nych pa ra fiach. Naj dłu żej by ła ku char -
ką w Prze chle wie. Prze ży ła 100 lat.  Jest po cho wa na na cmen ta rzu w Prze chle wie.
Wik tor - po opusz cze niu do mu ro dzin ne go w Bro dzie, za miesz kał w Gdy ni, po dej mu jąc pra cę na
po czcie. Pra co wał tam aż do przej ścia na eme ry tu rę.

Łucja i Paweł Miszewscy.
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Jó zef - bliź nia czy brat Fran cisz ka. Osiem lat pra -
co wał we Fran cji w ko pal ni wraz ze star szym bra -
tem Pio trem. Po za koń cze niu woj ny wró cił do
Pol ski, za ło żył ro dzi nę i osie dlił się w Ko so bu -
dach. Pra co wał ja ko mu rarz w wie lu miej sco wo -
ściach w po wie cie człu chow skim.  Żył po nad 90
lat i zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu w Ko so bu -
dach.
Fran ci szek - bliź nia czy brat Jó ze fa. Uro dził się w
1903 r. Zo stał na go spo dar stwie ro dzi ców. W
1930 r. oże nił się z Jó ze fą Fry mark z Cheł mów.
Do cze ka li się ośmior ga dzie ci: 

He le na - po  wyj ściu za mąż za miesz ka ła w
Prze chle wie.

Sta ni sław - zo stał na oj co wiź nie i od mło -
dych lat mu siał za stę po wać oj ca, któ ry  nie wró -
cił z woj ny do do mu. Sta ni sław oże nił się z
Wan dą Chmie lew ską. Pro wa dzą go spo dar stwo
spe cja li zu ją ce się w pro duk cji mle ka i w mniej -
szym stop niu w ho dow li by dła rzeź ne go.

Jan - po opusz cze niu do mu ro dzin ne go za -
ło żył ro dzi nę. Wy uczył się za wo du cie śli bu dow -
la ne go uzy sku jąc dy plom mi strzow ski. Pra co wał
w wie lu fir mach bu dow la nych w po wie cie choj -

nic kim i człu chow ski. Obec nie miesz ka w Paw -
ło wie i jest na eme ry tu rze.
Fe li cja - po skoń cze niu Szko ły Pod sta wo wej w
Hu cie roz po czę ła na ukę w szko le śred niej w
Choj ni cach. Z po wo du cho ro by umar ła w wie ku
sie dem na stu lat i zo sta ła po cho wa na w Bru sach.

Zo fia - po skoń cze niu szko ły pod sta wo wej
kon ty nu owa ła na ukę w Li ceum Pe da go gicz nym
w By to wie. Pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka w Szko -
le Pod sta wo wej w Prze chle wie, a na stęp nie w
Draw sku. Obec nie miesz ka w Szcze cin ku.

An na - skoń czy ła szko łę w Hu cie, po tem roz -
po czę ła na ukę w li ceum. Pra co wa ła ja ko przed -
szko lan ka w Zło cie niu. Obec nie jest na
eme ry tu rze i miesz ka w Zło cie niu.   
Le on - ukoń czył li ceum pe da go gicz ne i stu dia
za koń czo ne ty tu łem ma gi stra hi sto rii. 
Pod jął pra cę ja ko na uczy ciel w Szko le Pod sta wo -
wej w Rze cze ni cy, po tem pra co wał w szko le w
Człu cho wie. Obec nie prze by wa na eme ry tu rze.
Był prze wod ni czą cym Miej skiej Ra dy Na ro do wej
w Człu cho wie.

Bru non - ukoń czył Tech ni kum Bu dow la ne w
Byd gosz czy. Pra co wał w Bru sach na sta no wi -

Łucja i Paweł Miszewscy i ich potomstwo w 1937.  Fot. z archiwum Anny  Żurowskiej (Miszewskiej).
1. Franciszka Miszewska,  2. Jan Miszewski,  3. Marian Miszewski,  4. Bolesław Miszewski,  5. Teofil Sikorski,

6. Wiktor Miszewski,  7. Łucja Miszewska - matka,  8. Leokadia Miszewska,  9. Bronisław Miszewski,
10. Paweł Miszewski - ojciec,  11. Anna Miszewska,  12. Anastazja Miszewska,  13. Józef Miszewski,  14. Józef Piekarski,  15. Marian Miszewski.

5
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



• 2016 • Ziemia Zaborska • 27

skach kie row ni czych w bran ży bu -
dow la nej. Z Brus prze pro wa dził się
do Sta ro gar du Gdań skie go i tam
miesz ka obec nie.

Jó ze fa - dwu krot nie za męż na.
Jej pierw szy mąż pra co wał w Pań -
stwo wym Go spo dar stwie Rol nym w
po wie cie człu chow skim. Póź niej za -
czę ła pra cę w Łę ki ni, gdzie  po zna ła
swe go dru gie go mę ża.

Mi chał - za ło żył ro dzi nę w 1928 r. i pod jął
pra cę na tar ta ku w Choj ni cach ja ko pra cow nik
fi zycz ny. Na stęp nie prze pro wa dził się do Lip ki
Kra jeń skiej, gdzie pra co wał do eme ry tu ry i tu
po zo stał do koń ca ży cia;

Bro ni sław - za warł zwią zek mał żeń ski, z któ -
re go uro dzi ło się sze ścio ro dzie ci. Wraz z żo ną

pra co wał na go spo dar stwie rol nym w
Star cho mi nie i tam po zo stał do eme ry tu -
ry.
Bo le sław - po za ło że niu ro dzi ny miesz kał
w Gdań sku Wrzesz czu. Tu pod jął pra cę na
po czcie, gdzie pra co wał aż do eme ry tu ry.
Żo na po cho dzi ła z Gdy ni i tam po woj nie
za miesz ka li.
Le oka dia - wy szła za mąż za Fe lik sa Łan -

gow skie go z Ru dzin. Miesz ka li w Prze chle wie.
Fe liks pra co wał w Za rzą dzie Dróg Pań stwo wych
ja ko dróż nik.

Sta ni sław - uro dzo ny 1913 r. Po woj nie osie dlił
się w Ru mi. Za ło żył ro dzi nę i pod jął pra cę na po -
czcie. Obec nie prze by wa na eme ry tu rze i jest
ostat nim ży ją cym człon kiem ro dzi ny.

Łucja Miszewska z dziećmi i wnukami.

Stanisław i Wanda Miszewscy, spadkobiercy gospodarstwa
po Józefie Miszewskim.

Za bor skie Rajdy Ro we ro we
Za bor ski Rajd Ro we ro wy po cząw szy od 2003 ro ku wpi sał się w co rocz ną tra dy cję miesz kań ców gmi -
ny Bru sy. Rajd prze pro wa dza ny jest z oka zji rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji 3 ma ja. Je go ce lem jest
pro mo wa nie pięk na Zie mi Za bor skiej, roz wi ja nie ru chu tu ry stycz ne go wśród dzie ci, mło dzie ży i do -
ro słych, in te gro wa nie śro do wi ska miesz kań ców gmi ny Bru sy. Dla mi ło śni ków ak tyw ne go wy po -
czyn ku Rajd to nie tyl ko prze jażdż ka ro we rem – to przede wszyst kim przy jem ność, zie lo ne
kra jo bra zy, la sy i „kre bań ski” gwar raj do wi czów. Pod czas każ de go raj du or ga ni zo wa na jest im pre za
to wa rzy szą ca na któ rej ro we rzy ści mo gą od po cząć, po si lić się czy wziąć udział w róż nych kon kur -
sach i za ba wach. 



• 2016 • Ziemia Zaborska • 28

I Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 ma ja 2003
Tra sa: Bru sy - Za le sie - Lub nia - Le śno - Cza pie -
wi ce
- Czar no wo - Bru sy. 
Ok. 100 uczest ni ków. 

II Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 ma ja 2004
Tra sa: Bru sy - Żab no
- Czycz ko wy - Bru sy Ja glie
- Bru sy.

III Za bor ski Rajd Ro we ro wy -
3 ma ja 2005, Bru sy
Tra sa: Bru sy (ry nek - Plac Ja na Paw ła II - Pocz to -
wa - Gdań ska - Szkol na - Der dow skie go - Woj ska
Pol skie go - Cheł mow ska) - Czycz ko wy - Żab no -
Czar niż.

IV Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 ma ja 2006
Tra sa: Cza pie wi ce - Czar no wo - Le śno - Ma łe Gli -
śno - Lub nia - 16  km. Ok. 100 osób.

V Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 Ma ja 2007
Tra sa: Bru sy (plac przed urzę dem) - ul. Dwor co -
wa - Ko so bu dy - Ki ni ce  - Żab no (Kro wi Most, Pie -
kieł ko) - Żab no PKP -
Czycz ko wy (bo isko) - Bru sy.
Ok. 140 uczest ni ków.

VI Za bor ski Rajd Ro we ro wy
- 1 ma ja 2008
Tra sa li czą ca ok. 23 km.
Tra sa: Bru sy Ja glie
- Czycz ko wy - Wiel kie Cheł -
my - Czer ni ca. Ok. 100 osób.

VII Za bor ski Raj d Ro we ro wy
- 3 ma ja 2009
- tra sa li czą ca ok. 25 ki lo me -
trów. 
Tra sa: Bru sy (plac przed urzę dem) - Bru sy Ja glie
- Żab no - Czar niż - Chło po wy - Hu ta - Ru dzi ny -
Bro da - Ko so bu dy -Bru sy
Ok. 115 osób.

VIII Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 ma ja 2010
- tra sa li czą ca ok. 20 ki lo me trów. 

Tra sa: Czar no wo - Cza pie wi ce - Le śno - Lub nia -
Ma łe Gli śno skąd po wró co no do Brus.

IX Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 ma ja 2011
Tra sa wio dła przez: Czycz ko wy, Żab no, Le śnic -
two Gieł don, Mę ci kał, Wiel kie Cheł my i oczy wi -
ście Bru sy, któ re by ły jed no cze śnie miej scem
star tu i me tą .   Te go dnia z 37 km tra są raj du
zmie rzy ło się 65 osób. 

X Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 ma ja 2012
137 ro we rzy stów wzię ło udział w X Za bor skim
Raj dzie Ro we ro wym. 22 - ki lo me tro wa tra sa wio -
dła sprzed Urzę du Miej skie go w Bru sach przez
Ma łe Gli śno, Lub nię, Le śno, Cza pie wi ce i Czar no -
wo do Brus.

XI Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 ma ja 2013
Wzię ło aż 150 uczest ni ków. Li czą ca ok. 30 km
tra sa wio dła przez Czar no wo, Cza pie wi ce, Ka szu -
bę, Rol bik, Ma łe Cheł my, Wiel kie Cheł my, Czycz -
ko wy, Bru sy -Ja glie. Ja ko start i me tę wy zna czo no
plac przy bu dyn ku Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Bru sach. 

XII Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 ma ja 2014
Łącz nie 210 ro we rzy stów bra ło udział. Tra sa raj -
du wio dła ścież ka mi ro we ro wy mi Ka szub skiej
Mar szru ty. Plac przy bu dyn ku Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej w Bru sach  -Wiel kie Cheł my przez
Bru s  -Ja glie oraz Czycz ko wy  -Czer ni ca.

XI rajd 2013.
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XIII Za bor ski Rajd Ro we ro wy - 3 ma ja 2015
Aż 272 uczest ni ków wzię ło udział w XIII Za bor -
skim Raj dzie Ro we ro wym. Li czą ca ok. 25 km tra -

sa wio dła przez Żab no, Gieł don, Czar niż, Ki ni ce i
Ko so bu dy. Ja ko start przy ję to plac przy bu dyn -
ku Do mu Stra ża ka w  Bru sach. Me tę sta no wił

par king przy Urzę dzie Miej -
skim w Bru sach. 

XIV Za bor ski Rajd Ro we ro -
wy - 3 ma ja 2016
Aż 35 km, ty le prze bie ga ła
tra sa XIV Za bor skie go Raj du
Ro we ro we go. 205 uczest ni -
ków prze je cha ło tra są Le śno
- Pa rzyn - La ska  - War szyn -
Le śno. Ja ko start i me tę przy -
ję to plac przy świe tli cy wiej -
skiej w Le śnie. 

Oprac. UM Bru sy
XII rajd 2014.

Re kon struk cja Zie lo ne go Pa ła cu
Z po trze by prze ka zywania pałeczki w szta fe cie po ko leń

21 mar ca 1944 ro ku od dzia ły Waf fen SS i Jagd kom man do z Wiel kich Cheł mów  oraz żoł nie rze
We hr mach tu sta cjo nu ją cy w Bru sach oto czy ły te ren bun kra TOW „Gryf Po mor ski” ko ło Mę ci ka łu,
zwa ne go „Zie lo nym Pa ła cem” gdzie mie ści ła się ko men da po wia to wa, po dwój nym pier ście niem.
W su mie uży to ok. 300 żoł nie rzy prze ciw ko 9 par ty zan tom. W nie rów nej wal ce zgi nę ło 7 par ty zan -
tów „Gry fa”, ale dwóm uda ło się prze rwać ob lę że nie, uszli ja kimś cu dem z ży ciem. Za to stra ty
Niem ców by ły po waż ne:
15 za bi tych i wie lu ran nych. 

Mi nę ły dzie się cio le cia, a
śla dy zbu rzo ne go bun kra za -
cie ra ły się w tęt nią cej ży ciem
przy ro dzie i w świa do mo ści
współ cze snych, aż wresz cie
wie lo let nie już sta ra nia Sto -
wa rzy sze nia Mi ło śni ków Hi -
sto rii Taj nej Or ga ni za cji
Woj sko wej Gryf Po mor ski
„CIS” z Mę ci ka ła, ma ją ce na
ce lu do pro wa dze nie do
zre kon stru owa nia le śne go
schro nu za koń czy ły się suk -
ce sem. Sam po mysł po wstał
w 2009 ro ku, ale la ta za ję ło

Rekonstrukcja „Zielonego Pałacu”.
Z tyłu pierwsze miejsce pochówku partyzantów.

• 2016 • Ziemia Zaborska • 



• 2016 • Ziemia Zaborska • 30

uzy ska nie po zwo leń. Dzię ki przy chyl no ści dy -
rek cji La sów Pań stwo wych, wspar ciu fi nan so we -
mu Nad le śnic twa Ry tel i wy sił ko wi człon ków
Sto wa rzy sze nia „CIS” oraz wie lu  in nych osób za -
in te re so wa nych lo kal ną hi sto rią i dzię ki dzie siąt -
kom go dzin spę dzo nych przez nich wszyst kich
przy pra cach ziem nych i re kon struk cyj nych,
moż na te raz zo ba czyć z bli ska jak ten obiekt wy -
glą dał. Nie jest to wier na re kon struk cja, a ra czej
wi zu ali za cja w ska li 1:1, bez za da sze nia i ma sko -
wa nia. Tak że płyt szy jest wy kop, ale dzię ki te mu

ła twiej moż na ogar nąć ska lę przed się wzię cia
zre ali zo wa ne go prze cież tuż pod bo kiem nie -
miec kie go oku pan ta oraz zro zu mieć je go funk -
cjo nal ność. 

Pre zes Sto wa rzy sze nia „CIS” Woj ciech De re -
wiec ki pod kre śla, że to nie ko niec pro jek tu. Re -
kon struk cja ma słu żyć ce lom edu ka cyj nym, więc
oto cze nie bun kra wy po sa żo ne w ta bli ce in for -
ma cyj ne o hi sto rii te go miej sca, pre zen tu ją ce
syl wet ki par ty zan tów, wy po sa że nie bun kra,
funk cje po szcze gól nych czę ści. Pla no wa ne jest
wy po sa że nie ścież ki edu ka cyj nej pro wa dzą cej
do bun kra w ta bli ce in for ma cyj ne o hi sto rii „Gry -
fa Po mor skie go”. Cho dzi o wy peł nie nie lu ki po -
ko le nio wej, przez la ta ma ło kto po ru szał ten
draż li wy te mat par ty zan tów, a te raz wal ka idzie
o to, że by hi sto ria II woj ny świa to wej, hi sto ria
dzia łań prze ciw ko oku pan to wi tu na Ka szu bach
nie sta ła się li tyl ko wie dzą książ ko wą, a miej sca
pa mię ci tyl ko punk ta mi geo gra ficz ny mi na ma -
pach. Na dro dze wo je wódz kiej nr 235  bie gną -
cej z Choj nic do Brus nie opo dal Tu row ca
znaj du ją się z dwóch jej stron le śne par kin gi, na
któ rych moż na zo sta wić au to i dojść do bun kra
le śną dro gą oko ło 700 me trów. Do ja dą w to

Tablica pamiątkowa z listą zabitych partyzantów
„Gryfa” koło bunkra.
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miej sce tak że ro we rzy ści „Ka szub ską Mar szru tą” z Choj nic i Brus. Dla pie szych wę drow ców pro wa -
dzi też ścież ka edu ka cyj na Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go przez las do Mę ci ka łu nie opo dal re -
zer wa tu przy ro dy „Mo cza dło”.      Oprac. Zbigniew Gierszewski
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Fotografie partyzantów zamieszczone są na tablicach opracowanych przez LASERSTUDIO.
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Ob cho dy rocz ni cy

re wo lu cji paź dzier ni ko wej

w szko le w Hu cie

Ze wspo mnień z lat szkol nych
An to nie go Cie miń skie go

Za raz po wy zwo le niu z oku pa cji hi tle row -
skiej w szko łach od by wa ły się ob cho dy rocz nic
świąt pań stwo wych, na któ re za pra sza no miej -
sco wych miesz kań ców, wła dze po wia to we,
gmin ne, so łec kie oraz wła dze par tyj ne, a w
szcze gól no ści Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro -
bot ni czej. Sta ra no się za pra szać uczest ni ków re -
wo lu cji paź dzier ni ko wej, pierw szej woj ny
świa to wej, dru giej woj ny świa to wej.

W la tach 50-tych w Hu cie kie row ni kiem
szko ły był Jó zef Drą żek, któ ry or ga ni zo wał róż -
ne uro czy sto ści pań stwo we ra zem z soł ty sem.
Na tych spo tka niach prze ma wia no, słu cha no
wspo mnień, śpie wa no pie śni pa trio tycz ne o za -
bar wie niu ide olo gicz nym, pro mu ją ce np. za słu -
gi Związ ku Ra dziec kie go w po gro mie III Rze szy.
Wska zy wa no ro lę Ukła du War szaw skie go, miał
za za da nie nie do pu ścić do kon flik tu zbroj ne go,
któ ry za gra żał świa tu w cza sie tzw. zim nej woj -
ny, bo po dru giej stro nie stał Pakt Pół noc no -
atlan tyc ki.

