
Ziemia ZaborskaZiemia Zaborska
B i u l e t y n  •   2 0 1 7  •  B r u s y

Terra Zaborensis
Nr 10

ISSN 1899-4008



Teatr Snów przedstawia świat wyobraźni Józefa Chełmowskiego

Wspomnienie Józefa Chełmowskiego przed Chatą Kaszubską w Jagliach



Terra Zaborensis 

Ziemia Zaborska

2017
Brusy 



2

Wydawca:
Zaborskie Towarzystwo Naukowe
ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy

e-mail: ztn@ztn.com.pl 
tel. 692 240 171,  tel. 791 530 803

www.ztn.com.pl 

Redakcja numeru:
Zbigniew Gierszewski

Teksty:
Zbigniew Gierszewski,  Kazimierz Jaruszewski, 

Justyna Piekarska, Antoni Ciemiński,  Krzysztof Gradowski,
Marian Jutrzenka Trzebiatowski,  Agnieszka Żywicka, 

Anna Orlikowska

Korekta:
Agnieszka Żywicka,  Zbigniew Gierszewski,  Krzysztof Zabrocki

Zdjęcia:
Zbigniew Gierszewski,  archiw. DK Wiele, archiw. UM Brusy, UG Karsin, NAJI GOCHË,

archiw. A. Ciemińskiego, archiw. M. Jutrzenki Trzebiatowskiego,  
Centrum Kultury i Biblioteki, Chata Kaszubska,

Alojzy Liedtke,  Natasza Gierszewska (okładka str. I)

Opracowanie graficzne i skład:
GALE Krzysztof Szultka

ul. Derdowskiego 1B,  Brusy
tel. 52 551 39 80,  gale@gale.com.pl

Druk:
Drukarnia Abedik Sp. z o.o.

ul. Glinki 84, Bydgoszcz

Współfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Brusach

© Zaborskie Towarzystwo Naukowe



3

Spis treści str.

I. Rocznice
1 Anna Orlikowska Chełmowski wiecznie żywy 4
2 Zbigniew Gierszewski 500 lat reformacji na Kaszubach 7
3 Kazimierz Jaruszewski Sługa Boży z Lubni 150. rocznica urodzin ks. Konstantyna Kreffta. 11
4 Zbigniew Gierszewski Stefan Przewoski – działacz społeczny i gospodarczy z Czarnowa 12
5 Zbigniew Gierszewski Czesław Wycech zostawił tu ślad 14

II. Zabory i Kaszuby
6 Zbigniew Gierszewski Józef Chełmowski – filozof z Brus–Jagli 17
7 Zbigniew Gierszewski Nawałnica na Kaszubach 23
8 Zbigniew Gierszewski O hymnach kaszubskich słów kilka 30

III. Działania
9 Anna Orlikowska Gmina Brusy – co nas łączy, a co dzieli? 32
10 Justyna Piekarska Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia 35

IV. Inicjatywy
11 Anna Orlikowska Jestem z Kaszub, więc czytam 41
12 Anna Orlikowska Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach będzie jak nowe 45

V. Trendy
13 Zbigniew Gierszewski Dymy nad Brusami, czyli bruski problem ekologiczny trwa 47

VI. Z kart historii
14 Krzysztof Gradowski Historie Żydów z gminy Brusy 52
15 Marian Jutrzenka Trzebiatowski Z historii spławu drewna w powiecie chojnickim 55
16 Marian Jutrzenka Trzebiatowski  Z historii Nadleśnictwa Laska 66
17 Antoni Ciemiński Jak po zakończeniu II wojny światowej przebiegało

zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby 73
18 Antoni Ciemiński Jak powstały drogi w sołectwie Huta 75
19 Zbigniew Gierszewski Nadania ziemskie w XIV wieku w powiecie chojnickim 81

VII. Informacje
20 Zbigniew Gierszewski Kazimierz Jaruszewski, Nasza przeszłość w nazwach. Szkice z historii 

pomorskiego nazewnictwa, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 87
21 Sprawozdanie merytoryczne ZTN za rok 2016 89

• 2017 • Ziemia Zaborska • 3



• 2017 • Ziemia Zaborska • 4

An na Or li kow ska
Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki

im. Ja na Kar now skie go w Bru sach 

CHEŁ MOW SKI
WIECZ NIE ŻY WY

Jó zef Cheł mow ski, ur. 26 lu te go 1934, zm.
6 lip ca 2013 w Bru sach − ka szub ski lu do wy ma -
larz, ar chi tekt, fi lo zof, pi sarz. Jó zef jest czę sto
opi sy wa ny ja ko Le onar do da Vin ci z po wo du je -
go kre atyw no ści w two rze niu róż nych ar ty stycz -
nych przed mio tów i wi zji świa ta. To dla
uczcze nia je go pa mię ci Za rząd Głów ny Zrze sze -
nia Ka szub sko -Po mor skie go w Gdań sku pod jął
uchwa łę, aby rok 2017 był Ro kiem Jó ze fa Cheł -
mow skie go.

Przez ca ły rok w gmi nie Bru sy i na ca łych Ka -
szu bach by ły or ga ni zo wa ne wy da rze nia kul tu -
ral ne pro mu ją ce syl wet kę ar ty sty z Brus Ja gli. W
Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki moż na oglą dać wy -
sta wę pt. „Czło wiek Re ne san su”, na któ rą skła da

się 12 ta blic ilu stru ją cych ta lent, fi lo zo fię, dom,
ro dzi nę i do ko na nia ar ty sty. Wy sta wa by ła eks -
po no wa na pod czas róż nych waż nych wy da rzeń
od dzia łów ZKP na ca łych Ka szu bach, m.in. w
Er go Are nie w Gdań sku, na Zjeź dzie Ka szu bów
w Chmiel nie, Choj ni cach, Przod ko wie, Kę so wie,
Wie lu, Go sty cy nie, Tu cho li, Go lu biu-Do brzy niu,
By to wie, Łu bia nie i Ru mii.

W Cha cie Ka szub skiej w Bru sach Ja gliach do
koń ca ro ku eks po no wa na była wy sta wa „Boć z
ni cze go nic po wstać nie mo że”. Wy sta wa skła -
dała się z rzeźb i ob ra zów na le żą cych do pry wat -
nych ko lek cjo ne rów i wła ści cie li. Po nad to
moż na było sko rzy stać z warsz ta tów re gio nal -
nych, któ re cie szyły się du żym za in te re so wa -
niem. Warsz ta ty z ma lar stwa na szkle „Jó zef
Cheł mow ski nasz Le onar do da Vin ci” i ma lo wa -
nia anio łów „Anio ły Cheł mow skie go” przy bli ża -
ją uczest ni kom syl wet kę i twór czość ar ty sty.
Do dat ko wo oso by za in te re so wa ne mo gły wziąć
udział w warsz ta tach wie dzy po łą czo nych z qu -
izem na te mat ar ty sty pn. „Ży cie i twór czość Jó -
ze fa Cheł mow skie go”. 

Od mar ca do 13 li sto pa da br. od by ło się

W rodzinnym domu Józefa Chełmowskiego była delegacja Kaszubskiego LO.
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27 warsz ta tów, w któ rych uczest ni czy ło 599
dzie ci z ca łych Ka szub. W warsz ta tach re gio nal -
nych uczest ni czy li ucznio wie ze szkół pod sta wo -
wych z Brus, Mę ci ka ła, Ko so bud, Ja star ni,
Czer ska, Przy mu sze wa, Kol bud, Dą brów ki, Żu ko -
wa, Go go le wa, Gło bi na, No we go Klin cza, Le śna,
Kar si na, Wiel kie go Pod le sia, Wiel kich Cheł mów,
Bo ja na, Wie la, Dęb ni cy Ka szub skiej, Bo ży Tu cho -
mia, Czycz ków oraz Cha rzy ków. 

W ma ju w Cha cie Ka szub skiej dla mło dzie ży
z Brus zor ga ni zo wa no noc ne spo tka nie „Noc z fi -
lo zo fią Jó ze fa Cheł mow skie go”, na któ rym przy -
bli ża no po stać ar ty sty. Mło dzież uczest ni czy ła w
qu izie wie dzy i oglą da ła fil my o Cheł mow skim.

Jed nym z dzia łań pro mu ją cych twór czość

Jó ze fa Cheł mow skie go jest sztu ka w wy ko na niu
ak to rów z Te atru Ob rzę du Lu do we go „Za bo ra cy”
z Czycz ków. „Świat we dług Jó ze fa Cheł mow skie -
go”, w nie zwy kły spo sób ob ra zu je ży cie i prze -
my śle nia fi lo zo ficz ne rzeź bia rza. Sztu ka od no si
suk ce sy, gdzie kol wiek jest wy sta wia na, a by ła
pre zen to wa na w Gdań sku w Urzę dzie Mar szał -
kow skim, na Ra dzie Na czel nej Zrze sze nia
Ka szub sko -Po mor skie go, w Choj ni cach, Go sty -
cy nie i Śmi ło wie.

W so bo tę 8 lip ca od by ło się du że wy da rze -
nie kul tu ral ne: „W ro dzin nym do mu Jó ze fa Cheł -
mow skie go”. Spo tka nie roz po czę ło się mszą
świę tą w ko ście le pw. Wszyst kich Świę tych w
Bru sach. Na spo tka nie przy by li go ście z wo je -
wództw: po mor skie go i ku jaw sko - po mor skie -
go: w tym pre ze si i człon ko wie wie lu od dzia łów
Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go na cze le z

wi ce pre zes ZKP Da nu tą Pioch, mu ze al ni cy, przy -
ja cie le ar ty sty, księ ża, soł ty si, człon ko wie sto wa -
rzy szeń, rad ni gmin ni i po wia to wi, człon ko wie
za rzą du Ku jaw sko -Po mor skie go To wa rzy stwa
Kul tu ral ne go w Byd gosz czy oraz Sto wa rzy sze -
nia Twór ców Lu do wych od dzia łu Byd go sko –To -
ruń skie go. Ho no ro wym współ go spo da rzem
uro czy sto ści by ła ro dzi na pa na Jó ze fa – żo na Ja -
dwi ga Cheł mow ska, cór ka Ewa Rud nik z mę żem,
dzieć mi i wnu ka mi. Po mszy świę tej uczest ni cy
uda li się na cmen tarz pa ra fial ny, aby przy gro bie
ar ty sty po mo dlić się, zło żyć kwia ty i za pa lić zni -
cze. Na stęp nie wszy scy uda li się do Brus Ja gli na
część ofi cjal ną uro czy sto ści. W ogro dzie Cheł -
mow skich od śpie wa no hym ny pań stwo wy i ka -

szub ski. Na stęp nie „Te atr Snów” z
Gdań ska za pre zen to wał sztu kę
„Po kój”. W dal szej czę ści po po łu -
dnia od by ła się pro mo cja książ ki
„Pa sie ka wy obraź ni. O twór czo ści
Jó ze fa Cheł mow skie go” pod re -
dak cją Da nie la Ka li now skie go i
To ma sza Sie miń skie go. Do ko na -
no tak że pod su mo wa nia ple ne ru
rzeź biar sko – ma lar skie go: „Ocza -
mi Jó ze fa Cheł mow skie go”, któ ry
od by wał się w dniach od 1 do 8
lip ca br. przy Cha cie Ka szub skiej.

Na uro czy sto ści po dzię ko wa no oso bom i in -
sty tu cjom wy róż nia ją cym się w pro mo wa niu
do rob ku Jó ze fa Cheł mow skie go. Bur mistrz Brus
Wi told Ossow ski wrę czył ro dzi nie Jó ze fa oko licz -
no ścio we me da le. Me da le otrzy ma li tak że:
Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie – Za rząd
Głów ny (Da nu ta Pioch), za dzia ła nie na rzecz po -
pu la ry za cji dzieł Cheł mow skie go i pod ję cie
uchwa ły o Pa tro nie Ro ku 2017, ZKP Od dział w
Bru sach (Sta ni sław Ko bus) za ini cja ty wę w po -
wyż szej spra wie i ca ło kształt dzia łal no ści na
rzecz twór czo ści Jó ze fa, Sto wa rzy sze nie Twór -
ców Lu do wych (Wan da Szkul mows ka i Ka zi -
mierz Kę dzier ski) za wie lo let nią współ pra cę z
ar ty stą oraz Mu zeum Za chod nio ka szub skie w
By to wie (dr To masz Sie miń ski) za pie lę gno wa nie
i pro mo cję dzieł twór cy lu do we go. Du żą atrak -
cją,  a za ra zem ostat nim punk tem pro gra mu był
kon cert ze spo łu  „Dam ro ka”.

Teatr Snów w sztuce „Pokój”.
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Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki wspól nie z Za -
bor skim To wa rzy stwem Na uko wym w Bru sach
9 lip ca zor ga ni zo wa ło rajd ro we ro wy „Z Cheł -
mow skim po Za bo rach”. Tra sa wio dła przez Czar -
no wo, Cza pie wi ce, Cza pie wi ce wy bu do wa nie,
Le śno wy bu do wa nie, Le śno, Ka szu ba Młyn, War -
szyn, Or la Stru ga, Ma łe Cheł my, Wiel kie Cheł my,
Czycz ko wy, Bru sy Ja glie. Prze wod ni kiem był Zbi -
gniew Gier szew ski pre zes ZTN, któ ry opo wia dał
o rze ce Nie chwaszcz, w Czar no wie opo wia dał o
pi sa rzu i dzia ła czu spo łecz nym Ja nie Kar now -
skim. W Cza pie wi cach wy bu do wa niu prze wod -
nik po ka zał ka plicz kę, któ rej twór cą jest Jó zef
Cheł mow ski, a na wy bu do wa niu w Le śnie
uczest ni cy po zna li hi sto rię Krę gów Ka mien nych.
W miej sco wo ści Ka szu ba Młyn ro we rzy ści do -
wie dzie li się o szla kach ro we ro wych na te re nie
Za bo rów, z któ rych prze wod nik naj wię cej uwa -
gi po świę cił Szla ko wi Li te rac kie mu An ny Łaj -
ming. W Wiel kich Cheł mach uczest ni cy
do wie dzie li się o par ku przy szko le pod sta wo -
wej i po mni kach przy ro dy. Nie za bra kło hi sto rii

Rajd rowerowy „Z Chełmowskim po Zaborach” w Wielkich Chełmach.

o Si kor skim i cza sach wo jen nych. W Czycz ko -
wach cy kli ści po kło ni li się Jó ze fo wi Jan kow skie -
mu przy ka plicz ce znaj du ją cej się przy do mu
ro dzin nym. Po do tar ciu do Cha ty Ka szub skiej
nie któ rzy od wie dzi li po se sję Jó ze fa Cheł mow -
skie go, na któ rej Pa ni Ja dwi ga opo wia da ła o mę -
żu i je go twór czo ści.

Rów nież w lip cu w Gdań sku, w Cen trum Św.
Ja na moż na by ło oglą dać wy sta wę „Cza ro dziej -
ski ogród Jó ze fa Cheł mow skie go w zdję ciach
Lesz ka J. Pę kal skie go”.

Od 10 do 16 paź dzier ni ka w Sej mie RP w No -
wym Do mu Po sel skim w War sza wie moż na by -
ło po dzi wiać wy sta wę pt. „Czło wiek Re ne san su”,
po świę co ną twór czo ści Mi strza Jó ze fa Cheł -
mow skie go z Brus -Ja glii. Uro czy sta in au gu ra cja
eks po zy cji mia ła miej sce w śro dę, 11 paź dzier -
ni ka 2017r. W wy da rze niu, prócz za pro szo nych
po słów, wśród któ rych zna leź li się Alek san der
Mrów czyń ski oraz Sta ni sław Lam czyk, uczest ni -
czy ła de le ga cja z Brus, w skład któ rej we szli:
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych na cze le
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z wi ce bur mi strzem Krzysz to fem Gier szew skim
oraz Rad ny mi Ra dy Miej skiej w Bru sach, cór ka
Jó ze fa Ewa Rud nik, pre zes Zrze sze nia Ka szub -
sko -Po mor skie go Za rzą du Głów ne go prof. Ed -
mund Wit t brodt, przed sta wi cie le Zrze sze nia
Ka szub sko -Po mor skie go Od dzia łu w Bru sach
wraz z pre ze sem Sta ni sła wem Ko bu sem, de le -
ga cja Mu zeum Za chod nio po mor skie go w By -
to wie wraz z dy rek to rem dr To ma szem
Sie miń skim, dy rek tor Zbi gniew Ło miń ski wraz
z ucznia mi Ka szub skie go Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go w Bru sach, a tak że mi ło śni cy twór czo -
ści ar ty sty.
Wy sta wę za in au gu ro wa li: po seł Alek san der Mrów czyń ski, po seł Sta ni sław Lam czyk, wi ce bur mistrz
Krzysz tof Gier szew ski, pre ze si ZKP prof. Ed mund Wit t brodt i Sta ni sław Ko bus oraz cór ka Ar ty sty Ewa
Rud nik. Po seł Alek san der Mrów czyń ski prze ma wiał rów nież w imie niu Mar szał ka Sej mu Mar ka Kuch -
ciń skie go, od czy tu jąc list wy ra ża ją cy po dzię ko wa nie dla or ga ni za to rów wy sta wy za po pu la ry za cję
wy bit nej twór czo ści ar ty sty Jó ze fa Cheł mow skie go i sztu ki lu do wej. Po stać Ar ty sty przy bli żył zgro -
ma dzo nym dy rek tor mu zeum w By to wie dr To masz Sie miń ski. Wy da rze nie wzbo ga cił wy stęp ka -
pe li ka szub skiej i mło dzie ży z ze spo łu Mło dzi Krëba ne, dzia ła ją cych przy Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki.
28 li sto pa da w Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki od by ło się pod su mo wa nie kon kur su fo to gra ficz ne go
„Ka plicz ki Jó ze fa Cheł mow skie go”. Lau re ata mi te go kon kur su zo sta li: w ka te go rii szko ły pod sta wo -
we ju ry na gro dzi ło Kin gę Schram ke i Mar tę Gier szew ską, a w ka te go rii do ro śli: Mo ni kę Do ra wa i Ka -
ro la Schram ke. Przez ca ły czas za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych do oglą da nia wy staw
„Czło wiek Re ne san su” w Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki w Bru sach oraz „Boć z ni cze go nic po wstać nie
mo że” w Cha cie Ka szub skiej w Bru sach Ja gliach i uczest nic twie w wy da rze niach kul tu ral nych pro -
mu ją cych syl wet kę lo kal ne go ar ty sty Jó ze fa Cheł mow skie go. Ostat nie wy da rze nie, od bę dzie się 10
grud nia w Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki. Roz pocz nie się ono mszą św. o godz. 11.00 w ko ście le pa ra -
fial nym w Bru sach. Spo tka nie bę dzie pod su mo wa niem ob cho dów ro ku Jó ze fa Cheł mow skie go i
bę dzie za my ka ło jak że bo ga ty w wy da rze nia o ar ty ście rok.

Zbi gniew Gier szew ski 

500 lat re for ma cji na Ka szu bach
31 paź dzier ni ka 1517 r. Mar cin Lu ter opu bli ko wał swo je te zy prze ciw prak ty ce sprze da ży od pu -

stów. Dzię ki wy na laz ko wi dru ku z po przed nie go wie ku idee re for ma cji szyb ko roz prze strze ni ły się
po Eu ro pie. Do tar ły i ob ję ły swo im od dzia ły wa niem tak że spo łe czeń stwo Po mo rza. Ów cze sne Pru -
sy Kró lew skie po czy na jąc od Gdań ska, przez mniej sze mia sta, a w koń cu i pa ra fie wiej skie, prze cho -
dzi ły na pro te stan tyzm1. Nie od by wa ło się to bez kon flik to wo, ale na szczę ście nie sta ło się to tu taj
po wo dem wo jen re li gij nych, po dob nie jak w in nych re jo nach Rze czy po spo li tej. Re for my Lu tra zdo -
by ły wspar cie szlach ty, miesz czań stwa, a w koń cu roz po wszech ni ły się i wśród chłop stwa. 

Pierw szy od ka to li cy zmu na zie mi choj nic kiej od padł klasz tor au gu stia nów (1518), wcho dzą cy
w skład sa skiej pro win cji za kon nej, tej sa mej, z któ re wy wo dził się Lu ter2. W 1534 r. je go grun ty prze -
ka za no mia stu, a w 1555 r. lu te ra nie prze ję li fa rę oraz ko ścio ły św. Je rze go i św. Du cha. Fa ra do pie -
1 A. Groth, Pierwsza Rzeczypospolita (1466-1772), w: Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. I, Przeszłość i teraźniejszość ziemi chojnickiej
2 Tamże.
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ro w 1620 r. po wró ci ła w rę ce ka to li ków. W 1620 r. do Choj nic przy by wa ją je zu ici, głów na si ła kontr -
re for ma cji. Za ni mi wra ca ją au gu stia nie. W efek cie usta la się na dłu go układ chłod nej ko eg zy sten -
cji, prze ry wa ny drob ny mi na ogół kon flik ta mi, za tar ga mi, spo ra mi, któ re uprzy krza ły ży cie obu
stro nom i ha mo wa ły roz wój mia sta.

Rów nież na Za bo rach roz po wszech niał się pro te stan tyzm, na ogół zwią za ny z nie miec kim osad -
nic twem. Do brze udo ku men to wa ne są dwa przy pad ki: pa ra fia ewan ge lic ka w Ko so bu dach i spo -
łecz ność ewan ge lic ka w Przy mu sze wie ze zbo rem w So mi nach.

Pierw sze wzmian ki o Ko so bu dach po cho dzą z XIII w. Ist niał tu dwór bę dą cy ośrod kiem ad mi ni -
stra cji krzy żac kiej na Za bo rach.
W XIV w. lo ko wa no na pra wie
cheł miń skim wieś nie za leż ną od
fol war ku. Pa ra fia ewan ge lic ko -
-au gs bur ska zo sta ła po wo ła na
w Ko so bu dach, do kład niej w
Frie drichs bruch (Fry dry cho wo)
w 1863 r. w wy ni ku od dzie le nia
od pa ra fii Mo kre. Na le że li do
niej ewan ge li cy z 34 miej sco wo -
ści, głów nie z gmi ny Bru sy.
Ewan ge li cy z Głów cze wic, Ka -
szu by, Kru szy na, La ski, Len dów,
Le śna, Or li ka, Pa rzy na, Pe pli na,
Przy mu sze wa, Rol bi ka, Sko sze -
wa, War szy na, Wid na, Win dor pia

Wnętrze kościoła w Kosobudach z zabytkowymi organami z 1800 r.

Dawna pastorówka w Kosobudach.
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i Wy so kiej Za bor skiej na le że li do pa ra -
fii w So mi nach. W 1868 r. pa ra fia li czy -
ła 394 wier nych i by ła jed ną z
mniej szych pa ra fii na le żą cych do su -
per in ten den tu ry w Choj ni cach obej -
mu ją cej tak że pa ra fie pro te stanc kie w
Tu cho li, Wiel kiej Klo ni i Mo krem. Ko -
so budz kim pa sto rem był Kauf mann.
Ma ły, tym cza so wy zbór nie mie ścił
wszyst kich pa ra fian, więc na daw nych
grun tach fol war ku wy bu do wa no ko -
ściół w sty lu neo go tyc kim. Ka mień
wę giel ny po ło żo no 20 paź dzier ni ka
1869 r., a kon se kro wa no świą ty nię 17
grud nia 1871 r. W 1890 r. pa ra fia li czy -
ła 400 wier nych i mia ła dwa cmen ta -
rze w Ko so bu dach i Żab nie. W 1912 r.

pa ra fia li czy ła już 518 wier nych, ale z Fry dry cho wa i Ki nic na le ża ły do niej tyl ko 52 oso by. Ka to li cy
zde cy do wa nie do mi no wa li w tej oko li cy (pra wie 96 %). Od 1937 r. pa ra fia już nie po sia da ła wła sne -
go pa sto ra. II woj na świa to wa po róż ni ła do tej po ry ko eg zy stu ją ce ja koś spo łecz no ści ka szub ską i
nie miec ką. W stycz niu i lu tym 1945 r. ko so budz cy Niem cy ucie kli przed zbli ża ją cym się fron tem ra -
dziec kim, po zo sta wia jąc opu sto sza łą
świą ty nię. Ka to li cy nie od ra zu w peł ni wy -
ko rzy sta li ją do ce lów sa kral nych. Po ja wia -
ło się tam m.in. ob jaz do we ki no. Do pie ro
w 1962 r. przy był na sta łe z po słu gą dusz -
pa ster ską ks. Bo le sław Śledź, a sa mo dziel -
na pa ra fia po wsta ła w 1975 r. po
wy od ręb nie niu z pa ra fii Bru sy3. 

Dziś nie ma już śla du po pro te stanc -
kim cmen ta rzu, je go miej sce za jął ka to lic -
ki. Nie ma też żad nej in for ma cji na
bu dyn ku ko ścio ła o je go po cho dze niu.
Na wet by ła pa sto rów ka na zy wa na jest
sta rym przed szko lem, po nie waż ta ką
funk cję peł ni ła ja kiś czas. Obec nie są tam
miesz ka nia pry wat ne. 

List Ed mun da Cheł mow skie go z No -
wej Cer kwi, wspo mi na cmen tarz w Żab -
nie, na le żą cy do tej sa mej pa ra fii
ewan ge lic kiej. 
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,

Widok na cmentarz Rytynek z przystanku kolejowego
w Żabnie.

3 J. Borzyszkowski, Parafia ewangelicka w Kosobudach, w: Historia Brus i okolicy, Gdańsk – Brusy 2006, s. 321-322;
ks. M. Romanowski, Kosobudzcy Niemcy, w: Kosobudy wczoraj i dziś, Chojnice 2010, s. 69

Mapa topograficzna okolic Żabna z 1955 r. 
z zaznaczonym cmentarzem Rytynek.
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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. (…)  Na Ry -
tyn ku roz kra dzio no wszyst ko, co mia ło ja kąś war tość4.
Dziś już nie ma po nim śla du, trwa jesz cze pa mięć o miej scu u nie któ rych miesz kań cach Żab na. 

Dzię ki wspo mnie niom na szej wiel kiej
pi sar ki z Przy mu sze wa An ny Łaj ming
(Żmu da Trze bia tow ska) zna my
współ ży cie spo łecz no ści ka to lic kiej i
pro te stanc kiej z jej stron            ro dzin -
nych w pierw szych dzie się cio le ciach
XX wie ku.
Wieś Przy mu sze wo by ła  nie zwy kłym
miej scem z ra cji swej dwu kul tu ro wo -
ści. Niem cy i Ka szu bi miesz ka li tu
spo łem, po są siedz ku, w zgo dzie, nie
zna jąc na wet tak czę sto dziś nad uży -
wa ne go sło wa to le ran cja. Do praw dy
nie zwy kły mu siał być wi dok, kie dy w
nie dzie lę dwa sze re gi wo zów i gro -

mad ki pie szych kie ro wa ły się, je den na pół noc do So min na mszę w ko ście le pro te stanc kim, a dru -
gi na po łu dnie do Le śna na mszę ka to lic ką. Że gna li się ży cząc so bie na wza jem sze ro kiej dro gi, a po
po wro cie spę dza li czas nie dziel ne go od po czyn ku na wspól nych po ga węd kach i za ba wach5. 