Po prze mó wie niach ofi cjal nych przed sta wi -
cie li głos za bie ra li go ście, w tym mię dzy in ny mi
miesz ka niec na sze go so łec twa Jó zef Mi szew ski
uro dzo ny w 1887 r. Był on uczest ni kiem re wo lu -
cji paź dzier ni ko wej oraz dru giej woj ny świa to -
wej. Brał udział w pierw szej woj nie świa to wej od
po cząt ku do za koń cze nia. Wspo mi nał, że do stał
na po cząt ku we zwa nie na ko mi sję woj sko wo -
-cy wil ną, gdzie od by ły się roz mo wy kwa li fi ka cyj -
ne. Przed sta wio no tam we zwa nym ja kie za da nia
sto ją przed oj czy zną, z kim bę dzie my wal czyć i
prze ciw ko ko mu. Na stęp nie od by ło się 14-dnio -
we szko le nie woj sko we. Wszyst kich uczest ni ków
sko sza ro wa no w Choj ni cach. Każ dy do stał za -
świad cze nie o prze by ciu ta kie go szko le nia. Zor -
ga ni zo wa nie wy jaz du trwa ło oko ło dwa
ty go dnie. Skom ple to wa no kil ka wa go nów by -

dlę cych, w któ rych moż na by ło tyl ko stać, bo nie
by ło ła wek. Na kil ku pry czach moż na by ło spać
na zmia nę. Punk tem zbor nym do wy jaz du na
front wschod ni by ło Dział do wo, a na stęp nie Bia -
ły stok. 

Lo sy wo jen ne spra wi ły, że zna lazł się na te -
re nie Związ ku Ra dziec kie go Tam do na sze go
trans por tu do łą czo no kil ka mniej szych, by ły one
kie ro wa ne na te re ny Ro sji naj bar dziej za gro żo -
ne kontr re wo lu cją. Trans port, w któ rym je chał
Jó zef Mi szew ski był skie ro wa ny na Sy be rię. Po
przy jeź dzie na miej sce po 14 dniach mu sie li
jesz cze jed ną noc spę dzić w wa go nach bez żad -
nych udo god nień. By li głod ni i wy czer pa ni, bez
żad nych por cji żyw no ści. Na stęp ne go dnia przy -
szła star szy na, ofi ce ro wie, zro bio no zbiór kę, spi -
sa li wszyst kich. Je den z ofi ce rów mó wi – „a to ty
Po lak, to bę dziesz mo im za stęp cą i bę dziesz or -
ga ni zo wać ze spo ły do obro ny re wo lu cji”. Ich
głów nym do wód cą był Fe liks Dzier żyń ski. To on
miał osła niać Wło dzi mie rza Le ni na, wo dza re wo -
lu cji. 

Jed ni i dru dzy – prze ciw ni i przy ja cie le mu -
sie li li czyć się z róż ny mi ak cja mi od we to wy mi,
a te by ły or ga ni zo wa ne bły ska wicz nie. Dla te go
wy sy ła no pa tro le i czuj ki, któ re mia ły za za da nie
pil no wać swo ich wojsk i do byt ku. 

Mi szew ski był w ochro nie oso bi stej Fe lik sa
Dzier żyń skie go. Wspo mi nał jak ogrom nym kra -
jem jest Ro sja. Lu dzie tam miesz ka li w zie mian -
kach, sza ła sach, a na wet do mach z lo du. Przez
czte ry la ta służ by w woj sku prze mie rzył ca łą Ro -
sje od Mo skwy aż po Kam czat kę. Po po wro cie
do do mu dłu go cho ro wał, bo był ran ny w rę kę i
dłu go trwa ło go je nie. Moc no też się prze zię bił
na Sy be rii. Ma ło by ło ta kich lu dzi jak Jó zef Mi -
szew ski, dla te go za pra sza no go na róż ne uro czy -
sto ści, aby po dzie lił się wspo mnie nia mi. 

Po wy zwo le niu w 1945 ro ku ów cze sne wła -
dze PRL -u skru pu lat nie za czę ły się in te re so wać
ludź mi za ufa nym, z za słu żo ną prze szło ścią po li -
tycz ną. Wła dza szyb ko znaj do wa ła so bie lu dzi,
któ rzy by li by jej przy chyl ni. Spo rzą dza no na wet
spe cjal ne li sty na zwisk osób, któ re by by ły chęt -
ne opo wia dać swo je przej ścia na róż nych ze bra -
niach i ma sów kach. Szcze gól nie wy so ko
ce nio ne by ły za słu gi w obro nie re wo lu cji paź -
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dzier ni ko wej sta re go dzia ła cza PPR Fran cisz ka
Rze piń skie go, uczest ni ka woj ny w 1939 r. Jó ze -
fa Man dyw la, póź niej sze go człon ka PSL w Bru -
sach. Gdy od by wał się w Bru sach po chód
pierw szo ma jo wy, to do łą cza no ich do de le ga cji
mło dzie żo wy szkol nej. Z szko ły w Hu cie wy jeż -
dża ły zwy kle trzy fur man ki kon ne. Ci dzia ła cze
za chę ca li mło dzież do po cho du i ku po wa li jej
cu kier ki, aby by li bar dziej ener gicz ni i we se li w
prze mar szu. Tak że na in ne pań stwo we uro czy -
sto ści by li za pra sza ni ci pa no wie. Za zwy czaj
za pra sza no tak że przed sta wi cie li władz po wia -
to wych i gmin nych, a jak by ła to uro czy stość
szkol na, to tak że in spek to ra szkol ne go lub je go
za stęp cę. 

By ło to w ro ku 1950, kie dy cho dzi łem do
szko ły pod sta wo wej w Hu cie. Z na ka zu władz
par tyj nych i pań stwo wych kie row nik miej sco wej
szko ły Jó zef Drą żek zor ga ni zo wał aka de mię
pierw szo ma jo wą. Oprócz władz po wia to wych
za pro szo no soł ty sa Jó ze fa Szmy ta, Jó ze fa Man -
dyw la i Jó ze fa Mi szew skie go. Man dy wel za cią -
gnię ty był do obro ny we wrze śniu 1939 ro ku,
po wró cił do kra ju z nie wo li nie miec kiej w stycz -
niu 1946 r. Na to miast soł tys Szmyt był przed
woj na w Kor pu sie Ochro ny Po gra ni cza na Li twie. 

Po czę ści ofi cjal nej kie row nik Drą żek po pro -
sił za pro szo nych go ści, aby ze chcie li po dzie lić
się swo imi wspo mnie nia mi. Przy ję to ich bra wa -

mi. Pierw szy za brał głos Szmyt, któ ry po krót ce
scha rak te ry zo wał prze bieg II woj ny świa to wej.
Przed sta wił tak że za da nia władz te re no wych i
ich re ali za cję i na kre ślił za da nia na naj bliż sze la -
ta. Po tem woj nę wspo mi nał Jó zef Man dy wel, a
na ko niec głos za brał Jó zef Mi szew ski, któ ry
prze był naj dłuż szy szlak wo jen ny, z Pol ski na Sy -
be rię, Da le ki Wschód, na Ko ły mę i Kam czat kę.
De le gat z po wia tu po pro sił go ścia, by opo wie -
dział jak na praw dę by ło na tej re wo lu cji paź -
dzier ni ko wej, jak to oba la no ca ra. Pan Mi szew ski
na ta ką de kla ra cję za czął opo wia dać jak by ło na -
praw dę ja ko na ocz ny świa dek wy da rzeń. Jak za -
strzegł, w pod ręcz ni kach szkol nych i in nych
pu bli ka cjach ta praw da wy glą da ina czej. Pa no -
wał głód, a zi mę tem pe ra tu ra do cho dzi ła do -50
stop ni. Opi su jąc prze bieg re wo lu cji paź dzier ni -
ko wej mó wił, że od by wa ły się ma so we eg ze ku -
cje lud no ści. Przy wód cy re wo lu cji ka za li
mor do wać prze ciw ni ków. Za każ de na wet ma łe
prze wi nie nie gro zi ła ka ra śmier ci. 

Przy słu chu jąc się tym opo wie ściom przed -
sta wi cie le po wia tu za czę li się na sie bie spo glą -
dać. Ten te mat im jed nak nie od po wia dał.
Po wie dzie li, że by pan Mi szew ski już skoń czył
swo je wspo mnie nia, bo ro bi się póź na po ra.
A kie dy so bie po szedł pod ję to de cy zję, że wię -
cej nie bę dzie za pra sza ny…

An to ni Cie miń ski 

Hi sto ria bu do wy świe tli cy wiej skiej

oraz re mi zy OSP w Hu cie
Ge ne za i oko licz no ści bu do wy świe tli cy by ły do syć nie ty po we, nie by ła to ini cja ty wa urzę do wa

czy lo kal ne go spo łe czeń stwa. Za zwy czaj po mysł wy pły wa na ze bra niach wiej skich bądź ja ko po -
stu lat or ga ni za cji spo łecz nych. Świe tli ca wiej ska w Hu cie zo sta ła wy bu do wa na i od da na do użyt ku
w la tach 1959-60. Do te go cza su ze bra nia i ma sów ki od by wa ły się w szko le.
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W owych cza sach Gro madz ka Ra da Na ro do wa mie -
ści ła się w Ko so bu dach w ple ba nii ko ścio ła ewan ge -
lic kie go. Prze wod ni czą cym tej ra dy był Fran ci szek
Pie pio ra, a se kre ta rzem Ja dwi ga Trze bia tow ska. In -
ny mi spra wa mi zaj mo wał się Jan Szo piń ski (pseu do -
nim Czor ny dziod). Soł ty sem w Hu cie był wów czas
Lu dwik Bie liń ski, któ ry po nad to był człon kiem pre -
zy dium ra dy na ro do wej. Ten to soł tys za pro sił w
stycz niu 1957 r. na chrzci ny swo je go sy na Ze no na,
prze wod ni czą ce go Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej.
Tam w cza sie dys ku sji o mło dzie ży soł tys Bie liń ski
po wie dział, że dzi siaj u Jó zwa Na rlo cha w Hu cie jest
po tań ców ka. Fran ci szek Pie pio ra nie na my śla jąc się
dłu go wstał i po szedł zo ba czyć tą im pre zę. Po twier -
dzi ło się, że by ło tam du żo mło dzie ży. Po po wro cie
oświad czył soł ty so wi, że jest po trze ba po wsta nia
świe tli cy w Hu cie i na le ży tą spra wę po trak to wać po -
waż nie. 
Po sta no wio no więc zwo łać ze bra nie wiej skie ogól -
ne i za pro szo no na nie przed sta wi cie li wszyst kich or -
ga ni za cji spo łecz nych, któ re dzia ła ły w so łec twie.
Prze wod ni czą cy GRN Fran ci szek Pie pio ra po in for -

mo wał ze bra nych, że po wsta ła idea po bu do wa nia świe tli cy obok krzy ża na grun cie Au gu sta Bie -
liń skie go. Po wstał ko mi tet bu do wy świe tli cy na cze le z soł ty sem Bie liń skim, Bo le sła wem Kry grem,
prze wod ni czą cym ko ła Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej, Jó ze fem Man teuf flem, pre ze sem ko ła Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej, a kół ko rol ni cze re pre zen to wał Ru dolf Kul da nek. Se kre ta rzem ko mi te tu zo -
stał kie row nik szko ły Jó zef Drą żek. Człon ko wie ko mi te tu po dzie li li mię dzy so bą za da nia. Ro bie niem
pu sta ków za ję ło się ko ło ZMW z prze wod ni czą cym Bo le sła wem Kry grem i za stęp cą Mie czy sła wem
Cie miń skim. Do wo zem wo dy i żwi ru za ję ło się ko ło OSP i kół ko rol ni cze. Pra ca szła szyb ko na przód,
po ma ga li sta rzy i mło dzi. Ce ment, drze wo i da chów kę
oraz maj stra bu dow la ne go opła cał urząd GRN. Pra ce nie -
fa cho we wy ko ny wa ne by ły w czy nie spo łecz nym przez
miej sco wa lud ność. Do lżej szych prac an ga żo wa ła się
tak że mło dzież żeń ska. Głów nym maj strem na bu do wie
był mistrz mu rar ski i cie siel ski Ka zi mierz We ltrow ski, któ -
ry swo ją pra cę wy ko ny wał za sym bo licz na opła tą. Sto -
lar ką okien ną, drzwio wa i pod ło go wa za jął się sto larz z
Ko so bud Jan Lesz czyń ski. W tym sa mym bu dyn ku po -
sta no wio no jed no po miesz cze nie prze zna czyć na sprzęt
stra żac ki (pom pa, wę że, kom bi ne zo ny, re ga ły na umun -
du ro wa nie. Si kaw kę ręcz ną prze ka za ła OSP z Mę ci ka ła.
Dzię ki sta ra niom na czel ni ka stra ży, An to nie go Cie miń -
skie go Ko men da Po wia to wa Stra ży Po żar nej przy dzie li -
ła OSP w Hu cie mo to pom pę o wy daj no ści 400 li trów na
mi nu tę.

OSP w Hu cie by ła li czą ca się jed nost ką w po wie cie.
Po sia da ła pierw szą w po wie cie dru ży nę mło dzie żo wą

Ludwik Bieliński

Kazimierz Weltrowski
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żeń ską. OSP raz wy gra ło za wo dy gmin ne or ga ni zo wa ne na te re nie fir my „Las” Bru sy. Or ga ni zo wa no
wów czas du żo szko leń bo jo wych oraz kon tro li prze ciw po ża ro wych u go spo da rzy i w obej ściach.
Od by wa ły się po ka zy ćwi czeń i musz try wszyst kich stra ża ków pod do wódz twem na czel ni ka An to -
nie go Cie miń skie go. 

Dla po trzeb świe tli cy w 1960 r. za ku pio no sto ły, krze sła, ław ki oraz „spo łecz ny” te le wi zor, któ ry
cie szył się po pu lar no ścią i miesz kań cy ma so wo cho dzi li na pro gra my te le wi zyj ne. Po nad to raz w
mie sią cu w Hu cie zja wia ło się ki no ob jaz do we, a fre kwen cja sprzy ja ła. Za czę to tak że or ga ni zo wać
za ba wy ta necz ne przez OSP ja ki przez ZMW. Od lat 70-tych za czę to or ga ni zo wać dys ko te ki mło -

dzie żo we, róż ne za -
ję cia kul tu ral ne,
m.in. na ukę tań ca
t o  w a  r z y  s k i e  g o ,
przed sta wie nia te -
atral ne, wie czo ry
po ezji. Go ścił na wet
ze spół „Choj ny” z
Choj nic pro wa dzo -
ny przez dr med.
Au gu sty na Wit kow -
skie go, kie row ni ka
Wy dzia łu Zdro wia i
Opie ki Spo łecz nej
Po wia to wej Ra dy
Na ro do wej.
Na otwar ciu świe -

tli cy za ba wa by ła do
sa me go ra na, a zja -

wi li się przed sta wi cie le po wia tu i gro ma dy. W 1973 r. za ło żo no klub spor to wy „Or kan” z sek cją pił ki
noż nej, za ło żo no też sek cję te ni sa ziem ne go. Mło dzież po sta no wi ła spo łecz nie wy bu do wać bo isko
spor to we do te ni sa ziem ne go, na któ rym mia ły od by wać się za wo dy. Kort ulo ko wa ny był tuż za
świe tli cą. Z re ali za cją tych za mie rzeń się by ło go rzej, bo na pierw sze za wo dy dru ży na prze ciw ni ka
się nie sta wi ła, co kła dło cień na or ga ni za to rów. Na kor cie gra no więc to wa rzy sko, a ma rze nia o za -
wo dach spor to wych nie zo sta ły zre ali zo wa ne. Stop nio wo bo isko za czę ło mar no wać się, ule gać de -
wa sta cji i w koń cu gruz po nim zo stał prze zna czo ny na utwar dze nie dro gi. W cza sie 60 lat ist nie nia
świe tli ca prze cho dzi ła róż ne re mon ty we wnątrz i na ze wnątrz, ostat nio dzię ki za an ga żo wa niu soł -
ty sa Mał go rza ty Warn ke i bur mi strza Wi tol da Ossow skie go. Wy bu do wa no to a le tę, za ple cze ku chen -
ne z kom ple tem na czyń, piec ka flo wy wy mie nio no na ogrze wa nie elek trycz ne. Obec na soł tys Re gi na
Gier szew ska du żo pra cy wło ży ła w or ga ni zo wa nie im prez oko licz no ścio wych, jak dzień ko biet,
gwiazd ka dla dzie ci, spo tka nia o te ma ty ce ku li nar nej. Roz po czę to ocie pla nie świe tli cy i wy mia nę
po kry cia da cho we go.

Świe tli ca wiej ska speł nia wio dą cą ro lę or ga ni za to ra ży cia kul tu ral ne go we wsi i ko or dy nu je pra -
cę wszyst kich pod mio tów spo łecz no -po li tycz nych.

Wnio ski koń co we.
Na le ży po wo łać ra dę pro gra mo wą, Spo łecz ną Ra dę Roz wo ju Wsi i So łec twa, co mo że wpły nąć po -
zy tyw nie na po sze rze nie za kre su dzia łań twór czych. Do żo jesz cze jest do zro bie nia w dzie dzi nie
kul tu ry re gio nal nej, na le ży się za in te re so wać hi sto rią śro do wi ska. Moż na by po wo łać pa tro na świe -
tli cy z oka zji 60-le cia jej ist nie nia np. Lu dwi ka Bie liń skie go lub Fran cisz ka Pie pio rę.

Otwarcie remizy OSP w Hucie. Od prawej: ówczesny naczelnik Waldemar Bruski, 
prezes GS Brusy Wenecjusz Stanke. Fot. z archiwum Autora.
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Krzysz tof Gra dow ski

Cha ta Ka szub ska a Kul tu ra Za bo rów 
„Kul tu ra” to ter min wie lo znacz ny. In ter pre to wa ny jest w za leż no ści od przy ję tych kry te riów. De -

fi ni cji ”Kul tu ry” jest po nad 120. In na bę dzie z punk tu wi dze nia hi sto ry ka, in na ar che olo ga, et no gra -
fa, psy cho lo ga, kul tu ro znaw cy. Jed nak ma ją one je den wspól ny mia now nik. Mia no wi cie ten, iż
do ty czą kul tu ry ma te rial nej, jak i tej nie ma te rial nej. Ma ło te go – do ty czą czło wie ka, bo to czło wiek
jest nie odzow ną czę ścią Kul tu ry, jest je go ak sjo ma tem. Tak jest na każ dej sze ro ko ści geo gra ficz nej
na szej ku li ziem skiej. Tak jest i z Kul tu rą Ka szub, o któ rej by wie le to mów moż na na pi sać. Ter min
„Kul tu ra Ka szub” za wie ra w so bie tak że wie le skład ni ków. Nas oczy wi ście in te re su je tu Kul tu ra Za -
bo rów. Wie le hi sto rii zo sta ło już wy da nych dru kiem w róż no ra kich pu bli ka cjach. 