Przez most na Zbrzy cy mię dzy je zio ra mi So miń skim i Dy wań skim do je dzie my do So min. To ma -
low ni cza wieś let ni sko wa na pół noc nym krań cu Je zio ra So miń skie go, z ośrod ka mi wcza so wy mi,
stad ni ną ko ni, kwa te ra mi agro tu ry stycz ny mi. Za cho wa ła się tu sta ra za byt ko wa szko ła, owczar nia i
drew nia ny lu te rań ski zbór wznie sio ny w la tach 1755-7, a obec nie ko śció łek pod we zwa niem Mat ki
Bo skiej Kró lo wej Pol ski. Do 1945 r. by ła to wieś nie miec ka zdo mi no wa na przez lu te ran, któ ry mi by li
tak że są sie dzi Trze bia tow skich w Przy mu sze wie, He rin go wie. Ci Niem cy zna li ję zyk ka szub ski, a Ka -
szu bi ję zyk nie miec ki. Tu taj An na zna la zła się raz je dy ny na ślu bie cór ki He rin gów, Mar ty, z miej sco -
wym Ry szar dem Klop ką6: 

Ko śció łek był ma leń ki, wnę trze bez ozdób, tyl ko pa rę ła wek. Mło da pa ra sta nę ła przed skrom nym
oł ta rzem, zza któ re go po ja wił się pa stor. Na chó rze za grzmia ły or ga ny i chór żeń ski śpie wał pieśń na
trzy gło sy. Zna łam ją od He rin go wej, bo ją czę sto nu ci ła. Ry szard i Mar ta po da li so bie rę ce i z po wa gą za
księ dzem po wta rza li sło wa przy się gi na sto ją co, a po tem za mie ni li się ob rącz ka mi. Pa stor wy gło sił pięk -
ną prze mo wę, przy któ rej Mar ta szu ka ła chu s tecz ki, po czym zno wu za gra ły or ga ny. Ra zem od śpie wa -
li śmy pieśń, któ rej tak że zna li śmy sło wa i me lo dię. Po niej od mó wio no „Oj cze nasz” w in ten cji mło dej
pa ry i za czę li śmy wy cho dzić7.

Wraz z od zy ska niem nie pod le gło ści w 1920 r. i utwo rze niem gra ni cy pań stwo wej, ich są sie dzi
po sta no wi li prze nieść się do So min, bo tam by ła ich pa ra fia, ko ściół i cmen tarz, na któ rym do 1925
ro ku spo czę li. Dziś nie ma już śla du po ich gro bach. Tak na stą pi ło wy ko rze nie nie…

Kościół w Sominach. Widok od strony cmentarza.

4 K. Gradowski, Chata Kaszubska a Kultura Zaborów, Ziemia Zaborska nr 9/2016, s. 38.
5 Szlak literacki im. Anny Łajming. Przewodnik historyczno-literacki, Brusy 2014, s. 22.
6 Tamże, s. 35.
7 A. Łajming, Dzieciństwo, Gdańsk 1997, s. 219.
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Ka zi mierz Ja ru szew ski 

Słu ga Bo ży z Lub ni
Mi�ja�150.�rocz�ni�ca�uro�dzin�ks.�Kon�stan�ty�na�Kref�fta,�dok�to�ra�teo�lo�gii,�

dzia�ła�cza�spo�łecz�ne�go�i�na�ro�do�we�go,�więź�nia�obo�zu�Stut�thof,�słu�gi�Bo�że�go.

Teo lo gia i ar chi tek tu ra
Kon stan tyn Krefft uro dził

się 7 mar ca 1867 r. w Lub ni
(gmi na Bru sy) ja ko syn Ja na,
rol ni ka, i Elż bie ty z d. Szcze pań -
skiej. Chrztu udzie lił mu nie -
zwy kle za słu żo ny dla po łu dnia
Ka szub pro boszcz bru ski ks.
Au gu styn Wi ka-Czar now ski,
zwa ny za bor skim bu dow ni -
czym. Ukoń czył tu szko łę pod -
sta wo wą, na to miast eg za mi ny
ma tu ral ne zło żył w Kró lew skim
Ka to lic kim Gim na zjum w Choj -
ni cach w 1888 r. W la tach 1885-
1888 był ak tyw nym człon kiem
choj nic kiej or ga ni za cji fi lo ma -
tów „Mic kie wicz”. Po ma tu rze
zo stał przy ję ty do Se mi na rium
Du chow ne go w Pel pli nie, gdzie
12 mar ca 1893 r. przy jął świę ce -
nia ka płań skie. Stu dia spe cja li stycz ne kon ty nu ował na Wy dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu we
Fry bur gu w Ba de nii -Wir tem ber gii. W 1895 r. uzy skał sto pień na uko wy dok to ra teo lo gii na pod sta -
wie roz pra wy z za kre su ho mi le ty ki i ka te chi za cji („Na ucza nie o Bo gu we dług Ju sty na Mę czen ni ka”).
Ży wo in te re so wał się rów nież ar chi tek tu rą, szcze gól nie bu dow nic twem sa kral nym, co za owo co wa -
ło w przy szło ści wznie sie niem pod je go nad zo rem trzech świą tyń (w So po cie, Pie cach i Tu cho li). 

Za słu żo ny bu dow ni czy
Po po wro cie z Fry bur ga pod jął po słu gę dusz pa ster ską ja ko wi ka riusz w Gru dzią dzu. W 1897 r.

prze nie sio no go do ko ścio ła p.w. św. Bry gi dy w Gdań sku, a dwa la ta póź niej do By to wa. W 1901 r.
zo stał pierw szym ad mi ni stra to rem w So po cie w ka pli cy ry bac kiej p.w. Mat ki Bo skiej Wnie bo wzię -
tej. Z je go ini cja ty wy po wstał w 1902 r. tym cza so wy ko ściół pa ra fial ny p.w. Stel la Ma ris (Gwiaz da
Mo rza). W ma ju 1904 r. ks. dr Krefft zo stał prze nie sio ny na sta no wi sko pro bosz cza w Zble wie na Ko -
cie wiu, gdzie słu żył pa ra fia nom do 1927 r. W tym cza sie przy czy nił się m.in. do utwo rze nia no wej
pla ców ki dusz pa ster skiej i ko ścio ła w Pie cach (1914) oraz uczest ni czył w ży ciu go spo dar czym, dzia -
ła jąc w Ra dzie Nad zor czej Ban ku Lu do we go w Zble wie. 

W ma ju 1927 r. zo stał pro bosz czem w Sub ko wach w po wie cie tczew skim (m.in. oży wił w tej pa -
ra fii ruch re ko lek cyj ny, or ga ni zu jąc sied mio dnio we ćwi cze nia pro wa dzo ne przez oo. wer bi stów),
a w 1931 r. w Tu cho li. W 1927 i 1932 r. wcho dził w skład po wo ła ne go przez ku rię bi sku pią ze spo łu
cen zo rów ksiąg die ce zji cheł miń skiej. Za rzą dza jąc pa ra fią w Tu cho li, w 1935 r. przy stą pił do bu do -

Ks. Konstantyn Krefft, Sługa Boży, budowniczy kościołów i społecznik. 
Wystawa – dokument w kościele Bożego Ciała w Tucholi 

w 150. rocznicę urodzin, 77. rocznicę śmierci 
i sprowadzenia doczesnych szczątków do Tucholi (wernisaż 9. 06. 2017 r.).
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wy (ukoń czo ne go w 1939 r.) ko ścio ła
p.w. Bo że go Cia ła. Po za po słu gą dusz pa -
ster ską i re ali za cją róż no rod nych za dań
na rzecz Ko ścio ła po dej mo wał dzia łal -
ność spo łecz ną i na ro do wą, co by ło
przy czy ną nie chę ci do nie go władz nie -
miec kich. Jesz cze w cza sie po by tu w So -
po cie był śle dzo ny przez po li cję. W
gło szo nych ho mi liach wie lo krot nie wy -
stę po wał w obro nie in te re sów lud no ści
pol skiej. W ra mach dzia łal no ści spo łecz -
nej i oświa to wej stwo rzył tak że kil ka
opra co wań z dzie dzi ny pe da go gi ki. Po -
sia dał za szczyt ny ty tuł rad cy du chow ne -
go. 

Pro ces be aty fi ka cyj ny
Nie dłu go po wy bu chu dru giej woj ny świa to wej, 30 wrze śnia 1939 r., zo stał aresz to wa ny i ska -

to wa ny przez Niem ców w Tu cho li. Tra fił do wię zie nia w Ka mie niu Kra jeń skim, a na stęp nie (15 XII
1939 r.) wraz z 20 in ny mi pol ski mi księż mi i na uczy cie la mi zo stał prze wie zio ny do obo zu kon cen -
tra cyj ne go Stut thof, gdzie otrzy mał nu mer 8475. Po kil ku mie sią cach gło du, udrę czeń i pra cy po -
nad si ły zmarł 11 czerw ca 1940 r. Po cho wa no go na cmen ta rzu w Gdań sku Za spie. W 1946 r.
eks hu mo wa no i zło żo no na cmen ta rzu pa ra fial nym w Tu cho li. W 1994 r. roz po czę to pro ces be aty -
fi ka cyj ny mę czen ni ków die ce zji pel pliń skiej, wśród nich ks. Kon stan ty na Kref fta.

Tablica upamiętniająca z kościoła pw. Bożego Ciała w Tucholi.
Fot. K. Jaruszewski.

Zbigniew Gierszewski

Stefan Przewoski  -  działacz społeczny
i gospodarczy z Czarnowa

Urodził się 20 lutego 1867 r. w Czarnowie w zamożnej rodzinie rolniczej Józefa Przewoskiego i
Amalii z d. Bonin. Tu ukończył szkołę powszechną, a następnie kształcił się w szkole handlowej. Po
śmierci ojca w 1888 r. powrócił na gospodarstwo, ale brak zamiłowania do ziemi sprawił, że po kilku
latach sprzedał majątek.

Pociągał go inny rodzaj przedsiębiorczości. Karierę rozpoczął od stanowiska kontrolera w
Zarządzie Banku Ludowego w Brusach, który powołano w 1873 r. jako jeden z pierwszych na
Pomorzu. Inicjatorami tego banku byli ks. Antoni Graduszewski i ks. Augustyn Wika-Czarnowski, a
włączyli się w powołanie banku właściciele ziemscy Stanisław Sikorski z Wielkich Chełmów i Paweł
Sikorski z Leśna oraz Michał Główczewski z Kaszuby.

W latach 1888–1929 przewodniczącym Rady Nadzorczej banku był Stanisław Sikorski,
a współpracownikiem Piotr Przewoski – właściciel karczmy, sklepu i restauracji z hotelem (to tam
była siedziba banku), który został dyrektorem banku. Stefan Przewoski był jego bratankiem.
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W 1896 r. Zarząd poszerzył swój skład do 12 osób: Stanisław Sikorski, Jan Wróblewski i
Maksymilian Bruski z Brus, Aleksander Bruski z Osowa, Piotr Skwierawski z Lubni, Franciszek Narloch
z Karsina, Mikołaj Warnke z Kosobud, Jan Knopik z Trzebunia, Jan Czarnowski z Orlika, Jan Lipiński
z Wiela, Karol Żychliński z Czyczków, Jan Joachimczyk z Swornegaci. Zarząd tworzyli Piotr Przewoski,
Stefan Przewoski i dr Ottomar Kreft. Jeszcze w 1898 r. był Przewoski krótko podskarbim w spółce
handlowej „Kupiec”, a potem zastąpił stryja na stanowisku dyrektora banku. Kierowana przez niego
instytucja finansowa dzięki udzielaniu kredytów okolicznym chłopom ułatwiała im unowocześnianie
gospodarstw i zabezpieczała przed bankructwem, a przez to przed przejmowaniem ziemi przez
Niemców.

Przewoski ożenił się z Eufemią Wróblewską ze znanej rodziny przedsiębiorców z Brus. Mieli
sześcioro dzieci.

Jeszcze przez 1920 r. przystąpił do powołanej w 1904 r. spółki „Bazar”, handlującej towarami
łokciowymi. Spółka ta od „Kupca” przejęła część placówek na Kaszubach i Kociewiu (Kartuzy,
Skarszewy, Zblewo) i zorganizowała nowe w Bytowie i Pelplinie. Kapitał zakładowy spółki wynosił
40 tysięcy marek, a już w 1912 r. powiększył się do 200 tysięcy marek.
Stefan Przewoski angażował się także w działalność kulturalną i społeczną. Działał w Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokół”. Był inicjatorem
(wspólnie z Alfonsem Kobylińskim i
Leonardem Przewoskim) kółka śpiewczego
męskiego w Brusach w 1911 r. Chór na
zjeździe Związku Kół Śpiewaczych w
Czersku w 1913 r. uzyskał I nagrodę.
W 1912 r. był współzałożycielem spółki
wydawniczej „Gazeta Chojnicka”. Wśród
akcjonariuszy z Zaborów byli także
Kazimierz Sikorski, właściciel Antoniewa,
Edmund Sikorski z Leśna.

Zmarł 16 lutego 1920 r. na czarną ospę,
pochowany został na cmentarzu w Brusach.

Literatura:
1. J. Borzyszkowski, Pod pruskim zaborcą. Brusy – centrum życia narodowego i gospodarczego, w: Dzieje Brus i okolicy,

Chojnice- Gdańsk 1984, s. 198-254.
2. Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. III, Ludzie ziemi chojnickiej.
3 Z. Gierszewski, 140 lat Banku Spółdzielczego w Brusach, [w:] Ziemia Zaborska nr 5/2012, s. 5-8.
4 K. Jaruszewski, Zaborscy akcjonariusze spółki wydawniczej „Gazeta Chojnicka” w 1912 roku, [w:] Ziemia Zaborska nr 5/2012,

s. 22-23.
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Zbi gniew Gier szew ski

Cze sław Wy cech zo sta wił tu ślad
Cze sław Wy cech uro dził się 20 lip ca 1899 r. we wsi Wil czo gę by na Pod la siu. Za wsze pod kre ślał

swo je chłop skie po cho dze nie i był ak tyw nym człon kiem ru chu lu do we go przed, jak i po woj nie. W
la tach 1914–1918  uczył się w se mi na rium na uczy ciel skim w War sza wie, po któ rym pod jął pra cę w
oświa cie w ro dzin nych stro nach. W la tach 1923– 1926 do kształ cał się na Wyż szych Kur sach Na uczy -
ciel skich i Pań stwo wym In sty tu cie Na uczy ciel skim, pra co wał w szkol nic twie na Lu belsz czyź nie. Za
dzia łal ność po li tycz ną w le wi co wym PSL „Wy zwo le -
nie” oraz w ZNP zo stał prze nie sio ny kar nie przez wła -
dze sa na cyj ne na Po mo rze. 

W Choj ni cach spę dził pra wie 5 lat, od 1 lip ca 1932
r. do 1 kwiet nia 1937 ro ku i po wró cił jesz cze na krót -
ko od paź dzier ni ka 1937 ro ku do 1 mar ca 1938 r. w
okre sie rzą dów ko mi sa rycz nych w ZNP.  Wy cech
wspo mi na dzia ła czy Od dzia łu Po wia to we go ZNP Ja -
na Fro el ke z Cha rzy ków, Sta ni sła wa Kar pu sa, Bo le sła -
wa Ma chu ra z Lip ni cy, Jó ze fa Glisz czyń skie go z
Ko na rzyn i Jó ze fa Sło miń skie go z Gli śna. Wy ce cha z
Lu bli na prze nie sio no na kie row ni ka szko ły żeń skiej
w Choj ni cach, a po zmia nach or ga ni za cyj nych kie -
row ni kiem szko ły po wszech nej nr 4, gdzie by ła do -
brze za opa trzo na bi blio te ka i ga bi net geo gra ficz ny.
Za ło żo na spół dziel nia uczniow ska mu sia ła zo stać za -
mknię ta po kry ty ce kup ców, oba wia ją cych się kon -
ku ren cji.

Przy czy nił się do utwo rze nia To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Har cer stwa, któ re go prze wod ni czą cą zo sta ła
żo na sta ro sty Lip ska, a Wy cech był se kre ta rzem. Or ga ni zo wał wy ciecz ki kra jo znaw cze po Po mo rzu
i obo zy har cer skie. W 1933 r. za pro po no wał na uczy cie lom zwie dza nie za byt ków Choj nic, a na kon -
fe ren cji re jo no wej wy gło sił re fe rat o po wie cie choj nic kim. Wspo mi na, że na śmie wa no się, iż to „An -
tek z Kon gre sów ki” za jął się ba da niem po wia tu choj nic kie go.

Z Lesz kiem Kli mą do pro wa dził do po wsta nia od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Kra jo znaw cze -
go. Ono wy da ło dwie pra ce: mo no gra fię o po wie cie choj nic kim Wy ce cha oraz „Po wiat choj nic ki w
świe tle cyfr” Kli my.

Wspo mi na po gar sza nie się sy tu acji w szkol nic twie. Fi nan so wa nie bu do wy szkół prze rzu ca no z
bu dże tu pań stwa na spo łe czeń stwo przez To wa rzy stwo Po pie ra nia Bu do wy Szkół Po wszech nych.
Po nad mi lion dzie ci w wie ku szkol nym by ło po za szko łą. W ob li czu ka ta stro fy szkol nej sa na cja rzu -
ci ła ha sło ra to wa nia po wszech no ści na ucza nia kosz tem ob ni że nia stop nia or ga ni za cyj ne go szkół,
szcze gól nie na wsi. Ob ni żo no ilość go dzin na ucza nia, zwięk szo no ilość uczniów przy pa da ją cych na
na uczy cie la. Skut kiem był anal fa be tyzm się ga ją cy kil ku na stu pro cent wśród po bo ro wych i to na
ob sza rach daw ne go za bo ru pru skie go.

W swo ich wspo mnie niach od no to wu je kie row nik szko ły we Wie lu Ta de usza Na piór kow skie go,
któ ry przez swo ją ak tyw ność w roz wo ju har cer stwa i klu bu spor to we go wzbu dził re ak cję pro bosz -
cza ks. Jó ze fa Wry czę. Za na wo ły wa nie do straj ku szkol ne go sąd okrę go wy w Choj ni cach w 1934 r.
ska zał księ dza na kil ka ty go dni aresz tu. Wy cech był świad kiem emo cjo nal ne go po wi ta nia przez pa -
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ra fian pro bosz cza wra ca ją ce go z wię zie nia. Wspo mi na tak że o je go za słu gach wo jen nych, gdy przez
„5 lat w Bo rach Tu chol skich” kie ro wał od dzia łem par ty zanc kim, ukry wa ny przez pa trio tycz ną lud -
ność po mor ską”.

W la tach 1937–39 po wró cił do War sza wy, gdzie pra co wał we wła dzach Związ ku Na uczy ciel stwa
Pol skie go. Po klę sce wrze śnio wej Wy cech wraz z gru pą dzia ła czy na uczy ciel skich utwo rzył Taj ną Or -
ga ni za cję Na uczy ciel ską. Był w la tach 1941-1945 kie row ni kiem De par ta men tu Oświa ty i Kul tu ry De -
le ga tu ry Rzą du RP na Kraj. Po woj nie zo stał po wo ła ny w skład Rzą du Jed no ści Na ro do wej ja ko
mi ni ster oświa ty (1945-1947). W la tach 1950–1953 wi ce pre zes Za rzą du Cen tral ne go Związ ku Spół -
dziel cze go, w la tach 1953–1957 na czel ny dy rek tor Pań stwo we go Wy daw nic twa Rol ni cze go i Le śne -
go. W la tach 1956–1957 był za stęp cą prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa, a na stęp nie do 1971 r. był
Mar szał kiem Sej mu PRL.

Wy cech za wsze wra cał pa mię cią do choj nic kie go okre su swo jej ak tyw no ści spo łecz nej i za wo -
do wej, ale tak że wspie rał lo kal ne ini cja ty wy. W 1957 r. do ko nał od sło nię cia po mni ka Hie ro ni ma Der -
dow skie go w Wie lu. Był prze wod ni czą cym Ho no ro we go Pre zy dium Ko mi te tu Od bu do wy Po mni ka.
W 1958 r. na wią zał ko re spon den cję z ucznia mi szko ły pod sta wo wej w Ra du niu, już ja ko Mar sza łek
Sej mu, wsparł szko łę i wieś w elek try fi ka cji, któ ra do pie ro do cie ra ła na ka szub ską pro win cję. Przy
je go po par ciu po wsta ły w Choj ni cach dwa du że przed się bior stwa „Mo sto stal” i „Zremb”, któ re wy -
dat nie przy czy ni ły się do roz wo ju mia sta i da ły pra cę miesz kań com tak że oko licz nych wsi. Tak że Za -
kład Ko mu ni ka cji Miej skiej po wo ła ny zo sta ł z je go wspar ciem, bo nie każ de ma łe mia sto, acz roz le głe
mo gło do stać po zwo le nie od władz cen tral nych. W 1960 r. otrzy mał ho no ro we oby wa tel stwo Choj -
nic.

Cze sław Wy cech zmarł 26 ma ja 1977 r. w War sza wie. Uli ca Cze sła wa Wy ce cha znaj du je się (jesz -
cze) na osie dlu do mów jed no ro dzin nych w po łu dnio wej czę ści Choj nic. In sty tut Pa mię ci Na ro do -
wej wnio sku je o wy ma za nie z pa mię ci spo łecz nej te go za słu żo ne go dzia ła cza. Du żo wcze śniej
wła dze gmi ny Bru sy zmie ni ły na zwę ul. Wy ce cha na Kró lo wej Ja dwi gi…

Efek tem je go ak tyw no ści spo łecz nej jest mo no gra fia „Po wiat choj nic ki. Zie mia – lu dzie – prze -
szłość. Ży cie go spo dar cze i spo łecz ne”, któ ra uka za ła się na kła dem Od dzia łu Po wia to we go To -
wa rzy stwa Kra jo znaw cze go w ro ku 1936, pierw sze tak ob szer ne, po pu lar ne, ale z am bi cja mi ści sło ści
na uko wej opra co wa nie o zie mi choj nic kiej i re gio nie po łu dnio wych Ka szub. Mo no gra fia mo że im -
po no wać bo gac twem fak to gra ficz nym, róż no rod no ścią źró deł, na wet współ cze śnie, kie dy In ter net
ze swo imi na rzę dzia mi wy szu ku ją cy mi zna ko mi cie uła twia pi sa nie ta kich wie lo wąt ko wych opra co -
wań. Przej rzy stość i sys te ma tycz ność przed sta wie nia te ma ty ki, a przy tym zwię złość za chwy ci każ -
de go ucznia pi szą ce go pra cę o przed wo jen nych dzie jach re gio nu. 

Mo no gra fia swo im za kre sem obej mu je po ło że nie i gra ni ce po wia tu, ukształ to wa nie po wierzch -
ni, kli mat, na wod nie nie, ro ślin ność i zwie rzę ta, prze szłość po wia tu (okres ksią żąt po mor skich i kró -
lów pol skich – do 1309, za kon krzy żac ki 1309-1466, Rzecz po spo li ta Pol ska 1466-1772, pa no wa nie
pru skie 1772-1920), lud ność, ży cie go spo dar cze, rol nic two, ho dow la, ry bo łów stwo, le śnic two, prze -
mysł i rze mio sło, han del i in sty tu cje kre dy to we, ko mu ni ka cja, wa run ki miesz ka nio we i zdro wot ne,
szkol nic two i oświa ta, urzę dy i in sty tu cje pań stwo we, sa mo rząd, or ga ni za cje spo łecz ne, cha rak te -
ry sty ka wsi i miast.

Powiat chojnicki Ludność 1931 r. %
ogółem 78163 100
Niemcy 7712 9,9
ewangelicy 2519 3,28

Warto dla przykładu przytoczyć kilka danych o powiecie i Zaborach z monografii Wycecha.

Od 1921 r. ilość Niemców spadła o ok. 40%, a ewangelików o 50%.
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Gmina Brusy 1931 r. Gmina Leśno 1931 r.

gromady Powierzchnia
km2 ludność gromady Powierzchnia

km2 ludność

Brusy 25,2 2525 Główczewice 7,22 298
Czapiewice 7,96 389 Kaszuba 9,38 136
Czarnowo 6,54 326 Kruszyny 12,62 90
Czarniż 9,10 396 Laska 46,17 208
Czyczkowy 15,10 938 Lędy 6,83 114
Giełdon 23,20 183 Leśno 16,14 430
Huta 21,99 556 Orlik 6,14 265
Kosobudy 22,71 1223 Przymuszewo 38,23 196
Lubnia 25,74 684 Rolbik 7,24 155
Chełmy 25,76 763 Skoszewo 5,98 160
Męcikał 33,49 652 Windorp 13,18 171
M. Gliśno 5,84 259 Wysoka Zab. 3,22 126
Zalesie 7,75 541
razem 228,96 9439 razem 172,94 2349

13 gro mad gmi ny Bru sy po sia da ło 1184 bu dyn ków miesz kal nych, a 12 gro mad gmi ny Le śno mia ło
tych bu dyn ków 262.
Pa ra fie ewan ge lic kie by ły w miej sco wo ściach Choj ni ce, Bo ro wy Młyn, Czersk, Mo kre, Ko so bu dy,
Ry tel. Miesz kań cy po wia tu ko rzy sta li z usług gmi ny w Ka mie niu oraz dwóch za gra ni cą: Su mi ny
i Sam pol.

Od dział PTTK po wstał w 1930 ro ku. Li czył 150 człon ków, ale gdy w 1933 ro ku za bra no człon kom
zniż ki ko le jo we, to licz ba człon ków spa dła do 9. W 1935 ro ku by ło 30 człon ków.

Zacytujmy też opi sy dwóch miej sco wo ści:
Bru sy - są du żym osie dlem ma ją cym cha rak ter przej ścio wy mię dzy wsią a mia stem, po ło żo ne są
przy lin ji ko le jo wej Choj ni ce – Ko ście rzy na ze sta cją w miej scu.
Urząd gmi ny, 7 kla so wa szko ła po wszech na, urząd pa ra fial ny, po ste ru nek po li cji, urząd pocz to wy,
przed szko le ZS Zm. Pań skie go, szko ła go spo dar stwa do mo we go, przy tu łek dla star ców.
Uro dzaj na gle ba, ho dow la gę si - wy wóz 36 ton.
1466 - 1772 na le ża ły do klu cza dóbr ko so budz kich.

Ko so bu dy – wieś le żą ca 2 km od sta cji Bru sy, by ła du żym i oży wio nym osie dlem, ale od 1902
stop nio wo pod upa da, gdy ko lej prze bie ga bli sko Brus.
4 kuź nie, 4 za kła dy kra wiec kie, 7 sto larń, sklep ko lo nial ny, 3 re stau ra cje.
W XVI ist nia ła tu szko ła pa ra fial na.
W oko li cach Ko so bud by ło du że zgru po wa nie ele men tu ewan ge lic kie go i dla te go w 1971 wy bu -
do wa no tu mu ro wa ny ko ściół ewan ge lic ki w sty lu neo go tyc kim.

Literatura:
1. Cz. Wycech, Wspomnienia 1905-1939, PZWS, Warszawa 1969.
2. Cz. Wycech, Powiat chojnicki. Ziemia – ludzie – przeszłość. Życie gospodarcze i społeczne, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 

Chojnice 1936.
3. Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. III, Ludzie ziemi chojnickiej.
4. Historiachojnic.pl
5. www.znp.edu.pl/element/178/Czeslaw_Wycech
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Zbi gniew Gier szew ski 

Jó zef Cheł mow ski
- fi lo zof z Brus-Ja gli

Bóg dał ma te rii moc…
„Ta jem ni ca świa ta świa tów”

Mo że my ba dać świat, jak du sza za pra gnie, za wsze jed nak
za cho wa on swo ją dzien ną i noc ną stro nę.