Wspo mnę tu pu bli ka cję „Hi sto ria Brus i oko li cy” pod re dak cją Jó ze fa Bo rzysz kow skie go. Ta księ -
ga, to prze cież je den wiel ki do ku ment mó wią cy o Kul tu rze Za bo rów. I niech nikt nie są dzi, że wy -
da jąc tą pu bli ka cję te mat bę dzie wy czer pa ny, za koń czo ny. Na wet po nad 1000 stro ni co wa książ ka
nie opi sze wszyst kie go. Dla te go też po ja wia ją się pu bli ka cje do ku men tu ją ce Kul tu rę Za bo rów, wy -
da ne przez róż no ra kie śro do wi ska. Wy mie nię tu dla przy kła du „Bo że Mę ki na Za bo rach” (2015) czy
„Opo wie ści hu mo ry stycz ne Kre ba nów” (2012).  Oczy wi ście na le ży tak że pod kre ślić szcze gól nie wa -
gę i zna cze nie „Zie mii Za bor skiej” uka zu ją cej się od 2008 ro ku. To prze cież nic in ne go, jak do ku men -
ta cja kul tu ry ma te rial nej i nie ma te rial nej na szej Ma łej Oj czy zny. Na to miast w Cha cie Ka szub skiej w
Bru sach Ja gliach je den eg zem plarz „Hi sto rii Brus…”, peł ni ro lę „no tat ni ka”.  Do pi su je my w nim no -
we fak ty, no we hi sto rie, od no śni ki do in nych źró deł, gdzie da ny te mat jest bar dziej szcze gó ło wo
opi sa ny. Do kle ja my od po wied nie fisz ki, kart ki z uwa ga mi. Ca ła ta książ ka jest więc cią gle uzu peł -
nia na. To jest wła śnie mię dzy in ny mi ro la Cha ty. A wła ści wie to po win ność, to obo wią zek. Ca ły czas
zbie ra my wszel kie in for ma cje do ty czą ce na sze go re gio nu. Ko rzy sta my z róż nych źró deł, by za cho -
wać od za po mnie nia czas mi nio ny. Naj bar dziej cie szy nas bez po śred ni kon takt z ludź mi, któ rzy ma -
ją coś do prze ka za nia. Prze ka za nia w for mie słow nej, pi sa nej czy ma te rial nej. Je że li cho dzi o for mę
ma te rial ną to nie oce nio na oka za ła się współ pra ca z wy bit nym re gio na li stą Be ne dyk tem Pu ła kow -
skim, o któ rym pi sa li śmy w po przed nim nr „Zie mi Za bor skiej”. W lip cu 2016 ro ku Pan Be ne dykt prze -
ka zał na stęp ne przed mio ty zwią za ne z kul tu rą ma te rial ną Za bo rów. Te da ry to nie zwy kle
in te re su ją ce i cen ne źró dła in for ma cji (bę dzie my o tym pi sać w ko lej nych nu me rach). Książ ki, pra -
sa z  okre su mię dzy wo jen ne go a tak że pu bli ka cje się ga ją ce XIX wie ku – pra cę ma gi ster ską na pi sał -
by nie jed ną. Ktoś za py ta: A po co to wszyst ko? Wierz cie, od po wiedź jest pro sta. Po to, by Za bo ry
nie by ły du cho wą pu sty nią (patrz: „Zie mia Za bor ska”, nr 8, str. 29-32). Wie lu miesz kań ców Za bo rów
to ro zu mie, ma świa do mość swej kul tu ry, a w koń cu swej war to ści, war to ści re gio nu. Co ja kiś czas
do star cza ne są nam no we eks po na ty z gmi ny Bru sy. Do nich m. in. Elż bie ta i Sta ni sław Dziu ba z Ko -
so bud, któ rzy od da li do Cha ty przed mio ty na le żą ce do nie ży ją ce go już miesz kań ca Ko so bud Lud -
gar da Cza piew skie go. Wie le przed mio tów, ma łych i du żych tra fi ło do Cha ty. Dziś moż na je oglą dać
na wy sta wie i przy tym po roz ma wiać jak to kie dyś by ło. A prze cież o to cho dzi by roz ma wiać. Tak
na praw dę to każ dy przed miot znaj du ją cy się Cha cie to przy czy nek do dys ku sji, bo każ dy z nich ma
ja kąś swo ją hi sto rię. Hi sto rię, któ ra jest za pi sa na, gdyż co nie jest za pi sa ne, to nam umknie. I nie bę -
dzie my wie dzieć. Jak nie bę dzie my wie dzieć to po wsta nie w na szej hi sto rii za bor skiej lu ka, bia ła
pla ma, ta ka ma ła pu sty nia. Dla te go waż na jest każ da hi sto ria do ty czą ca na szych dzie jów. 

Pew ne go dnia do Cha ty Ka szub skiej tra fia list od Ed mun da Cheł mow skie go z No wej Cer kwi. To
brat na sze go Jó ze fa Cheł mow skie go, któ ry tak że in te re so wał się hi sto rią. W li ście znaj do wał się tekst
pi sa ny je go rę ką. I od ra zu po wsta je re flek sja. Co raz to mniej jest osób, któ re pi szą li sty wła sną rę -
ką. Jed nak nie to tu jest naj waż niej sze. Pan Ed mund przy słał ry su nek ży da Jó ze fa, któ ry miesz kał w
Bru sach. Do te go, ręcz nie pi sa ną, hi sto rię. Przy ta cza my ją w ca ło ści z su ge stią, iż nie wni ka my w hi -
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sto rycz ną praw dę tej opo wie ści. Przed sta wia my tekst, tak jak to na pi sał, pa mię tał, Ed mund Cheł -
mow ski, któ ry zmarł w 2015 r. Tekst waż ny, gdyż mó wi o hi sto rii czło wie ka, któ ry miesz kał w Bru -
sach. To jed na z ce gie łek w na szej „bu dow li’ Kul tu ry Za bor skiej. In ną ce gieł ką jest tak że tekst
Ed mun da Cheł mow skie go, mó wią cy o za po mi na nym cmen ta rzu „Ry ty nek” w Żab nie i o ro dzi nie
Bin grów. Tekst o ty le waż ny, bo mo że być przy czyn kiem do do cie kań hi sto rycz nych, bo przed sta -
wia re la cję po mię dzy Niem ca mi, a Po la ka mi w od le głych cza sach za bo ru pru skie go i ist nie nie lo ży
ma soń skiej na te re nie Za bo rów. W od róż nie niu od po przed nie go tek stu przed sta wia my go
w for mie prze pi sa nej, po pra wio nej z ory gi na łu – ta ki, bo wiem otrzy ma li śmy bez po śred nio z rąk
E. Cheł mow skie go.

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.

Le gen da o Bin ger  Elż bie cie -Liz sien - Eli
Uro dzi ła się w 1815 ro ku, a zmar ła po wy pad ku 1876r. Da ty te spi sa no z na grob ka z cmen ta rza nie miec kie go w

Żab nie w 1937r. w przed wo jen nych la tach. Cmen tarz ten miał na zwę Ry ty nek od na zwi ska ostat nie go po chów ku.
Był to cmen tarz wol no mu la rzy – ma so ne rii, za ło żo ny we wcze snych la tach za bo ru nie miec kie go, czy li w la tach 1805.
Do woj ny i da lej do koń ca woj ny był bar dzo za dba ny – ogro dzo ny, bo ga te gro bow ce z mar mu ru i szkła. Ro sły sta re
od mia ny róż bia łych moc no pach ną cych po bo kach ogro dze nia. Nad każ dym gro bem krzyż z ta blicz ką z imie niem i
na zwi skiem po cho wa ne go, da ta uro dze nia i śmier ci i wy pis po że gnal ny o tre ści smut nej i ża łob nej. By ło oko ło 15
gro bow ców, w tym dwo je dzie ci. Po rząd ko wa ny był przez przy jezd nych krew nych; przy jeż dża li po cią giem wio sną.
Po za tym dzier żaw ca Szpecht Fran ci szek z ma jąt ku Żab no sa dził kwia ty na Wszyst kich Świę tych, wy zna czył dwie
pra cow ni ce, że by upo rząd ko wa ły ten cmen tarz, bo tak by ło w umo wie dzier żaw czej. Urwa ło to się w la tach po wo -
jen nych, ale tak by ło w ca łej Pol sce. Np. w ma jąt ku Płusz ko ło Pi li cy cmen tarz był przy bu dyn kach go spo dar czych,
prze pięk ne gro bow ce, ogro dzo ny, to wy pę dza no tam cie la ki przez pa rę lat. Wspo mi nam o tym cmen ta rzu, bo przez
dwa la ta kon tro lo wa łem ten ma ją tek ze szcze bla Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Ko sza li nie. Na Ry tyn ku roz kra -
dzio no wszyst ko, co mia ło ja kąś war tość. 

Ma ją tek Bin grów (Bin gie rów) w Ja gliach, sto lat te mu miej sco wość ta mia ła na zwę Bin gier stwo. Był to du ży ma -
ją tek, prze szło 1000 ha z gra ni ca mi są sia dów: Żab no, Wiel kie Cheł my, Ka szu ba, Le śno i Dą bro wa. Bin gry (Bin gro wie)
na le że li do ma so ne rii nie miec kiej. Za bu do wa nia by ły skrom ne. Pa łac z drew na, owczar nia i wi niar nia z drew na, obo -
ra nie du ża mu ro wa na, za to staj nia z ce gły i ko nie ład ne sta do, któ re do zo ro wał ko niu szy. Miał miesz ka nie ma jąt ko -
we. Mu ro wa ny był spi chlerz na zbo że. Po za tym był du ży sad i park z prze wa gą świer ków. Do lat wo jen nych za cho wa ły
się z te go sa du trzy ogrom ne du że gru sze, dwie du że ja bło nie, wi śnie i do syć du żo krza ków śli wek, czar nych ma łych
okrą głych o na zwie kra ikiel (Flau men – na zwa nie miec ka). Ma jąt ki sa dzi ły du żo sa dów i chęt nie owoc je dzo ny był
przez wszyst kie sta ny. Na czas zi mo wy był su szo ny. Ma so ne ria 200 lat te mu mia ła swój wła sny spo sób ży cia, w tym
du żo ta jem nic, któ rych ści śle prze strze ga ła. W ich ży ciu wiel kie zna cze nie licz ba dzie sięt na, któ ra za my ka ła krąg ko -
ła.  Na przy kład człon ków ko ła. Je że li by ło wię cej człon ków, to mu sie li na le żeć do na stęp ne go ko ła. W pierw szym ko -
le by li wszy scy star si od 50 lat do śmier ci. Je że li czło nek z pierw sze go ko ła zmarł, to do kop to wa li z ko ła mło de go w
któ rym two rzy li ko ło od 20 lat do 50. Opie ka czar no księż ni ków ich po wo ła nia w ży ciu jak je dze nie o ja kość je go, go -
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spo da ro wa nie, opie ka nad po tom stwem i je go wy kształ ce nie, od po wied ni sto su nek do żon i ko biet. Dla nich mu sia -
ła być ta naj lep sza przy chyl ność. Ko bie ty w cią ży mia ły spe cjal ną opie kę, bo tu cho dzi ło o mat kę i o zdro we go po -
tom ka. Ich mak sy mą ży cio wą by ło cią gle się uczyć. Je że li na tu ra świa ta by ła po wol na w zmia nach, to czło wiek te go
przy wi le ju nie miał. Ma so ne ria dla te go by ła wszech stron nie wy kształ co na. By li naj mą drzej si w ludz kim spo łe czeń -
stwie, z wiel ki mi ta jem ni ca mi i te ta jem ni ce łą czy ły ich w skła da nych przy się gach, ich wie dza do ty czy ła rów nież ich
ży cia po za gro bo we go. Je że li ich słu cha no, to ta kie pań stwo pro spe ro wa ło bar dzo do brze. Ich mak sy ma ży cio wa rów -
nież by ła w przy się dze, że bar dzo mą drą pro wa dzą do do sko na ło ści świat a resz ta im po ma ga. Py cha ludz ka od pa -
da ła a prze ciw no ści ludz kie w hu ma ni tar ny spo sób roz strzy ga. Ci pro ro cy, co ich po wo ła li do dzia ła nia, w ich
po cząt kach po sta wi li so bie ta ki cel. Mu rar stwo w ich po cząt kach by ło ogrom nie wy zy ski wa ne i był to za wód naj cięż -
szy ze wszyst kich ich za wo dów. Od te go cza su to oni ja ko or ga ni za cja dyk to wa ła wa run ki, w ja kich oni mie li pra co -
wać. Oni opra co wy wa li pla ny bu do wy i sta wia li wa run ki pra cy, cho dzi o za pła tę. Z po wo du róż nic w sys te mie pra cy,
ży cia, po glą dów od ręb nych spo łecz nych i wy cho waw czych, prze szli na rol nic two. Dla te go sta li się do bry mi rol ni ka -
mi. Mie li ta jem ni czy dy stans do in ne go spo łe czeń stwa. Mak sy ma w po stę pie wy na laz ków w świe cie, przede wszyst -
kim si ła pa ry (damp fbe tryb) i in nych wy na laz ków, roz po czę li emi gra cję do miast. We szli do rzą dów państw,
zor ga ni zo wa li pierw sze ban ki ziem skie, w nich po wo ła li geo de tów z przy rzą da mi mier ni czy mi, rach mi strzów, któ -
rzy umie li wy ce nić ka wał ki zie mi. W ten spo sób ban ki sta ły się wła ści cie la mi zie mi a oni jed no ra zo wo otrzy ma li wszyst -
kie pie nią dze. Nie po szli bied ni do mia sta i z tych to pie nię dzy po wstał wiel ki prze mysł miej ski. W ten spo sób wy lud ni ła
się wieś, a resz ta co zo sta ła, po ku po wa ła so bie ka wał ki zie mi i w ten spo sób po wsta ły osie dla, wio ski i ma łe mia stecz -
ka. By ło to coś mą dre go, bie dak pańsz czyź nia ny otrzy mał wła sność i mógł so bie po sta wić wła sną cha łu pę i prze stać
być pańsz czyź nia nym chło pem. Mu szę jesz cze tro chę o nich na pi sać, choć to by ło ich ta jem ni cą. Al ko ho lu pi li w ma -
łych ilo ściach. Re cep tą na zdro we trun ki sa mi opra co wy wa li. W ich la tach by ły bar dzo do bre wa run ki at mos fe rycz -
ne, jak mia ło pa dać to pa da ło, jak su sza to na żą da nie świe ci ło. Drze wa bar dzo do brze ro sły i roz ra sta ły się. La sy peł ne
grzy bów, ja gód, du żo zwie rzy ny łow nej i to co chcę na pi sać, to ja łow ce w la sach ob fi cie ro dzi ły. Mia ły du żo ja gód i z
nich pa rzy li pi wo ja łow co we i to pi li wszy scy. Ma so ne ria mia ła wła sne re cep ty wy pra co wa ne. W sprze da ży był cu kier
gło wia sty o kształ cie pił ki, ten trze ba by ło roz tłuc i zgo to wać na sy rop  i ten się do da wa ło do te go pi wa. Zgo to wa ne
ja łow ca ja go dy po gnie tli, wsy pa li do go rą cej wo dy, po dwóch dniach od ce dzi li to przez płót no i ten czy sty owoc wla li
do bu tel ki ka mien nej, do da li sy rop z cu kru, za mknę li bu tlę gał ga nem i po dwóch mie sią cach pi li. Śliw ki kraj kle wy -
kła da li na ko pon ki z drew na, po le wa li sy ro pem z cu kru to wszyst ko oto czy li, że by by ły do kład nie w sy ro pie i ta kie
śliw ki wkła da li do ka mien nych garn ków i zi mą i wio sną wy ja da li, by ły jak świe że. Jabł ka i grusz ki su szo ne pod sma -
ża li w sy ro pie z cu kru, wy kła da li na mi ski ka mien ne i z nich go to wa li smacz ne po lew ki z do dat kiem śmie ta ny i mą ki.
Te po lew ki moż na by ło jeść z chle bem, z gę stą ka szą gry cza ną. 

Czar no księż ni cy czas spę dza li we wie czo rach ra zem z ro dzi ną za wsze i roz ma wia li, bo czas mu siał być wy ko rzy -
sta ny, je go nie moż na by ło zmar no wać. By ło to przy świecz kach i przy tym po cią ga li faj ki zdro wot ne z por ce la ny o
du żym cy bu chu. Cy buch za ła do wa no zio ła mi o ostrym za pa chu jak dzi ki czo snek, tro chę gnie cio ne go owo cu ja łow -
ca i in nych ziół. Ten ostry lecz ni czy za pach wcią ga li do płuc, wstrzy my wa li od dech po to, że by ten za pach zro bił swo -
je czyn no ści lecz ni cze. By li zdro wi i do ży wa li bar dzo sta re go wie ku. Po te re nie w in te re sach prze miesz cza li się
po wóz ka mi kry ty mi za przę żo ny mi w czte ry ko nie. Mło dzi ma so nie rzy, któ rzy mie li na gło wie go spo dar kę, do sia da li
wierz chow ców. Ora no głę bo ko i tę ro bo tę wy ko ny wa ły wo ły a po ga nia cza mi by li mło dzi chłop cy. To oni go spo da ru -
ją cy ma so nie rzy w tym cza sie za kła da li chłop skie osie dla w do god nych miej scach swej zie mi. W in nych ma jąt kach
pra cow ni cy miesz ka li w czwo ra kach w bar dzo złych wa run kach, czy li ma so ne ria da wa ła lep sze wa run ki ro bot ni kom
i nie mu sie li pra co wać tak cięż ko na pańsz czyź nia nej zie mi. W upra wie gle by wy ko rzy sty wa ne by ły świ nie bar dzo tłu -
ste zwa ne pu ław skie mi. Pa sio ne by ły ra zem z owca mi zwa ny mi sta rą ra są świ nion ki. Na nie któ rych po lach tak dłu -
go pa sio no owce i świ nie aż do kład nie zry ły to po le i na to po le sie li owies al bo ży to. Czy li świ nie po ma ga ły w upra wie
ro li a owce wy na wo zi ły to po le. Ma jąt ki i chło pi pańsz czyź nia ni sie li do syć du żo lnu i to na wła sne po trze by i na sprze -
daż. Przy wy ry wa niu lnu i ob rób ce za trud nio ne by ły ko bie ty. Trze ba go by ło od ziar nić, wy tłuc, paź dzie rze wy cze sać i
zwią zać w ko kon, że by się nie po ma chał. Wy cze sa ny len sprze da wa no ra zem z weł ną owczą. 

We wcze snych la tach XVIII w. wy bu do wa no w Choj ni cach Lo żę Ma soń ską ob wo do wą, do któ rej na le ża ły pow.
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Człu chow ski, choj nic ki, tu chol ski, by tow ski i sę po leń ski. Urzą dzo no tę lo żę na po trze by ma so ne rii do na rad i ze brań
ma soń skich, do oce nia nia sy tu acji w kra jach. W któ rych miesz ka ją, jak sto sun ki lud no ści do za bor ców i za bor ców
do lud no ści. By ło też po miesz cze nie dla przyj mo wa nia no wych człon ków przez chrzest i przy się gę. Tu przy przy się -
dze i chrzcie od gry wa ła licz ba 10. W po miesz cze niu sta ło 10 stą gwi ka mien nych na peł nio nych wo dą, w cza sie tej
uro czy sto ści. Ze bra ni by li naj star si do stoj ni cy ko ła czar no księż ni ków. Chrzest przyj mo wa li mło dzi 20lat ko wie. Do
każ dej stą gwi z wo dą wrzu ca no mo ne ty po jed nej 10 gro szo wej i dzie sięć po 2 gro sze. Mo ne ty by ły prze li czo ne przez
ze spół do zo ru ją cy. Kan dy da ci mu sie li się ro ze brać do po ło wy, za nur ko wać i rę ką zna leźć mo ne tę, wy jąć ją z wo dy do
pu deł ka i ta ką czyn ność na le ża ło do ko nać we wszyst kich stą gwiach. Na ko niec do zo ru ją cy spraw dza li, ile dzie się -
cio gro szó wek jest w pu deł ku. Je że li zna leź li trzy dzie się cio gro szów ki, to chrzest się udał, kan dy da ta przy ję to do ma -
so ne rii, bo wróż ba wy pa dła na szczę śli we dłu gie Zy cie. Kan dy da ci, któ rzy nie wy cią gnę li 10 gro szó wek od pa dli i
przy stą pi li do chrztu dru gi raz w od po wied nim cza sie.