I nie wie my jak dojść do py ta nia o isto tę rze czy.
Rzeź ba, 2003, Cha ta Ka szub ska im. Jó ze fa Cheł mow skie go

Jó zef Cheł mow ski wie rzył w po tę gę na tu ry i zda wał so bie spra -
wę, że jej po zna nie za wsze zo sta wia mar gi nes te go, co nie po -
zna wal ne, ta jem ni cę. Za sad ni cza trud ność je go zda niem
po le ga na tym, że nie po tra fi my sta wiać wła ści wych py tań. To
trud niej sze od udzie la nia od po wie dzi. Wpi su je się tu w po gląd
Mar ti na He ideg ge ra, wiel kie go fi lo zo fa XX wie ku, któ ry pi sał, że
„aby coś zro zu mieć, to trze ba to już ja koś ro zu mieć”. Ina czej nie
bę dzie my w sta nie za dać wła ści we go py ta nia.
Fi lo zo fia mo że być upra wia na na dwa za sad ni czo róż ne spo so -
by. Po pierw sze ja ko re flek sja nad ży ciem, przy ro dą, sztu ką, li te ra tu rą, a po dru gie ja ko bu do wa sys -
te mu, czy li na rzę dzia do wy ja śnia nia świa ta. By li fi lo zo fo wie, któ rzy po prze sta wa li na ta kiej bie żą cej
re flek sji, by li ta cy, któ rzy mo zol nie bu do wa li sys tem, a by li i ta cy, któ rzy od re flek sji prze cho dzi li do
pró by pra cy bar dziej sys te ma tycz nej.
Fi lo zo fem moż na być za wo do wym, z po wo ła nia al bo tyl ko ta kim „nie dziel nym”, od spraw ży cio -
wych, któ rych nie da się skwi to wać mach nię ciem rę ki czy wzru sze niem ra mion. Moż na w koń cu być
ko men ta to rem i fi lo zo fem swe go rę ko dzie ła, swej sztu ki, pra cy, za wo du, po wo ła nia, pa sji.

Fi lo zof -ar ty sta czy ar ty sta -fi lo zof?
Cheł mow ski nie był ani fi lo zo fem za wo do wym, ani ta kim z po wo ła nia do ro zu mie nia na tu ry świa -
ta, czło wie ka i in nych by tów. Nie był też tyl ko ta kim „nie dziel nym” mę dr kiem od przy pad ku do przy -
pad ku. Nie moż na też po wie dzieć, że to sztu ka skło ni ła go do re flek sji fi lo zo ficz nej, bo ra czej
od wrot nie, po przez sztu kę wy ra żał swo je fi lo zo ficz ne prze my śle nia. I tak pew nie by ło, bo nie za li -
czał się ani do ora to rów, ani do pi szą cych opa słe to my. Rzeź bił, ma lo wał, książ ki tak że ma lo wał.
Pięk no to ka te go ria, w któ rej sztu ka spo ty ka się z fi lo zo fią. Fi lo zo fia sta ra się zgłę bić isto tę pięk na,
sztu ka jest tu dla niej ma te rią uogól nień. Sztu ka two rząc pięk no bądź je wy ra ża jąc (za leż nie od kon -
cep cji fi lo zo ficz nej) sta je się oka zją do ta kiej że re flek sji fi lo zo ficz nej.
Cheł mow ski to twór ca ko smo lo gii chrze ści jań skiej, ca ło ścio wej kon cep cji ko smo su i czło wie ka w
sty lu fi lo zo fii Pier re`a Te il har da de Char din.

Spo tka nie z fi lo zo fem
Nie roz ma wia łem z Cheł mow skim o fi lo zo fii, tro chę o rzeź bach, ob ra zach, pa sji zbie rac kiej, wię cej
o bo cia nach, po go dzie… Ży cie kwi to wał wzdy cha niem, ki wa niem gło wą. Ale tak to już jest, że rzad -
ko kto czer pie ze źró dła bez po śred nio, uczy my się fi lo zo fii z pod ręcz ni ków, a zgłę bia my fi lo zo fów
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w ich dzie łach. Tyl ko tak
do stęp ni są nam daw ni
my śli cie le i pra wie wszy -
scy współ cze śni. Fi lo zo fię
Cheł mow skie go ma my
oka zje po znać jak by na
„czy sto”, po przez je go
sztu kę i ko men ta rze, któ re
na niej za miesz czał. Prze -
kaz to wy biór czy, ale na le -
ży przy jąć, że to, co
utrwa lił ar ty sta w swo ich
dzie łach, to to, co do od -
bior ców mia ło do trzeć w
po sta ci osta tecz nej. Roz -
waż my kil ka przy kła -
dów…

Mat ka Zie mia
Pan te on ma donn Cheł mow skie go, to obok anio -
łów głów ny mo tyw je go twór czo ści. Ar ty sta jed -
nak prze kra cza ra my kul tu ma ryj ne go two rząc
rów nież wi ze run ki ar che ty picz nych ko biet in nych
kul tur. Do strze ga w ko bie cie pier wot ny ele ment
ko smo su, si łę ży cio wą, czy li tą, któ ra da je ży cie,
trosz czy się o nie, a na koń cu je za bie ra. Zie mia
pra wie we wszyst kich kul tu rach jest pier wiast -
kiem żeń skim, ma w so bie za sa dę two rze nia ży -
cia. To zie mia wy da ła z sie bie ro śli ny, jak za pi sa ne
jest w bi blij nej księ dze Ge ne sis. Dla nas jest Mat -
ką -ży wi ciel ką. Kon ku ru je ten ob raz z pa triar chal -
ną wi zją męż czy zny, daw cy ży cia, czy li siew cy
na sie nia, dla któ re go ko bie ta to in ku ba tor, ina -
czej gle ba. Je dy ną jej za le tą jest ży zność, czy li nie -

zbęd na do roz wo ju ży cia wil goć
i cie pło. Ko bie ta kar mi ciel ka nie -
mow lę cia, a po tem ro dzi ny, to jej
pierw sza i ży cio wa ro la. To go -
spo dy ni za tro ska na o ro dzi nę i
in wen tarz. Jej mąż wy cho dzi w
po le, wy pły wa w mo rze, sia da
przed te le wi zo rem lub jesz cze
nie wró cił z knaj py, a ona cze ka i
trosz czy się. Straż nicz ka cza su i
ogni ska.
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Cykl ży wo ta
Cheł mow ski, ma ło rol ny go spo darz, ogrod nik, pszcze larz, bli sko na tu ry był za wsze. Wraż li wy był i
wy czu lo ny na wa run ki eg zy sten cji. Roz mo wy o po go dzie, opóź nia ją cej się wio śnie, ma jo wych przy -
mroz kach, opóź nia niu się bo cia nów na wsi nie są u nie go tyl ko for mą za ga je nia roz mo wy, na wią -
za nia kon tak tu. To prze jaw tro ski o plo ny i in wen tarz. Tak już jest, że cy klicz ność prze mian przy ro dy
w na szych sze ro ko ściach geo gra ficz nych wy zna cza rytm go spo dar skiej ak tyw no ści. Prze wi dy wal -
ność tych prze mian, to prze jaw chłop skie go do świad cze nia, mą dro ści. Rol nik orze w na dzie ję i sie -
je w na dzie ję. Naj lep sze
od mia ny ro ślin, naj lep sze
na wo zy, naj no wo cze śniej -
sze ma szy ny nie uko ją tro ski
o ży cie, któ re w swo im roz -
wo ju pod da ne jest cy klo wi
ży wo ta. Si ła czło wie ka le ży
w do sto so wa niu się do te go
od wiecz ne go ryt mu.

Ma szy na do chwy ta nia
ży wio łów
Ży wioł to coś, nad czym
czło wiek nie pa nu je. To ży -
wioł ogar nia czło wie ka, a
nie czło wiek ży wioł, ba wi się
nim, a cza sem za bi ja. Ale czło wiek ma ma rze nia. Pra gnie ujarz mić ży wio ły, a przez to zwięk szyć swo -
ją moc. Na sza cy wi li za cja w du żej mie rze na sta wio na jest na pa no wa nie nad ży wio ła mi, na wy ko -
rzy sta nie ich nie spo ży tej ener gii. Zmysł wy na laz czy lu dzi jest na sta wio ny głów nie na ten pro blem.
Jest jed nak ry zy ko. Jak ży wioł nie przyj dzie, to cze ka li śmy na da rem no. A cza sem ży wioł przyj dzie
ja ko na wał ni ca, w ta kim na tę że niu i w ta kim cza sie, że nie ma sen su na wet ucie kać. Ży wot i ży wioł
ma ją ten sam źró dło słów, są prze ja wa mi ży cia. Ży wot czło wie ka to tak że for ma ży wio łu w mi kro -
ska li z ra cji je go nie prze wi dy wal no ści. Ota cza ją nas ży wio ły w na szym śro do wi sku, ży wio ły wy peł -

nia ją na sze wnę trze.
Ma szy na do chwy ta nia ży -
wio łów jest ma te rial nym,
ale też sym bo licz nym wy ra -
zem chę ci za pa no wa nia nad
cha osem w nas i wo kół nas.

Kom pu ter ży wo ta
Dla Cheł mow skie go, któ ry
do świad czył na dej ścia kul -
tu ry cy fro wej w doj rza łym
wie ku, kom pu ter to przede
wszyst kim urzą dze nie, w
któ rym coś się za pi su je. Bo -
ski kom pu ter ży wo ta to ma -
szy na o nie ogra ni czo nej

pa mię ci, w któ rej za pi sa ne są ży wo ty lu dzi, któ rzy ży li, ży ją i żyć bę dą. Z każ dym po ko le niem przy -
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by wa w nim da nych o ludz kich uczyn kach, o do bru i złu każ de go czło wie ka. Ma swo ją funk cję etycz -
ną. Kom pu ter wy li cza każ de mu osta tecz ny ra chu nek z je go uczyn ków. Pew nie ob li cza na jest też
cał ko wi ta su ma do bra i zła w świe cie, by spraw dzić, czy ży je my w naj lep szym z moż li wych świa tów
jak uza sad niał to La pla ce.
A mo że na wet wię cej, ten kom pu ter, to wręcz la pla sow ski de miurg, któ ry dys po nu jąc wszyst ki mi
da ny mi po cząt ko wy mi o sta nie świa ta jest w mo cy wy li czyć los każ de go czło wie ka? Ato my ko smo -
su z okre ślo ny mi tra jek to ria mi już „wie dzą” o swo ich przy szłych sta nach. Nie ste ty me cha ni ka kwan -
to wa ze swo ją za sa dą nie ozna czo no ści He isen ber ga wy ka zu je nie moc każ de go kom pu te ra.

Kwan to wy kom pu ter nie roz wią że kla sycz nych pro ble -
mów me cha ni ki wszech świa ta. A ludz ki, na wet w wy mia -
rze etycz nym, nie jest do sko na ły. Ma szy na nie prze kra cza
w do sko na ło ści swe go twór cy.

Bo ży In ter net
In ter net ogar nia i łą czy to, co ogar nia. Ludz ki In ter net łą -
czy ludz kie spo łecz no ści, Bo ży In ter net jed no czy ca łą przy -
ro dę, ca łe stwo rze nie. To ożyw cza sieć ko mu ni ka cji,
prze pły wu ener gii i in for ma cji. Zresz tą in for ma cja to prze -
cież tyl ko swo ista for ma ener gii. Ener gia uwi dacz nia się w
swo im prze pły wie. In ter net dzia ła, gdy prze ka zu je in for -
ma cję. Bo ży In ter net był pierw szy, czło wiek tyl ko na śla du -
je na tu rę. Tak na uczył się la tać, tak na uczył się mó wić. Dziś
wy two rzył ko mu ni ka cję cy fro wą. Po tra fią to już od po cząt -
ków wszech świa ta ato my i ich ukła dy, czy li czą stecz ki.
Kom pu te ry kwan to we w mi nia tu ry za cji zej dą do te go
pier wot ne go, na tu ral ne go po zio mu in for ma cji. Dla Cheł -
mow skie go In ter net jest czę ścią na tu ry, pod świa do mą ko -
mu ni ka cją Bo ga z czło wie kiem. Po przez rze czy stwo rzo ne,
np. gó ry, mo rza i ro śli ny ob ja wia się czło wie ko wi. To ta ki
ma il od Bo -

ga. Zna ki przy ro dy, cu da to przy cho dzą ca pocz ta. Trze -
ba tyl ko spraw dzać skrzyn kę…

Gra wi ta cja du szy
Gra wi ta cja czy li cią że nie to do la nie tyl ko cia ła ludz kie -
go, ale też du szy. Mo że Cheł mow ski na wią zu je tu do
ma te ria li stycz nej kon cep cji De mo kry ta, du szy zbu do -
wa nej z szcze gól nie lek kich ato mów, prze cież jed nak
waż kiej. Łą czy ten po gląd on to lo gicz ny z etycz nym,
bo prze cież du szy naj bar dziej cią żą jej grze chy. Jak
wie lu, któ rzy wie rzą w nie śmier tel ną du szę, Cheł mow -
ski jest pod uro kiem po glą du o re in kar na cji, wiecz nej
prze mia nie i po wro cie. Od ra dza się ma te ria w no wym
ży ciu, za sie dla ją ją du sze ob cią żo ne ba ga żem z ży cia
po przed nie go. Każ dy uczy nek ma swój udział w cią że -
niu do da jąc lub uj mu jąc cząst kę do bra.



• 2017 • Ziemia Zaborska • 21

Na wią zu je w ten spo sób do pla toń skiej idei do bra, w któ rej każ dy byt ma swój udział. Udział ten
mo że się zwięk szać lub zmniej szać. Nie ma to nic wspól ne go z bo ską kon cep cją ka ry za grze chy. Po
pro stu du sza czło wie ka au to ma tycz nie się ob cią ża lub od cią ża i tyl ko przez wła ści we ży cie mo że
wy zwo lić się z gra wi ta cji, któ ra wcią ga ją do świa ta pod ziem ne go. Cheł mow ski kre śli tu taj wi zję uni -
wer sa li stycz ną, pew nie w je go mnie ma niu wspól ną wszyst kim re li giom. To czło wiek jest pa nem
swo je go lo su, Bóg go tyl ko stwo rzył i wrzu cił w ta ki oto świat. A my po przez eg zy sten cję do kań -
cza my akt stwo rze nia. Mo że my się po grą żyć, mo że my się z ob cią żeń wy zwo lić. Eg zy sten cja li ści od
Kier ke ga ar da po Sar tre`a i Mar ce la mie li by z nie go po ży tek.

Ład czy li ko smos
Ko smos we dług fi lo zo fów i astro no mów grec kich, ale
tak że w opi sach bi blij ne go ak tu stwo rze nia, to upo rząd -
ko wa na struk tu ra o hie rar chicz nej kon struk cji. U Gre ków
wy ła nia się ko smos z cha osu, w nie któ rych tek stach bi -
blij nych jest cre atio ex ni hi lo, od ra zu w do sko na łym po -
rząd ku, któ ry na ru szył do pie ro czło wiek swo im
nie po słu szeń stwem (patrz Ge ne sis). Ale i tam mo że my
wy czy tać śla dy pier wot nej wia ry w cha os, z któ re go wy -
ła nia się wszech świat i czło wiek. Cheł mow ski nie jest tu
ory gi nal ny. Od twa rza w swo ich pra cach mo de le ko smo -
lo gicz ne sta ro żyt nych astro no mów i ich ko per ni kań ską
mo dy fi ka cję. To har mo nia ja ko mu zy ka sfer i sy me tria ob -
ra zu. Nie ma lu je, nie rzeź bi cha osu. Je go warsz tat mu na
to nie po zwa la.

Zła ma na
sy me tria

„Sy me tria jest dla umy słu ludz kie go czymś urze ka ją -
cym i każ dy lu bi przed mio ty czy wzo ry, któ re są sy me -
trycz ne. Cie ka we, że wśród przed mio tów, któ re nas
ota cza ją, czę sto na tra fia my na ta kie, w któ rych przy -
ro da ujaw nia naj roz ma it sze ce chy sy me trii. Praw do -
po dob nie naj bar dziej sy me trycz nym obiek tem, ja ki
moż na so bie wy obra zić, jest ku la, i w przy ro dzie aż roi
się od ciał o kształ cie ku li stym” (Feyn ma na wy kła dy z
fi zy ki, t. I, cz. 2). W do rob ku Cheł mow skie go też peł no
jest dzieł, gdzie sy me tria gra głów ną ro lę po rząd ku ją -
cą.

Fi zy cy od kry wa ją ko rze nie asy me trii na fun da -
men tal nym po zio mie zja wisk sub a to mo wych. Ist nie -
nie stro ny le wej i pra wej, brak sy me trii cza su są
opi sy wa ne, ale od po wiedź na py ta nie jak jest, to nie
to sa mo, co od po wiedź na py ta nie dla cze go tak jest.
Sy me trycz ny ide al nie wszech świat był by pu sty. Ide al -
ny po rzą dek ozna cza, że wszyst ko jest „po sprzą ta ne”,
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ukry te. W fi zy ce kwan to wej
ozna cza to stan próż ni. Sko -
ro próż ni nie ma, bo do -
świad cza my, że coś jest,
przy naj mniej my sa mi, jak u
su biek tyw ne go ide ali sty np.
Ber ke leya, to zna czy, że sy -
me tria zo sta ła zła ma na.
Wszech świat na po cząt ku
miał wię cej plu sów niż mi -
nu sów lub od wrot nie. To tal -
na ani hi la cja nie uda ła się.
We wszech świe cie oprócz
czy stej ener gii jest nie wiel ka
do miesz ka ma te rii, któ ra bu -
du je ga lak ty ki, gwiaz dy, pla -
ne ty. Pier wot ny wszech świat po wi nien być cha otycz ny, ale stał się upo rząd ko wa ną, hie rar chicz ną
struk tu rą.

Cheł mow ski nie roz wa ża pier -
wot ne go cha osu wszech świa -
ta. Dla ar ty sty ta kie go po kro ju
ma lo wa nie cha osu jest nie cie -
ka we, bo on nie ma wy róż nio -
nych punk tów, rzeź bie nie je go
nie wy ko nal ne, bo on nie ma
okre ślo ne go kształ tu.
Twór czość jest nada wa niem
kształ tu two rzy wu, czy li po -
rząd ko wa niem je go ele men -
tów. Zresz tą two rzy wo też ma
swój kształt, swo ją we wnętrz ną
struk tu rę. Szkło, płót no, kloc
drew na już ogra ni cza ar ty stę w
je go ak cie twór czym. Pew nie
Cheł mow ski miał ja ko rzeź biarz
w so bie coś z Mi cha ła Anio ła,

któ ry z two rzy wa uj mo wał to, co nie po trzeb ne, że by od kryć to, co tam już wir tu al nie tkwi, co je go
wy obraź nia wy czu wa. Asy me tria rzu ca się w oczy, jest dla nas waż na, bo my ta cy je ste śmy.
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Zbi gniew Gier szew ski

Na wał ni ca na Ka szu bach.
Drze wa ma ją lep szą pa mięć niż lu dzie. 

Ro sną set ki lat i za pa mię tu ją każ dy ka ta klizm.
Nie ma już lu dzi, któ rzy pa mię ta ją

I woj nę świa to wą.

Do nie sie nia me diów z ostat nich lat wska zu -
ją na na si le nie się eks tre mal nych zja wisk kli ma -
tycz nych i po go do wych nie tyl ko w Ame ry ce, ale
i w Eu ro pie. Pol ska le żą ca w jej środ ku jest sto -
sun ko wo do brze chro nio na od le gło ścią od
wpły wów Oce anu Atlan tyc kie go, a pa sma mi gór
uło żo nych rów no leż ni ko wo (Al py, Su de ty, Kar -
pa ty) od wpły wów cie pła z stre fy pod zwrot ni ko -
wej. Z ko lei Gó ry Skan dy naw skie ja ko ta ko
chro nią nas przed wpły wa mi mas po wie trza ark -
tycz ne go, cze go nie moż na po wie dzieć o na szej
flan ce wschod niej. Ni zi na Wschod nio eu ro pej ska
aż po Ural za sy ła nam ma sy po wie trza kon ty -
nen tal ne go o skraj nie róż nych tem pe ra tu rach
la tem i zi mą. Ame ry ka, a do kład niej Ka ra iby i po -
łu dnio wo -wschod nie sta ny USA pod tym wzglę -
dem ma ją du żo go rzej. Nic nie stoi na
prze szko dzie w spły nię ciu na po łu dnie mroź -
nych mas po wie trza znad Za to ki Hud so na. Nie -
osło nię ta Ku ba i Flo ry da bez po śred nio na ra żo ne
są na ata ki cy klo nów. Miesz kań cy mo gą się więc
tyl ko mo dlić, że on na gle skrę ci i za szko dzi
miesz kań com in nych wysp i in nych sta nów... 

Co wy ni ka z za sa dy za cho wa nia ener gii?
Ener gia w przy ro dzie nie gi nie, mo że być tyl -

ko prze ka za na lub zmie nić swo ją for mę. Pa ra -
doks po le ga na tym, że te śmier cio no śne
zja wi ska, któ rych już na zwy prze ra ża ją (tor na da,
cy klo ny, taj fu ny, hu ra ga ny, na wał ni ce, trą by itd.),
jed no cze śnie są istot nym me cha ni zmem prze -
no sze nia cie pła z stre fy pod rów ni ko wej na wyż -
sze sze ro ko ści geo gra ficz ne, a więc tam, gdzie
nam przy szło żyć. To dzię ki tym gwał tow nym
zja wi skom jest u nas tro chę cie plej niż wy ni ka to
z sa me go fak tu na sło necz nie nia. Kąt pa da nia
pro mie ni sło necz nych jest czyn ni kiem pierw szo -
rzęd nym. Dru gim me cha ni zmem wy rów ny wa -

nia tem pe ra tur mię dzy wy so ki mi i ni ski mi sze -
ro ko ścia mi geo gra ficz ny mi są prą dy mor skie. Z
ra cji gę sto ści i lep ko ści wo dy są to zja wi ska ra -
czej spo koj ne, acz kol wiek po tęż ne w ska li glo -
bal nej. Nie ste ty na grza na wo da oce anicz na w
stre fie tro pi kal nej prak tycz nie sta le prze ka zu je
ogrom ne ilo ści cie pła at mos fe rze. A ta w prze ci -
wień stwie do hy dros fe ry jest bez po rów na nia
bar dziej ru chli wa, dy na micz na.

Szcze gól nie istot na jest znacz na roz sze rzal -
ność po wie trza pod wpły wem tem pe ra tu ry.
Moż li we jest dzię ki te mu ba lo niar stwo, lot niar -
stwo, szy bow nic two, moż li we jest zwy kłe pa le -
nie w pie cu. Tak zwa ny cug wy twa rza się na wet
w bez wietrz ny dzień w ko mi nie, choć roz pa lić
ogień mo że być cał kiem trud no. Cie płe po wie -
trze, lżej sze, wy do sta je się przez ko min, a za nim
na pły wa chłod niej sze i w pie cu aż hu czy. Do -
kład nie ten sam me cha nizm wy twa rza się w
upal ny i par ny let ni dzień nad zie mią. Mi mo
znacz nie mniej szych róż nic tem pe ra tur mię dzy
na grza nym grun tem, a gór ną war stwą tro pos fe -
ry po wsta je cug o wie le po tęż niej szy. Zja wi ska
te go nie ogra ni cza wą ski ko min.

Chy ba każ dy do świad czył ci szy przed bu rzą,
gdy nad cho dzi po tęż ny, ciem ny cu mu lo nim bus,
któ ry oprócz ule wy przy no si na gły po ryw wia -
tru. Wy prze dza on czę sto ule wę, da jąc go spo dy -
niom sy gnał do zdej mo wa nia pra nia su szą ce go
się na lin kach. Moż na po wie dzieć, że bu rza jest
ta kim lo kal nym wy rów na niem tem pe ra tur mię -
dzy ró żny mi war stwa mi po wie trza (stąd okre śle -
nie ko mór ka bu rzo wa). A chmu ra bu rzo wa o
wy so ko ści prze kra cza ją cej na wet 10 km kry je w
swo im wnę trzu ogrom ny ko min, w któ rym cie -
płe po wie trze uno si się do gó ry. A po nie waż
przy ro da nie zno si próż ni, to z gó ry spa da ją ma -
sy chłod ne go po wie trza. War to wie dzieć, że ki -
lo metr sze ścien ny po wie trza przy po wierzch ni
Zie mi wa ży po nad mi lion ton. O wie le go rzej
jest, gdy na nie du żym ob sza rze (ta kim np. jak
Bo ry Tu chol skie) tych ko mó rek bu rzo wych po ja -
wi się wię cej i za czną się mię dzy so bą łą czyć. Set -
ki mi lio nów ton po wie trza uno szą się do gó ry i
ty leż spa da na dół z ogrom nym im pe tem. To
mo że wy wo łać skut ki ka ta stro fal ne i nie ste ty
wy wo ła ło.
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Sil nik at mos fe rycz ny
Istot na jest róż ni ca tem pe ra tur mię dzy są sia du ją cy mi ma sa mi po wie trza. To ona pa mięt ne go

11 sierp nia 2017 ro ku po ja wi ła się da le ko od Bo rów Tu chol skich, ale wy wo ła ła ta ki ruch at mos fe ry,
któ ry roz cho dził się jak fa la. Nie ste ty tyl ko w jed nym kie run ku, bo ina czej ule gła by roz pro sze niu.
Kar miąc się po zy ski wa ną na swo jej dro dze ener gią na bie ra ła mo cy. Nic nie dzie je się bez ener gii.
Sa mo chód też je dzie tyl ko od sta cji ben zy no wej do sta cji ben zy no wej. Je go sil nik do dzia ła nia zgod -
nie z II za sa dą ter mo dy na mi ki wy ko rzy stu je róż ni cę tem pe ra tur mię dzy roz grza nym spa la niem pa -
li wa cy lin drem, a chłod ni cą. Każ dy kie row ca wie, że gdy chłod ni ca się prze grze je, to sa mo chód sta je.
At mos fe ra jest ta kim ogrom nym sil ni kiem w tych miej scach, gdzie dwa prą dy po wie trza cie płe go i
zim ne go spo ty ka jąc się za czy na ją grać ro lę grzej ni ka i chłod ni cy. Róż ni ca tem pe ra tur de cy du je o
je go spraw no ści, a co za tym idzie efek tyw no ści dzia ła nia. Gdy byż ta róż ni ca tem pe ra tur by ła o sto -
pień niż sza, nic by się pew nie nie wy da rzy ło. Ro ze szło by się po ko ściach…

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ciepło 

zimno 

atmosfera 

Rys. 1. Schemat symboliczny, wymienia tylko składowe silnika cieplnego jakim jest atmosfera na styku mas
powietrza frontu chłodnego i ciepłego. Samo mieszanie się tych mas, a więc kierunki wiatrów tworzą układ o wiele

bardziej skomplikowany. Dlatego w czasie burzy kierunki wiatrów mogą być inne niż cyrkulacja danego dnia.

Co mó wi teo ria ukła dów nie li nio wych?
To dział fi zy ki teo re tycz nej, który for mu łu je pra wa opi su ją ce m.in. na szą at mos fe rę i hy dros fe rę,

po nie waż są one ta ki mi wła śnie ukła da mi nie li nio wy mi. Co to zna czy? Naj pro ściej mó wiąc, to układ,
gdzie za cho dzą zja wi ska, któ rych sku tek nie jest pro por cjo nal ny do przy czy ny. „Po rząd ne” ukła dy
li nio we, są tak ła twe w ob li cze niach swo jej ewo lu cji, że uczeń szko ły pod sta wo wej mo że so bie z ni -
mi po ra dzić. Dla te go też cho ciaż wy jąt ko we w przy ro dzie, naj le piej są zna ne.

Po ru sza ny w me diach, a na wet fil mach „efekt mo ty la” jest te go skraj nym ob ra zo wym przy kła -
dem wraż li wo ści ukła dów nie li nio wych. Na wet zni ko mo ma ła zmia na wa run ków po cząt ko wych
spo wo du je po sto sun ko wo krót kim cza sie ra dy kal nie od mien ną ewo lu cję ta kie go ukła du. To wła -
śnie dla te go ukła dy nie li nio we ma ją z na sze go punk tu wi dze nia pod sta wo wą wa dę: są nie prze wi -
dy wal ne. Wszy scy wie my jak „do kład ne” są pro gno zy po go dy. To wła śnie efekt nie li nio wo ści
pro ce sów at mos fe rycz nych. Nie tłu ma czy to oczy wi ście służb ostrze ga ją cych przed za gro że nia mi,
bo cho ciaż pa mięt na na wał ni ca w swo im na tę że niu i kie run ku ru chu by ła nie do prze wi dze nia 10
sierp nia, to już na stęp ne go dnia po po łu dniu by ło pra wie pew ne, że coś groź ne go mo że do nas do -
trzeć.

Naj szyb sze kom pu te ry świa ta po tra fią roz wią zać ja ko ta ko te rów na nia z kil ku go dzin nym wy -
prze dze niem. Kto nie wie rzy, niech so bie spraw dzi w swo im smart fo nie po go dę na ty dzień ra no i
wie czo rem. Na pew no bę dą się róż nić. Sprze da wa na przez me dia pro gno za kil ku dnio wa mu si już
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być do syć ogól na, nie wni ka się w szcze gó ły, a i tak cza sem za wo dzi. Rów na nia opi su ją ce jej roz wój
są sto sun ko wo pro ste, ale ich roz wią za nie jest skraj nie trud ne. Ża den ma te ma tyk nie ma naj mniej -
szych szans na ich roz wią za nie, a naj po tęż niej sze su per kom pu te ry roz wią zu ją je z ta kim przy bli że -
niem, że pro gno zy po go dy ma my ta kie ja kie ma my. Do brze, że ja kiś czas te mu fi zy cy zro zu mie li, że
tyl ko za gad nie nie dwóch ciał da się roz wią zać w spo sób ści sły. Przy ro da nie ste ty za wie ra wię cej niż
dwa cia ła.

A 

B C 

stabilny    metastabilny    niestabilny     metas    n  

 

C 

B 

A

Rys. 2. Trzy teoretycznie możliwe układy ze względu na stan energetyczny. W przyrodzie realne znaczenie mają
tylko układy metastabilne, czyli takie, które pod wpływem słabych bodźców wracają do stanu pierwotnego, 
ale po przekroczeniu pewnej granicy przechodzą w zupełnie inny stan. Rozpada się ich pierwotna struktura. 

Taka metastabilna jest nasza przyroda i organizm każdego z nas. 
Śmierć jest przejściem w bardziej stabilny stan zwłok, czyli pośmiertnych szczątków.

Rys. 3. Widok z „góry” tego, co na rysunku 2 widziane jest z „boku” . Jest to symboliczny wygląd tzw. przestrzeni
fazowej, czyli tu akurat przestrzeni stanu atmosfery opisywanego przez parametry położenia, ciśnienia i
temperatury. Linie AB i BC opisują ewolucję układu atmosferycznego jakim jest np. nadchodzący front. 

Raz nie dzieje się nic szczególnego, przejdzie ciemna chmura, trochę powieje i spadnie parę kropel (krzywa AB). 
Innym razem ta ciemna chmura przerodzi się w niszczycielska nawałnicę (krzywa AC). 

Wystarczy minimalne przesunięcie punktu A, czyli niewielka zmiana stanu atmosfery kilka dni temu daleko stąd…

Ota cza ją nas tyl ko ukła dy me ta sta bil ne
Moż na roz pa try wać układ at mos fe rycz ny ja ko układ dy na micz ny, gdzie dzia ła po le sił (gra dient

pew ne go po la po ten cjal ne go, np. ci śnie nia). Każ da po rząd na pro gno za po go dy roz po czy nać się
po win na od ma py roz kła du ci śnie nia, czy li roz kła du wy żów i ni żów.
Jest in ne po dej ście do za gad nie nia – ener ge tycz ne, gdy roz wa ża my stan ener gii ukła du i to w ja -
kich wa run kach ener gia mo że się zmie niać, w ja kim za kre sie i co szcze gól nie waż ne: czy układ jest
ener ge tycz nie sta bil ny, czy też bli ski jest przej ściu sko ko we mu w stan o in nej war to ści ener gii.
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Dla cze go tym ra zem Ka szu by obe rwa ły?
W Pol sce dy na micz ne zja wi ska at mos fe rycz ne o skut kach uciąż li wych, a na wet ka ta stro fal nych

przy da rza ły się głów nie Pol sce po łu dnio wej. Od za cho du przez Dol ny Śląsk do ni zin środ ko wo pol -
skich ma my prze ciąg, gó ry dy na mi zu ją ruch at mos fe ry tak, jak np. fi la ry mo stów wy wo łu ją tur bu -
len cję w prze pły wie rzecz nej wo dy. At mos fe ra to płyn po dob ny do hy dros fe ry, tyl ko pa ra me try ją
opi su ją ce ma ją zu peł nie in ne war to ści. Za sa da jest jed nak ta ka sa ma: prze kra cza ją ba rie ry sil ne zja -
wi ska, ma łe – nie. Ma łe wez bra nie wód wy wo łu je tyl ko stan alar mo wy, wiel ka po wódź (np. ty siąc -
let nia) prze le wa się przez naj więk sze ta my, wa ły i gro ble. Nisz czy na wet na tu ral ne ba rie ry. Po dob nie
jest z at mos fe rą. Ener gia, jak to już opi sy wa no, za si la na jest da le ko na po łu dniu. Za trzy mu ją ją gwał -
tow ne zja wi ska, ba rie ry (gó ry, la sy), ale to jest kwe stia ilo ści ener gii. Tym ra zem do szła na wał ni ca aż
tu, do Bo rów Tu chol skich. To tak jak sztorm na Bał ty ku: ma ły za le wa pla żę, wiel ki ob ry wa kli fy.

Czyn nik wzma ga ją cy nr 1: brak la sów w cen tral nej Pol sce.
Zwy kle stra ty w drze wo sta nach po wo du ją szyb kie ma sy po wie trza spa da ją ce z gór, sil ne wia -

try wie ją ce z za cho du na ni zi nach środ ko wo pol skich lub na ni zi nach lub po gó rzach po łu dnio wej
Pol ski. Tym ra zem na wał ni ca przy szła z po łu dnia, od stro ny Wiel ko pol ski i Ku jaw i do pie ro ude rzy -
ła w Bo ry Tu chol skie.

Każ dy ro we rzy sta wie, jak się po czu je, gdy z le śnej ścież ki wy je dzie na otwar tą prze strzeń, tam
wiatr hu la i tyl ko z wia trem je dzie się do brze. Las dzia ła jak wiel ki szorst ki dy wan, ha mu je ma sę roz -
pę dzo ne go po wie trza wy wo łu jąc tar cie w jej dol nej war stwie.

Czyn nik wzma ga ją cy nr 2: mo no kul tu ra so sno wa.
Las la so wi nie rów ny. Są bar dziej i mniej od por ne na przy ję cie ta kiej ener gii, ja ka po ja wi ła się

nad Ka szu ba mi pa mięt ne go dnia. Obron ną rę ką wy szły la sy mie sza ne, acz kol wiek i one zo sta ły po -
ra nio ne. W star szych mo no kul tu rach so sno wych drze wa al bo się ła ma ły jak du że za pał ki al bo wy -
wra ca ły two rząc po kaź ne wy wro ty. Młod sze, cień sze i bar dziej ela stycz ne drze wa wy gi na ły się,
nie ste ty nie od wra cal nie. Naj le piej po ra dzi ły so bie gę ste młod ni ki, tam tyl ko pe chow cy po no si li
szko dy…

La sy li ścia ste ma ją o wie le więk szy czyn nik tłu mią cy, mi liar dy ga łę zi, ga łą zek i li ści na róż nych
wy so ko ściach roz pra sza sku tecz nie jed no li ty stru mień po wie trza nad cią ga ją ce go z otwar tej prze -
strze ni. W bo rach so sno wych więk szy opór w ko ro nach drzew niż ni żej, stre fie go łych pni, wy twa -
rza za bój czy mo ment si ły, któ ry prze krę ca drze wo, a gdy ono się zbyt moc no opie ra ko rze nia mi –
bru tal nie ła mie. Kto nie ro zu mie al bo nie wie rzy pra wom fi zy ki niech zro bi so bie eks pe ry ment z za -
pał ką. Sła bo trzy ma ną ła two ob ró ci my w pal cach, moc no ści ska ną za je den ko niec na pew no zła -
mie my.

Do te go do cho dzi in ne przy kre zja wi sko, ale ma ją ce też po ży tecz ne za sto so wa nia. To zja wi sko
re zo nan su. Wiatr nie wiał ze sta łą pręd ko ścią, ale w po ry wach ude rzał z zwięk szo ną mo cą (o wy -
twa rza niu po ry wów ni żej). Je że li czę sto tli wość tych po ry wów by ła zgod na w przy bli że niu z czę sto -
tli wo ścią drgań wła snych drzew, to ich szan se na prze ży cie sta wa ły się żad ne. W ten spo sób zry wa ły
się już nie raz po tęż ne kon struk cje mo sto we. A po nie waż w mo no kul tu rze so sno wej drze wa są do
sie bie po dob ne, to ich los był wspól ny. Pa da ły po ko tem…

Czyn nik wzma ga ją cy nr 3: for ma go spo dar ki le śnej z zrę ba mi zu peł ny mi.
Na wet po bież na ob ser wa cja wia tro ło mów po na wał ni cy sierp nio wej po ka zu je, że naj bar dziej

ucier pia ły drze wa na obrze żach la sów, w prze wę że niach kom plek sów le śnych i tam, gdzie zrę by zu -
peł ne otwo rzy ły prze strzeń roz bie gu dla mas po wie trza. Szcze gól nie nie bez piecz na jest sy tu acja
za prze szko dą, po stro nie za wietrz nej. Wspo mnia na już wy żej teo ria ukła dów nie li nio wych prze wi -



 Rys. 4. Roz krę ca ją cy się za prze szko dą wir po wie trza (za wietrz ne) o po zio mej osi ob ro tu od ry wa się od niej. 
Po wie trze, któ re w wi rze na bra ło ogrom nej pręd ko ści ude rza w na stęp ną prze szko dę, ścia nę la su. 

Tak w cza sie wi chu ry od czu wa my po ry wy wia tru, gdy pręd kość na gle gwał tow nie ro śnie. 
W prze pły wie li ne ar nym mas po wie trza ta ka sy tu acja nie by ła by moż li wa.

Ale są wy jąt ki. Wy jąt kiem są skut ki nisz czą cych prą dów zstę pu ją cych, przed któ ry mi drze wo nie
ma żad nej ochro ny, żad nej moż li wo ści ukry cia się za in ny mi drze wa mi. Drze wa pa da ły ła ma ne jak
za pał ki gru pa mi na wet w środ ku la su. Dru gim wy jąt kiem są te drze wa ze skra jów la su, któ re mia ły
du żo ko na rów, rów nież
na niż szych wy so ko -
ściach. To czyn nik chro -
nią cy so sny. Do dat ko wo
chro ni ły je drze wa li ścia -
ste, któ re swo imi ko ro na -
mi „roz bi ja ły” pę dzą ce
stru mie nie po wie trza.
Drze wo li ścia ste le piej
po chła nia ener gię, bo
ma wię cej ele men tów,
któ re moż na wpra wić w
drga nia. Każ dy liść, każ -
da ga łąz ka w ten spo sób
sta je się po chła nia czem,
tłu mi kiem ener gii. So sna
ma pod tym wzglę dem nie po mier nie mniej sze moż li wo ści od drzew li ścia stych.

Te go la ta w Bo rach Tu chol skich pa da ły naj po tęż niej sze, naj star sze drze wa. Naj star si lu dzie nie
pa mię ta ją ta kiej na wał ni cy, ale one, du żo od nas star sze też cze goś ta kie go nie pa mię ta ły. Prze cież
ro sły tak dłu go…
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du je w ta kich sy tu acjach prze kształ ce nie prze pły wu mas po wie trza upo rząd ko wa ne go (la mi nar ne -
go) w cha otycz ny, a kon kret nie tur bu lent ny. Te tur bu len cje przyj mu ją po stać wi rów. Nie zo ba czy -
my ich w cza sie bu rzy, ale od czu je my skut ki. Po dob ny efekt każ dy mo że zo ba czyć nad rze ką. W
prze pły wa ją cej wo dzie, któ ra omi ja prze szko dę two rzą się raz za ra zem wi ry, któ re od jej brze gu się
po chwi li od ry wa ją, by prze su wać się z prą dem i po pew nym cza sie za nik nąć. Nie są one tak nisz -
czy ciel skie, cho ciaż nie roz trop nych pły wa ków cza sa mi wcią ga ją na śmierć. Pręd kość wo dy jest na
ogół mniej sza, ob ję tość też, a tłu mi wod ne wi ry sto sun ko wo du ża, w po rów na niu z po wie trzem,
lep kość wo dy.
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Zbi gniew Gier szew ski

O hym nach ka szub skich słów kil ka
Ostat ni mi cza sy ro śnie tem pe ra tu ra de ba ty nad ka szub sko ścią i jej in sty tu cja mi re pre zen ta tyw -

ny mi. A są ni mi sto wa rzy sze nia re gio nal ne, któ re w swo ich za da niach sta tu to wych ma ją pre zen to -
wa nie re gio nal ne go, ka szub skie go punk tu wi dze nia na płasz czyź nie re gio nal nej, pań stwo wej
i mię dzy na ro do wej. Są ta ki mi in sty tu cja mi tak że bar wy na ro do we i hymn, dzia ła ją ce swo iście wszę -
dzie tam, gdzie się je pre zen tu je. Te lo ku ją się w sfe rze sym bo licz nej, któ ra w do bie In ter ne tu i
wszech obec nych me diów zy ska ła nie wąt pli wie na zna cze niu. Dzień fla gi i prze mar sze ze śpie wem
na ustach też na bra ły zna cze nia. Co po wi nien da wać „do bry” hymn wspól no cie, któ ra go za ta ko -
we go uzna je? - po wi nien przy wo ły wać tra dy cję, ale i sam sta wać się ele men tem tra dy cji, a nie mod -
nym w tym se zo nie prze bo jem - wy mie niać war to ści i ich no śni ki dla spo łecz no ści waż ne, jak wia rę
oj ców, bo ha te rów walk nie pod le gło ścio wych, wy bit nych przy wód ców, ale tak że głów na rze ką, naj -
wyż sze gó ry, do stęp do mo rza, bo gac twa kul tu ro we, przy rod ni cze i in ne ma te rial ne i du cho we war -
to ści - utrwa lać pa mięć o klu czo wych dla dzie jów mo men tach w hi sto rii, do któ rych szcze gól nie
war to na wią zy wać w cza sach trud nych, prze ło mo wych. To du żo i na praw dę trud no zmie ścić to w
pio sen ce, któ ra po win na być jesz cze ła twa w na uce pa mię cio wej, tzn. ry mo wa na i z krót ki mi zwrot -
ka mi. Pie śni ogło szo nej ofi cjal nie hym nem Ka szu bów, któ rą moż na by przy rów nać do pol skie go
hym nu na ro do we go, nie ste ty nie ma. W czo łów ce są dwa utwo ry: Marsz�ka�szub�ski Hie ro ni ma
Der dow skie go oraz Ze�mia�rodnô Ja na Trep czy ka. Za tym pierw szym stoi naj dłuż sza tra dy cja funk -
cjo no wa nia w ro li pie śni oko licz no ścio wej, co jest na tu ral ną dro gą do sta nia się hym nem:

Tam gdze Wisła òd Krakòwa 
W pòlsczé mòrze płënie

Pòlskô wiara, pòlskô mòwa
Nigdë nie zadżinie.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,

Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Më z Niemcami wieczi całé
Krwawe wiedlë wòjnë.

Wòlné piesni wiedno brzmiałë
Bez gòrë i chòjnë.

Nigdë do zgùbë …

Przëszed Krzëżôk w twôrdi blasze,
Pôlëł wsë i miasta,

Za to jegò cepë naszé
Grzmòcełë lat dwasta.

Nigdë do zgùbë …

Nôs zawòłôł do swéj rotë
Pòlsczi król Jadżéłło,

Téj w niemiecczëch karkach gnôtë]
Trzeszczałë jaż miło.

Nigdë do zgùbë …

Gdze król Kazmiérz gnôł Krzëżôka?
Gnôł gò pòd Chònice!

Bë gò zgniôtłë, jak robôka,
Kaszëbsczé kłonice.

Nigdë do zgùbë …

Czéj rôz naju òkrãtama
Szwedë najechalë,

Mr żesmë jich kapuzama
Z Pùcka wenëkalë.

Nigdë do zgùbë …

Krzëżã swiãtym przëżegnónë
Sec, séczéra, kòsa,

Z tëm Kaszëba w piekle stónie,
Diôbłu ùtrze nosa.

Nigdë do zgùbë …

Nasz Stanisłôw Kòstka swiãty,
Co sã ù nas rodzëł, 

Nié dopùscy, bë zawzãty
Wróg nam dłùgò szkòdzëł.

Nigdë do zgùbë …

Płaczą matczi nad sënama
Płączą dzys dzewice,

Hola, jész je Bóg nad nama
Dôł cepë, kłonice.

Nigdë do zgùbë …
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Tekst ten zo stał wzię ty z po ema tu Hie ro ni -
ma Der dow skie go „O pa nu Czor liń scim co do
Puc ka po se ce ja chol” z 1880 ro ku. Głów ny bo -
ha ter śpie wa tam ka szub skie go mar sza. Choć za -
mia rem au to ra nie by ło na pi sa nie hym nu, to
sta tus ta ki zdo był w okre sie mię dzy wo jen nym,
kie dy to Fe liks No wo wiej ski w 1921 ro ku na pi sał
do nie go me lo dię i na zwał go „Hym nem ka szub -
skim”.

Plu sy: krót kie zwrot ki, po bu dza ją cy re fren,
licz ne od wo ła nia hi sto rycz ne. Mi nu sy: osiem
zwro tek to tro chę du żo, pierw sza zwrot ka na da -
je się na hymn pol ski, nie ka szub ski (tak sa mo
nie na da je się na hymn pol ski In wo ka cja z „Pa na
Ta de usza”), an ty nie miec ka wy mo wa (aż 4 zwrot -
ki o wal kach z Krzy ża ka mi i Niem ca mi, na szy mi
so jusz ni ka mi z UE i NA TO), Sta ni sław Kost ka nie
uro dził się na Ka szu bach.

Hym nem na ro do wym w nie któ rych krę gach
Ka szu bów uzna wa na jest jest pieśń Ze mia
Rodnô Ja na Trep czy ka (1907-1989), dzia ła cza
spo łecz ne go, pi sa rza ka szub skie go, któ ry jest
rów nież au to rem mu zy ki. Tekst po wstał w 1954
ro ku, a pierw sza pu bli ka cja mia ła zaś miej sce
pięć lat póź niej, w zbio rze pie śni wy da nych
przez Klub Stu den tów Ka szu bów.
(ka szeb sko.com)

Ze mia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kra ju,
Òd Gduń ska tu, jaż do Roz to czi bróm!

Të jes snôżô, jak kwiat roz kwi tłi w ma ju.
Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm. 

Sambòrów miecz i Swiãtopôłka biôtczi
W spòso bie Ce dlô nas ùchòwałë.

Twòje jô w przódk bëlné pòcy skóm kwiôtczi. 
Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie.

Tu jô da li mdã starżã ze mi trzimôł
Skąd ka zôczątk rodnô naj ró zga mô.

Tu mdã da li domôcëznë sã jimôł
Jaż za ja sni i na ma brzôd swój dô.

Plu sy: tyl ko czte ry zwrot ki, na te mat, czy li o
zie mi ka szub skiej, od wo ła nia do pierw szych
ksią żąt ka szub skich wal czą cych o nie pod le głość
Po mo rza Gdań skie go, Mi nu sy: zwrot ki przy dłu -

gie, brak „wo jow ni cze go” re fre nu, krót sza tra dy -
cja.

Marsz Zrze sziń ców Alek san dra La bu dy
(1902-1981). Ukoń czył Se mi na rium Na uczy ciel -
skie w Ko ście rzy nie. Był przy wód cą trze cie go po -
ko le nia re gio na li stów ka szub skich Zrze sziń ców,
wy da ją cych or gan „Zrzesz�Kaszëbskô„. Naj zna -
ko mit szy fe lie to ni sta ka szub ski, Au tor Za�sad
pi�sow�ni� ka�szub�skiej (1939), Słow�ni�ka� pol�sko�-
ka�szub�skie�go (1982).

Hej, Kaszëbi to ji dą;
Zrze sziń ców krok ë strój! 

Ë tak za krôj swój pùdą. 
Ò wòlã dëcha w bój. 
A sta ni ca nad na ma
A na ni Czôrny Grif. 

Ë pó czi je nad na ma, 
To Kaszëbskô mdze żiw. 
Me jesmë jak ze skałë, 
Chòc piorën ë grzëmòt 
So brzą twi mòrsczé wałë 
Ë pro cem nas bë szedł.
A sta ni ca nad na ma
A na ni Czôrny Grif. 
Ë pó czi je nad na ma, 
To Kaszëbskô mdze żiw. 
Ë chùtczi w rëjnë pùdze 
Calëchny mëri swiat, 
A niglë za mrzą du dze 
Ò Wen dach ë nasz chwat 
A sta ni ca nad na ma 
A na ni Czôrny Grif. 
Ë pó czi je nad na ma, 
To Kaszëbskô mdze żiw.

Pòmòrsczi Grif to hymn Mło do ka szu bów
au tor stwa Le ona Hey ke (1885-1939) – księ dza,
ka te che ty, ka szub skie go po ety i dra ma tur ga. Był
jed nym z za ło ży cie li To wa rzy stwa Mło do ka szu -
bów (1912). Zo stał za mor do wa ny przez Niem -
ców 16 paź dzier ni ka 1939 ro ku w Le sie
Szpę gaw skim pod Sta ro gar dem Gdań skim.

Pòmòrsczi Grif roz wijô lotë 
I wësok sã w ob ło czi wzbił, 
Kaszëbsczi lud ò sła wie śnił 
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I bu rze prze mógł, prze trwôł słotë; 
Héj, Gri fie, héj! 
Ucësku prze szła céń 
I nastôł dzéń ! 
Kar patë chmu ra my òkrëté 
Roz budzô czãzczi bitwë grzmot 
I Òrzeł Pòlsczi wsz czął swój lot 
Dobëtny, chy ży, krwią omëty; 
Héj, Gri fie, héj! 
Na pro cem je mu lec 
I brac two wzniec! 
Pòmòrsczi Grif i Òrzel Biôły 
Potãżnie płëna po nad las 
I no wy w dze jach ji dze czas 
Swo bodë, szczescô, tczë i chwôłë; 
Héj, Gri fie, héj! 
I Isni sã kwiet ny rôj, 
Pòmòrsczi mój!

Pie śni ka szub skich pre ten du ją cych do za -
szczyt ne go mia na hym nu ma my ci do sta tek.
Nie ste ty nie speł nia ją pierw sze go i ostat nie go
wa run ku do bre go hym nu: one nie łą czą, tyl ko
dzie lą spo łecz ność ka szub ską…

An na Or li kow ska

GMI NA BRU SY - co nas łą czy, a co dzie li?
To, co nas miesz kań ców

gmi ny Bru sy łą czy, jest
więk sze od te go, co nas
dzie li - z ta kie go za ło że nia
wy szli uczest ni cy de ba ty
lo kal nej, któ rą prze pro wa -
dzo no w dniu 16 ma ja 2017
ro ku w Cen trum Kul tu ry i
Bi blio te ki im. Ja na Kar now -
skie go w Bru sach.

Już po raz dru gi Cen -
trum Kul tu ry i Bi blio te ki, ja -
ko jed na z 56 bi blio tek w
Pol sce, włą czy ło się w ogól -
no pol ską ak cję or ga ni za cji Debata w CKiB w Brusach.

Co do godła i herbu Kaszub raczej nie ma
sporów. Bo czegóż więcej można sobie życzyć:
połączenie lwa z orłem na złotym tle...
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de bat lo kal nych. De ba ta jest czę ścią pro jek tu
„Roz wi ja my skrzy dła Pol ski lo kal nej”, or ga ni zo -
wa ne go przez In sty tut Ba dań nad Go spo dar ką
Ryn ko wą oraz Fun da cję Roz wo ju Spo łe czeń stwa
In for ma cyj ne go. To pro jekt, któ re go ce lem jest
wy wo ła nie sze ro kiej dys ku sji nad me cha ni zma -
mi roz wo ju lo kal nych spo łecz no ści. Pro jekt „Roz -
wi ja my skrzy dła Pol ski lo kal nej” zo stał ob ję ty
ho no ro wym pa tro na tem Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej An drze ja Du dy. Part ne rem me -
ry to rycz nym jest In sty tut Książ ki.

Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki – ser cem kul tu ral -
nym, a Cha ta Ka szub ska - du szą GMI NY BRU SY,
oraz utwo rze nie Mło dzie żo wej Ra dy Gmi ny, to
tyl ko kil ka z waż niej szych stwier dzeń ja kie pa dły
pod czas te go rocz nej de ba ty w bi blio te ce.
Uczest ni ka mi de ba ty by li miesz kań cy na szej
gmi ny, re pre zen tan ci sto wa rzy szeń i in sty tu cji,
oso by, któ re ak tyw nie włą czy ły się w roz mo wę
na te mat te go co nas w gmi nie Bru sy łą czy. Re -
pre zen tan ta mi na sze go lo kal ne go spo łe czeń -
stwa by li eme ry ci i oso by pra cu ją ce, na uczy cie le
i dy rek to rzy. Cie szy fakt, że wśród uczest ni ków
by ła rów nież rad na Ra dy
Miej skiej w Bru sach oraz
mło dzież. Ich głos za wsze
jest waż ny. De ba tę po -
pro wa dzi ła mo de ra tor ka
Be ata Paw ło wicz, któ ra
do ko na ła pod su mo wa -
nia. Po ni żej pod su mo wa -
nie zor ga ni zo wa nej w
Cen trum Kul tu ry i Bi blio -
te ki de ba ty lo kal nej.

Co� nas� łą�czy� ja�ko
wspól�no�tę?�–�wy�li�sto�wa�-
nie� 3� uzgod�nio�nych
„łącz�ni�ków”� wraz� z� ich
krót�kim�opi�sem�oraz�wy�-
ja�śnie�niem,�dla�cze�go�zo�sta�ły�uzna�ne�za�naj�waż�-
niej�sze.

Tro ska o kul tu rę, ję zyk, hi sto rię Ka szub – Ka -
szu bi są dum ni ze swo jej kul tu ry i hi sto rii. Ję zyk
ka szub ski jest na ucza ny w szko łach i zda wa ny
na ma tu rze. Kul ty wu je się tra dy cje, roz wi ja sztu -

kę lu do wą, prze ka zu je i utrwa la lo kal ną hi sto rię.
Uczest ni cy de ba ty uzna li to za naj waż niej sze
czyn ni ki bu du ją ce wspól no tę.