Smut na le gen da o pięk nej Eli za beth Byn ger - Li sien
Mło dy Byn gier, kie dy miał 16 lat, zmar ła mu mat ka. Jak mie li na imię, nie wia do mo, tyl ko wia do mo, że po śmier -

ci mat ki wy je chał do Ber li na na na ukę. Wró cił, kie dy skoń czył 20 lat. Kie dy wró cił do oj ca na sta łe, to oj ciec w roz mo -
wie ra dził mu, że by so bie po szu kał żo ny. On mu od po wie dział, że ma na rze czo ną, tyl ko mu si po nią po je chać. Nie
by ło go 4 dni, ale w pią tym dniu przy je chał z pięk ną mło dą dziew czy ną. Oj ciec ją z ho no ra mi u sie bie przy jął, bo by -
ła ład na, mą dra i in te li gent na. Przez kil ka dni słu ży jej jak lo kaj, że by jej nie spło szyć. W roz mo wie przy po ran nym po -
sił ku przy szła sy no wa się po za py ta ła, cze mu się o nią tak trosz czy, jak naj lep szy lo kaj. To on od po wie dział, że tak
mnie się po do basz, że nie chcę cię stra cić. Ona mu na to, że nie jest tak źle, że ona z pa na sy nem jest za kle pa na na
sta łe. Oj ciec wte dy wstał i ogło sił, że w pierw szych dniach wrze śnia od bę dzie się ślub. Ślub, tak jak usta lo no, od był
się, skrom ny, ale go ście i ko le dzy by li za chwy ce ni na rze czo ną mło de go pa na. 

Bun gry by li znaw ca mi ko ni i ich staj nia przy no si ła im tro chę do cho dów. Mło da pa ni od po cząt ku po ślu bie za -
cho dzi ła do staj ni czy ścic i kar mić ko nie. Te za le ty do ko ni, któ re mia ła, za uwa żył mło dy Byn gier. Po mie sią cu mał -
żeń stwa jesz cze w sy pial ni oznaj mił żo nie, że wy jeż dża z ra na jej pre zent ku pić i tak dłu go bę dzie go szu kał,  aż go
znaj dzie. Li sien, bo tak do niej mó wił, cze ka ła prze szło mie siąc cza su i by ły już róż ne do my sły w tro sce o nie go. Po tym
cza sie je den ze służ by wpadł do pa ła cu i oznaj mił, że pan je dzie i pro wa dzi bia łe go ko nia. Wszy scy się przy go to wa li
ra zem ze służ bą na to przy wi ta nie. Teść do sy no wej rzekł, bo szło oce nić z da le ka, że jest to coś wspa nia łe go, bo jest
we so łe i stą pa jak da ma, kie dy chce oka zać swą uro dę. Kie dy mło dy Byn gier sta nął przed zgro ma dze niem, to oj ciec
ryk nął: Na Bo ga, prze cież to arab ka. Sy nu, gdzież ty to szla chec two zna lazł, ja sta ry ta kiej pa nien ki jesz cze nie wi dzia -
łem, jest to cu do świa ta. Mło dy Byn gier w dro dze uwił jej wie niec z po lnych kwia tów i wło żył jej na szy ję, że by jesz cze
pięk niej sza by ła. Pięk na pa ni, pięk na Li sien, gdy mąż uro czy ście wy mó wił for mu łę: Ko cha na żo no, szu ka łem i ob jeż -
dża łem i do sta łem naj pięk niej szy klej not świa ta. Te raz jest twój. Te raz bę dę was oba ko chał, bo pod wzglę dem uro -
dy je ste ście do sie bie po dob ne. Pa ni do mu, pięk na Li sien, gdy usły sza ła ta ką po chwa łę i otrzy ma ła ta ki pre zent, do sta ła
fu rię ra do ści. Ze łza mi w oczach zbli ży ła się do ko nia, łzy wy le wa ła w grzy wę ko nia, za czę ła go ści skać i ocie rać się o
je go sierść. Do uszu ko nia po wie dzia ła, że bę dzie je go naj lep szą opie kun ką. Wy tar ła ko nio wi wła sną chu s tecz ką oczy,
bo my śla ła, że on też pła cze. Po tem ru szy ła do te ścia, je go za czę ła ści skać i ca ło wać i po wta rza ła, że jest naj szczę -
śliw sza na świe cie. Od te ścia ru szy ła do mę ża, a ten otrzy mał ca łą go dzi nę uści sków i po ca łun ków. Po dzię ko wa nia
by ły od niej od roz kle ko ta ne go jej ser ca z ra do ści. Po tem ru szy ła do resz ty zgro ma dzo nych i oni mu sie li otrzy mać ty -
le sa mo ra do ści co in ni. Przy szedł ko wal i on przy rzekł, że zro bi jej, wy ku je jej naj lep sze, lek kie pod ków ki. Ry marz przy -
rzekł, ze uszy je naj lep sze sio dło. Ko bie ty przy rze kły, że wy ha ftu ją pięk ną koł der kę pod sio dło, a ko ło dziej, że zbi je jej
wy god ny boks i ko ry to do żar cia. Koń w ja kimś osłu pie niu stoi, jak by zro zu miał, w ja kim prze py chu i do bro by cie tu
miesz kał. Pierw sze dni i no ce cią gle by ła przy nim i sta ra ła się, że by nie był ze stre so wa ny. Wszy scy w krót kim ter mi nie
wy wią za li się ze swych przy rze czeń. 

Teść w roz mo wie z sy no wą za py tał ją, czy dla tej pięk nej da my wy bra ła imię, a ona wy po wie dzia ła Szne fleb sien,
a słu cha ją ce ko bie ty krzyk nę ły: śnie żyn ka. Wszy scy dla tej da my by li bar dzo mi li i śnie żyn ka to wy czu wa ła i wszyst -
kie czyn no ści, czy li usłu gi przez nią z za do wo le niem od bie ra ne. Po dwóch ty go dniach na ło żo no jej sio dło na koł der -
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kę, po pręg moc no za pię ty i ją wy pro wa dzo no ze staj ni, że by so bie po spa ce ro wa ła ra zem z opie kun ką. Wszyst ko oka -
za ło się w naj lep szym po rząd ku. Ten spraw dzian jest przy ko niach za wsze po trzeb ny, że by spraw dzić ce chy ko nia, bo
koń ni gdy nie mo że mieć bo jaź ni przed sio dłem na grze bie cie i opie ku nem. Ko niu szy do szedł do wnio sku, że na dru -
gi dzień bę dzie mo gła go do siąść. Nie mo gła się do cze kać przy szłe go dnia i ca łą noc roz my śla ła, jak trze ba bę dzie się
za cho wać na grzbie cie śnie żyn ki. Wie czo rek do ucha jej opo wia da ła, że ju tro ją bę dzie no sić na grzbie cie. Ra no wcze -
śnie wsta ła, wy my ła twarz, uplo tła wło sy, zja dła tro chę śnia da nia. Ubra na by ła po jeż dziec ku na bia ło, na gło wę na -
ło ży ła swój cza row ny ka pe lu sik i tak się za mel do wa ła przy ko niu, któ ry był przy go to wa ny do jaz dy przez ko niu sze go.
Po gła ska ła ko nia, na rę kach po da ła mu przy smak cu kier ka i po wie dzia ła, że te raz na nią wsią dzie. Ko niu szy przy -
trzy mał jej no gę i pierw szym od bi ciem zna la zła się w sio dle. Ko niu szy ją po uczył, ze do go dzin po łu dnio wych ma jeź -
dzić stę pa, że by grzbiet ko nia się przy zwy cza ił. Po tej pierw szej przy miar ce od pię ła sio dło, wy tar ła jej sierść i
za pro wa dzi ła do bok su. Ko niu szy oznaj mił, że tak trze ba ko nia przy zwy cza jać przez ca ły ty dzień. I tak się przy zwy -
cza ja li pięk na śnie żyn ka i pięk na Li sien. Pa ni Li sien mó wi ła do śnie żyn ki po nie miec ku i o dzi wo śnie żyn ka zro zu mia -
ła po le ce nia po nie miec ku i je wy ko ny wa ła. By ło to do bre, bo je den dru gie mu krzyw dy nie ro bił. I tak im biegł czas od
wio sny do la ta, od je sie ni do zi my. I ro czek za rocz kiem. Ra zem ob jeż dża li chło pów pańsz czyź nia nych a by ło ich w
pię ciu miej scach po pięć i sześć do mów. By ły to po cząt ku ją ce wio ski. W tych osie dlach wszyst kie ro dzi ny od wie dza -
ła a przede wszyst kim cho dzi ło jej o dzie ci. Zna ła ich imio na i na zwi ska i za wsze do nich mó wi ła przez pan i pa nien -
ki. Cho dzi ło jej o to, że by dzie ci czu ły się po wa ża ne i po trzeb ne iż każ dym nie raz dłu go roz ma wia ła, że by przy zwy cza ić
je do ży cia. Je że li w ten spo sób się mó wi, to nie ob ra ża się ni ko go. Z sie bie to żar to wa ła czę sto je że li mia ła ja kąś śmiesz -
ną przy go dę. Od dzie ci chcia ła usły szeć ich przy go dy i ich bo ha ter stwa. W dro dze, je że li spo tka ła dzie ci, to one zdej -
mo wa ły czap ki i chó rem po wie dzia ły, ze na szej sza now nej pa ni prze ka zu ją po zdro wie nia a ona od po wie dzia ła, że
ma ją od niej to sa mo po zdro wie nie na dzień dzi siej szy, a na ju trzej szy dzień to się spo tka ją. Py ta ła się o ich zdro wie i
o ma mę i ta tę, jak się czu ją. Je że li w ich do mu był ktoś cho ry, to przy jeż dża ła z le kar stwa mi, z ła ko cia mi. Uczy ła je
czy tać i pi sać, opo wia da ła im ba jecz ki. Ka zał ugo to wać sma ko wi tą zu pę na słod ko. Śnie żyn ka też po zdra wia ła dzie -
ci na swój spo sób. Mu sia ła wy brać naj pięk niej szą da mę z gru py dzie ci i naj ład niej sze go ka wa le ra i ten przy wi lej mia -
ły na dłu gie dni. Star sze dzie ci otrzy my wa ły po le ce nia dla sie bie i dla ma jąt ku. Cho dzi ło o to, że by się nie nu dzi ły, a
pra ca to był ruch, wy si łek i zdro wie. Star sze dziew czę ta by ły przez nią uczo ne rę ko dziel nic twa jak tkac two, ro bót ki
na dru tach, wy szy wa nie. W le sie w spe cjal nych miej scach urzą dza no za ba wy w pięk ne let nie dni. Wła ści cie le i oj ciec
mie li swo ich za jęć mnó stwo, jak sprze da wa nie ko ni i in ne go in wen ta rza, do zo ro wa nie pa stu chów i ro bot ni ków, a
przede wszyst kim ze bra nia i od czy ty, wy kła dy uczo nych, bo za wsze chcie li du żo wie dzieć i ja ko ma so ne ria sa ma się
wspo ma ga ła tą wie dzą. I tak mi ja ły la ta wszyst kim pod słoń cem. Po mi mo wy raź nej wie dzy, ja ką ma so ne ria mia ła,
do cho dzi do nie szczęść. Ży cie każ de go jest nie prze wi dy wal ne. Tak jak na woj nie jest okrop na strze la ni na, na dwóch
fron tach strze la ją do sie bie ze wszyst kiej bro ni ja kiej uży wa się na woj nie. Wy cho dzi na to, ze nikt nie prze żył, ale nie -
któ rzy mie li szczę ście.

Jest po ło wa wio sny. Pięk na Li sien wy jeż dża na ko niu jak za wsze, bo się przy zwy cza iła do tej pra cy. Du żo ra zy
prze ska ki wa ła róż ne prze szko dy. Li sien by ła spraw nym i od waż nym jeźdź cem, a śnie żyn ka nie ba ła się prze szkód tych
wy so kich ani tych dłu gich. Są na dru giej stro nie rze ki i mu szą się do stać na prze ciw ną stro nę. Jest roz bieg i szyb kość,
przed rze ką od bi cie a na dru giej stro nie pod wi ja się ko py to le wej przed niej no gi z po wo du mięk kie go grun tu. Śnie -
żyn ka prze wra ca się a Pa ni Li sien jest wy rzu co na do gó ry i upa da i gło wą ude rza o twar dy grunt i do zna je zła ma nia
krę gów szyj nych. Śnie żyn ka przez skręt ko py ta uszko dzi ła so bie ścię gna ko py ta, póź niej jest za pa le nie ścię gien i jest
koń nie do użyt ku. Je że li po pół ro ku jak jest koń po wie szo ny nie wy goi się, to koń mu si być uśmier co ny, a jak się wy -
goi, to koń cho dzi ku la wo. Wie dzie li to nie szczę ście z da le ka pra cu ją cy chło pi i roz bie gli jed ni do ma jąt ku z za wia do -
mie niem, a dru dzy do pa ni i ko nia. Gdy chcie li ją pod nieść, to ryk nę ła, nie po ma gać, bo mam zła ma ną szy ję. Na ko niu
przy ga lo po wał mąż pan mło dy i gdy się do wie dział co się sta ło, to za raz ru szył na ko niu z po wro tem do go spo dar -
stwa.. tam z ko ło dzie jem ucię li sze ro ką de skę i przy go to wa li de skę do nie sie nia i wo że nia i wo zem do nie śli do po szko -
do wa nych. Ostroż nie wsu nę li pod pa nią to no si dło, gło wę unie ru cho mi li, że by się nie ru sza ła i tak za nie śli ją pierw szą
do miesz ka nia. Po je cha li po wo zem po me dy ka do Ko ście rzy ny, bo w Choj ni cach nie by ło do bre go me dy ka. Zgro ma -
dze nie by ło wiel kie przed pa ła cem, gru pa ko biet i dzie ci i każ dy, kto tu żył. Chciał coś wnieść, że by Pa ni wy zdro wia ła.
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Do przy jaz du me dy ka przy sy no wej zo stał teść. Trze ba by ło dłu go cze kać na me dy ka, bo by ło da le ko, da le ko, trwa ło
to oko ło pięć go dzin. W po wo zie sie dział me dyk i mło dy Byn gier i przez ca łą dro gę roz ma wia li o cho rej i me dyk był
do brze po in for mo wa ny o zaj ściu i me dyk za pew nił Byn gra, ze zro bi wszyst ko, co bę dzie w je go mo cy. Tak do je cha li
do pa ła cu. Me dyk ob ma cał szy ję i krę gi, jak by ły uszko dzo ne, zo sta wił ją na tej de sce na któ rej ją przy nie sio no. Gło -
wę umie ścił rów no na de sce, pod któ rą pa rę ra zy ręcz nik zwi nię ty pod ło żo no. Krę gi szyj ne, po wie dział, są do brze zło -
żo ne. Roz ro bił gips. Pod szy je pod ło żył chu s tecz kę i tak za czął do po ło wy szyi gip so wać, bo tak wte dy le czy ło, po to,
że by tę szy ję usztyw nić. Ka zał okła dy zim ne na gło wę co pięć mi nut. Gips mo czyć zim ną wo dą co pięć mi nut rów -
nież, że by zmniej szyć prze krwa wie ni cho re go miej sca. Na od chod ne po wie dział, co mo głem to zro bi łem, resz ta za le -
ży od jej si ły zdro wot nej i od Bo ga. Mło dy Byn gier sam Ją do glą dał, tak jak me dyk przy ka zał. Ona by ła nie przy tom na,
a on sam przy niej mo że pła kał, mo że się mo dlił, nikt mu nie prze szka dzał. Po dwóch no cach z ra na przy szedł do oj -
ca oznaj mić, że nie ży je. Ob ła pi li się i w uści sku ża łob nym trwa li pół go dzi ny. Po tem oj ciec wy rzekł tyl ko jed no sło wo:
Je ste śmy sa mi. Do ra dził mu, że ma iść spać i ma dłu go spać, że by mu czę ścio wo smu tek prze szedł, że sam po grze -
bem on się zaj mie. Na dru gi dzień wy słał z dwo ru goń ca do Człu cho wa do sto la rza. Któ ry ro bił trum ny dla ma so ne -
rii z za mó wie niem na dwie trum ny, jed ną dę bo wą, dru gą cyn ko wą. Cyn ko wa by ła wkła da na do wnę trza dę bo wej.
W Choj ni cach miał u dru ka rza za mó wić koł der kę je dwab ną do przy kry cia zmar łej i wy pi sać go tyc ki mi, zło ty mi li te -
ra mi ry mów kę, z któ rą zmar li opusz cza li świat ży cia czy li pa dół ziem ski; w skle pie z bie li zną zło żył za mó wie nie na
no wą bia łą suk nie z bie li zną i no wy ka pe lu sik je dwab ny z czar ną wstąż ką i bu ci ki jeź dziec kie i rę ka wicz ki też. 

Ry mów ka po że gnal na wkła da na do trum ny przez ma so ne rię od ży cia ziem skie go do ży cia wiecz ne go:

Der Mann der aizen wak sen lis (Der Mann der Eisen wach sen liess)
Der ha te ka ine kne sich te ( Der hat te ke ine Knech te)

Da rum gab er den men szen (Da rum gab er den Men schen)
Flug, ze bel, szwert und list cum rech te (Pflug, ze bel, Schwert und Licht zum Rech te)

Da rum gab in den fo ho er mut (Da rum gab in den fo ho er mut)
Den ta il auf der er de (Den Te il auf der Er de)

Das zi pe twen tik ko men cu nud (Das sie pe twen tik kom men zu nud)
Cum tot, cum er de. (Zum Tot, zum Er de.)

(Ten chłop co że la zu dał ro snąć
Nie miał żad nych pa rob ków

Dla te go dał dla lu dzi
Pług, ba gnet, miecz i świa tło do pra wi cy

Dał im jesz cze to we so łe uspo so bie nie
Rów nież dal im ten po dział na zie mi

Po to, że by na praw dę do szli do znu że nia 
Do śmier ci i do zie mi).