Re li gia i Ko ściół – cho dzi o ży cie du cho we i
uczest nic two w ży ciu Ko ścio ła (msze świę te, na -
bo żeń stwa, wspól ne mo dli twy i ob rzę dy). Waż -
na jest dzia łal ność Ca ri ta su. De ba tan ci uwa ża li,
że Ka szu bi są głę bo ko re li gij ni, co le ży u pod -
staw wspól no to wo ści, dla te go re li gię i Ko ściół
uzna no za waż ny czyn nik łą czą cy.
Miej sca spo tkań – wska zy wa no na in sty tu cje
kul tu ry, re stau ra cje i piz ze rie, tzw. in fra struk tu rę
zie lo ną (par ki, skwe ry, pla ce za baw, ogród ki
dział ko we, pół wy sep w Mę ci ka le), obiek ty spor -
to we. Wspól no ta to wię zi, któ re two rzą się w
trak cie spo tkań, więc ist nie nie i funk cjo no wa nie
miejsc, w któ rych lu dzie mo gą się spo ty kać jest
bar dzo waż ne.

Co�mo�że�my�zro�bić,�by�wzmac�niać�to,�co�nas
łą�czy?�–�wy�li�sto�wa�nie�3�uzgod�nio�nych�dzia�łań
na�rzecz�bu�do�wy�wspól�no�ty,�któ�re�mo�że�my�pod�-
jąć�wraz� z� ich� krót�kim�opi�sem�oraz�wy�ja�śnie�-
niem,�dla�cze�go�zo�sta�ły�uzna�ne�za�naj�waż�niej�sze.

Wspól nie dbać o za byt ki sa kral ne i świec kie
– cho dzi o pro fe sjo nal ną re no wa cję za byt ków,
dba łość spo łecz no ści lo kal nych o krzy że i ka -
plicz ki przy droż ne. Zda niem uczest ni ków de ba -
ty, re li gia i hi sto ria to bar dzo waż ne i ży we

Praca w zespołach.
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war to ści wśród Ka szu bów. Wspól na dba łość o
miej sca kul tu re li gij ne go i obiek ty hi sto rycz ne
wzmac nia po czu cie toż sa mo ści. Po wo łać Mło -
dzie żo wą Ra dę Mia sta – uzna no, że jest za ma ły
na cisk na wy cho wa nie oby wa tel skie, mło dzież
czu je się nie słu cha na, mło dym lu dziom bra ku je
po czu cia wpły wu na dzia ła nia w mie ście i gmi -
nie. 

Funk cjo no wa nie Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta
umoż li wi ło by mło dym lu dziom ucze nie się sa -
mo rząd no ści, któ ra zda niem młod szych i star -
szych uczest ni ków de ba ty ma du ży wpływ na
bu do wa nie wspól ne go do bra. Za dbać o miej sca
spo tkań – zmo der ni zo wa nie ist nie ją cych miejsc
spo tkań (re mont Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki,
zor ga ni zo wa nie ka me ral ne go ki na), za dba nie o
„zie lo ne miej sca” (par ki, skwe ry z ław ka mi, utrzy -
ma nie po rząd ku, no we na sa dze nia), stwo rze nie
lo do wi ska. Miej sca, w któ rych mo gą spo ty kać
się lu dzie po win ny być no wo cze sne i za dba ne,
po win ny być przy ja zne i „przy cią ga ją ce”. Uzna -
no, że na le ży wy ko rzy sty wać bo gac two przy rod -
ni cze Ka szub do two rze nia miejsc spo tkań. 

Ja�kie�kwe�stie�bu�dzi�ły�kon�tro�wer�sje�i�spo�ry
po�mię�dzy�uczest�ni�ka�mi�de�ba�ty?�
Ja�kich�ar�gu�men�tów�uży�wa�no?

Ob sza rem spor nym oka -
za ła się ro la in ter ne tu w bu -
do wa niu wspól no ty. Je den
ze star szych uczest ni ków de -
ba ty twier dził, że in ter net
izo lu je lu dzi od sie bie, że za -
miast spo ty kać się, roz ma -
wiać, „sie dzą w in ter ne cie” i
bar dziej ży ją spra wa mi świa -
ta niż spo łecz no ści lo kal nej.
Zda nia po zo sta łych by ły po -
dzie lo ne. Do ro śli ar gu men -
to wa li, że to jest znak cza su,
że trud no wy obra zić so bie
funk cjo no wa nie bez ko rzy -
sta nia z in ter ne tu. 

Mło dzież ar gu men to wa -
ła, że me dia spo łecz no ścio -
we wręcz po ma ga ją two rzyć

wię zi, a więc przy czy nia ją się do bu do wa nia i
wzmac nia nia wspól no ty.

Efek ty i wnio ski z dys ku sji zo sta ły przed sta -
wio ne opi nii pu blicz nej za po śred nic twem part -
ne rów me dial nych oraz na Kon gre sie
Oby wa tel skim, któ ry od był się 28 paź dzier ni ka
2017 r. na Po li tech ni ce War szaw skiej w War sza -
wie. Tym ra zem by ła to już XII edy cja Kon gre su
Oby wa tel skie go. W tym ro ku uczest ni cy spo tka li
się pod ha słem "Part ner ska i wspól na Pol ska.
Sza cu nek - uczci wość - współ pra ca". Na kon gre -
sie za sta na wia no się, ja kie wy stę pu ją za sa dy
part ner stwa w róż nych dzie dzi nach ży cia – w
spo łe czeń stwie, go spo dar ce i pań stwie oraz jak
je prak tycz nie wdra żać. 

Wśród mów ców Kon gre su by li m.in. Alek -
san der Do ba, Krzysz tof Za nus si, Ilo na Łep kow -
ska, prof. Kry stian Jaż dżew ski, prof. An drzej
Zy ber to wicz i Edwin Ben dyk. Kon gres to tak że
kil ka na ście se sji ple nar nych, czas roz mów i pod -
su mo wa nie de bat lo kal nych. 

Pla ców kę w Bru sach re pre zen to wa ła An na
Or li kow ska, któ ra ode bra ła po dzię ko wa nie dla
Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki w Bru sach za udział
w III edy cji pro jek tu „Roz wi jaj my skrzy dła Pol ski
lo kal nej”.

Na Kongresie Obywatelskim w Warszawie
z podróżnikiem Aleksandrem Dobą.
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Ju sty na Pie kar ska

Tur niej Ga wę dzia rzy Lu do wych Ka szub i Ko cie wia
Tur niej Ga wę dzia rzy Lu do wych Ka szub i Ko cie wia jest jed nym z

naj star szych kon kur sów od by wa ją cych się na Po mo rzu. Je go
hi sto ria się ga już bo wiem 40 lat. Im pre za ta sto pi ła się z wi -

ze run kiem Wie la, sta no wi też świa dec two je go hi sto rii i
zna cze nia dla ka szub skiej kul tu ry. To tu uro dził się Hie ro -
nim Der dow ski, któ ry w epo pei o pa nu Czôrliń sczim pi -
sał:

„Druchë,�chi�że�le�nad�staw�ta�bli�ży�waszé�ùszë,
Bò�jô�wa�ma�peł�ną�ksążkã�zarô�na�łgac�mùszã”.

Rów nież z Wie lem zwią za ny był Jó zef Bru ski, tu uro dził się i
dzia łał Wi cek Ro ga la. Wszy scy trzej zo sta li pa tro na mi tur nie jo -

wych ka te go rii kon kur so wych.
W dniach 12-13 sierp nia 2017 r. w wie lew skim Do mu Kul tu ry już po raz 40. od był się Tur niej Ga -

wę dzia rzy Lu do wych Ka szub i Ko cie wia. Ju bi le uszo wi Tur nie ju to wa rzy szy ła in na waż na rocz ni ca –
60-le cie po mni ka Hie ro ni ma Der dow skie go w Wie lu. Z oka zji ob cho dów obu uro czy sto ści przy go -
to wa na zo sta ła pu bli ka cja pt. Hie ro nim Der dow ski (1852–1902) – je go twór cze ży cie, czy tel ni cy i
krze wi cie le pa mię ci, któ rej au to ra mi są prof. Jó zef Bo rzysz kow ski oraz Ta de usz Lip ski. Pierw sze go
dnia Tur nie ju mia ły miej sce kon kur so we pre zen ta cje ga węd, po któ rych ga wę dzia rze wraz z two -
rzą cą opra wę ar ty stycz ną ka pe lą ze spo łu „Ka szu by” z Wie la i Kar si na, Ju ry oraz or ga ni za to ra mi
uczest ni czy li w wie -
czor ku in te gra cyj nym.
Dru gie go dnia Tur nie -
ju, 13 sierp nia, po łą czo -
no ob cho dy ju bi le uszu
Tur nie ju z 60-le ciem
po mni ka Hie ro ni ma
Der dow skie go, pa tro -
na głów nej ka te go rii
tur nie jo wej - ga węd
nie pu bli ko wa nych.
Jak co ro ku, od pra wio -
na zo sta ła uro czy sta
msza świę ta w in ten cji
ga wę dzia rzy i Hie ro ni -
ma Der dow skie go
(pod prze wod nic twem
Pry ma sa Ar cy bi sku pa
Se nio ra Hen ry ka Mu -
szyń skie go), po któ rej ze bra ni prze ma sze ro wa li do po mni ka wie lew skie go po ety. Dal sza część uro -
czy sto ści od by ła się na sce nie przy Je zio rze Wie lew skim: naj lep si ga wę dzia rze za pre zen to wa li swo je
ga wę dy, po czym wy stą pi ły za pro szo ne ze spo ły folk lo ry stycz ne oraz fi na li ści ka szub skie go Ido la.

Msza św. dla uczestników pod przewodnictwem abp. H. Muszyńskiego (fot. UG Karsin).
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Na te go rocz ny Tur -
niej zje cha ło 17 ga -
wę dzia rzy z Ka szub,
Ko cie wia i woj. ma zo -
wiec kie go. By ło to
spo tka nie wy jąt ko we
nie tyl ko z ra cji ju bi le -
uszo we go cha rak te -
ru. Ga wę dzia rze, tak
jak przed wie lo ma la -
ty, ba wi li słu cha czy
swo imi ga wę da mi
bez mi kro fo nów i
świa tła… Nie by ło to
jed nak ce lo we –

dzień przed Tur nie jem nasz re -
gion na wie dzi ła tra gicz na w
skut kach na wał ni ca. Po mi mo
tych nie sprzy ja ją cych wa run ków,
40. Tur nir Gôde szów od był się,
zaś sa mi ga wę dzia rze do tar li do
Wie la na czas. Ju ry w skła dzie:
Ta de usz Lip ski (prze wod ni czą cy),
Fe li cja Ba ska -Bo rzysz kow ska,
Bo że na Ugow ska i Grze gorz
Schram ke po wy słu cha niu
wszyst kich ga węd w pierw szym
dniu Tur nie ju wy bra ło naj lep -
szych ga wę dzia rzy pre zen tu ją -
cych się w trzech ka te go riach.

W ka te go rii Hie ro ni ma
Der dow skie go GRAND PRIX
zdo by ła Ha li na Wre za,
I miej sce Ja nusz Prycz kow ski,
II – ex au quo Ka ro li na Kel ler
i Ed mund Le wań czyk,
zaś III – Kry sty na Ka miń ska. 

Wy róż nie nia zdo by li:
Sta ni sław Go stom czyk,
An dże li ka Ka miń ska
i To masz Goy ke.

Laureaci XL Turnieju Gawędziarzy
Ludowych Kaszub i Kociewia.

(fot. UG Karsin).

Nagrody wręczają prof. E. Wittbrodt i prof. C. Obracht-Prondzyński 
(fot. UG Karsin).

Przed pomnikiem Hieronima Derdowskiego
w  60-tą rocznicę odsłonięcia (fot. UG Karsin).
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Ju bi le uszo wy cha rak ter te go rocz ne -
go Tur nie ju skła nia do re flek sji za rów no
nad je go hi sto rią, jak i przy szło ścią…

I Tur niej Ga wę dzia rzy Lu do wych od -
był się 19 sierp nia 1978 r. z ini cja ty wy ów -
cze sne go dy rek to ra do mu kul tu ry –
Jó ze fa Brze ziń skie go. Je go or ga ni za to ra -
mi był Wo je wódz ki Ośro dek Kul tu ry w
Gdań sku oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu ry,
Spor tu i Re kre acji w Wie lu. Wzię ło w nim
udział sze ściu ga wę dzia rzy pre zen tu ją cych się w jed nej ka te go rii:  Be non Ry chert, Cze sław Da wi -
ski ba, Jan We spa, Fran ci szek Brze ziń ski,  Zdzi sław Da wi dow ski oraz Ed mund Kon ko lew ski. 

Tur nie jo wi to wa rzy szy -
ły wy stę py or kie stry OSP ze
Skar szew, ze spo łu „Wie le -
wian ki” z Wie la, wy sta wa
rzeź by Wła dy sła wa Li cy,
ma lar stwa, ha ftu oraz kier -
masz wy daw nictw WOK i
ZKP. Jak do no szą za pi ski w
ów cze snej pra sie re gio nal -
nej im pre za cie szy ła się du -
żym za in te re so wa niem, zaś
sa la wie lew skie go do mu

kul tu ry wy peł nio na by ła po brze gi.
Od pierw szych ga wę dziar skich

zma gań mi nę ło 40 lat. Mi mo lep -
szych i gor szych edy cji Tur niej na dal
trwa, zaś do Wie la co ro ku zjeż dża ją
oso by bę dą ce nie wąt pli wie eli tą ga -
wę dziar stwa. Tra dy cyj na ga wę da lu -
do wa to ga tu nek folk lo ru ust ne go,
któ ry w dzi siej szych cza sach zda je

Zdjęcia z kroniki GOKSiR w Wielu
z I Turnieju Gawędziarzy Ludowych.
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się już za ni kać - tym bar dziej istot -
ne sta je się pod trzy my wa nie tur -
nie jo wej tra dy cji.

Mo dy fi ka cje for mu ły Tur nie ju,
ja kie mia ły miej sce w cią gu 40 lat,
mia ły na ce lu po sze rze nie ob sza -
ru ja kie go do ty czył. Po cząt ko wo
pre zen to wa li się ga wę dzia rze z
Ka szub przed sta wia ją cy ga wę dy
wła sne go au tor stwa, nie pu bli ko -
wa ne. Z cza sem za pro szo no do
udzia łu ga wę dzia rzy z Ko cie wia,
do da no ka te go rię ga węd pu bli ko -
wa nych, któ rej pa tro nem zo stał

Jó zef Bru ski, oraz ka te go -
rię ga węd spo za Ka szub i
Ko cie wia imie nia Win -
cen te go Ro ga li. Zwięk -
szy ła się też licz ba
uczest ni czą cych w nim

ga wę dzia rzy: ilość uczest ni ków ga wę dziar skich zma gań
wa ha ła się od kil ku na stu osób do na wet trzy dzie stu.
Wśród nich znaj do wa ły się ta kie wy bit ne po sta ci, jak Ed -
mund Kon ko lew ski, ks. prof. Ja ro sław Ba biń ski, Ed mund
Le wań czyk, Jó zef Rosz man czy Ro man Skwiercz (uho no -
ro wa ny przez KS „Po mo ra nia” w b.r. Me da lem Sto le ma).

Siłą Turnieju niewątpliwie jest jego długoletnia
tradycja. Wiele się przez te czterdzieści lat zmieniło –
Turniej rozwinął się z jednej kategorii do trzech, zmieniali
się organizatorzy, gawędziarze. Jednak mimo zmian –
Turniej trwa. Jest to z całą pewnością impreza niszowa,
niekomercyjna, mająca na celu utrwalić wielką sztukę
ludowego gawędziarstwa, która wyrasta z ludzkich
potrzeb – komunikacji i przebywania razem. Gawędziarze, w dobie komputerów i smartfonów,
pokazują także jak ważne jest to, by umieć słuchać siebie nawzajem.

Zdjęcie z kroniki GOKSiR 
w Wielu z I Turnieju

Gawędziarzy Ludowych.

Edmund Lewańczyk - konferansjer.

p. Edmund Konkolewski, obok Stefania
Buda, za nią Cecylia Słapek - zdjęcie z I TGL.
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Lista nagrodzonych
1978 r.
Nagrody nie przyznano.
1979 r.
Nagroda główna - Zdzisław Dawidowski
1980 r.
Nagrody nie przyznano.
1982 r.
Nagroda główna
- Józef Roszman oraz Franciszek Wegner
1983 r.
Nagroda główna - Józef Roszman
1984 r.
I nagroda w kategorii H. Derdowskiego
- Roman Skwiercz

I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Józef Roszman
1985 r.
I nagroda w kategorii H. Derdowskiego
- Józef Roszman
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Roman Skwiercz
1986 r.
I nagroda w kategorii H. Derdowskiego
- Józef Roszman
1987 r.
Nagroda główna w kategorii H. Derdowskiego
- Roman Skwiercz
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- nie przyznano
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Stanisław Chowaniec
1988 r.
Nagroda główna - nie przyznano
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Roman Skwiercz
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Stanisław Chowaniec
1989 r.
Nagroda główna - Roman Skwiercz
Nagroda główna w kategorii J. Bruskiego 
- Józef Roszman
Nagroda główna w kategorii W. Rogali 
- Jan Jędrol
1990 r.
Nagroda główna - Henryk Hewelt
Nagroda główna w kategorii J. Bruskiego

- Roman Skwiercz
Nagroda główna w kategorii W. Rogali
- Stanisław Chowaniec
1991 r.
Nagroda główna - Franciszek Wegner
Nagroda główna w kategorii J. Bruskiego
- nie przyznano
Nagroda główna w kategorii W. Rogali
- Kazimierz Maurer
1992 r.
Nagroda główna - Roman Skwiercz
Nagroda główna w kategorii J. Bruskiego
- Roman Skwiercz
Nagroda główna w kategorii W. Rogali
- Stanisław Chowaniec
1993 r.
Nagroda główna - Józef Roszman
Nagroda główna w kategorii J. Bruskiego
- Józef Roszman
Nagroda główna w kategorii W. Rogali 
- Celina Słapek
1994 r.
Nagroda główna - Edmund Lewańczyk
Nagroda główna w kategorii J. Bruskiego
- nie przyznano
Nagroda główna w kategorii W. Rogali
- nie przyznano
1996 r.
Nagroda główna - Marta Wrycza
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Piotr Lewicki
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Jerzy Sprutta
1997 r.
Nagroda główna - Jarosław Babiński
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Marta Wrycza oraz Edmund Lewańczyk
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Celina Słapek
1998 r.
Nagroda główna - Edmund Lewańczyk
I nagroda w kategorii J. Bruskiego - Halina
Wreza oraz Alfons Połom
I nagroda w kategorii W. Rogali- Stefania Buda
1999 r.
Nagroda główna - Edmund Konkolewski
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
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- Teresa Lepak
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Stefania Buda
2000 r.
Nagroda główna - Alfons Połom
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Roman Skwiercz
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Cecylia Słapek
2001 r.
Nagroda główna - Jarosław Babiński
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Marian Finster
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Stefania Buda
2002 r.
Nagroda główna - Roman Skwiercz
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Marian Finster
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Emilia Lasek
2003 r.
Nagroda główna - Halina Wreza
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Marian Finster
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Stefania Buda
2004 r.
Nagroda główna - Daria Wrycza
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Marta Kurzak
I nagroda w kategorii W. Rogali - nie przyznano
2005 r.
Nagroda główna - Edmund Lewańczyk
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Karolina Serkowska
I nagroda w kategorii W. Rogali- nie przyznano
2006 r.
Nagroda główna - Edmund Konkolewski
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Anna Gliszczyńska
I nagroda w kategorii W. Rogali- Stefania Buda
2007 r.
Nagroda główna - Halina Wreza
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Anna Gliszczyńska
I nagroda w kategorii W. Rogali - Cecylia Słapek

2008 r.
Nagroda główna - Anna Gliszczyńska
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Genowefa Czech
I nagroda w kategorii W. Rogali - nie przyznano
2009 r.
Nagroda główna - Tomasz Goyke
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Dominik Czech
I nagroda w kategorii W. Rogali - Stefania Buda
2010 r.
Nagroda główna - Eugenia Laska
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Genowefa Czech
I nagroda w kategorii W. Rogali - Zofia Wydro
2011 r.
Nagroda główna - Edmund Lewańczyk
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Genowefa Czech
I nagroda w kategorii W. Rogali - nie przyznano
2012 r.
Nagroda główna - Genowefa Czech
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Janusz Pryczkowski
I nagroda w kategorii W. Rogali - Stefania Buda
2013 r.
Nagroda główna - Stanisław Gostomczyk
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Janusz Pryczkowski
I nagroda w kategorii W. Rogali
- Witold Kuczyński
2014 r.
Nagroda główna - Janusz Pryczkowski
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Stanisław Gostomczyk
I nagroda w kategorii W. Rogali - nie przyznano
2015 r.
Nagroda główna - Józef Roszman
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Genowefa Czech
I nagroda w kategorii W. Rogali - Stefania Buda
2016 r.
Nagroda główna - Karolina Keller
I nagroda w kategorii J. Bruskiego
- Anna Gliszczyńska

I nagroda w kategorii W. Rogali - nie przyznano
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An na Or li kow ska
Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki im. Ja na Kar now skie go w Bru sach

Je stem z Ka szub, więc czy tam 
Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki w Bru sach pod ję ło się nie co dzien ne go wy zwa nia – or ga ni za cji kam -

pa nii spo łecz nej w gmi nie Bru sy ma ją cej na ce lu pro mo wa nie re gio nal nej li te ra tu ry ka szub skiej. Po -
przez re ali za cję pro jek tu „Je stem z Ka szub, więc czy tam” za mie rza li śmy za ra zić lo kal ne
spo łe czeń stwo do częst sze go się ga nia po książ kę, do od wie dza nia bi blio te ki – po pro stu do ak tyw -
ne go czy ta nia od naj młod szych lat.
Na re ali za cję pro jek tu otrzy ma li śmy do fi nan so wa nie z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go z pro gra mu „Pro mo cja Czy tel nic twa”. Pro jekt za kła dał re ali za cję wie lu dzia łań, któ re uda ło
nam się prze pro wa dzić w prze cią gu pół ro ku. A by ły to na stę pu ją ce za da nia: BBB – Bru sy Bez Ba -
rier; ABCD Ale Bru sy Czy ta ją Dzie ciom!; Roz wi ja nie przez czy ta nie; NIC, czy li Noc ne Igrasz ki Czy tel -
ni cze; Ka szu bi bo ga ty na ród! spo tka nia au tor skie pro mu ją ce li te ra tu rę ka szub ską; Bru scros sing, czy li
hap pe ning czy tel ni czy oraz ze sta wy ma łe go Ka szu ba „Je stem z Ka szub” dla każ dej bi blio te ki pu -
blicz nej i szkol nej w gmi nie Bru sy.

Za da nie „BBB – Bru sy Bez Ba rier” po le ga ło na włą cze niu osób nie peł no spraw nych, szcze gól -
nie uczest ni ków Warsz ta tu Te ra pii Za ję cio wej w Bru sach do ak tyw ne go czy ta nia. Uczest ni cy WTZ
by li z wi zy tą we wszyst kich przed szko lach w gmi nie Bru sy. Ich za da niem by ło czy ta nie przed szko -
la kom ksią żek w ję zy ku ka szub skim oraz ba jek i opo wia dań. Przez to za da nie uda ło się zwięk szyć
in te gra cję osób nie peł no spraw nych. Uczest ni cy WTZ za pra sza li pla ców ki przed szkol ne do swo jej
pla ców ki, aby po ka zać swo ją pra cę i za chę cić do współ pra cy w róż nych dzie dzi nach pra cy warsz ta -
to wej zwią za nych z kre atyw no ścią. Łącz nie w tym za da niu wzię ło udział 304 dzie ci.

Po przez prze pro wa dze nie za da nia „ABCD – Ale Bru sy Czy ta ją Dzie ciom!” uda ło nam się za an -
ga żo wać oso by do ro słe re pre zen tu ją ce róż ne or ga ni za cje dzia ła ją ce w gmi nie Bru sy do ak tyw ne -
go czy ta nia dzie ciom w przed szko lach w mie ście i na wsiach. W to za da nie za an ga żo wa no soł ty sów,
człon ki nie Ko ła Go spo dyń Wiej skich, stra ża ka z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Le śnie, rad nych gmin -
nych i po wia to wych, któ rzy czy ta li dzie ciom w fi liach bi blio tecz nych baj ki i opo wia da nia. Do dat ko -

Uczniowie Kaszubskiego LO i uczestnicy WTZ w projekcie BBB.
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wo w to za da nie oraz w za da nie „BBB” za an ga żo wa ła się mło dzież z Ka szub skie go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go, któ ra spe cjal nie na po trze by pro jek tu przy go to wa ła dub bing pod film ani mo wa ny z
Ku bu siem Pu chat kiem „Co ma się zna leźć nie zgi nie”. Gło sów uży czy ła sze ścio oso bo wa gru pa. Pu -
chat ko wi – Aga ta We ra, Pro siacz ko wi – Be ata Cheł mow ska, Ty gry sko wi – Mi le na Tu rzyn ska, Kró li -
ko wi – Wik to ria Szcze pań ska i Gof fe ro wi – Da mian Paź dzier niok. Mon ta żem słow no – mu zycz nym
i ob słu gą tech nicz ną za jął się Pa tryk Ha mer ski. Dla mło dzie ży z KLO był to de biut, po nie waż po raz
pierw szy pod ję li się ta kie go za da nia i to z bar dzo do brym skut kiem. Tym za da niem ob ję to łącz nie
260 dzie ci.

Prze pro wa dze nie ko lej ne go dzia ła nia „Ka szu bi bo ga ty na ród!" po le ga ło na zor ga ni zo wa niu
czte rech spo tkań z au to ra mi ka szub skich no wo ści wy daw ni czych dla dzie ci. Zor ga ni zo wa no czte -
ry spo tka nia au tor skie po łą czo ne z warsz ta ta mi li te rac ki mi. Pierw sze spo tka nie od by ło się w mar -
cu i by ło du żym wy zwa niem dla au to ra To ma sza Fop ke, po nie waż na spo tka nie zgło si ło się 200
dzie ci. Au tor opo wia dał dzie ciom o książ ce „Czy mu cha ma ję zyk?" (Czë mu cha mô jāzëk?). W ko lej -
nych mie sią cach zor ga ni zo wa no spo tka nie z Ja nu szem Ma mel skim i je go książ ką „Mack”; z Bo że ną
Ugow ską tłu macz ką książ ki „Ola i pa ra sol” na ję zyk ka szub ski oraz z au tor ką Da nu tą Sta nu le wicz i
Jo an ną Koź lar ską ilu stra tor ką książ ki „Bal bi na z IVB”. Ze spo tkań au tor skich nie tyl ko za do wo lo ne
by ły dzie ci, ale rów nież na uczy cie le ję zy ka ka szub skie go, któ rym bra ko wa ło ta kich wy da rzeń w Bru -
sach. We wszyst kich czte rech spo tka niach uczest ni czy ło 380 dzie ci z gmi ny Bru sy.

Z ko lei warsz ta ty li te rac kie "Roz wi ja nie przez czy ta nie" mia ły na ce lu przy bli że nie dzie ciom
wie dzy nt. róż ne go ro dza ju form ksią żek. W Bru sach zor ga ni zo wa no 10 warsz ta tów, na któ rych 270
naj młod szych miesz kań ców Gmi ny Bru sy do wia dy wa ło się, ja kie są ro dza je książ ki. Pod czas warsz -

ta tów pre zen to wa ne by ły książ ki do sto so wa ne do wie ku dziec ka oraz je go moż li wo ści per cep cyj -
nych i ma nu al nych. Dzie ciom za pre zen to wa no mię dzy in ny mi książ ki: do ty ko we, ob raz ko we,
mul ti sen so rycz ne, au dio bo oki, e -bo oki, „książ ki za baw ki”, książ ki w for mie ka mi shi bai, książ ki wzbo -
ga co ne o ru cho me ele men ty, książ ki ma lo wan ki, czy 3D. Dzie ci mia ły tak że oka zję wy słu chać książ -
ki z se rii Czy taj i słu chaj. Kli ni ka dla plu sza ków pt. „Do sia jest cho ra” w po sta ci au dio bo oka, któ rej

Spotkanie autorskie Tomasza Fopke w CKiB.
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od słu cha nie po bu dzi ło znacz nie by strość i pa mięć ma lu chów. Warsz ta ty spo tka ły się z wiel kim za -
in te re so wa niem przed szko la nek i dzie ci.