Jak przy wieź li trum nę, to ko bie ty za bra ły się do ubie ra nia pięk nej Pa ni. Do sta ła do trum ny ca łe odzie nie no we.
Cyn ko wa trum na umiesz czo na by ła w dę bo wej trum nie, trum nę na kry to du żym lnia nym prze ście ra dłem i wte dy
umiesz czo no cia ło pięk nej pa ni.  Do po ło wy na kry li ją koł der ką z wy pi sem zło ty mi li te ra mi ry mów ki po że gnal nej. Rę -
ce w rę ka wicz ki uło żo ne na ry mów ce trzy ma ły dwie lal ki, dziew czyn kę i chłop czy ka. Da li jej lal ki do trum ny dla te go,
że dzie ci bar dzo ko cha ła a że swo ich nie mia ła, to do trum ny do sta ła lal ki. Na gło wę za ło żo no jej cu dow ny ka pe lu sik
z czar ny mi wstąż ka mi a Jej pięk ne wło sy by ły wi docz ne i ufor mo wa ne. By ła te raz go to wa na dro gę wiecz no ści. Dzień
przed po grze bem za pro szo no wszyst kie dzie ci i pra cow ni ków, że by się z nią po że gna li i ka za no im mó wić pa cie rze
tak jak każ dy umiał. Wszy scy mie li w oczach łzy, bo że gna li tę, któ rą bar dzo ko cha li. Przy je chał fa cho wiec od lu to -
wa nia, bo cyn ko wą trum nę trze ba by ło szczel nie za lu to wać. Tak cho wał się wszyst ka ma so ne ria w tam tych cza sach.
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Jest so bo ta, do po grze bu jest wszyst ko go to we. Na Ry tyn ku cmen ta rzu grób wy ko pa ny. Trum ny wło żo no na wóz
przy kry ty czar nym na kry ciem, za wo zem je cha ły po wóz ki kry te, za przę gnię te we dwa ko nie. Ca ły or szak skła dał się
z wo zu z trum ną i czte rech po wó zek. Ma so ne rii po grze by by ły bez pu blicz no ści, tyl ko naj bliż sza ro dzi na i tyl ko dwóch
czar no księż ni ków. Po mi mo to w od da li sta ła gro mad ka bo sych dzie ci i dłu ga gro ma da pra cow ni ków. Try bu nał ma -
soń ski od mó wił ry mów kę po że gnal ną, po tem by ły uści ski ża łob ne i przy tym wy po wia da no sło wo: że gna my dru ha
i po sy ła my do wiecz no ści. W tym przy pad ku by ła ko bie ta to wy po wia da no sło wa: że gna my to na sze dru gie ży cie.
Wszy scy cze ka li, aż trum na w gro bie by ła za ko pa na i grób ufor mo wa ny, wte dy się wszy scy roz je cha li, każ dy do sie -
bie, bez żad nej sty py.

Po dwóch mie sią cach do wieź li na gro bek i uło ży li na gro bie. Na na grob ku by ło wy pi sa ne
na zwi sko i imię czy li Bin gier Eli za beth ge bo ren

Mes. 1815
Wpr. 1867

Ta bli ca po że gnal na:
„Li gien sich In Got ten Hand. 

Denn hir ka in 
Wu fer ste chung und 

Ke in ge se hen. 
(Leż w Bo żych rę kach. Tu nie bę dzie żad ne go zmar twie nia ani wi dze nia). 

Ob sa dzo no grób pach ną cy mi bia ły mi ró ża mi, że by co ro ku kwi tły i moc no pach nia ły. Śnie żyn ka cho ro wa ła i po
śmier ci swo jej Pa ni ży ła oko ło dwa la ta. Po cho wa no ją ko ło swo jej Pa ni, przy ogro dze niu.

Pięk na Pa ni by ła Pol ską dziew czy ną i póź niej ko bie tą. Umia ła do brze po pol sku i po nie miec ku i przez dzie ci i ro -
bot ni ków by ła nie za po mnia na i cią gle od wie dza na. 

Na su wa się wnio sek istot ny. Kul tu ra wte dy ist nie je, je że li jest udo ku men to wa na. Do ku men ta -
cja mo że przy brać róż ne for my, przede wszyst kim for mę fo to gra ficz ną lub pi sa ną. Już na za ję ciach
z dzieć mi w Cha cie tłu ma czy my, uświa da mia my, iż ich zdję cie w sta rym ro dzin nym al bu mie jest dla
nich waż ne, bo wie dzą, kto jest na tym zdję ciu. Gdy by nie wie dzie li – to zdję cie by ło by bez war to -
ści. Tak więc wie dza, in for ma cja, zna jo mość fak tów to ele men ty skła do we Kul tu ry Za bor skiej. I wróć -
my jesz cze raz do Be ne dyk ta Pu ła kow skie go. To on wy niósł z do mu za in te re so wa nie hi sto rią Ka szub,
Zie mi Za bor skiej. Jed nak je go dzia łal ność nie ogra ni cza ła się tyl ko do wie dzy, ja ką po zy skał o na -
szych te re nach i kul tu rze. Zbie rał, oca lał rze czy ma te rial ne do ty czą ce na sze go re gio nu, sta no wią ce
bo ga tą do ku men ta cję Kul tu ry Za bor skiej. Wła śnie dzię ki ta kim po sta wom, dzię ki ta kim lu dziom
mo że my prze ka zać ura to wa ne hi sto rie, któ re to sta no wią kul tu rę ma te rial ną i tą nie ma te rial ną. 

Tak sa mo Jak Be ne dykt Pu ła kow ski i Ed mund Cheł mow ski czy jed na z bru sza nek, Ja ni na Mi la -
kow ska, któ ra przy go to wu je do ku men ty, aby opi sać hi sto rię do mu Prze wo skich w Bru sach na uli -
cy Gdań skiej. Są oni bar dzo do brym przy kła dem, iż na by tej wie dzy nie na le ży za trzy my wać w so bie.
Jed nym sło wem, na le ży się tą wie dzą dzie lić. Wów czas nie tyl ko oni, ale tak że i my bę dzie my „bo -
gat si’. A przez to bo gat sza bę dzie na sza Kul tu ra Za bor ska, bo nie ste ty nie da się żyć, ist nieć w ode -
rwa niu od re gio nu. 

Krzysz tof Gra dow ski
Cha ta Ka szub ska Bru sy Ja glie

Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki w Bru sach 
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Mie czy sław Spie rew ka

Hi sto ria karcz my Trze bia tow skie go

i je go ro dzi ny w Ko so bu dach
Hi sto rię ty tu ło wej karcz my spi na ją dwie da ty – rok 1914 na by cie karcz my przez Ja na Żmu -

dę -Trze bia tow skie go oraz śmierć je go wła ści cie la w 1958 r.
De fi ni tyw nie karcz ma swo ją ro lę stra ci ła po wy bu do wa niu w Ko so bu dach w ro ku 1962 wiej -

skiej świe tli cy z ga ra żem dla Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, ale by ła na dal wy ko rzy sty wa na na uro -
czy sto ści we sel ne.

Karcz ma w opi sy wa nym okre sie to miej sce spo tkań
gbu rów, chło pów, ze brań spo łecz no ści wiej skiej,

za baw, we sel. Po II woj nie świa to wej by ła tu
gro madz ka świe tli ca wiej ska, gdzie od by -

wa ły się lek cje szkol ne ale głów nie pró by
i uro czy sto ści mło dzie ży szkol nej i do ro -
słych. Karcz ma w okre sie dwu dzie sto le -
cia mię dzy wo jen ne go to ze spół do mu

miesz kal ne go, za bu do wań go spo dar -
czych, bu dyn ku peł nią ce go funk cje wy -

szyn ku, spo tkań i za baw miej sco wej lud no ści
a tak że han del wiej ski tzw. „ko lo nial ka” – współ -

cze sny sklep ogól no spo żyw czy.
Bu dy nek karcz my skła dał się z dwu czę ścio wej sa li kon -
sump cyj nej oko ło 40 m2 oraz sa li ta necz nej oko ło 60 m2.

Wej ście do karcz my by ło od uli cy.
Ty tu ło wy karcz marz to Jan Żmu da -
-Trze bia tow ski. Uro dził się 7 mar ca
1884 r. w Czar no wie w wie lo dziet nej
ro dzi nie Fran cisz ka Żmu dy -Trze bia tow -
skie go (1850–1938). Ochrzczo ny zo stał
2 dni póź niej w ko ście le w Bru sach, a
ro dzi ca mi chrzest ny mi by li Jó zef Bru ski
i Elż bie ta Cza piew ska.

Oj ciec przy szłe go karcz ma rza
Fran ci szek w la tach 1875–1889 po na -
by ciu zie mi rol nej okre śla ny jest w do ku men tach ja ko rol nik -wła ści ciel.

W wie ku 25 lat Jan Żmu da –Trze bia tow ski  za wie ra zwią zek mał żeń ski w dniu 16.02.1909 r.
w ko ście le w Bru sach. Wy bran ką je go ser ca jest młod sza o rok Fran cisz ka Żu roch –Cza piew ska. Ślub
od był się po uzy ska niu dys pen sy z po wo du IV stop nia po kre wień stwa. Świad ka mi na tym ślu bie
by li Alek san der Cza piew ski z Cza pie wic i Fran ci szek Prze wo ski z Czar no wa.

Fran cisz ka Żu roch –Cza piew ska  uro dzi ła się 9.09.1885 r. w Cza pie wi cach i by ła cór ką rol ni -
ka Pio tra i Elż bie ty Wie lew skiej, a ochrzczo na zo sta ła 13 wrze śnia owe go ro ku w ko ście le w Bru sach,
a ro dzi ca mi chrzest ny mi by li Fran ci szek i Ma rian na Żmu da -Trze bia tow ska.

Mło de mał żeń stwo go spo da ru je do 1913 r. w Czar no wie. W la tach 1910 – 1912 w do ku men -
tach Jan jest okre śla ny ja ko rol nik -wła ści ciel (z niem. be sit zer) w Czar no wie.
W la tach 1914–21 okre śla no je go sta tus spo łecz ny ja ko karcz marz/obe rży sta/wła ści ciel (z niem.

Karczmarz
Jan Trzebiatowski
i jego żona Franciszka z d. Żuroch-Czapiewska

Budynek 
karczmy, 

stan z lat 60-tych.
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ga stwirt i ga stho fbe sit zer) w Ko so bu dach.
W 1923 r. okre śla ny ja ko go spo darz/rol nik
i karcz marz/wła ści ciel go spo dy w Ko so bu -
dach.

W Czar no wie rok po ślu bie
3.02.1910 r. ro dzi się pier wo rod ny syn mał -
żeń stwa Jó zef, któ ry zo stał ochrzczo ny w
ko ście le w Bru sach, a chrzest ny mi by li
Piotr Cza piew ski i Mar ta Trze bia tow ska
sio stra Ja na któ ra w 1919 r. wy szła za mąż
za Jó ze fa Cy sew skie go. 2 la ta póź niej rów -
nież w Czar no wie ro dzą się 13.06.1912 r.
bliź nia cy Aloj zy i He le na Trze bia tow scy.
Chrzest ny mi u Aloj ze go by li Jó zef i Do mi ni ka
Cza piew scy a u He le ny Pa weł i He le na Kol czyk.

Na prze ło mie 1913 i 1914 r. po dej mu ją
naj waż niej szą de cy zję w swo im ży ciu, któ ra na
sta łe zwią że ich z Ko so bu da mi. Sprze da ją swo je
go spo dar stwo rol ne w Czar no wie i na by wa ją od
Fran cisz ka Po zor skie go ist nie ją cą karcz mę i go -
spo dar stwo. Mał żeń stwo Po zor skich wy pro wa -
dzi ło się po tem do Czer ska.

Na ta ką de cy zję wpły nął pe wien praw -
do po dob ny fakt – prze wi dy wa na bu do wa li nii
ko le jo wej przez Ko so bu dy co przy nio sło by zysk
fi nan so wy karcz ma rzo wi. Star si ko so bu dzia nie

do dziś na zy wa ją te ren przez któ ry mia ła prze -
bie gać li nia ko le jo wa „ba no fem” (od niem. Bahn -
hof ).

Ro dzi na Po zor skich mu sia ła się przy jaź -
nić z Trze bia tow ski mi gdyż 29 czerw ca 1914 r. ro -
dzi się już w Ko so bu dach Ma ria Mag da le na, a
chrzest ny mi zo sta li wła śnie Fran ci szek i Alek san -
dra Po zor scy.

Moż na stwier dzić, iż hi sto ria karcz ma rza
Ja na Żmu dy -Trze bia tow skie go roz po czę ła się w
1914 r. – a więc mi nę ła już bez pow rot nie 100-
let nia rocz ni ca.

Karcz ma mie ści ła się w cen trum wsi.
Obok mie ści ła się karcz ma Ru dol fa Fil brand ta –
Niem ca ewan ge li ka z któ rej ko rzy sta li głów nie
miesz kań cy Ko so bud po cho dze nia nie miec kie -
go. Przez miesz kań ców Ko so bud był oce nia ny
po zy tyw nie w od róż nie niu od swych có rek Er ny
i Fri dy. Z koń cem II woj ny świa to wej opu ści li Ko -

Stan współczesny

Rachunek z 1919 r. dla karczmarza
z hurtowni H. Berenta z Chojnic w j. niemieckim.
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so bu dy. W la tach 70 ubie głe go wie ku od wie dził
Ko so bu dy je go syn co po twier dził p. An drzej
Maj kow ski.

Z dru giej stro ny karcz my stał nie ist nie ją -
cy już dom To ma sza Or li kow skie go, któ ry był po

woj nie ko ściel nym w ko ście le fi lial nym w Ko so -
bu dach. W tym bu dyn ku miesz ka li rów nież Fran -
ci szek i Wa le ra Mar chle wicz, któ ry na po cząt ku
lat 60 ub. wie ku wy pro wa dzi li się do Brus. Obec -
nie w tym miej scu znaj du je się po se sja p. A. Maj -
kow skie go. Okres I woj ny świa to wej (brak
do kład nych dat) karcz marz był w woj sku pru -
skim o czym świad czy zdję cie ze zbio rów Zdzi -
sła wa Skwie raw skie go (wnuk). W tym cza sie
do znał ran wo jen nych, któ re są od no to wa ne w
do wo dzie oso bi stym wy da nym 25 mar ca 1931
ro ku ja ko zna ki szcze gól ne – po strze lo ne le we
oko, a le gi ty ma cja Związ ku In wa li dów Wo jen -
nych Rze czy po spo li tej Pol skiej z 20.07.1948 r. na -

da je mu sta tus in wa li dy wo jen ne go okre śla jąc
ro dzaj po szko do wa nia – śle po ta le we go oka i
bli zny po pra wej stro nie szyi.

Ulu bio nym za ję cie karcz ma rza w okre sie
mię dzy wo jen nym i po woj nie by ły po lo wa nia na
zwie rzy nę w tu tej szych la sach. Za pra szał do Ko -
so bud na po lo wa nia ów cze sną eli tę to wa rzy ską,
któ ra po tra fi ła strze lać co uka zu je zdję cie z ob fi -
tym od strza łem zwie rzy ny.
Jak wspo mi na ją oso by, któ re jesz cze go pa mię -
ta ły p. Ta de usz We ltrow ski to za wsze miał psa,
strzel bę (flin tę) oraz wła sno ręcz nie wy twa rza ny

Rachunek z tej samej firmy z czerwca 1920 r. 
już w j. polskim.
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„śrut” do strzel by. Do na gon ki za trud niał chłop -
ców, a lu bił gdy ktoś cho dził przy nim i no sił upo -
lo wa ne za ją ce i ptac two. W Ko so bu dach ro dzą
się ko lej ne dzie ci Ja na i Fran cisz ki Żmu dy –Trze -
bia tow skich: Ger tru da Ja -
dwi ga (ur. 22.06.1916 r.),
Zo fia (ur. 12.01.1919 r.), Ge -
no we fa An ge li ka (ur.
3.01.1921 r.), Ber nard Hi po -
lit (ur. 13.09.1923 r.)

Go ście zjeż dża li do
Ko so bud nie tyl ko na po lo -
wa nia, ale za trzy my wa li się
w po dró ży. W tym cza sie
do szło do po ża ru chle wa
(praw do po dob nie pod pa -
le nie) i dla te go wła ści ciel
był zmu szo ny ubez pie czyć
swój ma ją tek.

Ubez pie czył się w
To wa rzy stwie Wza jem nych
Ubez pie czeń „Snop” w Po -
zna niu w ro ku 1924 i 1925
na dzie sięć lat na su mę 12 i
24 ty się cy zło tych. Z tych

do ku men tów do wia du je -
my się co skła da ło się na
ma ją tek Wiel moż ne go Pa -
na Ja na Trze bia tow skie go.
Był to dom miesz kal ny mu -
ro wa ny twar do kry ty, chle -
wy, sa la, szo pa, staj nia,
re mi za wszyst ko mu ro wa -
ne oraz sto do ła z drze wa.

Ubez pie czył ta kie przed -
mio ty jak m. in ny mi: me ble,
ze ga ry, na czy nia i sprzę ty,
ma szy na do szy cia, ubra -
nia, bie li zna, po ściel, dy wa -
ny, ob ra zy olej ne,

por ce la na, fa jans, za sta wy sto ło we, in stru men ty
mu zycz ne – w tej ro dzi nie mu zy ku ją cej bar dzo
licz ne, gra mo fo ny, broń przed mio ty my śliw skie.

Z za cho wa nych do ku men tów z 1919/20
ro ku do wia du je my się gdzie za ma wiał to wa ry
do swo jej karcz my i skle pu Jan Trze bia tow ski.
Ra chun ki by ły wy sta wia ne jesz cze w ję zy ku nie -
miec kim, a po od zy ska niu nie pod le gło ści już w
ję zy ku pol skim.

To wa ry, pro duk ty, ma te ria ły za ma wia no
w Choj ni cach w „Pa ro wa go rzel nia ko nia ków i fa -

Wesele córki Heleny Trzebiatowskiej z Władysławem
Gromowskim 24 listopada 1937 r.

1. Maksymilian Janikowski, fryzjer, 2. Józef Cysewski,
3. Władysława Wyrowińska, 4. Wyrowiński, mąż,
5. Genowefa,  6. Zofia, 7. Jadwiga Trzebiatowskie,

córki karczmarza, 8. Bolesław, 9. Bernard Spierewka, 
stolarze, 10. Alojzy Trzebiatowski, syn, akordeonista.

5 12

3
4

6 7

8
9

10

Członkowie OSP w Kosobudach przed karczma, 1934 r. Stoją od lewej:
Antoni Rzepiński, Władysław Gromowski, Jan Szmytek, Józef Lewiński, Jan Lewiński,

Franciszek Czapiewski, Józef Braca, Maksymilian Warnke, Franciszek Muszyński, Anus Koliński. 
Siedzą od lewej: Franciszek Szulika, Franciszek Marchlewicz, Bernard Weltrowski, Bernard Czapiewski,

Walerian Pepliński, Jan Szociński. W oknie Genowefa Trzebiatowska.
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bry ka li kie rów. In te res to wa rów ko lo nial nych i
ma te rial nych” Her mann Be rent. Jest to od po -
wied nik współ cze snej hur tow ni.