Po przez re ali za cję ko lej ne go dzia ła nia NIC, czy li Noc ne Igrasz ki Czy tel ni cze pla no wa li śmy za -
in te re so wać dzie ci czy ta niem. Spo tka nie w bi blio te ce od by ło się w so bo tę 3 czerw ca i by ło nie tyl -
ko czę ścią pro jek tu Je stem z Ka szub, więc czy tam, lecz rów nież bi blio te ka włą czy ła się w III edy cję
ak cji NOC BI BLIO TEK. Spo tka nie dla naj młod szych uatrak cyj nio ne by ło wie lo ma nie spo dzian ka mi.
Jed ną z nich to wy jazd au to ka rem do Eks pe ry men ta rium w Choj ni cach, gdzie ma li uczest ni czy mie li
moż li wość ak tyw ne go uczest nic twa w uni kal nej wy sta wie, opo wia da ją cej o na szym re gio nie. Dzie -
ci prze cho dzi ły przez trzy na ście in te rak tyw nych sta no wisk, gdzie do świad cza ły fa scy na cji z lo kal -
ną przy ro dą. Ko lej nym punk tem wy jaz du by ło zwie dza nie mia sta za koń czo ne wi zy tą w Miej skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej w Choj ni cach. Tam Pa ni dy rek tor opro wa dza ła ma łych czy tel ni ków po wszyst -
kich dzia łach pla ców ki. Od wie dzi ny spra wi ły dzie ciom du żo ra do ści, po nie waż bi blio te ka zo sta ła
przy go to wa na do noc nych od wie dzin choj nic kich czy tel ni ków. Wy strój wpra wił dzie ci w za chwyt
po nie waż ma ga zy ny by ły peł ne pa ją ków, du chów i in nych stwo rów. Każ dy dział przy stro jo ny był w
in ną sce no gra fię. Dział dzie cię cy za mie nił się w ko smos – czy li do mi no wa ła ra kie ta i in ne ko smicz -
ne nie spo dzian ki. Dział na uko wy za ofe ro wał czy tel ni kom spo tka nie z gwiaz da mi spor tu. Atrak cje
w Choj ni cach nie za koń czy ły so bot nie go spo tka nia. Po po wro cie do bi blio te ki w Bru sach bi blio te -
kar ki czy ta ły książ ki, dzie ci uczest ni czy ły w za ba wach, spor to wych roz gryw kach z książ ką i in nych
za da niach pro mu ją cych czy ta nie od naj młod szych lat.

Naj bar dziej in te gru ją cym dzia ła niem z ca łe go pro jek tu był Bru scros sing czy li hap pe ning czy -
tel ni czy. Dzię ki te mu dzia ła niu miesz kań cy do wie dzie li się o ogól no pol skiej ak cji BO OK CROS SING
i ja ki jest jej cel. Dzia ła nie to za an ga żo wa ło wszyst kie przed szko la i szko ły z Gmi ny Bru sy. Każ da
szko ła otrzy ma ła ze staw ma te ria łów pa pier ni czych na przy go to wa nie do wol nej pre zen ta cji książ ki
oraz trans pa ren tu z ha słem pro mu ją cym książ kę i czy tel nic two. Ak cja tak zmo bi li zo wa ła ro dzi ców,

że w barw nym ko ro wo dzie uli ca mi Brus wzię ło udział po nad ty siąc osób dzie ci i do ro słych. Udział
w tym wy da rze niu prze rósł wszel kie ocze ki wa nia or ga ni za to rów. Przed szko la ki z ro dzi ca mi i opie -
ku na mi przy go to wa ły ta kie baj ki i opo wia da nia jak: Rzep ka, Kop ciu szek, Kró lew na Śnież ka i 7 kra -

Bruscrossing czyli happening czytelniczy od przedszkolaka do licealisty.
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sno lud ków, Wilk i 7 koź lą tek, Smer fy, Mysz kę Mi ki i przy ja cie le oraz Pszczół kę Ma ję. Ucznio wie z
szkół pod sta wo wych przy go to wa li pre zen ta cje Pięk nej i Be stii, W 80 dni do oko ła świa ta, O 12 mie -
sią cach, Ali cję z Kra iny Cza rów. Na to miast mło dzież z szkół po nad gim na zjal nych przy go to wa ła „Sta -

„Życie i przygody Remusa” Majkowskiego prezentują uczniowie KLO.

Gimnazjum w Brusach przedstawiło „Starą Baśń” Kraszewskiego.
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rą Baśń”, „Ka mie nie na sza niec”. Wśród przy go to wa nych pre zen ta cji nie za bra kło bo ha te rów z ka -
szub skich ksią żek, a mia no wi cie kil ka grup przy go to wa ło „Ży cie i przy go dy Re mu sa”.

W projekcie nie zabrakło konkursu wiedzy o regionie pn. „Jestem z Kaszub znam swoją Małą
Ojczyznę", w którym wzięła udział młodzież w liczbie 66 osób, łącznie 22 drużyny rywalizowały o
to, kto posiada największą wiedzę na temat historii naszego regionu.

Cały projekt był działaniem pilotażowym i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem lokalnego
środowiska. Najciekawszym działaniem okazały się zestawy małego Kaszuba „Jestem z Kaszub”.
Zaadresowane ono było do rodziców i dzieci w wieku do 6 lat.

Każdy zestaw zawierał:
a) książkę „Magiczny świat Kaszub czyli, co kaszubskie dzieci wiedzieć powinny" Marka

Milera z ilustracjami Witolda Bobrowskiego,
b) parę lalek w stroju kaszubskim oraz
c) książeczkę do kolorowania "Poznaję Kaszuby".

30 takich zestawów zostało przekazanych do biblioteki publicznej i jej trzech filii bibliotecznych
oraz do wszystkich bibliotek szkolnych w gminie Brusy. Ponadto po jednym zestawie otrzymały
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz biblioteka powiatowa Wszechnica
Chojnicka w Chojnicach. Jeden zestaw trafił także do rąk osób niepełnosprawnych - uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach. Dodatkowymi atrakcjami podczas realizacji projektu był
Kiermasz książek znalezionych.

Działania Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach promują nie tylko naszą placówkę, ale w dużym
stopniu przyczyniają się do promocji naszej Małej Ojczyzny.

Czy warto?
Patrząc na dzieci, które wzięły udział w poszczególnych działaniach projektu, na wielkie

zaangażowanie i aktywne włączenie się do Bruscrossingu rodziców – z całą pewnością warto!
Przebywanie razem z własnymi dziećmi podczas spotkań, udział w barwnym korowodzie na ulicach,
duma rozpierająca rodziców, walczących o jak najlepsze miejsce w rankingu startujących placówek,
bycie z własnym dzieckiem – tego nie da się kupić! To trzeba przeżyć. Właśnie dla takich chwil warto
pracować i realizować takie działania.

An na Or li kow ska, dy rek tor CKiB

Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki w Bru sach bę dzie jak no we 
Du że zmia ny mo der ni za cyj ne za po nad 2 mln zł cze ka ją bru skie Cen trum Kul tu ry i Bi blio te -

ki. No wy wi ze ru nek i od re mon to wa ne wnę trza ma zy skać bru ska pla ców ka po pla no wa nym re -
mon cie. Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki po zy ska ło 2 mln zł,
któ re zo sta ną prze zna czo ne na re mont i mo der ni za cję,
a przede wszyst kim po zwo lą na roz bu do wę pla ców ki.

Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki otrzy ma ło do fi nan so wa nie w
wy so ko ści 2 mi lio nów zło tych. Pie nią dze zo sta ły po zy ska -
ne z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go z Na -
ro do we go Pro gra mu Roz wo ju Czy tel nic twa, Prio ry tet 2
„In fra struk tu ra Bi blio tek 2016–2020” w pro jek cie „Prze bu -
do wa i roz bu do wa bu dyn ku Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki im.
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Ja na Kar now skie go w Bru sach”. Z po nad 200 wnio sków zło żo nych do Mi ni ster stwa tyl ko 20 bi blio -
tek otrzy ma ło wspar cie fi nan so we, a tyl ko 3 bi blio te ki mak sy mal ne do fi nan so wa nie w wy so ko ści 2
mln zł, w tym pla ców ka w Bru sach. Mi ni ster stwo prze zna czy ło tyl ko 8 mln, więc uzy ska nie do fi nan -
so wa nia by ło nie ma łym wy zwa niem. Pie nią dze zo sta ną prze zna czo ne na re mont pla ców ki. Dzię ki
mo der ni za cji w Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki na par te rze zo sta ną od re mon to wa ne po miesz cze nia,
ścia ny po miesz czeń, w któ rych prze pro wa dza ne są za ję cia mu zycz ne zo sta ną wy ci szo ne, zwięk szy
się po wierzch nia ma ga zy no wa i ca ły bu dy nek zo sta nie do sto so wa ny do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych i star szych. W wy re mon to wa nym obiek cie bę dzie za mon to wa na win da, pod jazd dla
osób nie peł no spraw nych na ze wnątrz bu dyn ku, a za sce ną bę dzie za mon to wa ny pod no śnik do

wóz ków in wa lidz kich.
Po nad to na pię trze po -
miesz cze nia bi blio -
tecz ne bę dą złą czo ne
w jed no du że po miesz -
cze nie, w któ rym bę -
dzie się mie ści ła
czy tel nia głów na z wy -
po ży czal nią, ka wia ren -
ka li te rac ka i sa la
kom pu te ro wa. W tym
po miesz cze niu bę dzie
wy od ręb nio na stre fa
dla dzie ci i mło dzie ży,
za ple cze so cjal ne oraz
bę dą mie ścić się to a le -

ty, któ rych do tej po ry
nie by ło. Obok bi blio te -
ki, jak do tej po ry bę dzie
mie ści ła się świe tli ca.
Obok sa li wi do wi sko -
wej, tzw. ga le ria po
re mon cie bę dzie po sia -
da ła dwie kon dy gna cje i
bę dą w niej ko lej ne po -
miesz cze nia użyt ko we.
Do dat ko wym roz wią za -
niem w „ga le rii” bę dzie
aneks ku chen ny, tak
bar dzo po trzeb ny przy
or ga ni za cji róż nych wy -
da rzeń kul tu ral nych.

Pra ce re mon to wo -bu dow la ne w bu dyn ku przy ul. Dwor co wej roz pocz ną się w po ło wie 2018 ro ku
i po trwa ją do koń ca 2019 ro ku.

Wygląd CKiB w 2017 r. Będzie można porównać w 2019 r.
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Zbi gniew Gier szew ski

Dy my nad Bru sa mi,
czy li bru ski pro blem eko lo gicz ny trwa

Eko lo gia w 2017 ro ku za spra wą ta kich zja wisk jak smog w Kra ko wie czy gra da cja kor ni ka w
Pusz czy Bia ło wie skiej sta ła się zno wu tren dy. Przed la ty tyl ko kon flikt o bu do wę dro gi przez do li nę
Ro spu dy wy wo łał w me diach emo cje wy cho dzą ce po za gro no spe cja li stów i spo łecz no ści bez po -
śred nio za in te re so wa nych.

Pro blem re al ny, nie tyl ko me dial ny
We współ cze snych me diach już za uwa ża się to, co by ło na ty le oczy wi ste, że umy ka ło kie dyś

opi nii spo łecz nej. Pro blem był od lat, dzie się cio le ci, ale go ta kim nikt nie wi dział. A jak był wi docz -
ny, to czę sto był in ter pre to wa ny ja ko suk ces. W la tach 70-tych dy mią ce ko mi ny ślą skich fa bryk świad -
czy ły o po tę dze eko no micz nej państw roz wi ja ją cych so cja li stycz ny sys tem go spo dar ki. I tyl ko jej
skraj na nie efek tyw ność spra wi ła, że i tak du żo go rzej by ło na ka pi ta li stycz nym Za cho dzie w tam -
tych cza sach.

Ma my we współ cze snych me diach dwa rów no le głe, ale prze ciw staw ne nar ra cje. Jed na gło si
wyż szość eko lo gii nad eko no mią, a dru ga wprost od wrot nie. Żad na nie przy zna je się do te go bez -
po śred nio. Wszyst kim cho dzi o ochro nę przy ro dy, ni ko mu o szko dze nie czło wie ko wi w wy ko rzy -
sty wa niu tej że. Po wszech ny po gląd w me diach, na pierw szy rzut oka, jest w za sa dzie je den: być za
a na wet prze ciw…

Smog i w ogó le za nie czysz cze nie po wie trza po win no być te ma tem za wsze waż nym w me diach,
bo oby wa tel po wi nien wie dzieć, czym od dy cha, tak sa mo, jak do wia du je się, co bę dzie jadł, ku pu -
jąc w skle pie pro dukt spo żyw czy, na któ re go opa ko wa niu drob nym drucz kiem wy szcze gól nio ny
jest skład che micz ny i ka lo rycz ność. Ja kość po wie trza, któ rym od dy cha my w mia stach po win na być
dla od po wied nich władz ta kim sa mym pro ble mem, jak ja kość wo dy w wo do cią gach i prze jezd ność
dróg w cza sie śnie ży cy. Nie któ re du że mia sta pod ję ły pro blem, po ja wił się sta ły mo ni to ring ja ko ści

po wie trza, kon tro lo wa ne są miej sca uwal nia nia
za nie czysz czeń do at mos fe ry, bo to w dzień wi -
dać, a na wet wpro wa dza się lo kal ne pra wa do ty -
czą ce te go, jak i czym moż na ogrze wać swo je
do mo stwa.Niestety rejon południowo-wschodni
województwa pomorskiego i praktycznie całe
Bory Tucholskie pozbawione są stanowisk
pomiarowych jakości powietrza. Nie mają ich
największe miasta regionu: Chojnice, Człuchów i
Bytów, a także mniejsze ośrodki jak Czersk i Brusy,
gdzie byłoby co mierzyć. Na podstawie wyników
z Kościerzyny, Szczecinka i Słupska nie da się
wyznaczyć stanu zanieczyszczenia atmosfery w
takich Brusach. Na razie musi nam wystarczyć
jakościowa ocena zmysłów wzroku i węchu oraz
subiektywne odczucie duszności na spacerze czy

treningach biegowych. Aktualne dane pomiarowe stężeń różnych zanieczyszczeń gazowych i
pyłowych można znaleźć na mapach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem:
powietrze.gios.gov.pl

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
w centrum Bydgoszczy, 18 lutego 2014.
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Po wie trze to me dium naj szyb sze i naj bar dziej wszech stron ne w prze no sze niu za nie czysz czeń
od źró dła ich wy twa rza nia do or ga ni zmu czło wie ka, a jed no cze śnie jest to no śnik za nie czysz czeń,
któ ry naj trud niej pod dać pro ce so wi oczysz cza nia. Już ła twiej by ło by fil tro wać wo dę prze pły wa ją -
cą w Nie chwasz czy. Dym po opusz cze niu ko mi na pod da ny jest tyl ko si le wia tru. Go rzej, gdy aku rat
nie wie je. Już wszy scy po sierp nio wej na wał ni cy, po win ni śmy się bać bez wietrz nej po go dy w zi mo -
we, mroź ne dni.
Za nie czysz cze nia po wie trza dzie li my na na tu ral ne i an tro po ge nicz ne. Na tu ral ne to za pa chy roz sie -
wa ne przez kwia ty, wy bu chy wul ka nów itp., a sztucz ne to np. odór per fum i dez odo ran tów oraz
wy zie wy pa le nisk wszel kie go ro dza ju, od gril la po czy na jąc, a na sil ni kach sa mo cho do wym koń cząc.
Nie ży je my w cie niu wul ka nu, tyl ko w cie niu ko mi nów.

Bru ski pro blem eko lo gicz ny
Bru sy, pię cio ty sięcz ne mia stecz ko, po win no cie szyć się czy stym po wie trzem. Praw da jest jed -

nak in na. Na wet bez spe cja li stycz nej apa ra tu ry po mia ro wej i ba dań na uko wych, a tyl ko opie ra jąc
się na bez po śred nim do świad cze niu zmy słów wę chu i wzro ku, moż na stwier dzić, że pro blem za -
dy mie nia da le ko od bie ga od nor my. Zwłasz cza w zi mo we, mroź ne i bez wietrz ne po ran ki czuć i wi -

dać za le ga ją ce „męt ne”
po wie trze nie tyl ko nad mia -
stem, ale tak że we wnątrz za bu -
do wy. Moż na do słow nie mó wić
o smo gu, tym zja wi sku kli ma -
tycz no - eko lo gicz nym, któ re za -
zwy czaj ko ja rzy się z wiel ki mi
uprze my sło wio ny mi mia sta mi,
me tro po lia mi. Tam jed nak pró -
bu je się ra to wać po wie trze za -
stę pu jąc lo kal ne źró dła emi sji
spa lin ener ge ty ką pro fe sjo nal ną
wy po sa żo ną w wy so kie ko mi ny
i no wo cze sne fil try. Tu na emi sję
spa lin z do mo wych pa le nisk nie
ma żad nych eg ze kwo wal nych

norm, a gdy by ta kie by ły to sku tecz ność kon tro li przy ty sią cach punk tów emi sji jest nie re al na na -
wet w przy pad ku ist nie nia od po wied nich służb kon tro l nych.

W sa mych Bru sach moż na sza cun ko wo oce nić pro blem eko lo gicz ny na bli sko 1000 „dy mów” i za -
nie czysz cza nie tyl ko ten, kto spa la śmie ci, ale też każ dy, kto spa la drew no i wę giel. Ska la szko dli -
wo ści jest in na, ale nie uni ka się go uży wa jąc „czy stych” pa liw. Pro blem bar dziej le ży w dy na mi ce
pro ce su emi sji i kon fi gu ra cji po wierzch ni.

Kon cen tra cji za nie czysz czeń sprzy ja bez wietrz na po go da i in wer sja tem pe ra tur, któ ra sta bi li zu -
je ruch mas po wie trza nad Bru sa mi, a do te go mgła, któ ra ku mu lu je za nie czysz cze nia i sa ma wy -
twa rza się czę ściej w miej scach bar dziej za py lo nych (pył jest istot nym czyn ni kiem kon den sa cji pa ry
wod nej). In wer sja tem pe ra tur to od wró ce nie nor mal ne go roz kła du tem pe ra tur, któ ra w tro pos fe -
rze ob ni ża się z wy so ko ścią. Wy chło dze nie grun tu w mroź ne no ce mo że od wró cić tę ten den cję.
Wte dy wy żej za le ga po wie trze mniej wy chło dzo ne, cie plej sze, a ja ko lżej sze nie bę dzie „chcia ło”
opa dać w dół, a chłod ne przy grun cie nie bę dzie w sta nie się unieść. Ta ka sta bi li za cja at mos fe ry po -
wo du je jed no cze śnie za le ga nie ni sko za nie czysz czeń, któ re grzę zną w niż szych war stwach po wie -

Nad dachami Brus w mroźny poranek, luty 2017.
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trza i nie chcą się roz pro szyć. Cha rak te ry stycz -
ny kształt dy mu z ko mi nów jest ozna ką ta kiej

in wer sji (patrz okład ka s. IV).
Ni ska i gę sta za bu do wa, geo me tria pła skich
da chów sprzy ja ją kon cen tra cji dy mów z do -
mo wych pa le nisk, utrud nia ją ich roz pra sza nie.
Do te go do cho dzi po ło że nie Brus w niec ce, na
prze cięt nej wy so ko ści 144-150 m n.p.m., kie dy oko licz ne wznie sie nia w każ dym kie run ku wzno szą
się na kil ka -kil ka na ście me trów (Kar pa ty 164, w stro nę Ko so bud 163, oko li ce Czar no wa 164, Gac nik
156-157, Ja glie 159 m n.p.m.).
Sa mi sie bie za tru wa my! Tyl ko czy na wła sne ży cze nie czy też z nie świa do mo ści? Dym to układ
ko lo idal ny, w któ rym ośrod kiem roz pra sza ją cym jest gaz, a cząst ki ko lo idal ne to ma te ria sta ła (krót -
ko: za wie si na py łu w po wie trzu). Jest efek tem spa la nia nie cał ko wi te go. Dym jest, obok mgły, jed ną
z po sta ci ae ro zo lu, a ra zem z mgłą two rzy zja wi sko po go do we zwa ne smo giem.

Tak wygląda niebo w czasie bezwietrznej pogody, gdy
panuje inwersja temperatur.

Spa la nie róż ne go ro dza ju ma te ria łów w pa -
le ni skach do mo wych od by wa się za zwy czaj w
ni skich tem pe ra tu rach (200 –500°C). Pro ce so wi
te mu to wa rzy szy emi sja szcze gól nie du żej ilo ści
róż no rod nych za nie czysz czeń do at mos fe ry:

 pył (su chy),
 związ ki or ga nicz ne (wę glo wo do ry i ich 

po chod ne),
 tle nek wę gla (CO),
 nie orga nicz ne związ ki chlo ru (HCl),
 nie orga nicz ne związ ki flu oru (HF),
 tlen ki azo tu (NOx),
 dwu tle nek siar ki (SO2),
 me ta le cięż kie (kadm, rtęć, ty tan, ar sen,

ko balt, ni kiel, se len, ołów, chrom).
W od nie sie niu do za nie czysz czeń emi to wa -

nych przez do mo we ko mi ny szcze gól ne za gro -
że nie dla śro do wi ska i zdro wia lu dzi nio są tlen ki
azo tu (głów nie NO i NO2), dwu tle nek siar ki

(SO2), tle nek wę gla (CO), a tak że drob ny pył za -
wie ra ją cy związ ki me ta li cięż kich (zwłasz cza tok -
sycz ne go oło wiu i kad mu).
Smog kwa śny ty pu lon dyń skie go (siar ko wy) wy -
twa rza się na ba zie du żej emi sji SO2 (ze spa la nia
pa liw za siar czo nych) w wa run kach na sy ce nia
po wie trza przez wo dę. Znacz na jest tak że kon -
cen tra cja sa dzy i tlen ku wę gla. Do cho dzi wte dy
do utle nia nia SO2 w kro plach mgły w ae ro zol
kwa su siar ko we go, przy czym ziar na py łów i so -
le me ta li peł nią funk cję ka ta li za to rów. Smog
kwa śny wy stę pu je w du żych mia stach w kli ma -
cie stre fy umiar ko wa nej, zwy kle ra no przy du -
żym na sło necz nie niu. Po wo du je uszko dze nie
dróg od de cho wych i za bu rze nia ukła du krą że -
nia. Upo śle dza fo to syn te zę u ro ślin i nisz czy apa -
ra ty szpar ko we.
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Jak po wie trze „do star cza” nam
za nie czysz cze nia?
Za nie czysz cze nie po wie trza wy wo łu je okre ślo -
ne skut ki zdro wot ne w or ga ni zmie czło wie ka
dwo ma pod sta wo wy mi spo so ba mi:
1. bez po śred nie od dzia ły wa nie sub stan cji

szko dli wych przede wszyst kim na układ
od de cho wy, ale tak że po przez skó rę na ca ły
or ga nizm,

2. po śred nie od dzia ły wa nie sub stan cji 
szko dli wych, któ re z po wie trza  róż ny mi 
dro ga mi do sta ją się do żyw no ści, 
a na stęp nie do or ga ni zmu czło wie ka 
po nie waż:

a) po ten cjal ne or ga ni zmy bę dą ce źró dłem 
po kar mu chło ną sub stan cje szko dli we z 
at mos fe ry,

b) za nie czysz cze nia z po wie trza prze cho dzą do
wo dy za war tej w at mos fe rze i w zbior ni kach
wod nych, a stąd do or ga ni zmów wod nych, 
któ re spo ży wa czło wiek,

c) za nie czysz cze nia at mos fe rycz ne po wo du ją 
ska że nie gle by, w któ rej roz wi ja ją się 
or ga ni zmy spo ży wa ne przez czło wie ka,

d) środ ki spo żyw cze mo gą ab sor bo wać 
szko dli we sub stan cje z po wie trza
w pro ce sie prze cho wy wa nia i prze twa rza nia.

Je że li do da my do te go ob ra zu za ni ka ją cą w
Bru sach i oko li cy z ro ku na rok zie leń wy so ką
(wy cin ki przy mo der ni za cji dróg i bu do wie ście -
żek ro we ro wych, ostat nia na wał ni ca), któ ra w
spo rym stop niu fil tru je i wchła nia za nie czysz cze -
nia ga zo we i py ło we, roz bu do wu ją ce się osie dla
dom ków jed no ro dzin nych (ma łe dział ki bu dow -
la ne bez miej sca na ogro dy) i na ra sta ją cy sys te -
ma tycz nie ruch sa mo cho do wy (tran zy to wa uli ca
Gdań ska, gdzie na świa tłach sa mo cho dy cze ka -
ją ce w ko lej ce nie prze sta ją wy dzie lać spa lin), to
per spek ty wy eko lo gicz ne nie ma lu ją się opty mi -
stycz nie.

Ma my jesz cze je den do wód na to, że zły stan
po wie trza w Bru sach nie przej ścio we zja wi sko
po ja wia ją ce się tyl ko w nie sprzy ja ją cych wa run -
kach po go do wych. Po ro sty na drzew ne to or ga -
ni zmy nie zwy kle wraż li we na za nie czysz cze nie
po wie trza, szcze gól nie stę że nie SO2. Wy star czy

Brusy - ul. Chełmowska.

Sominy - cmentarz.

Brusy, cmentarz - pustynia porostowa.
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po słu żyć się ska lą po ro sto wą na spa ce rze wszę dzie tam, gdzie ro sną drze wa li ścia ste.
Ska la po ro sto wa – ska la, za po mo cą któ rej, po przez ob ser wa cje ty pów plech po ro stów ro sną -

cych na ko rze drzew li ścia stych, moż na oce nić po ziom za nie czysz cze nia po wie trza na da nym te re -
nie. Po ro sty peł nią tu ro lę ga tun ku wskaź ni ko we go, czy li bio in dy ka to ra. Opra co wa na zo sta ła przez
J. Kisz kę w 1990 r. i zmo der ni zo wa na przez U. Biel czyk w 2001 r.

Nawet nie będąc sprawnym lichenologiem można bez oznaczania gatunków łatwo odróżnić
porosty o plechach skorupiastych (ściśle przylegają do podłoża), listkowatych (z odstającymi
brzegami plech), krzaczkowatych i nitkowatych (zwisających pękach pokręconych nitek).
Generalna zasada oceny jakości powietrza jest jedna: im mniej porostów i im bardziej przylegają
do kory drzewa, tym bardziej zanieczyszczone powietrze, szczególnie dwutlenkiem siarki. Brak
porostów, czyli pustynia porostowa to sygnał, że naprawdę jest źle. Skala porostowa pozwala
wyznaczyć strefy o różnym stopniu zanieczyszczenia.