Wśród pa mią tek prze cho wa nych przez
Zdzi sła wa Skwie raw skie go zna la zła się cie ka wa
księ ga gdzie od no to wa no oso by, któ re prze by -
wa ły w karcz mie za ma wia ły na po je, ku po wa ły
to wa ry. Oso by te do sta wa ły na po je na kre dyt
(dzi siaj po wie dzie li by śmy na „ze szyt”). By li to go -

spo da rze, wy pła cal ni chło pi, ów cze sna śmie tan -
ka to wa rzy ska. Za pi ski w tej księ dze roz po czy -
na ją się w 1914 r. i pro wa dzo ne by ły w ję zy ku
nie miec kim do pie ro w 1920 r. za pi ski są już po
pol sku. Z le wej stro ny no to wa no rok, dzień i
mie siąc oraz to co za ma wia no. W karcz mie moż -
na by ło zjeść, wy pić wód kę, pi wo, li kie ry, ko nia -
ki, gro ki za pa lić cy ga re ty lub ku pić ta blicz kę
cze ko la dy. Dla tych co nie czu li się na si łach opu -

Jan Trzebiatowski w wojsku pruskim, ok. 1915 r., siedzi pierwszy z prawej.

Jan Skwierawski (2), przyszły mąż Zofia Trzebiatowskiej (1), Maria Magdalena Trzebiatowska (3),
Lutka Weltrowska, z d. Napiątek (6), Gertruda Jadwiga Trzebiatowska (4), Bolesław Spierewka (5).

5
1

2 3
4
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ścić karcz my za pew nia no trans port kon ny za
któ ry trze ba by ło do brze za pła cić w mar kach
nie miec kim po tem pol skich.

Wśród go ści za no to wa no: Fran za Gier -
szew skie go, An dre asa Ko bie row skie go, Wła dy -
sła wa Szo piń skie go, Fran za Po zor skie go, Ja na
Ja nu szew skie go, Szy mo na Szre dra, Fran za V.
Ossow skie go, Au gu sta Fry mar ka, Au gu sta Mi -
szew skie go z Bro dy, Ni ko la sa Man teu fla z Ru -
dzin, Jó ze fa Szo piń skie go, Au gu sta Si kor skie go,
Fran za Bru skie go, Fran za De jew skie go z Ru dzin
(dzia dek au to ra), Fran cisz ka Kło siń skie go.
Do bar dzo cie ka wej for my dzia łal no ści karcz my
na le ża ły za ba wy wiej skie or ga ni zo wa ne na wol -
nym po wie trzu. Od by wa ły się w la sku w ma jąt -
ku Wła dy sła wa Szo piń skie go „u Bo ro we go”.
Karcz marz za pew niał peł ną ob słu gę ga stro no -
micz ną za ba wy, za la dą wte dy mó wi ło się „tom -
bach” sta ła je go cór ka He le na. La da by ła zbi ta z
de sek na drew nia nych słup kach. Ko rzy sta no też
z ów cze snej lo dów ki „ba li ka z zim ną wo dą” co
wi dać na zdję ciu. Te im pre zy od by wa ły się głów -

nie la tem i jak twier dzą świad ko wie rów nież
krót ko po woj nie.

W okre sie mię dzy wo jen nym sa lę i karcz -
mę wy naj mo wa ły ów cze sne or ga ni za cje mię dzy
in ny mi Ochot ni cza Straż Po żar na w Ko so bu -
dach.

Tu taj też od by wa ło się we se le He le ny
Trze bia tow skiej cór ki karcz ma rza z Wła dy sła -
wem Gro mow skim w dniu 24 li sto pa da 1937 r.
Świad ka mi na ty ślu bie by li Bo le sław Spie rew ka
oraz Jó zef Trze bia tow ski – naj star szy brat He le -
ny. Na we se lu grał na akor de onie Aloj zy Trze bia -
tow ski brat bliź niak pan ny mło dej.

Na lo sy karcz my w Ko so bu dach moż na
spoj rzeć rów nież przez pry zmat dzie ci Ja na i
Fran cisz ki Żmu dy -Trze bia tow skich. W okre sie od
1910 do 1923 uro dzi ło się im ośmio ro dzie ci –
tro je chłop ców i 5 dziew cząt.

W okre sie mię dzy wo jen nym gdy do ro sły
cór ki, by ły one ła ko mym ką skiem dla ka wa le rów.
Ro dzi na Ja na by ła uzdol nio na ar ty stycz nie, sy -
no wie by li mul tiin stru men ta li sta mi, ma la rza mi.

Jan Trzebiatowski przed polowaniem,
pierwszy z lewej, okres międzywojenny

Alojzy Trzebiatowski, syn Jana.
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Ży cie to wa rzy skie u
Trze bia tow skich kwi tło co po -
twier dza ją fo to gra fie. Nie ste -
ty wszyst ko się skoń czy ło z
chwi lą wy bu chu II woj ny
świa to wej. Mo gła tyl ko dzia -
łać karcz ma Niem ca Fiel -
brand ta.

Naj star szy syn to Jó zef
(ur. 1910 r.) któ ry 28 grud nia
1947r. w Bru sach po ślu bił Wa -
le rię Na pią tek (ur. 12.10.1920
r.) z któ rą miał 5-cio ro dzie ci
(Be nia, Jan ka, Ela, Ja nusz,
Piotr). Wa le ria zmar ła w 1971r.
po cięż kiej cho ro bie po cho -
wa na w Bru sach. Jó zef miesz -
kał do 1985 w daw nej karcz mie, zmarł w 1987 r,
a po cho wa ny w Choj ni cach. W tym ro ku prze -
nie sio no Wa le rię na cmen tarz w Choj ni cach.

Na stęp ny syn to Aloj zy (ur. 1912) prze ja -
wiał za in te re so wa nie mu zycz ne, grał na wie lu
ów cze snych in stru men tach, był ma la rzem. W
mo men cie wy bu chu II woj ny świa to wej miał
przy dział mo bi li za cyj ny do woj ska pol skie go.

Po prze gra nej woj nie obron nej tra fił do
nie wo li, z któ rej wró cił do Ko so bud w 1940 r. Na -
stęp nie zo stał wcie lo ny do We rmach tu i zgi nął
w Ju go sła wii praw do po dob nie za cho ro wał na
ma la rię. Aloj zy był ka wa le rem.

He le na Trze bia tow ska w 1912 r. bliź -
niacz ka Aloj ze go w 1937 r. wy szła za mąż za Wła -
dy sła wa Gro mow skie go. Po ma ga li oj cu w
pro wa dze niu karcz my ale też wy ko ny wa li usłu -
gi kra wiec kie. W 1939 r. uro dził im się syn Zdzi -
sław. W mo men cie wy bu chu woj ny rów nież
tra fił do woj ska pol skie go, a na stęp nie do nie -
wo li z któ rej po wró cił do Ko so bud i w 1941 r.
uro dził im się dru gi syn Edward. He le na owdo -
wia ła w cza sie woj ny, ale w cza sie oku pa cji pro -
wa dzi ła kra wiec two, a po woj nie po ma ga ła
ro dzi com w pro wa dze niu karcz my. 
W la tach 60 wraz z dzieć mi wy pro wa dzi ła się do
Gdań ska i tam też kon ty nu owa ła usłu gi kra wiec -
kie. He le na zmar ła w Gdań sku, ale po cho wa na
jest na cmen ta rzu w Le śnie, gdyż w nie od le głym
Pel pli nie osie dlił się jej syn Edek z żo ną Zo sią. Na

tym cmen ta rzu spo czy wa jej pier wo rod ny syn
Zdzi sław i rów nież syn Edek z żo ną Zo sią.

Ma ria Mag da le na ur. 1914 r. w Ko so bu -
dach po woj nie rów nież wy pro wa dzi ła się na
wy brze że. Pra co wa ła w urzę dzie te le ko mu ni ka -
cji w Gdy ni do eme ry tu ry. By ła pan ną. Zmar ła 6
stycz nia 2004r. w Gdań sku, ale po cho wa na jest
w Bru sach.

Ger tru da Ja dwi ga ur. 1916 r. ca łe swe ży -
cie zwią za ła z Ko so bu da mi. „Ja dzia” by ła dłu go -
let nim pra cow ni kiem sa mo rzą do wym w
Ko so bu dach i Bru sach. Rów nież nie wy szła za
mąż. Zmar ła w mar cu 2013 r. do żyw szy sę dzi -
wych lat w bu dyn ku jej oj ca karcz ma rza. Po cho -
wa na jest na cmen ta rzu w Bru sach.

Zo fia ur. 1919 r. w Ko so bu dach wy szła za
mąż za Ja na Skwie raw skie go (ur. 18.10.1916r.) z
Głów cze wic. Ślub ko ściel ny od był się 24.07.1943
r. w By sła wiu, a cy wil ny w urzę dzie nie miec kim
w Dre inie gdzie prze by wa li na ro bo tach. Po woj -
nie Jan pra co wał ja ko na uczy ciel i dy rek tor w
szko le w Ko so bu dach, a z żo ną pro wa dził w
daw nej karcz mie -świe tli cy roz le głą dzia łal ność
ar ty stycz ną, któ ra za słu gu je na od dziel ne opra -
co wa nie.

Ge no we fa An ge li ka (ur. 1921 r.) w Ko so -

Zabawa w lasku u „Borowego” Szopińskiego. 
Pierwszy z lewej Bernard Weltrowski, kowal, 

obsługuje córka Helena Trzebiatowska, 
z prawej Paweł Czapiewski, 1937 r.
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bu dach po woj nie do sta ła na kaz pra cy ja ko na uczy ciel ka w Ka mien nym Ja zie ko ło Choj ny. Wy szła
za mąż za Ada ma Ma zur ka. By ło to mał żeń stwo bez dziet ne. Zmar ła 13.01.1998 r. i jest po cho wa na
w Bru sach.

Ber nard Hi po lit ur. w 1923 r. za warł zwią zek mał żeń ski z Ja dwi gą Pie chow ską z Czycz ków.
Pra co wał w Za kła dzie Ta bo ru Ko le jo we go w Pi le. Ma ją jed ne go sy na Hen ry ka. Ber nard zmarł w 1994r.

Tak w ogól nym za ry sie przed sta wia się hi sto ria karcz ma rza. Obec nie miesz ka na tej po se sji
wnuk Ja na Żmu dy Trze bia tow skie go, Zdzi sław Skwie raw ski wraz z żo ną. Zdzi sław rów nież odzie -
dzi czył ta lent mu zycz ny, ale karcz my już nie pro wa dzi.

Mam na dzie ję, że tym krót kim opra co wa niem wy wo łam szer sze za in te re so wa nie tym te ma -
tem wśród osób któ re coś wie dzą w tej ma te rii.

Źró dło: re la cja naj młod szej cór ki Le wiń skich Fe li cji Re kow skiej, ur. 1939, za miesz ka ła w Bru sach.

Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski

Za du ma na cmen ta rzu ho no ro wym ofiar hi tle row skich
Dro ga Pol ski Nie pod le głej nie by ła usła na ró ża mi. Przez 5 lat Pol skę gra bi li Niem cy a na stęp -

ne 45 lat Pol ska by ła uza leż nio na od Ro sji.
Już sam cmen tarz świad czy o pro ble mach od zy ska nia peł nej nie pod le gło ści. Spraw ca mi mor dów
Po la ków by li nie tyl ko hi tle row cy, ale pań stwo nie miec kie i so wiec kie oraz wła dze ko mu ni stycz ne.
5 sierp nia 1772 r. w Pe ters bur gu pod pi sa no trak ta ty
roz bio ro we (I roz bio ru Pol ski), usta la jąc po dział Pol ski.
Pru sy Kró lew skie bez Gdań ska i To ru nia za ję ły Pru sy.
Do pie ro w wy ni ku I woj ny świa to wej wy two rzy ła się
ko rzyst na sy tu acja do od zy ska nia nie pod le gło ści,
gdyż za bor cy po nie śli klę skę. Ra da Re gen cyj na 11 li -
sto pa da 1918 r. prze ka za ła Jó ze fo wi Pił sud skie mu na -
czel ne do wódz two nad two rzą cą się ar mią pol ską i
dzień ten uzna je się za Świę to Na ro do we po 123 la -
tach nie wo li, a u nas na Ka szu bach aż 148 la tach
(1772-1920). 

W cza sie I woj ny świa to wej zgi nę ło 450 ty się -
cy Po la ków słu żą cych w ar miach za bor czych.

Od bu do wa Pań stwa nie by ła pro sta, trze ba by -
ło wal czyć o wcie le nie ziem pol skich w gra ni ce Pol ski
i to ze wszyst ki mi są sia da mi. Z Ukra iną o Lwów, gdy
wła dze au striac kie prze ka za ły daw ne zie mie pol skie
Ukra iń com. W 1920 r. w cza sie walk z bol sze wi ka mi
Cze si za ję li Śląsk Cie szyń ski za miesz ka ły głów nie przez
Po la ków, któ ry przy stą pił do Pol ski. Niem ca mi o Śląsk,
Wiel ko pol skę, Li twi na mi o Wil no.
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W cza sie walk o zjed no cze nie z są sia da mi w la tach 1918 – 1920 głów nie z bol sze wi ka mi z
Ro sji zgi nę ło 150 ty się cy Po la ków. W po wsta niu Wiel ko pol skim zgi nę ło 2 ty sią ce Po la ków. Z nie wo li
so wiec kiej do paź dzier ni ka 1921 r. po wró ci ło 26,5 ty się cy pol skich żoł nie rzy a po nad 20 ty się cy pol -
skich jeń ców nie wró ci ło już ni gdy. Stra ty wojsk pol skich wy nio sły prze szło 130 ty się cy po le głych,
zmar łych i za gi nio nych. Udział miesz kań ców gmi ny w tych wal kach, głów nie ich ilość nie zo sta ły
usta lo ne. Do pie ro od 1920 r. po włą cze niu do Pol ski na stą pił po bór do woj ska pol skie go i udział w
wal kach z bol sze wi ka mi. Na le ży wy mie nić bo ha ter ski czyn Pio tra Gór skie go z Głów cze wic, któ ry
zgi nął  bo ha ter ską śmier cią bro niąc wła sną pier sią wo dza Jó ze fa Pił sud skie go w Ja błon nej na dwor -
cu w 1916 r. An na Łaj ming w dra ma cie Pa rzyn pi sze „..że ten mój naj star szy Knop po legł na tym bol -
sze wic kim fron cie .. a miał 18 lat bie dok” (Zblew ski ?). Z Cza pie wic zgi nął Jó zef Le pak, ze Sko sze wa
ochot nik Jó zef Ka szu bow ski. Rów nież Ma rian Stan ke z Brus ochot nik na woj nę bol sze wic ką wcie lo -
ny do We hr mach tu zgi nął 25.04.1945 r. w Cze chach na pe ro nie, wra ca jąc do do mu za strze lo ny przez
So wie tów za po sia da nie od zna cze nia od gen. Roy otrzy ma ne go w okre sie woj ny bol sze wic kiej.

Od zy ska nie nie pod le gło ści przy nio sło jed nak wie le pro ble mów. Sca le nie i zsyn chro ni zo wa -
nie Pań stwa by ło po waż nym za da niem, tym bar dziej, że na stą pi ło za ła ma nie go spo dar ki świa to -
wej. Rów no cze śnie w gra ni cach Pań stwa zna la zły się in ne na ro do wo ści nie za wsze zwią za ne z
Pol ską. Le wi ca a przede wszyst kim ko mu ni ści by li prze ciw ni utwo rze niu Pań stwa pol skie go i współ -
pra co wa li z wła dza mi so wiec ki mi. Tak sa mo w cza sie woj ny bol sze wic kiej le wi co we związ ki są sied -
nich państw utrud nia ły za opa trze nie w sprzęt wo jen ny dla Pol ski /związ ki za wo do we an giel skie,
nie miec kie czy Gdań ska/. Je dy nie Wę gry wspo ma ga ły Pol skę w za opa trze niu dla woj ska.

Za bor cy Ro sja i Niem cy nie po go dzi ły się z utra tą za gar nię tych ziem i ma rzy li o ich od zy ska -
niu. Pakt Ri ben trop – Mo ło tow z 1939 r. przy pie czę to wał za miar roz bio ru Pol ski. Po 19 la tach nie -
pod le gło ści Niem cy 1 wrze śnia 1939 r. roz po czę ły woj nę a od 17 wrze śnia 1939 r.  rów nież do
za gar nię cia ziem pol skich zgod nie z pak tem przy stą pi ła Ro sja.

Po za ję ciu kra ju na jeź dzi przy stą pi li do gra bie ży pol skiej wła sno ści i nisz cze nia do rob ku kul -
tu ral ne go, aby za trzeć śla dy pol sko ści. Głów nym ce lem sta ła się li kwi da cja elit pol skich, któ rą Niem -
cy prze pro wa dzi li po cząt ko wo pod płasz czy kiem Selb schut zu a na stęp nie obaj za bor cy przez
wła dze woj sko we i ad mi ni stra cyj ne.

W cza sie I woj ny świa to wej stra ty oso bo we do ty czy ły głów nie wcie lo nych do woj ska i by ły
ogrom ne, się ga ły oko ło 5% sta nu lud no ści. W Czar no wie na 300 miesz kań ców zgi nę ło 15 osób. Na
tu tej szym te re nie nie to czy ły się wal ki fron to we i dla te go stra ty go spo dar cze nie by ły tak do tkli we.
W wy ni ku II woj ny świa to wej stra ty wy nio sły oko ło 550 osób, tj. 5% sta nu lud no ści. Oprócz strat na
fron cie oko ło 200 osób, po zo sta łe stra ty do ty czy ły lud no ści cy wil nej.
Ze stro ny oku pan ta nie miec kie go na te re nie gmi ny Bru sy zgi nę ło we dług usta leń po 2000 r. 492
osób w tym:

- w cza sie walk fron to wych – 53 oso by,
- w cza sie eks ter mi na cji lud no ści je sie nią 1939 r. – 51 osób,
- w obo zach kon cen tra cyj nych KL – 55 osób,
- w obo zach pra cy i na ro bo tach przy mu so wych – 63 oso by,
- ofia ry ter ro ru  z lat 1940-1945 – 64 osób,
- w ru chu opo ru – 28 osób,
- wcie le ni do We hr mach tu – 132 oso by, 
- na mi nach, przy wy bu chu amu ni cji – 22 oso by,
- ofia ry ze stro ny So wie tów – 54 oso by, w tym:  za mor do wa ni w Ka ty niu (3 oso by),

za mor do wa ni wio sną 1945 r. (14 osób), ofia ry de por ta cji (37 osób),
- nie usta lo no – 29 osób.

W cza sie II woj ny świa to wej po wsta ły ogrom ne stra ty go spo dar cze ze stro ny obu na jeźdź -
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ców zwią za ne z utwo rzo nym tu taj po li go nem, wal ka mi fron to wy mi i gra bie żą i wy wo że nia pol skie -
go mie nia.

W cza sie II woj ny świa to wej po dej ście do wła snych oby wa te li czy wro ga na wet po śmier ci
by ło czę sto nie ludz kie, bar ba rzyń skie. Niem cy przy wo żąc np. zwło ki par ty zan tów do Wiel kich Cheł -
mów wy rzu ca li ich na pry zmę obor ni ka. Po dob nie po stę po wa li So wie ci np. w Or li ku roz strze li wa li
jeń ców na pry zmie obor ni ka. So wie ci bar ba rzyń sko trak to wa li na wet swo ich zwy kłych żoł nie rzy.
Żoł nie rze ci nie po sia da li przy so bie do ku men tów, ani nie śmier tel ni ków. W gmi nie Bru sy do pie ro
po  in ter wen cji miesz kań ców po trzech ty go dniach roz po czę to zbie ra nie zwłok żoł nie rzy. Po woj -
nie w po wsta niu an ty so wiec kim  wal czą cych o nie pod le głość na zy wa no ban dy ta mi. Mor do wa no
ich i nie wy da wa no zwłok ro dzi nie ani nie po da wa no miejsc po chów ku. Po stę po wa li tak So wie ci, a
na stęp nie UB. 

Oprócz obiek tów upa mięt nia ją cych ofia ry
two rzo nych przez wła dze lo kal ne two rzo no obiek ty o
cha rak te rze re li gij nym przez oso by pry wat ne upa -
mięt nia ją ce wy da rze nia. Po ka zu je to al bum „Bo że Mę -
ki na Za bo rach” pod re dak cją Wła dy sła wa
Czar now skie go. Naj waż niej szym obiek tem jest Kal wa -
ria Wie lew ska zbu do wa na w la tach 1915 – 1927 ja ko
ka szub skie Sank tu arium Mę ki Pań skiej, upa mięt nia ją -
ce ofia ry I woj ny świa to wej. Czy sto re li gij ny mo tyw –
kult Mat ki Bo żej Po cie sze nia (w ko ście le wie lew skim)
zo stał wzbo ga co ny mo ty wem pa trio tycz nym.
Ka plicz ki i krzy że są ele men tem łą czą cym lo kal ną
wspól no tę. Ka plicz ki i krzy że przy droż ne by ły wy ra -
zem wdzięcz no ści za Bo żą Opie kę, za szczę śli wy po -
wrót z woj ny. Upa mięt nia ły nie zwy kłe, nie co dzien ne
wy da rze nia. Po wkro cze niu wojsk nie miec kich hi tle -
row cy do ko na li bar ba rzyń skie go ak tu znisz cze nia pra -
wie wszyst kich Bo żych Mąk, któ re po woj nie
od bu do wy wa no.

Ka plicz ki oraz krzy że ja ko po dzię ko wa nie czy
upa mięt nie nie ofiar z I woj ny świa to wej to: ka plicz ka
przy dro dze Bru sy Ja glie – Czycz ko wy, Fi gu ra św. Ja na
Nie po mu ce na w Ko so bu dach, ka plicz ka z 1918 r. u
Szo piń skich przy dro dze Ko so bu dy – Czersk, ka plicz ka przy go spo dar stwie Su mion ków, krzyż
w cen trum wsi Ru dzi ny.

Po II woj nie świa to wej po wsta ły: ka plicz ka przy dro dze Cza pie wi ce – Le śno, fi gu ra Ser ca Je -
zu so we go w Ko so bu dach (Cy sew scy); krzyż w le sie w kie run ku Czer ska upa mięt nia ją cy miej sce mor -
du Fry mar ków i Fr. Erd mań czyk, krzyż przy droż ny Ko so bu dy - Bro da (Ossow scy), krzyż z wi ze run kiem
Chry stu sa Ukrzy żo wa ne go w Hu cie; krzyż przy droż ny Chło po wy (Mi szew scy); fi gu ra Chry stu sa Kró -
la Bro da wyb. (We ro chow scy), ka plicz ka przy droż na w Za le siu, fi gu ra Mat ki Bo skiej Ró żań co wej w
Lub ni (Bru scy), ka plicz ka Ser ca Je zu so we go w Głów cze wi cach (Pla ta), krzyż przy droż ny Le śno wyb.
(Smę tek), ka plicz ka w Rol bi ku Młyn (Wie lew scy).

W 2001 r po sta wio no krzyż na gro bie mło de go nie zna ne go żoł nie rza - grób „Ja sia” z II woj -
ny świa to wej w Le śnie, któ re go szkie let od ko pa no pod czas te le fo ni za cji wsi (Fry mark). Czyn ten na -
le ży uznać za hu ma ni tar ne, wła ści we po stę po wa nie, choć nie za wsze tak po stę po wa no ze
stwier dzo ny mi przy pad ka mi od kry cia zwłok czy szkie le tów po woj nie.

Kapliczka koło Kosobud.



• 2016 • Ziemia Zaborska • 54

Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski

Wspo mnie nia

z dru giej woj ny świa to wej

Bro ni sła wa Kie dro wi cza

uro dzo ne go w 1916 r.
We wrze śniu 1939 r. by łem w służ bie

czyn nej w oko li cach Świe cia (Słup, Ła sin). 18
wrze śnia 1939 r. do sta łem się do nie wo li, a po -
tem by łem na ro bo tach przy mu so wych u nie -
miec kie go go spo da rza. 

W 1944 r. wcie lo ny zo sta łem do We hr -
mach tu po cząt ko wo w Ber lin Span dau. Ca ła
kom pa nia by ła z Po mo rza. Na ape lu wy stą pi li -
śmy w 300 osób, że ro dzi ny są w obo zach, je śli
ich wy pusz czą to chęt nie pój dzie my na front.
Z po wro tem wy sła no nas do ko szar i cze ka li na
roz kaz. Przy dzie lo no mnie do sa pe rów. Po ty go -
dniu wy sła li nas na Li twę, za kła da li śmy po la
mi no we przez trzy mie sią ce. Na stęp nie prze nie -
sio no nas do Ki strin do mar szo wej kom pa nii,
prze mun du ro wa no i skie ro wa no na front
wschod ni, a po tem pod Szcze cin 2 mar ca 1945 r.

Tam zde zer to wa li śmy 4 mar ca. Jed nost ka mia ła się prze pra wić przez Od rę do Szcze ci na.
Przy łą czy li nas do roz bi tej kom pa nii SS. Wie czo rem cof nę li śmy się i w za gaj ni ku ogro dzo nym wy -
ko pa li śmy so bie dziu rę. Gdy Ro sja nie ru szy li da lej w na stęp ną noc chcie li śmy się prze do stać do wio -
ski. Broń i rynsz tu nek zo sta wi li śmy w schro nie. Po ste run ko we go nad la sem uda ło się obejść no cą.
Jed nak da lej pod gór ką za trzy mał nas Ro sja nin. Przed sta wi li śmy się, że je ste śmy Po la ka mi i ucie kli -
śmy. By łem z ko le ga mi z Gdy ni i Po zna nia. Ka pral mło dy Ro sja nin nie po zwo lił nas roz strze lać cze -
go chcie li do ko nać pi ja ni boj cy. Za pro wa dził nas do kuch ni, gdzie na je dli śmy się i po le cił żoł nie rzo wi,
że by nas pil no wał, aby ra no prze słać nas do la gru.

Osta tecz nie umie ści li nas w Po zna niu. Po wie dzie li, że po je dzie my do Lu bli na, a tam kto bę -
dzie chciał do woj ska lub do do mu. Po przed nio Po la cy i Niem cy osob no. Przed od jaz dem z Po zna -
nia ubra li nas w no we mun du ry nie miec kie. Z Po zna nia to wa ro wym po cią giem 60 chło pa na każ dy
wa gon na sto ją co. W dniu 11 ma ja 1945 r. wy jazd z Po zna nia na wschód. Do je cha li śmy na miej sce
dru gie go czerw ca 1945 r. Na wa gon jed no wia dro wo dy do pi cia i wia dro ka szy ugo to wa nej na je -
den dzień. Chle ba w ogó le nie da no. Już w dro dze wie lu po mar ło. Przez ty dzień od po czy nek a po -
tem po se gre go wa li Po la ków i Niem ców na kom pa nie ro bo cze. Mun du ry, gdy do je cha li śmy na Ural
mu sie li śmy od dać do od wsze nia, któ rych już nie zwró co no, a da no nam ru skie czap ki z zie lo ną
gwiaz dą i sta re ro syj skie mun du ry.

Gdy gru pa wy ko na ła nor mę to już po si łek otrzy ma li przy pra cy. Je dze nie to tyl ko ka sza i po -
krzy wy okra szo ne śle dziem bez chle ba i ziem nia ków. Wo da do pi cia mu sia ła być go to wa na. Opie ki
le kar skiej nie by ło ani ko re spon den cji. Cho ry le żał w ba ra ku aż zmarł. Wach man przy pra cy po sta -
wił czte ry tycz ki, za któ re nie moż na by ło wy cho dzić. Oni rów nież się ba li (sko śno ocy). Pra co wa li -

Bronisław Kiedrowicz.
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śmy w bu dow nic twie. Ba ra ki by ły w zie mi, tyl ko dach nad zie mią. Ba ra ki dłu gie i pie ce z ce gły opa -
la ne tor fem. Gdy przy szedł deszcz to za le wa ło ba ra ki.

By ły tam sa me ko pal nie i fa bry ki. By li śmy tam od czerw ca do koń ca wrze śnia 1945 r. Ame -
ry ka do ma ga ła się zwol nie nia Po la ków. Wró ci li śmy na ten sam dwo rzec to wa ro wy z któ re go wy ru -
szy li śmy na wschód z Po zna nia. Przed wy jaz dem licz ne kon tro le i prze słu chi wa nia. Po rów ny wa li czy
za wsze mó wisz to sa mo. Przy po wro cie wa go ny otwar te z pry cza mi, od stro jo ne cho rą giew ka mi. W
Po zna niu roz ło żo ne sto ły, gdzie wy sta wia li prze pust ki.  Trzy oso by za trzy ma li. Z Po zna nia do Byd -
gosz czy je cha łem na da chu. Ra zem ze mną przy je chał Kon rad Schram ke ko le jarz z Brus i Gier szew -
ski z Czycz ków.

Gdy wró ci łem do do mu wszyst ko by ło znisz czo ne. Żo na, te ścio wa i dzie ci miesz ka ły w piw -
ni cy u Pest ków.  

Zbi gniew Gier szew ski

Krzysz tof Kor da,

ks. ppłk Jó zef Wry cza (1884–1961)

Bio gra fia hi sto rycz na
In sty tut Ka szub ski,  Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie, Gdańsk 2016

Me ce na si wy da nia: Gmi ny By tów, Choj ni ce, Ja star nia, Kar sin, Li pusz, Tu cho la,
Zble wo i Fun da cja Okoli ce Kul tu ry.

423 stro ny, 482 przy pi sy, 192 zdję cia i re pro duk cje, 7 ry sun ków, ob szer na bi blio gra fia źró -
dło wa i wy czer pu ją cy wy kaz opra co wań o ks. ppłk Wry czy, szcze gó ło wy in deks oso bo wy i geo gra -
ficz ny, 10 anek sów za wie ra ją cych naj waż niej sze do ku men ty o Wry czy, je go pu bli ka cje, wy wia dy
o nim za mknię te w so lid nej opra wie to im po nu ją ce dzie ło war te swo jej ce ny, dzie ło hi sto ry ka
z Tcze wa, któ ry wy zna czył so bie za cel swo je go na uko we go roz wo ju na pi sa nie pra cy dok tor skiej
o tej wy bit nej po sta ci Ko cie wia i Ka szub.

20 lu te go 1920 ro ku miał ksiądz Wry cza pięk ne ka za nie w cza sie za ślu bin z mo rzem,
wy mow ne go ak tu po wro tu pań stwa pol skie go nad Mo rze Bał tyc kie. To sym bo licz ne zda rze nie
zro dzi ło je go le gen dę. Za da niem bio gra fa by ło rów nież zmie rze nie się z tą le gen dą.
Bio gra fia hi sto rycz na to coś wię cej niż bio gra fia. Każ de mu po śmier ci moż na by na pi sać: uro dził się
uczył się, pra co wał, za ślu bił, miał dzie ci, któ re wy cho wał, udzie lał się spo łecz nie (bądź aspo łecz -
nie…), umarł, po cho wa ny… Do te go do łą czyć trze ba zdję cia ro dzin ne, oko licz no ścio we, ewen tu -
al nie wspo mnie nia bli skich i bio gra fia go to wa. Bio gra fia hi sto rycz na już nie każ de mu przy słu gu je,
ow szem, każ dy swo im ży ciem, udzia łem w ru chach spo łecz nych, straj kach, de mon stra cjach, woj -
nach, a na wet zwy kłych wy pad kach ja koś tę hi sto rie współ two rzy. Na le ży jed nak mieć wła ści wa
mia rę. Ma ło w dzie jach świa ta by ło Alek san drów i Na po le onów, ta cy jak oni prze szli to mi to lo gii,
o nich krę ci się fil my. Ale na dru gim pla nie po ja wia ją się ci, któ rzy te hi sto rię two rzy li na mniej szą
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ska lę, lo kal nie. Po czym ich po znać?
Po tym, że dys ku sje o nich, o ich ży cio -
wej ak tyw no ści nie usta ją mi mo upły -
wu lat. Do te go eli tar ne go gro na na
Po mo rzu na le ży Jó zef Wry cza.
Ksiądz, żoł nierz, dzia łacz spo łecz ny i
po li tycz ny, biz nes men. Krzysz tof Kor -
da pod jął się przed sta wie nia na tle hi -
sto rycz nym oso by wie lo wy mia ro wej,
któ ra jed no cze śnie te hi sto rie współ -
two rzy ła. I unik nął bio graf pu łap ki
two rze nia po są gu, po są gu z brą zu bez
ska zy. Zna my przy kła dy. Róż ne „po li -
ty ki hi sto rycz ne” nie uła twia ją za da nia
zbli ża nia się do ide ału: obiek tyw ne go
opi sy wa nia fak tów. Warsz tat hi sto ry ka
ma swo je wy ma ga nia. Do stęp ność,
bo gac two źró deł, bez po śred niość re -
la cji i co waż ne uczci wość i chęć obiek -
ty wi zmu. Na wet bez po li tycz nych,
ide olo gicz nych uwa run ko wać mo że -
my ła two stać się stron ni czy… bo prę -
dzej czy póź niej po pro stu po lu bi my
obiekt na szych wy sił ków. Pi sać o kimś
to tak jak by współ two rzyć je go ob raz.
Ist nie je ry zy ko po pad nię cia w kicz,
czy li stwo rze nia ob ra zu pod każ dym
wzglę dem ład ne go. Dr. Krzysz to fo wi
Kor dzie uda ło się te go uprosz cze nia unik nąć.
Czło wie ka wie lo wy mia ro we go, skom pli ko wa ne -
go we wnętrz nie przed sta wił wła śnie ta kim. My -
ślę, że ła twiej sze za da nie miał by pi sarz
hi sto rycz ny, barw nie opi su ją cy dzie je ks. Wry czy
na tle prze ło mo wych wy da rzeń pierw szej po ło -
wy XX wie ku dla Po mo rza. Hi sto ryk tak nie mo -
że, mu si uni kać epi te tów, oszczę dzać
przy miot ni ki, bo tu zbli żał by się do śli skiej gra -
ni cy obiek ty wi zmu z su biek ty wi zmem. Wol no
mu cy to wać źró dła, na wet te mó wią ce emo cjo -
nal nie, aby na kre ślić wi ze ru nek swo je go obiek -
tu, aby uka zać go we wszyst kich od cie niach
sza ro ści. 
Hi sto ryk nie jest spo wied ni kiem swe go bo ha te -
ra, nie po ucza go, co zro bić po wi nien, jak błą dził,
nie jest je go ad wo ka tem, nie bro ni je go czę sto
nie przy no szą cych chlu by po stęp ków, nie tłu -

ma czy go za błę dy, choć sta ra się zro zu mieć
oko licz no ści.
My ślę, że chęt nie prze czy ta ją te bio gra fię i ci co
księ dza Wry czę lu bią, i ci, któ rzy go nie lu bią, jak
o ta cy, któ rym jest obo jęt ny, ale in te re su ją się hi -
sto ria naj bliż szą, bo zo ba czą w ja kich trud nych
(cie ka wych) cza sach przy szło żyć te mu księ dzu.
Nie ze wszyst kim so bie ra dził, to pew ne, ale
przy naj mniej się sta rał.
Ja szcze gól nie po le cam wą tek „Gry fa Po mor skie -
go”. Krzysz tof Kor da od waż nie wni ka w te mat
kon flik tu na naj wyż szych szcze blach naj więk szej
ka szub skiej or ga ni za cji woj sko wej w cza sie
II woj ny świa to wej. Ks. ppłk Jó zef Wry cza ja ko
I pre zes Ra dy Na czel nej TOW „Gryf Po mor ski” nie
zdo łał go za że gnać. Nie wy star czy ła le gen da,
do świad cze nie woj sko we, au to ry tet dusz pa ste -
rza… 
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Od paź dzier ni ka 2009 r. Za bor skie To wa rzy stwo
Na uko we, w part ner stwie ze Związ kiem Biur Po rad Oby -
wa tel skich w War sza wie, pro wa dzi Za bor skie Biu ro Po rad
Oby wa tel skich w Bru sach. Każ dy mo że tam bez wzglę du
na wiek, płeć, na ro do wość, wy kształ ce nie, sta tus ma jąt -
ko wy, miej sce za miesz ka nia uzy skać bez płat ną, rze tel ną,
wy czer pu ją cą po ra dę lub in for ma cję oby wa tel ską. Gmi -

na Bru sy za pew ni ła lo kal o od po wied nim stan dar dzie, a Zwią zek Biur Po rad Oby wa tel skich szko le -
nia, sta że, do stęp do sie ci po rad ni czej. Za bor skie Biu ro Po rad Oby wa tel skich uzy sku je naj wyż sze
oce ny ja ko ścio we swo ich po rad od praw ni ków Związ ku Biur Po rad Oby wa tel skich.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ZA ROK 2015*

2015 „Kaszuby bliżej prawa” Fundusze EOG

Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we, wspól nie z part ne ra mi, pro wa dzi ło w 2015 ro ku 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.
Czas trwa nia pro jek tu – do 29. 04. 2016 r.

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.

Pro jekt prze wi dy wał warsz ta ty dla mło dzie ży ze szkół śred nich, mło dzież mo gła wy brać te ma -
ty kę warsz ta tów z okre ślo ne go blo ku za gad nień, np. za ku py w In ter ne cie, uzy ska ła też pod sta wo -
we in for ma cje o po rad nic twie oby wa tel skim. Pod czas warsz ta tów sta ra li śmy się po zy ski wać
wo lon ta riu szy, jak rów nież in for mo wać o po rad nic twie oby wa tel skim.