 Strefa I: Bezwzględna pustynia bezporostowa – obszar, na którym nie występują porosty 
listkowate i krzaczkowate, będące dobrymi bioindykatorami czystości powietrza. Brak także 
porostów nadrzewnych, nawet skorupiastych; co najwyżej występują jednokomórkowe glony
tworzące zielone lub brunatne naloty na korze drzew. Obejmuje centra miast, wysypiska śmieci,
tereny wokół ośrodków przemysłowych i przy drogach o intensywnym ruchu samochodowym.
Przyczyną jest duża emisja dwutlenku siarki oraz mała wilgotność powietrza.

 Strefa II: Względna pustynia bezporostowa – o bardzo silnym zanieczyszczeniu powietrza. 
Występują tylko najodporniejsze porosty skorupiaste lub proszkowate.

 Strefa III: Wewnętrzna strefa osłabionej wegetacji – o silnie zanieczyszczonym powietrzu.
Mogą występować niektóre porosty drobnolistkowate.

 Strefa IV: Środkowa strefa osłabionej wegetacji – o średnio zanieczyszczonym powietrzu. 
Występują porosty listkowate, pojawiają się niektóre porosty krzaczkowate.

 Strefa V: Zewnętrzna strefa osłabionej wegetacji – o względnie mało zanieczyszczonym 
powietrzu. Porosty listkowate zajmują już duże powierzchnie, coraz częściej też występują 
porosty krzaczkowate. ale ich plechy są zdeformowane i słabo wykształcone.

 Strefa VI: Wewnętrzna strefa normalnej wegetacji – o nieznacznym zanieczyszczeniu powietrza.
Występują wrażliwe na zanieczyszczenia porosty skorupiaste, listkowate i krzaczaste, a także 
niektóre nitkowate.

 Strefa VII: Typowa strefa normalnej wegetacji – powietrze czyste lub co najwyżej minimalnie 
skażone. Flora porostów bogata, występują także gatunki bardzo wrażliwe z rodzajów: włostka
(Bryoria), brodaczka (Usnea).

Więcej na ten temat w:
„Ziemia Zaborska słoneczna i czysta” dodatek ekologiczny do lokalnego programu ekologicznego
ZTN – projektu dotowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 2013.

Kolorową skalę porostową można sobie wydrukować na przykład tu: zielonalekcja.pl/wp-
content/archiwum/pliki_do_pobrania/2009/10/20091001091359cytrynowicz_zalacznik_3.pdf
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Krzysz tof Gra dow ski, Cha ta Ka szub ska Bru sy -Ja glie

Hi sto rie Ży dów z gmi ny Bru sy
W okre sie mię dzy wo jen nym w na szej gmi nie Po la cy miesz ka li we spół z in ny mi na cja mi. Ze

star sze go po ko le nia każ dy o tym wie, że przed ową II woj ną świa to wą na na szym te re nie miesz ka li
Ży dzi. Młod sze po ko le nie nie do koń ca o tym wie. Jed nak na le ży tu zwró cić uwa gę, iż byt ność Ży -
dów w na szej gmi nie to tak że cza sy za bo rów. In ten cją te go ar ty ku łu nie jest war to ścio wa nie, lecz
tyl ko przed sta wia nie hi sto rii z ni mi zwią za nych. Na le ży zdać so bie spra wę, iż pew nie wie le tych hi -
sto rii jest jesz cze nie od kry tych, nie spi sa nych. A Cha ta Ka szub ska ja ko ośro dek zbie ra ją cy wszel kie
opo wie ści o cza sach mi nio nych przyj mu je i ar chi wi zu je je w każ dej ilo ści i for mie. Tak więc, za wsze
moż na skon tak to wać się z pra cow ni ka mi w Cha cie Ka szub skiej, umó wić się i je prze ka zać. W ni niej -
szym ar ty ku le przed sta wi my dwie ta kie hi sto rie.

Pierw sza z nich to nie ja ko do koń cze nie opo wie ści z po przed nie go nu me ru Zie mi Za bor skiej
(Cha ta Ka szub ska a Kul tu ra Za bo rów, str. 37 - 43). Jest to hi sto ria Ży da Jó ze fa Co bla, spi sa na przez
Ed mun da Cheł mow skie go (bra ta Jó ze fa). Przed sta wia my tekst w for mie prze pi sa nej – tak jak na pi -
sał ją pan Ed mund.
Okrop na śmierć Jó ze fa Co bla Ży da z Brus i je go ro dzi ny. Cią gle się za sta na wiam czy o tej śmier ci na pi -
sać. Jest to cha nieb na i tak okrop na, że ci któ rzy te go do ko na li to nie idzie w słow nic twie na ro dów ta -
kie go sło wa zna leźć, że by nim ich na zwać. Zda rza ła się ta ka śmierć w car skiej Ro sji pięć wie ków te mu i
w pol skim na ro dzie, kie dy ksią żę Ra dzi wił Ja nusz po dzie lił swo je wło ści mię dzy trzech sy nów, to je den z
nich któ ry miał przy do mek okrut nik. On to swo ich chło pów pańsz czyź nia nych za nie wy wią zy wa nie się
z żą da nej pańsz czy zny tak ich ka rał. Mi nę ło ty le wie ków i to na ród z Ta ta ra mi na uko wy mi po wtó rzył
ten mord w 20 wie ku. Trze ba wie dzieć, że na zi ści nim do -
szli do do sko na ło ści w swo im za wo dzie uczy li się z hi sto rii
ludz ko ści jak ka ra no but nych nie po żą da nych i in nych.
Wie dzie li o Or mia nach w Tur cji o hu ge no tach w Pa ry szu
o mu rzy nach w Afry ce. Zmo bi li zo wał mnie ten Agniesz ki
Hol land film o Ży dach we Lwo wie. Cią gle się po wra ca do
wspo mnień z przed 80 la ty. To do brze, mu si my się cią gle
czło wie czeń stwa uczyć, a przede wszyst kim tej okrut nej i
ha nieb nej. O Jó ze fie Co blu Ży dzie z Brus do tych czas nikt i
nikt się nie in te re so wał jak rów nież 13 ro dzi nach ży dow -
skich z Choj nic. By ło to tak skry cie zro bio ne, ale i ich
wszyst kie mor dy w tym cza sie spa dły na na ród pol ski jak
grad a za chwi lę bły ska wi ca. A jed nak mord Jó ze fa Co bla
i je go ro dzi ny nie uszedł nie uwa dze na ro du z Brus, po mi -
mo SS -mań skiej do sko na ło ści. Gdy by woj nę wy gra li by ło
by to na ich ko rzyść. W mo jej ro dzi nie był on nam bar dzo
bli ski. Gdy bank ziem ski w Choj ni cach sprze da wał ma ją -
tek po By drze, któ ry na le żał do Mas so ne rii, to są la ta 1870-
1900. Wte dy to Co bel ku pił 3 ha zie mi w Bru sach i tu się
wy bu do wał a mo ją bab kę na mó wił na kup no ostat niej
dział ki w Ja gliach i na wet jej po ży czył bra ku ją ce pie nią -
dze i sam ku pił 2 ha dla sie bie. W wszyst kie la ta przed wo -
jen ne do nas cho dził, kie dy przy cho dził na swo ją dział kę.
Dru gim co go do brze znał był Fran ci szek Trze bia tow ski z
Cza pie wic. 3 la ta przed woj ną u nie go pra co wał. Co bel pro -

Rys. Józef Cobl - rysunek wykonany przez
Edmunda Chełmowskiego. 

Źródło: Archiwum Chaty Kaszubskiej
w Brusach-Jagliach.
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wa dził rzeź nic two a wę dził mię so i kieł ba sy pa ląc tor fem. Ca łe Bru sy chwa li ły je go kieł ba sy kny blon kę -
czosn ko wą. Trze cim co roz szy fro wał śmierć Co bla i je go ro dzi ny był Zblew ski Jó zef z Ko so bud na le żą cy
do Związ ku Za chod nie go. Na ro dzi nie Co bla i je go sa me go do ko na no mor du 10 wrze śnia 1939r. w go -
dzi nach przed po łu dnio wych. Po tym mor dzie po je cha li do Zblew skie go do Ko so bud sa mo cho dem więź -
niar ką, w któ rej by ły ba ga że po ro dzi nie Co bla. Trze ba wie dzieć, że Ży dów bez po śred nio nie aresz to wa li,
a ka za no im się spa ko wać i na stęp ne go dnia po nich przy je cha li. Cho dzi ło na zi stom o zło to, że by to za -
bra li ze so bą, jak i in ne skar by. Wy wieź li ich pod Czersk za Ko so bu dy i w le sie zna leź li dwa od po wied nie
brzóz ki, na gię li je przy po mo cy sa mo cho du i ta kie na gię te uwią za li lin ka mi. Wy pro wa dzi li naj pierw z
sa mo cho du naj młod szą cór kę, bo tej star szej nie by ło do mu nie by ło 5 lat w do mu po dob no wy je cha ła
do Ame ry ki. Uwią za li ją za no gi do tych brzó sków, na stęp nie żo nę, a na koń cu Jó ze fa. Lin ki prze cię li no -
ża mi i te brzóz ki ro ze rwa ły ich na pół. Na stęp ną czyn no ścią by ło prze szu ka nie brzu chów za zło tem. By -
ło to okro pień stwo – praw da.
Przy eg ze ku cji by ła eli ta ofi ce rów SS trzech Haut ma nów (ka pi ta nów) i ma jor Hajm (do wód ca).

Ar ty kuł ten na pi sał Ed mund Cheł mow ski, 89-641 No wa Cer kiew

Dru ga hi sto ria do ty czą ca Ży dów, to hi sto ria sła wet ne go do mu w Lub ni. Hi sto rię tą opo wie -
dział głów nie pan Ro ga la z Lam ka w 2015 ro ku, dziś już nie ży ją cy. Po tem zo sta ła uzu peł nio na in ny -
mi re la cja mi. Hi sto ria ta zo sta ła od kry ta, gdy Cha ta Ka szub ska otrzy ma ła po kaź ną ko lek cję płyt
gra mo fo no wych po nie ży ją cym Ka zi mie rzu Tu row skim. I tak oto do cho dzi się do od kry wa nia róż -
nych hi sto rii – w tym przy pad ku od płyt do Ży da Koh na. Tak na praw dę jest to hi sto ria do mu. Du że -
go, wie lo pię tro we go, któ ry jesz cze stoi w Lub ni przy głów nej dro dze. Ale od po cząt ku…

Dom ten po bu do wał oko ło 1900 ro ku Żyd o na zwi sku Kohn (nie do koń ca wia do mo czy jest
to po praw na pi sow nia na zwi ska). Po sia dał on tak że tar tak, w któ rym pi ły by ły po ru sza ne po przez
uży cie tur bin pa ro wych.
W tar ta ku, je go za rząd cą był No ga, a
me cha ni kiem Głom ski, pra co wał z
ni mi tak że Ma li szew ski. Swe go cza su
pra cow ni cy tar ta ku za czę li pro te sto -
wać, straj ko wać. Po wo dem praw do -
po dob nie by ły ni skie pła ce, a wręcz
gło do we za rob ki. Pew ne go dnia nikt
nie przy szedł do pra cy. Przy szedł tyl -
ko Ma li szew ski, roz pa lił ogień pod
ko tła mi, gwiz dem zwo ły wał pra cow -
ni ków, a tu nie ma ni ko go. Me cha nik
Głom ski za to, że nie przy szedł do
pra cy, zo stał z niej zwol nio ny. Jed nak
po pew nym cza sie zo stał przy ję ty
po now nie, bo nikt nie umiał za jąć się
ma szy na mi tak jak on.

W cza sie II woj ny w do mu tym miesz kał po li cjant La skow ski, Po lak słu żą cy w nie miec kim
woj sku. Od Kuh na dom ku pił Tesz ka z Czer ska. Do koń ca in for ma cja o za ku pie do mu nie jest pew -
na. Nie  wia do mo do koń ca, kie dy go ku pił i czy w ogó le go ku pił od Kuh na. Być mo że na był go do -
pie ro po 1945 (re la cja Ka zi mierz Ro ga la). Po woj nie Tesz ka, z ra cji iż dom ten miał wie le po miesz czeń,
wy naj mo wał miesz ka nia. Miesz kał tam i pro wa dził za kład szew ski Bro ni sław Ro ga la, na I pię trze.
U Tesz ki na par te rze miesz kał tak że Ed mund Ski ba.
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Do Kuh na na le ża ły tak że te re ny, na któ rych obec nie go spo da ru je klasz tor w Or li ku. Praw do po dob -
nie owe zie mie or lic kie po ja kimś cza sie prze jął ja kiś bank – być mo że za dłu gi.
Ów dom, praw do po dob nie jesz cze po 1945, ku pił od Kuh na Tesz ka z Czer ska. A od Tesz ki oko ło
1960 ro ku Ka zi mierz Tu row ski, któ ry miesz kał w nim aż do śmier ci czy li do 2002. I tak koń czy się hi -
sto ria owe go do mu, któ re mu dal po czą tek Żyd Kuhn. O nim sa mym jak wi dać ma ło wie my. Każ dy
kto mo że tą hi sto rię uzu peł nić, po pra wić – pro si my o kon takt z Cha tą.

Ge ne ral nie o Ży dach miesz ka ją cych w gmi nie Bru sy wie my ma ło. „Hi sto ria Brus i oko li cy” tyl -
ko w bar dzo nie wie lu miej scach wspo mi na Ży dów. I tak dla przy kła du, na stro nie 536: W 1931 Niem -
ców i Ży dów spo ty ka my je dy nie w Bru sach (17 i 4) i Hu cie (11 i 2). Wzmian ka o ży dach jest tak że na
stro nie 508. „Hi sto rię…” na le ży uzu peł niać, nie wszyst ko jest tam uję te. To nie jest wi na au to rów, tyl -
ko to jest na sza po win ność. „Hi sto rię..” na le ży trak to wać ja ko przy czy nek do dal szej pra cy. Co wi dać
cho ciaż by na pod sta wie dzi siaj wzmian ko wa nych Ży dów. O hi sto ri Ży dów w Bru sach gdzie nie gdzie
mo że my po czy tać w In ter ne cie. Jed nak są to in for ma cje ogól ne, czę sto tyl ko wzmian ku ją ce, iż by -
li. Wie my na przy klad, że nie licz na gru pa Ży dów by ła w Przy mu sze wie. In ne in for ma cja do star cza
nam Wir tu al ny Sztetl 1:

Spo łecz ność ży dow ska w Bru sach na le ża ła naj licz niej szych w po wie cie choj nic kim. Naj więk szą
licz bę osób wy zna nia moj że szo we go od no to wa no tu w 1895 r. – wów czas w Bru sach ży ło 84 Ży dów. W
XIX w. wię cej Ży dów miesz ka ło w Czer sku, gdzie ist nia ła gmi na wy zna nio wa. Do niej wła śnie do 1932 r.
na le że li ży dow scy miesz kań cy Brus, a tak że Kra si na, Łę gu i Lub ni. 

Ży dzi w Bru sach zaj mo wa li się głów nie han dlem. By li wła ści cie la mi kil ku ka mie nic w mie ście, w
któ rych pro wa dzi li skle py i za jaz dy. Ro dzi na Zo blów po sia da ła naj więk szy ów cze sny dom w Bru sach
znaj du ją cy się przy ul. Gdań skiej. Oprócz han dlu Zo blo wie zaj mo wa li się rów nież rzeź nic twem. Ka mie -
ni ca przy ul. Pocz to wej 1 na le ża ła od 1859 r. do kup ców Lo uisa i Isi do ra Blu mów, a od 1914 r. – do Da wi -
da Le wi na z Choj nic. Rów nież ka mie ni ce przy Ryn ku 13 i ul. Lu ty 6 na le ża ły do Ży dów. 

Po 1920 r. wie lu miesz kań ców wy zna nia moj że szo we go opu ści ło Bru sy. W 1931 r. by ło ich już za -
le d wie 4. Po wy bu chu II woj ny świa to wej, we wrze śniu 1939 r., Niem cy aresz to wa li i wy wieź li bru skich
Ży dów w nie zna nym kie run ku. Je den z nich, Le on Löwe, zgi nął po tem w obo zie Stut thof w 1942 ro ku. 

Na to miast Ja ni na Głom ska w swym dzie le „Dzie je szkol nic twa na Za bo rach” tak pi sze o Ży dach:
Han del żyw cem i zwią za ne z nim rzeź nic two prze ję li w Bru sach w XIX wie ku Ży dzi (3 fa mi lie Co -

blów, Zo blów). Do Sa lo mo na Zo bla na le żał naj więk szy dom w Bru sach, przy ul. Gdań skiej. Żyd Le wiń ski
z Ko so bud otwo rzył sklep bła wat ny przy Ryn ku 13. Do Ży da – kup ca Ehr li cha na le ża ły bu dyn ki na ul. 2–
go Lu te go. Jak z te go wy ni ka, Ży dzi sta no wi li w han dlu bru skim po waż ną si łę, któ rej nie zmo gła na wet
dzia łal ność „Kup ca” i „Ba za ru”. […]Po prze ję ciu Po mo rza przez pań stwo pol skie w I pół ro czu 1920 r. i po
usta le niu gra ni cy z Niem ca mi roz po czę ła się skom pli ko wa na ak cja zwią za na z opto wa niem, czy li wy -
bo rem oby wa tel stwa przez miej sco wych Niem ców w więk szo ści opusz cza ją cych Pol skę. Wśród optan -
tów zna la zła się więk szość Ży dów z Brus. Już na po cząt ku 1920 r. Bru sy i oko li ce opu ści ło kil ka dzie siąt
ro dzin. Ich go spo dar stwa lub miej sca pra cy zaj mo wa li Po la cy, tak że re emi gran ci z za chod nich Nie miec.
W sa mych Bru sach Po la cy prze ję li z rąk ży dow skich kil ka na ście bu dyn ków, warsz ta tów i skle pów.

I moż na by po wie dzieć: I ty le o kwe stii ży dow skiej w gmi nie Bru sy. Jed nak nie do koń ca.
Cha ta Ka szub ska wie rzy, że te hi sto rie o nich gdzieś są. Nie waż ne czy bę dą to opo wie ści jed no,
dwu zda nio we, czy też dłuż sze. Za wsze bę dą one cen ne, waż ne, gdyż za wsze bę dą sta no wić Na szą
Hi sto rię.

1 https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/1467-brusy/99-historia-spolecznosci/137124-historia-spolecznosci; 
dostęp: 10 października 2017.
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Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski

Z hi sto rii spła wu drew na w po wie cie choj nic kim
Spław drew na był naj daw niej szym spo so bem trans por tu drew na na więk sze od le gło ści.

Drew no nie ule ga ło uszko dze niom, a rze ka nie wy ma ga ła szcze gól nych przy go to wań. Jed nym z
naj waż niej szych czyn ni ków w prze szło ści cen drew na, oprócz ja ko ści drew na, by ła od le głość od
ryn ków zby tu. Oko ło 30% po wierzch ni na szych la sów znaj du je się w bez po śred nim za się gu dróg
wod nych, gdzie od le głość do wo zu do bin du gi nie prze kra cza 8 km, na to miast śred nia kra jo wa do -
wo zu do sta cji ko le jo wych wy no si ła 15 km, to je dy nie 15% z moż li wych jest prze wo żo ne wo dą.
Drew no do star cza ne wo dą mia ło za pew nio ną kon ser wa cję, nie ma ko niecz no ści ko ro wa nia dłu życ.
Jed nak udział spła wu w prze wo zach drew na oko ło 1970 r. wy no sił 2% gru bi zny /W. Ję dru sik./. Przy -
czy ny to nie do sta tecz ne wy ko rzy sta nie dróg wod nych oraz nie do god na lo ka li za cja za kła dów prze -
my sło wych. Roz róż nia my1 spław dzi ki, czy li luź ny i spław wią za ny.

Spław luź ny prze szedł już jed nak do hi sto rii. Prak tycz nie do hi sto rii prze szedł w Pol sce rów -
nież spław wią za ny. W Pol sce we dług sta nu na 30.09.1988 r. ist nia ły już tyl ko dwa ze spo ły skład nic
LP po sia da ją cych star szych i bin du go wych: w To ru niu Mak sy mi lian Jan kow ski i Jan Pół czyń ski oraz
w Gi życ ku /Wan do min Plisz ka i Wal de mar Wal ker/. Z odej ściem na eme ry tu rę ret ma na Mak sy mi lia -
na Jan kow skie go ze Swor ne ga cii w 1989 r. skoń czył się spław w po wie cie choj nic kim. Głów ną przy -
czy ną za ni ku spła wu drew na by ła du ża pra co chłon ność w ca łym pro ce sie do staw do Za kła dów przy
nie du żych jed nak od le gło ściach. Roz po czę te w la tach 60-tych XX w. in we sty cje dro go we /utwar -
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dza nie dróg, bu do wa mo stów o wyż szej no śno -
ści/ przy czy ni ły się do wpro wa dze nia trans por tu
sa mo cho do we go wy so ko to na żo we go, co umoż -
li wia ło ryt micz ność do staw drew na i zmniej sza ło
pra co chłon ność.

Spław wią za ny moż na sto so wać na rze -
kach o głę bo ko ści co naj mniej 50, 75cm. Drew no
jest po wią za ne i pły nie kie ro wa ne rę ką ludz ką.
Przy go to wa nie drew na do spła wu to do wie zie nie
na brzeg spław nej rze ki na bin du gę. Bin du ga to
skła do wi sko lą do we, ale rów nież i część po -
wierzch ni wod nej o głę bo ko ści 70 cm przy le ga ją -
cej do skła do wi ska, na któ rej wią że się drew no w
tra twy. Naj prost szym ty pem bin du gi jest tzw. bin -
du ga - zrzut nia, któ rej istot nym wy po sa że niem jest
skar pa i w za sa dzie brak na niej skła do wi ska lą do we go np. w Fun ce /ddz. 68/ nad jez. Cha rzy kow -
skim, czy w Ry tlu, Me chó wek. Do wo żo ne drew no na bin du gi przy rze kach roz ła do wy wa no wierz -
choł ka mi w kie run ku spła wu. Wo da wcho dzą ca w skład bin du gi win na być od gro dzo na. Za gro dę
two rzy się z pa li wbi tych w dno. Po mię dzy pa la mi wią że się dłu ży ce two rząc tzw. obo rę. Skar pa jest
czę ścią skła do wą każ dej bin du gi, po win na sta no wić rów nię po chy łą o spad ku naj więk szym by naj -
mniej 45%. Drew no sor to wa ne jest we dług dłu go ści /do 2-3 m róż ni cy/. Sor to wa nie drew na jest
waż ne przy zbi ja niu tra tew za po mo cą gwoź dzi i żer dzi oraz wią za nia dru tem. Za sad ni czą jed nost -
ką spław ną jest tzw. ta bli ca lub ta fla. Na bin du dze drew no dłu ży co we i grub sze kło dy, drew no cio -
sa ne i tar te /bel ki i kra wę dzia ki/ jest wią za ne, a in ne drob ne sor ty men ty ukła da ne są na drew nie
spła wia nym /de ski, la ty, żer dzie/. Wią że się po 5-7 sztuk dłu życ rza dziej 10-20 sztuk ra zem /ta bli ca/.
Ta fle 5-7 sztuk wią za ne są ra zem na dłu gość „sznur”. Pierw sza ta bli ca w pa sie na zy wa na jest gło wą,
dru ga – za głów kiem, trze cia – pierw szą buch tą itd. Szó sta przed ca lem, siód ma ca lem. Naj waż niej -
szą czę ścią jest „gło wa” i „cal”- one słu żą do kie ro wa nia sznu ra, pa sem względ nie ca łym spła wem. W
za leż no ści od ilo ści ta blic i sys te mu ich po łą cze nia w da nej jed no st ce pły wa ją cej wy róż nia się: sznur,
pas, je że li 2 sznu ry pły ną po łą czo ne ra zem na sze ro kość, a je że li wię cej to na zy wa my je tra twą. Bocz -
ne dłu ży ce w tra twie przy wart kim nur cie by ły za bez pie cza ne za po mo cą tzw. igiel ni ków. Szyb kość
nur tu wy no szą ca 5 km/h kwa li fi ko wa ła go już ja ko nurt nie bez piecz ny. By ły to dwie sztu ki drew na
przy wią za ne jed nym koń cem do Gło wy pa sa na „czo le”. Dru gi ko niec nie przy wią za ny sta no wił pew -
ne go ro dza ju od bój. Drew no okrą głe zwró co ne by ło cień szym koń cem w stro nę po ru sza nia się spła -
wu tj. zwy kle z wo dą, a dłu ży ce dłuż sze z bo ków, krót sze umiesz cza no w środ ku ta fli. Ta bli ce
wią że my ra zem na bin du dze i tam wią że my je w pa sy i tra twy. Sor ty men ty drob ne ła do wa ne są na
ta bli ce luź no al bo wią że my je. Ła du nek ta blic na zy wa ny jest gą ską. For mo wa nie tra tew roz po czy -
na no już w lu tym na Zbrzy cy na od cin ku Ślu za -Wi tocz no nie za ma rza ją cym, aby już na po cząt ku
to pie nia lo dów moż na by ło roz po cząć spław, gdy je zio ra nie by ły jesz cze cał ko wi cie wol ne od lo -
du. Na ta bli cy umiesz cza li fli sa cy rów nież swo je ro we ry czy mo to cy kle.

For mo wa nie tra tew
Adam Szwarc w En cy klo pe dii Go spo dar stwa Wiej skie go z 1922 r. wy mie nia trzy spo so by wią za nia
drew na.
Do for mo wa nia ta blic uży wa się ma te ria łu po moc ni cze go tzw. „re kwi zy tu”. Wy róż nia się:
- Wią za nie prę ga mi /żer dzie/ i wit ka mi skrę co ny mi w ogniu z mło dych ga łę zi dę bi ny.

/Po II woj nie świa to wej na Sa nie wit ka mi brzo zo wy mi/. W pow. Choj nic kim wią za no
ko rze nia mi so sny, po zy ski wa ny mi na su chych pia skach z pa sów po ża ro wych
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i prze cho wy wa nych w wo dzie, aby nie stra ci ły ela stycz no ści.
- Wią za nie prę ga mi i koł ka mi drew nia ny mi lub że la zny mi gwoź dzia mi. 

Spo sób uży wa ny do drew na mniej war to ścio we go, gdyż uszka dza drew no.
- Wią za nie przez uszy – otwo ry wier co ne świ drem. Wią za nie przez prze wle ka nie sznu rów lub 

wi tek przez uszy, dla te go naj bar dziej szko dli wy.
Po dru giej woj nie świa to wej wy mie nia się jesz cze:
- Ta bli ce wią za ne dru tem. Spo sób uży wa ny na wo dach spo koj nych, le ni wo pły ną cych. 

Za le tą jest nie usz ka dza nie drew na. W po przed nich spo so bach ma te ria ły uży te uży wa no
jed no ra zo wo.

- Ta bli ce zbi ja ne przy uży ciu łań cu chów i sko bli. Zbi ja nie po dob ne do zbi ja nia przy uży ciu 
żer dzi i sko bli do zbi ja nia żer dzia mi i gwoźdź mi. Żer dzie za stę po wa ne przez łań cuch,
a gwoź dzie przez sko ble. Po ukoń cze niu spła wu zwra ca się je do po now ne go uży cia. 
Me to da ta by ła sze ro ko sto so wa na przy spła wie w la tach 50-tych. Ta bli ce zbi ja ne przy
uży ciu go to wych ele men tów. Sta lo wy pręt o śred ni cy 18 mm i dłu go ści 1 lub 2 m 
za wi nię ty na obu koń cach w for mie pier ście ni. Na prę cie na wle czo ne gwoź dzio kli ny
/dł. 115 mm i gru bo ści 6-7 mm/. Dol ne czę ści kli na zwę żo ne i za ostrzo ne. Go to we ele men ty 
mo gą być wie lo krot nie uży wa ne. Z po wo du bra ku w okre sie po wo jen nym na ryn ku
ma te ria łu na zbro je nia, dla pry wa cia rzy chcą cych bu do wać, kra dli gwoź dzio kli ny z tra tew, 
rów nież zło mia rze i dla te go re zy gno wa no z te go spo so bu wią za nia ta blic.