2015 Zaborskie Biuro Porad

Obywatelskich

Działalność statutowa

stowarzyszenia
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W dniach 22-24 ma ja 2015 r. w So mi nach, od by ły się warsz ta ty dla mło dzie ży ze szkół śred nich
pt. "Mło dzież bli żej pra wa", zre ali zo wa ne w ra -
mach pro jek tu "Ka szu by bli żej pra wa". Za bor -
skie To wa rzy stwo Na uko we udzie la
bez płat nych po rad praw nych i oby wa tel skich
na te re nie 5 gmin po łu dnio wych Ka szub.
Udzie la jąc po rad oso bom do ro słym za uwa żo -
no, że ist nie je po trze ba wy ja śnie nia rów nież
mło dym lu dziom nie któ rych za gad nień praw -
nych. Ucznio wie do wie dzie li się „Co to jest or -
ga ni za cja po za rzą do wa?” – na przy kła dzie
Za bor skie go To wa rzy stwa Na uko we go. Od -
by ły się warsz ta ty na te mat prze mo cy w In ter -
ne cie – „Przy tul hej te ra”, pro wa dzo ne przez Pa nią Mo ni kę Kuch ta. Pa ni Lu cy na Bo rzysz kow ska
przed sta wi ła po za są do we me to dy roz strzy ga nia spo rów – „Me dia cje – no wy spo sób roz wią zy wa nia
kon flik tów”. Po wia to wy Rzecz nik Kon su men ta z By to wa, Pa ni Iza be la Me tel, wy ja śni ła mło dym lu -

17. 04. 2015 XII Zaborski Konkurs Ekologiczny o Złote Kocanki Piaskowe

22-24. 05. 2015 Warsztaty „Młodzież bliżej prawa” Projekt grantowy Gmina Brusy
Fundusze EOG

17 kwiet nia 2015 r. już po raz XII od był się w Bru sach Za bor ski Kon kurs Eko lo gicz ny o Zło te
Ko can ki Pia sko we. Or ga ni za to ra mi kon kur su by li: Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we, Ka szub skie LO
w Bru sach i Za bor ski Park Kra jo bra zo wy. Uczest ni czy ło 22 mi ło śni ków bo ta ni ki ze szkół z Choj nic,
Czer ska, By to wa, Słup ska, a tak że z KLO i
gim na zjum w Bru sach. Ucznio wie w eli -
mi na cjach mie li do roz po zna nia w pre -
zen ta cji 50 ga tun ków ro ślin na
in dy wi du al nych sta no wi skach kom pu te -
ro wych, a po tem w fi na le jesz cze 30 zdjęć
do sa mo dziel ne go opi sa nia i za kwa li fi ko -
wa nia do od po wied nich ro dzin w do dat -
ko wym kon kur sie na mi strza sys te ma ty ki.

Zwy cię żył Mi chał Na rloch z Tech ni kum
Le śne go w Tu cho li, dru gie miej sce za ję ła
San dra Ga win z Gim na zjum we Wie lu,
a trze cie Da mian Berg, tak że z TL w Tu cho li. Tuż za ni mi upla so wa li się Klau dia Re kow ska z II LO
w Choj ni cach, Pa try cja Rud nik z Gim na zjum nr 2 w Choj ni cach, An na Bo be rek z I LO w By to wie,
Ja go da Ci choń z TL w Tu cho li i Ma te usz Gó ra z II LO w Słup sku. Ja go da Ci choń zo sta ła tak że
mi strzem sys te ma ty ki.

Oce nia ło ju ry w skła dzie: Ma ria Chy bow ska (PN „Bo ry Tu chol skie”), Piotr Chy bow ski (Nad le śnic -
two Ry tel), Ju sty na Ry mon Li piń ska (Za bor ski Park Kra jo bra zo wy) i Krzysz tof Za broc ki (Za bor skie
To wa rzy stwo Na uko we).

Na gro dy ufun do wa li: Park Na ro do wy „Bo ry Tu chol skie”, Za bor ski Park Kra jo bra zo wy, Nad le śnic -
two Ry tel, Nad le śnic two Czersk, Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej w Gdań sku i Za bor skie To wa rzy -
stwo Na uko we.
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Twór cy lo kal ni mie li moż li wość wy mia ny do świad czeń i tech nik ar ty stycz nych z twór ca mi przy -
jezd ny mi. Ar ty ści przy by li z róż nych stron Pol ski. Wy wieź li ze so bą ba gaż po zy tyw nych do świad -
czeń, prze ży tych mi łych chwil wśród go ścin nych miesz kań ców Zie mi Za bor skiej wraz z do star czo ną
li te ra tu rą na te mat na sze go re gio nu (pro mo cja re jo nu).

Ko niecz ność re ali za cji za da nia wy ni ka ła rów nież z po trze by pro pa go wa nia al ter na tyw nych form
spę dza nia wol ne go cza su. Wzmac nia nia po czu cia wła snej war to ści uczest ni ków za da nia. Wy zwa la
to ini cjo wa nie ama tor skie go ru chu ar ty stycz ne go.

W ple ne rze udział wzię ło łącz nie 12 ar ty stów:
Ka ta rzy na Kry siak – Ko łat ka – Go telp - ma lar stwo,
Al do na Ja nu szew ska – Mę ci kał - ma lar stwo,
Na ta sza Gier szew ska – Bru sy - fo to gra fia, ma lar stwo,
Zbi gniew Gier szew ski – Bru sy - fo to gra fia,
Mau ry cy Man kie wicz – Choj ni ce - ma lar stwo,
Jo an na Man kie wicz – Mę ci kał - fo to gra fia,
Sła wo mir Man kie wicz – Mę ci kał - ma lar stwo.
Ro ma na Ma łec ka – Kwa ko wo, po wiat słup ski, woj. po mor skie - ma lar stwo, rzeź ba,
An na Ka sprów -Sza bla – Gli wi ce, woj. ślą skie - ma lar stwo,
Ra fał Hu czek – No wa Wieś, po wiat oświę cim ski, woj. ma ło pol skie - ma lar stwo,
Do mi nik Ma ty sik – Gdy nia, woj. po mor skie - rzeź ba,
Ma te usz Do la tow ski – Mi cha ło wo, po wiat go styń ski, woj. wiel ko pol skie - ma lar stwo.
W warsz ta tach pla stycz nych uczest ni czy ło 38 dzie ci i mło dzie ży z po wia tu choj nic kie go, a w

szcze gól no ści z gmi ny Bru sy: z Mę ci ka ła (5 dzie ci) i z Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki im. Ja na Kar now -
skie go w Bru sach (17 dzie ci). Dzie ci i mło dzież sa mo dziel nie wy ko na ły pra cę pla stycz ną pt. Ma lu je -
my w ple ne rze ota cza ją cą przy ro dę i zwie rzę ta.

Wy sta wa po ple ne ro wa opa trzo na ka ta lo ga mi wy sta wy od by ła się w Ga le rii Oczko w Mę ci ka le
11.07.2015 – 30.09.2015, w Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki im. Ja na Kar now skie go w Brusach
w październiku/listopadzie 2015 (do 6 listopada 2015) oraz w Chojnickim Centrum Sztuki
w listopadzie 2015 (otwarcie – wernisaż 11. 11. 2015).

03-12. 07. 2015 XI Plener Męcikał 2015 Projekt grantowy Gmina Brusy

dziom, jak do ko ny wać za ku pów w In ter ne cie
i na od le głość, aby nie mieć póź niej kło po tów.

Ma ria Wierz bow ska z GOPS -u w Choj ni -
cach po pro wa dzi ła warsz tat – „GOPS – w czym
mo że po móc?” Od by ła się rów nież cie ka wa
pre lek cja i za ję cia te re no we z geo ca chin gu –
no wej gry te re no wo -in ter ne to wej. Człon ko -
wie ZTN -u przed sta wi li pre zen ta cję z po by tu
w Ne pa lu tuż przed trzę sie niem zie mi, po ka -
za li zdję cia po trzę sie niu zie mi i opo wie dzie -
li, jak zor ga ni zo wać fa scy nu ją cą po dróż
za gra nicz ną za nie wiel kie pie nią dze. Mło dzież
prze ko na ła się rów nież, dla cze go war to udzie lać się ja ko wo lon ta riusz. Na za koń cze nie warsz ta tów
każ dy otrzy mał "ścią gę" i ca łą ma sę bro szur, ulo tek, po rad ni ków, aby wie dział, gdzie moż na zwró -
cić się o po moc w trud nych sy tu acjach. Pro jekt zo stał do fi nan so wa ny ze środ ków Gmi ny Bru sy.
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30 września w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach przy udziale około 70 osób z
blisko 50 organizacji odbyło się II Plenarne Zebranie Organizacji Pozarządowych, na którym przyjęto
statut oraz wybrano reprezentantów do nowo powstałej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
Chojnickiego.
Skład Rady przedstawia się następująco:
Gmina Brusy:

1. Krzysztof Zabrocki
2. Ewa Kosiedowska

Gmina Chojnice:
1. Ewa Pruska
2. Piotr Lahn
3. Katarzyna Graszk
4. Tadeusz Stelmaszyk

Miasto Chojnice:
1. Michał Karpiak

Gmina Czersk:
1. Zofia Bielawska
2. Jan Gliszczyński

Gmina Konarzyny:
1. Jolanta Wielińska

17 paź dzier ni ka 2015 r. w Ka szub skim Li ceum Ogól no kształ cą cym w Bru sach od był się II Po wia -
to wy Kon kurs Kra jo znaw czy Dla Uczniów Gim na zjów I Szkół Po nad gim na zjal nych "ZNAM SWO JĄ
MA ŁĄ OJ CZY ZNĘ".

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.

30. 09. 2015 Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego

17. 10. 2015 "ZNAM SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ"
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Wy ni ki roz wią za nia fi na ło we go
te stu (maks. 40 pkt):
• Pau li na Pry ba KLO 30 pkt,
• Na ta sza Gier szew ska KLO 28 pkt,
• Alek san dra Mi loch

Gim na zjum Bru sy 27 pkt,
• Do mi ni ka Glisz czyń ska

KLO 25 pkt,
• We ro ni ka Zblew ska

Gim na zjum Bru sy 25 pkt,
• Pa tryk Ju trzen ka Trze bia tow ski

I LO Choj ni ce 18 pkt.

4-6. 12. 2015 Szkolenie dla wolontariuszy - Laska 2015 Fundusze EOG

W dniach 4-6 grud nia 2015 r. w
La sce spo tka li się wo lon ta riu sze
na szko le niu w ra mach pro jek tu
„Ka szu by bli żej pra wa” re ali zo wa -
ne go w ra mach pro gra mu Oby wa -
tel dla De mo kra cji fi nan so wa ne go
z Fun du szy EOG. Uczest ni cy spo -
tka nia do wie dzie li się, co to jest
wo lon ta riat, mó wi li o swo ich mo -
ty wa cjach – dla cze go chcą być
wo lon ta riu sza mi, przed sta wio no
moż li wo ści dzia łań wo lon ta ry -
stycz nych w ra mach Za bor skie go
To wa rzy stwa Na uko we go, przed -
sta wio no kar tę etycz ną wo lon ta -
riu sza oraz pra wa i obo wiąz ki
wo lon ta riu sza. Po za ję ciach szko -
le nio wych od był się spa cer po ma low ni czej oko li cy nad rze ką Ku la wą.
Z oka zji dnia wo lon ta riu sza wszy scy obec ni na spo tka niu otrzy ma li drob ne upo min ki.

Finał X Konkursu Ornitologicznego i Kulika Wielkiego odbył się 11 grudnia 2015 r. w KLO
w Brusach.
Organizatorzy:
• Zaborskie Towarzystwo Naukowe
• Zaborski Park Krajobrazowy
• Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach

11. 12. 2015 X Konkurs Ornitologiczny o Kulika Wielkiego
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Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny przez Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we we współ pra cy z Urzę -
dem Miej skim w Bru sach.
W 2015 ro ku wpły nę ły 3 pra ce oce nio ne w na stę pu ją cej ko lej no ści:

1. Elż bie ta Łon ska „Fi nan so wa nie go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi na przy kła dzie gmi ny 
Bru sy” – pra ca ma gi ster ska.

2. Aga ta Wy soc ka „Kon cep cja za kła du uniesz ko dli wia nia od pa dów w miej sco wo ści Bru sy”
– pra ca in ży nier ska.

3. Da nie la Dy kier „Od ręb ność i po pu la ry za cja re gio nu ka szub skie go w prze strze ni eu ro pej skiej”
– pra ca li cen cjac ka.

Ju ry bra ło pod uwa gę zwią zek te ma tu z Za bo ra mi, war tość po znaw czą pra cy, war tość źró dło wą
i do ku men ta cyj ną, in no wa cyj ność te ma tu, przy dat ność za sto so wa nie w prak ty ce.

22. 12. 2015 IV edycja Konkursu na pracę licencjacką, inżynierską, 
magisterską i podyplomową związaną z Zaborami

Wzięło udział 11 uczniów. Zwyciężyła Zofia Malinowska z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach, drugie
miejsce zajęła Natasza Gierszewska z KLO w Brusach, a trzecie Weronika Osowska z II LO w
Chojnicach. Kolejne miejsca w finale zajęłi Jarosław Piechowski z Gimnazjum w Brusach i Agata Wera
z KLO w Brusach.

Nagrody ufundowali: PN „Bory Tucholskie”, Zaborski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwa Rytel,
Trzebiny, Czersk, Wdzydzki Park Krajobrazowy i Bank Spółdzielczy w Koronowie.
Dyplomy i nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy finału.

22. 12. 2015 „Ziemia Zaborska - miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dzisiaj 2015” 

22 grudnia 2015 roku Jury w składzie: Zbigniew Gierszewski,  Krzysztof Gradowski, Marcin Piekarski,
ustaliło następujące wyniki konkursu fotograficznego „Ziemia Zaborska - miejsca, zdarzenia, ludzie
dawniej i dzisiaj”:
Kategoria I – Aktywna młodzież:

1. Joanna Mankiewicz – „Warsztaty plastyczne 4”,
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2. Agata Kurkowska
–  „Warsztaty garncarskie 2”,

3. Joanna Mankiewicz
–  „Warsztaty plastyczne 2”.

Kategoria II – Stara fotografia:
1. Procesja Wszystkich Św. w Brusach

ul. Gdańska lata 60,
2. Uczniowie Szkoły Podstawowej

w pochodzie znanych postaci lektur 
szkolnych lub filmów,
ul. Kościelna Brusy 1974,

3. Wystawa sklepowa z nagrodami dla 
klientów Banku Spółdzielczego w Brusach,

4. BRUSY MAJ 1962 r.,
5. Brusy 1955 r. ul. Gdańska.

Kategoria III – Fotografia przyrodnicza
i kulturowa:

1. Piotr Malarski – „Nen malinczi Swiat 4”,
2. Ewelina Kubiszewska – Wstające Słońce”,
3. Beata Pilacka – „Pod kołderką”,

Weronika Rogala – „Schowane słoneczko”.

Nagrody specjalne:
• Piotr Malarski za cykl „Nen malinczi Swiat”,
• Anna Pilacka za 52 stare fotografie.

Wyróżnienie:
• Magdalena Gołębiewska.

XII 2015 Wydanie biuletynu Ziemia Zaborska nr
8/2015 Projekt grantowy Gmina Brusy

Wydano biuletyn w nakładzie 700 egz. Pismo jest możliwie szerokim forum prezentującym dorobek
naukowy, popularnonaukowy, dydaktyczny i literacki osób związanych z regionem Zaborów.
Biuletyn daje możliwość szerokiej prezentacji walorów kulturowych i przyrodniczych Ziemi
Zaborskiej, twórczości jej byłych i obecnych mieszkańców, a także aktywności społecznej, kulturalnej
i proekologicznej obywateli i instytucji pozarządowych z tego terenu. Ma też być głosem w
aktualnych sprawach dotyczących regionu, w szczególności statusu języka kaszubskiego oraz
platformą prezentacji inicjatyw władz samorządowych i instytucji pozarządowych na rzecz rozwoju
regionu i promocji ich osiągnięć.
Szczególnie ma przypominać wydarzenia rocznicowe związane z regionem.
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22. 12. 2015 „Ziemia Zaborska - miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś” 2015

Zgod nie z usta wą z dnia 5 sierp nia 2015 r. o nie od płat nej po mo cy praw nej oraz edu ka cji
(Dz. U. z 2015r. poz. 1255) po wia ty re ali zu ją od dnia 1 stycz nia 2016 ro ku za da nia zle co ne z za kre su ad -
mi ni stra cji rzą do wej po le ga ją ce na udzie la niu nie od płat nej po mo cy praw nej.

W Po wie cie Choj nic kim dzia ła ły czte ry punk ty nie od płat nej po mo cy praw nej zlo ka li zo wa ne w:
1) Cen trum Edu ka cyj no - Wdro że nio we w Choj ni cach, ul. Pił sud skie go 30a

(biu ro zlo ka li zo wa ne w bu dyn ku Eks pe ry men ta rium).

2) Cen trum Edu ka cyj no – Wdro że nio we w Choj ni cach, ul. Pił sud skie go 30a
(biu ro zlo ka li zo wa ne w bu dyn ku Eks pe ry men ta rium) .

3) Ośro dek Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych w Czer sku, ul. Dwor co wa 15
Har mo no gram: po nie dzia łek - pią tek 7.30 - 11.30.
W 2017 r. ponkt przeniesiono do budynku Liceum Ogólnokształcącego.

4) Urząd Miej ski w Bru sach, ul. Na Za bo rach 1.
Har mo no gram: po nie dzia łek, śro da 8.00 - 12.00,  wto rek 13.00 - 17.00,  czwar tek, pią tek 7.00 - 11.00.

Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we pro wa dziło punk ty nie od płat nej po mo cy praw nej w po wia tach
wo je wódz twa po mor skie go:
- Mia sto Słupsk,  Po wiat Słup ski,  Po wiat By tow ski,  Po wiat Puc ki,  Po wiat Sta ro gardz ki,

Po wiat Tczew ski oraz w po wia tach wo je wódz twa ku jaw sko -po mor skie go:
- Mia sto To ruń,  Po wiat Wło cław ski,  Po wiat Go lub sko -Do brzyń ski,  Po wiat Gru dziądz ki,

Po wiat Świec ki,  Po wiat Tu chol ski.
*Sprawozdanie przedstawia szerzej niektóre projekty stowarzyszenia realizowane w 2015 r.

Kaszëbskô Jednota ogłosiła rok 2017 jako „Rok Kaszubów wśród narodów słowiańskich”.
Hasło to ma stymulować działalność stowarzyszenia w 2017 roku oraz zachęcać inne osoby i
stowarzyszenia do animowania wszelkich przedsięwzięć mających na celu przypominać o miejscu
naszego narodu w historii i współczesności Słowian.

Kaszubi są narodem zakorzenionym w dziedzictwie kulturowym Słowian zachodnich, basenu Morza
Bałtyckiego i zachodniej Europy. Jesteśmy dumni z naszego wielowiekowego dziedzictwa, z języka
ojczystego i więzów, które nas jednoczą. Jednocześnie mamy świadomość, że szczególnie teraz warto
przypominać o tym wszystkim, co stanowi o naszej przeszłości i teraźniejszości. (Karol Rhode, prezes
Kaszëbsczi Jednotë).



… dla wędkarzy

Ziemia Zaborska …

… dla fotografów

Fot. Natasza Gierszewska



… dla zbieraczy jagód

Ziemia Zaborska …

… dla grzybiarzy