- Me to da wią za nia łań cu cha mi. Uży wa się łań cu chów róż nych dłu go ści od 1,25 do 4 m
za koń czo nych zam kiem. Dłu gość łań cu cha po win na być 6- krot nie więk sza od śred ni cy
wią za nych dłu życ.
Przy wią za niu żer dzia mi i gwoźdź mi

ta blic uży wa 7-8 ca lo wych gwoź dzi i do
zbi cia 1 m3 tra twy zu ży wa 0,20 kg gwoź -
dzi, 0,20 kg dru tu na po łą cze nie po -
szcze gól nych ta blic. Pię ciu fli sa ków w

cią gu dnia ro bo cze go zbi ja 40 - 60 m3

drew na. Przy wią za niu dru tem na 1 m3 zu -
ży wa się oko ło 1 kg dru tu.

Dla kie ro wa nia i ha mo wa nia tra twą w cza sie pły wan ki ta bli ce są uzbro jo ne tzn. za ło żo ne na
nie tzw. dry gaw ki /ster/, a tak że gniaz da szre ko we ze szre kiem. Dry gaw ka słu ży do ste ro wa nia tra -
twy i jest to du że wio sło dłu go ści 8-9 m wy koń czo nej żer dzi o śred ni cy w grub szym koń cu oko ło
20 cm pła sko za cio sa ne. Dry gaw ka osa dza się na koł ku w otwór na jed nej ze środ ko wych dłu życ
da nej ta fli. W dry gaw ce wier ci się otwór. Czę sto osa dza się mię dzy dwo ma koł ka mi bez wier ce nia

Tafle spławianego drewna na jeziorze
Małolackim.  Z archiwum Redakcji „Naji Goche”

z przełomu 50/60 XX w.
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w dry gaw ce. Szrek słu ży do ha mo wa nia tra twy. Jest to kło da dłu go ści 4-6 m prze waż nie brzo zo wa.
Dla za trzy ma nia tra twy wrzu ca się uko śnie szrek do wo dy przez otwór gniazd ka szre ko we go. Szrek
szo ru je po dnie ko ry ta rze ki, a dru gim wspie ra się na obu do wie gniaz da szre ko we go.

Z chwi lą od jaz du tra twy pły ną -„ pły wan ka”
z bie giem rze ki - wo dy. Kie ru je się je żer dzią za cio -
sa ną na kształt wio sła, osa dzo ne w „wi dłach” na
„gło wie” i „ca lu”. Ro bot ni ków na zy wa się fli sa ka mi.
Tra twą za rzą dza ret man lub tzw. go spo darz, zwy -
kle naj star szy fli sak, po zo sta li fli sa cy mu pod le ga -
ją. Na pierw szej ta bli cy zwy kle z cień szych dłu życ,
„gło wie”, fli sak na zy wa się gło wą i on wła ści wie
kie ru je tra twą. Na „ca lu” je dzie ca lo wy, któ ry dzier -
ży ster tra twy. Tra twy przy bi ja ją do brze gu dla od -
po czyn ku i za koń cze niu pra cy w da nym dniu.
Pły wan ka po za cho dzie słoń ca nie jest do zwo lo -
na. Po je dyn czy mi ta bli ca mi spła wia się na ma łych
krę tych rze kach. Nurt rze ki prze rzu ca się z jed nej
stro ny na dru gą. Jed na stro na rze ki jest głę bo ka a
dru ga za wsze płyt ka /od sy pi sko/. Ca ła dłu gość
sznu ra mu sia ła się zmie ścić mię dzy dwo ma za krę -
ta mi. Przy przej ściu przez za kręt rze ki, szcze gól nie
gwał tow ny, fli sa cy za po mo cą szre ku kie ro wa li tra -
twa mi w ten spo sób, że rzu ca li do wo dy pierw sze
szre ki za in sta lo wa ne na czo le, wstrzy mu jąc bieg
tra twy. Tył tra tew w ten spo sób „oba lał się”. W za -
sa dzie łą czy się ta bli ce w sznu ry, a gdy wpły ną na
szer szą rze kę fli sa cy prze pro wa dza ją tzw. „ko ry gu -
nek” tzn. for mu łu ją z nich jed nost kę pas lub tra -
twę. Ta bli ce po ko ry gun ku po win ny zna leźć się na
jed nym po zio mie tak sa mo szre ki /li nii po przecz -
nej/, co za pew nia ło pra cę har mo nij ną i zsyn chro -
ni zo wa ną. Po wią za nie ta blic na dłu gość tra twy
wy ko ny wa no, aby na miej scu zwią za nia po wstał ma ły luz, któ ry przy dłu gich tra twach i rze kach o
ostrych łu kach był nie zbęd ny. Po do pły nię ciu do ce lu na bin du dze drew no jest wy cią ga ne. W wy -
pad ku spła wu „pod wo dę” tra twa jest ho lo wa na /cią gnio na/. Wa dą spła wu jest na sią ka nie drew na
wo dą, wsku tek cze go ła two ule ga za si nie niu. Spław drew na roz po czy nał się po znik nię ciu lo dów,
głów nie na je zio rach. Jed no ra zo wy ła du nek śred nio do 700 m3 drew na.

Hi sto ria spła wu na Brdzie i do pły wach
W okre sie I Rzecz po spo li tej 1466-1772 drew no i je go prze two ry by ły przed mio tem eks por -

tu. La sy w daw nych sta ro stwach człu chow skim i tu chol skim od gry wa ły waż ną ro lę. Na wschód i
pół noc od rze ki Brdy roz cią ga ły się Bo ry Tu chol skie. Pół noc ną ich część ce cho wa ła prze wa ga drzew
li ścia stych, a w po łu dnio wej do mi no wa ła so sna. Wy ci na ne w la sach drew no Brdą i da lej Wi słą spła -
wia no do Gdań ska. Waż ny mi pro duk ta mi drew na by ły: smo ła, po piół oraz wę giel drzew ny, któ re
po zy ski wa no naj czę ściej w po bli żu spław nych rzek i je zior np. w Bin du dze nad spław ną rze ką Cho -
ci ną. Spław drew na Brdą z Bo rów Tu chol skich od no to wa ny jest już w 1346 r. in for ma cją o spły wie
w po wie cie choj nic kim, wy wóz z Ha mer Mły na no to wa ne go w 1603 r. wy ro bów kuź ni czych spła -
wem Kło niecz ni cą, przez je zio ra; Kiel skie, Księ że, Dłu gie, Parsz cze ni cę, Ślu zę, Wi tocz no, Brdą. W ope -



• 2017 • Ziemia Zaborska • 59

ra cie Urzą dza nia
La su nad le śnic twa
Cho ciń ski Młyn z
1926 r. za pi sa no;
sprze daż drew na
przez li cy ta cje i
sub mi sję. Za cza -
sów pol skich zre zy -
gno wa no ze
spła wu, do tych czas
głów nie Brdą. W
ope ra cie UL z 1926
r. nad le śnic twa La -
ska czy ta my: Nad -
le śnic two po sia da
jed ną żwi rów kę i
jed ną mar glów kę,
któ re łą czą nad le -
śnic two z Bru sa mi i Le śnem, któ re koń czą się na gra ni cy nad le śnictw, a da lej sta no wią fa tal ne, piasz -
czy ste dro gi pu blicz ne. Dro gi do wo zo we są rów nież w sta nie naj gor szym z po wo du pa gór ko wa te go
te re nu oraz luź nej piasz czy stej dro gi. Nie gdyś przed 30-50 la ty ten ob szar le śny w rę kach pry wat -
nych po sia dał jesz cze znacz ny za pas star szych drze wo sta nów. Do trans por tu wy ko rzy sty wa no pa -
smo je zior od je zio ra Mi la cho wo, Zbrzy cą przez je zio ra La ska, Księ że, Dłu gie, Parsz cze ni ca, Ślu za,
Zbrzy cą do Wi tocz na, a na stęp nie Brdą. Brda by ła dłu ga i kosz tow na z po wo du sła be go prą du w je -
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zio rach. Nad le śnic twa w okre sie przed wo jen -
nym po sia da ły ni skie eta ty po zy ska nia drew na
i na wet nie za bez pie cza ły po trzeb miej sco -
wych tar ta ków.

Lu cy na Po me ren ke w ar ty ku le Za rys
dzie jów Dy rek cji La sów Pań stwo wych w To ru -
niu w la tach 1920- 1950 /Biu le tyn Nr 4/98/
oma wia spław drew na w la tach 20-tych. Spław -
ne dro gi wod ne od je zio ra Cha rzy kow skie go są
do sta tecz nie wy ko rzy sty wa ne dla trans por tu.
Opła ty po bie ra ne za spław tra tew, za uży wa nie
brze gów, na wi ga cyj ne i za ślu zo wa nie, a nie
mniej i wła sne kosz ty zwóz ki drew na do miejsc
spła wu, wią za nie tra tew, wy cią ga nie drew na i
zwóz ki do tar ta ków wy ka zu ją, że spław drew na
kal ku lu je się kup com je dy nie przy znacz niej szych od le gło ściach trans por tu wod ne go. Po gra da cji
strzy go ni Choj nów ki w la tach 30-tych w po wie cie choj nic kim, w Nad le śnic twie Gieł don trze ba by -
ło wy ciąć 590 ha drze wo sta nów o ma sie 110 ty się cy m3 w tym w le śnic twie Płec no 350 ha. Tar tak w
Ry tlu Kren skie go za trud niał w tym cza sie 200 lu dzi i pra co wał peł ną pa rą na 4 tra kach prze cie ra jąc
mie sięcz nie 33 tys. m3 drew na. Część drew na wła ści ciel za to pił w Szcza wi nie. Du żo drew na też spła -
wia no. Wy bu do wa no ko lej ki do tar ta ku w Ry tlu i do Ry tla na bin du gę do spła wu omi ja jąc My lof.
Kren ski za trud niał 30 ko ni. Nie bez piecz ny był zjazd do My lo fu.

Do wzmo że nia spła wu drew na przy czy ni ła się sy tu acja, gdy po pierw szej woj nie świa to wej,
kie dy czwar ta część po wia tu choj nic kie go zo sta ła od cię ta od li nii ko le jo wych i głów nych dróg. Gra -
ni ca pol sko - nie miec ka na li nii Ko na rzy ny - Brzeź no Szla chec kie -Gli śno -Prą dzon ka. Te re ny utwo -
rzo ne go w 1919 r. Nad le śnic twa Osusz ni ca i czę ścio wo Cho ciń skie go Mły na, Przy mu sze wa to te re ny
od da lo ne od ryn ków zby tu. Naj bliż sze sta cje ko le jo we to Dzie mia ny i Lub nia 30 km, Choj ni ce 47
km i zła ja kość dróg. Wa run ki zby tu nie po myśl ne, gdyż cią ży ły na za chód, ko lej 2-3 km i licz ne tar -
ta ki na sta cjach ko le jo wych. Z po wo du woj ny cel nej ustał eks port. Sta ro sta choj nic ki już w 1921 r.
oraz miesz kań cy z te go te re nu ape lo wa li do Wo je wo dy Po mor skie go o bu do wę li nii ko le jo wej z
Brus do Brzeź na. Dla zby tu drew na wyj ściem stał się w cza sie oku pa cji i po II woj nie świa to wej spław
drew na głów nie su row ca tar tacz ne go do My lo fu i da lej ko lej ką do Ry tla a su row ca ko pal nia ko we -
go do Mę ci ka łu, gdzie na skład ni cy fir my gór ni cze ma ni pu lo wa ły su ro wiec. Przy czy ną wzro stu spła -
wia ne go drew na był brak środ ków trans por to wych i pa li wa oraz wzrost wy rę bów w cza sie oku pa cji
oraz po II woj nie świa to wej prze kra cza ją cych usta lo ne eta ty cięć. Wyj ściem był spław drew na. Do -
wóz ma te ria łów drzew nych do bin dug na od le głość do kil ku ki lo me trów za bez pie czał trans port
kon ny.

Wpro wa dze niem do la sów w dru giej po ło wie XIX w. tra ków pa ro wych, a rów no cze śnie
uspraw nie niem prze pły wu więk szych jed no stek w związ ku z za po rą w My lo fie, fir my za in te re so wa -
ły się za ku pem drze wo sta nów w te re nach do tych czas nie wy ko rzy sty wa nych. Dla przy kła du: w
spad ku drze wo sta ny Wiel kich Cheł mów otrzy ma ły dzie ci Ste fa na Si kor skie go i dla te go dą że nie do
ich sprze da ży. Drze wo stan zo stał sprze da ny w 1888 r. z po wierzch ni 1993,15 morg za ce nę 240 ty -
się cy ma rek kup com z Po zna nia. Wy rąb miał być do ko na ny w cią gu 10 lat. Kup cy za strze gli so bie
pra wo spła wu drew na Brdą i je zio ra mi na te re nie dóbr Si kor skich oraz miej sce do je go ob rób ki i
prze ro bu. Wy bu do wa li 3-tra ko wy tar tak w od dzia le 183, skąd wy bu do wa no ko lej kę z szyn dę bo -
wych do je zio ra Ma ło łąc kie go i smo lar nię oraz 3 osa dy ro bot ni cze nad Pa stur ką. Rów no cze śnie przy -
zna no im pra wo pier wo ku pu dal szych par tii drze wo sta nu w cią gu na stęp nych 8 lat. Po zo sta łe

Wieś Binduga nad Chociną, gmina Konarzyny.
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drze wo sta ny F. Sko ra czew ski wy ce nił na 887 774 ma rek, a mi ni mal ną ce nę na 600 ty się cy ma rek, z
uwa gi bli skość do Brdy i zby tu drew na w Byd gosz czy.

Je rzy Szwan kow ski w mo no gra fii Dzie je Zie mi i po wia tu Choj nic kie go tom 1 przed sta wia
za sa dy spła wu drew na w II po ło wie XIX w. i po cząt ku XX w. któ re re gu lo wa ły ści śle okre ślo ne prze -
pi sy w okre sie za bo ru pru skie go. Nad zór po li cyj ny nad spła wem spra wo wał dy rek tor spła wu mia -
no wa ny przez Kró lew ską Re jen cję w Byd gosz czy, a po nad to miej sco we wła dze po li cyj ne, któ rym
przy słu gi wa ło wy da wa nie roz po rzą dzeń w spra wach spła wu, nad zor cy bin dug oraz urzęd ni cy mia -
no wa ni przez spół ki me lio ra cyj ne Brdy. Go spo dar ka le śna w po wie cie głów nie pry wat nej wła sno -
ści kon cen tro wa ła się głów nie na po zy ski wa niu drew na i je go zby cie, przy wy ko rzy sta niu rzek ja ko
dróg ta nie go trans por tu. Przy zwięk sza ją cym się po py cie ro sło tem po sprze da ży drew na. Po ścię -
ciu i oko ro wa niu drew no do wo żo no na bin du gę. Na żą da nie na byw cy za do dat ko wą opła tą drew -
no wią za no w tra twy i spła wia no do okre ślo ne go miej sca. Obo wią zu ją ce na Brdzie prze pi sy
po rząd ko we sta no wi ły, że sze ro kość tra twy nie mo gła być więk sza niż 4,30 m. Jed na tra twa mo gła
się skła dać mak sy mal nie z pię cie ta fli i li czyć nie wię cej niż 60 m dłu go ści. Każ da tra twa po win na
być ob sa dzo na by naj mniej przez 2 fli sa ków i po sia dać bia łą ta bli cę z wy pi sa nym czar ną far bą nu -
me rem miej sca jej zwią za nia i nu me rem tra twy. Udo stęp nio ny do spła wu od ci nek Brdy miał swój
po czą tek w punk cie od le głym o 4 900 m od mły na No wa Brda w po wie cie człu chow skim. Na tra sie
do Byd gosz czy spław drew na utrud nia ły licz ne za ko la i wy stę pu ją ce miej sca mi by strza, a tak że za -
po ry w My lo fie i Ko ro no wie. Przez jaz w My lo fie, któ ry li czył w świe tle 3,2 m prze pusz cza no tra twy
o mak sy mal nej sze ro ko ści 2,2 m, na le ża ło za tem tra twę dzie lić na pół na stęp nie po now nie wią zać.
Na po cząt ku XX w. jaz prze bu do wa no po przez zwięk sze nie do 5,3 m co umoż li wia ło prze pusz cza -
nie tra tew. Na za po rach po bie ra no tzw. opła tę ślu zo wą np. za sztu kę dłu ży cy lub mb drew na opa -
ło we go po bie ra no 3 fe ni gi. W okre sie od 01.04.1910 r. do 31.03.1911 r. przez jaz w My lo fie spła wia no
3.817 sztuk dłu ży cy, a w se zo nie 1916/17 – 6.119 sztuk.

Spław swo bod ny sto so wa no do prze miesz cza nia drew na opa ło we go. Wrzu ca no po je dyn -
cze klo ce drew na wprost do wo dy rze ki, a wart ki prąd niósł je do miej sca prze zna cze nia wy zna czo -
ne go spe cjal ną prze gro dą. Tam drew no wy cią ga no z rze ki. Przed się bior ca mu siał zgło sić
dy rek to ro wi spła wu od po wied nio licz ną eki pę pra cow ni ków skła da ją cą się z mi strza fli sac kie go,
jed ne go fli sa ka na 500 mp drew na wraz z co naj mniej 40-ma lu dźmi na każ de 3000 mp drew na do
je go wy ła wia nia z wo dy, oraz obo wią zek umie ścić przy każ dym mo ście straż ni ka, któ ry li kwi do wać
miał za to ry oraz chro nić most i brze gi rze ki przed uszko dze niem. Wy po sa że ni w bo sak pra cow ni cy
po ru sza ją cy się wzdłuż brze gu uwal nia li za kli no wa ne drew no. Na le ża ło rów nież wcze śniej uiścić
kau cję w ka sie po wia to wej w Byd gosz czy w wy so ko ści 5 ma rek za każ de 100 mp prze zna czo ne go
do spła wu drew na.

Dla drew na zwią za ne go spław roz po czy nał się po pusz cze niu lo dów, na to miast swo bod ny
spław nie zwią za ne go drew na był moż li wy od 1 lip ca do 1 grud nia. Wią za nie i spusz cza nie tra tew
oraz drew na lu zem mo gło od by wać się w ści śle okre ślo nych miej scach tzw. bin du gach ozna czo -
nych du żym ka mie niem po lnym z wy pi sa nym nu me rem po rząd ko wym da nej bin du gi. Ta ki ka mień
po lny z wy pi sa nym nu me rem spo tka łem po ni żej Ślu zy nad Zbrzy cą.

Spław drew na Brdą i do rze cza mi
Pierw sze in for ma cje o spła wie do ty czą Brdy. Jak wcze śniej po da no spław Brdą miał swój po czą tek
5 km przed mły nem No wej Brdy. Od 1920 r. część Brdy zna la zła się po za gra ni ca mi Pol ski jak rów -
nież po II woj nie świa to wej te re ny te zna la zły się w in nej Dy rek cji LP. Waż ną rze ką spław ną by ła Cho -
ci na, na co wska zu je na zwa wsi - Bin du ga. Waż ną dro gą by ła rów nież Zbrzy ca, ale od je zio ra
Mi la cho wo przez sze reg je zior do Wi tocz na, a po tem Brdą. Do Zbrzy cy wpa da ła Kło niecz ni ca od Ha -
mer Mły na, któ rą już XVII w. trans por to wa no wy ro by kuź ni cze do Gdań ska.
Po II woj nie świa to wej to nad le śnic twa zo sta ły zo bo wią za nie do star czać su ro wiec pań stwo wym za -
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kła dom zgod nie z pla nem
do staw. Su ro wiec ko pal nia -
ko wy był do star cza ny do
skład nic Ze spo łu Skład nic
Pań stwo wych, gdzie był
ma ni pu lo wa ny przez fir my
gór ni cze na od po wied nie
kró cia ki. Więk szość sor ty -
men tów by ła ko ro wa na w
le sie /ko pal nia ki, słu py/.
Na to miast su ro wiec tar -
tacz ny mu siał być ko ro wa -
ny po 1 kwiet nia. Zda rza ły
się przy pad ki, że su ro wiec
tar tacz ny do wo żo no ze
zrę bu na bin du gę, choć bli -
żej by ło do tar ta ku. Ze zrę -
bów prze zna czo nych do
spła wu su ro wiec do wo żo no po wy pi sa niu kwi tu wy wo zu na bin du gę, i dwu krot nie w mie sią cu prze -
ka zy wa no pro to ko lar nie drew no skład ni co we mu. Po zbi ciu tra tew przed spła wem zna ko wa no rysz -
pa kiem każ dą ta bli cę ko lej nym nu me rem, za zna cza jąc rów nież ilość sztuk. Od bior ca drew na
tar tacz ne go przyj mo wał, tu taj Tar tak w Ry tlu na mo ście w Mę ci ka le. Spi sy wa no pro to kół po da jąc
ilość ta blic i sztuk na każ dej ta bli cy. W Związ ku z du żą ilo ścią je zior na tra sie, któ ry spo wal niał ,
fli sa cy sta ra li się wy ko rzy sty wać kie run ki wie ją cych wia trów.

Pierw sze spły wy po woj nie by ły trud ne. Do 1946 r. 12 ta fli 6 fli sa ków na je zio rze bez wia tru,
cią gnę li i po py cha li bo sa ka mi. Od 1946 r. fli sa cy otrzy ma li czół na z ko twi cą, ko złem i ko ło wrot kiem,
co uspraw ni ło spływ, po nie waż du ży pro cent dro gi wod nej sta no wi ły je zio ra, któ re spo wal nia ły
spław. Dla przy kła du spław drew na znad je zio ra Mi la cho wo do My lo fu /Za po ra/ trwał jak in for mo -
wał ret man Mak sy mi lian Jan kow ski do 10 dni. Pro ble mem by ło też za ta pia nie się drew na bie la ste -
go /mło de go/ np. na je zio rze Łąc kim za to pi ły się dwie ta fle, a na dnie je zio ra Ko so bud no znaj du ją
się za to pio ne dłu ży ce su row ca ko pal nia ko we go. Jak po da wał ret man M. Jan kow ski wzrost po zy -
ska nia drew na w la tach 1950 -1955 spo wo do wał, że nie zdo ła no spła wić i prze trzeć po zy ska ne go
drew na, któ re za to pi ło się. Drew no zrę bo we twar dzie lo we nie stwa rza ło pro ble mów. Na tra twy oko -
ro wa ne go i prze schnię te go drew na ko pal nia ko we go do da wa no dwie war stwy drew na na wierzch,
wią żąc sztu ki brze go we. Za to pio ne drew no sta no wi ło prze szko dę dla ry ba ków. Bin du gi i tra twy by -
ły na to miast ulu bio nym miej scem węd ka rzy. W PRL po za koń cze niu spła wu, gdy pry wat na oso ba
nie mo gła uzy skać przy dzia łu np. tar ci cy, nie któ rzy za rad ni przy stą pi li, po uzy ska niu od po wied nich
ze zwo leń, do wy cią ga nia za to pio ne go drew na, a Nad le śnic two zgod nie z ze zwo le niem do ko ny wa -
ło po mia ru. Po pie nią dze za drew no zgła sza li się mię dzy in ny mi Tar tak w Ry tlu i miej sco wa gmi na.
W 1955 r. włą czo no do Przed się bior stwa Trans por tu Le śne go w To ru niu /PTL/ spław drew na łącz nie
z ko lej ką w Mę ci ka le. PTL nie da wał so bie ra dy i prze ka za no spław ad mi ni stra cji la sów pań stwo -
wych. W 1956 r. prze kształ ce nie PTL w Ośro dek Trans por tu Le śne go /OTL/. Spła wem prze trans por -
to wa no w la tach 1945–1970 – 1.230.000 m3 dłu życ tar tacz nych. Udział spła wu w wy wo zie wy niósł
w 1947 r. – 2,7%, a w 1955 r. – 4,9%. W opra co wa niu przez PAN per spek ty wicz nym udzia le Że glu gi
Śród lą do wej w la tach 1975 – 85 za kła da no prze wieść drew na i wy ro bów drzew nych 8% w 1975 r. i
10% w 1985 r. tj. 2,5 mln ton. By ły to jed nak je dy nie pla ny.

W cza sie oku pa cji trud no ści w trans por cie spo wo do wa ły, że wła dze oku pa cyj ne uru cho mi -

Przy kołowrotku Maksymilian Jankowski, Stanisław Guziński i Stefan Jankowski. 
Z książki „Flisacy na Kosobudnie”. Jerzy Szwankowski.
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ły spław drew na i nie tyl ko su row ca tar tacz ne go, ale i su row ca ko pal nia ko we go. Spła wia ny ko pal -
niak wy cią ga no w Czer ni cy przy mo ście na Brdzie oraz da lej na Ko so bud nie /Cy ran ka/ i ma ni pu lo -
wa no na stem ple, któ re do wo żo no na sta cję ko le jo wą w Mę ci ka le. Niem cy wy co fu jąc się za mi no wa li
most i te ren przy mo ście 4 pa sa mi min. Po roz mi no wa niu te re nu przy stą pio no do dal sze go spła wu
głów nie su row ca ko pal nia ko we go. Wy ko na no ko lej kę od je zio ra Ko so bud no „Rintz” do skład ni cy
po pół noc nej stro nie to rów, gdzie ma ni pu lo wa no dłu ży ce oraz znaj do wa ła się na sy cal nia słu pów
na grun cie pry wat nym. Po cząt ko wo do wo zi ły su ro wiec 3 za przę gi 2-kon ne. Skład ni ca otrzy ma ła lo -
ko mo tyw kę i dwa wa go ni ki. Pra cę nad zo ro wał Szcze pań ski z Czycz ków. 

Do pły wa ją ce tra twy wią za no czo łem do brze gu, a nurt spo wo do wał ob ró ce nie się ta fli rów -
no le gle do brze gu, skąd wy cią ga no su ro wiec. Po cząt ko wo ła do wa no ręcz nie, po tem wcią gar ką na
sil nik spa li no wy. W związ ku z trud no ścia mi w za trud nia niu ro bot ni ków ko ro wa nie drew na od 1970
r. prze nie sio no z la su do od bior ców. Su ro wiec ko pal nia ko wy ko ro wa no na skład ni cach ko ro war ka -
mi. Oko ro wa ny w le sie su ro wiec, prze schnię ty spła wia ny w tra twach o sze ro ko ści do 4 m nie sta no -
wił pro ble mu. Tak sa mo zre zy gno wa no z ko ro wa nia pa pie rów ki. Od 1970 r. skoń czył się spław
su row ca ko pal nia ko we go do Mę ci ka łu.

Ret ma no wi Mak sy mi lia no wi Jan kow skie mu pod le ga ły 32 bin du gi nad Brdą, Zbrzy cą i je zio -
ra mi. Bin du gi to na ogół pro wi zor ka. Nie wy ko rzy sty wa no już jed nak Cho ci ny i Kło niecz ni cy. Spła -
wia no drew no głów nie z nad le śnictw: La ski, Cho ciń skie go Mły na, Klo sno wa, Osusz ni cy i
Przy mu sze wa od Mi la cho wa. Po II woj nie świa to wej spła wia no su ro wiec tar tacz ny do My lo fu (Za -
po ry), a stąd ko lej ką do Ry tla, su ro wiec ko pal nia ko wy do Mę ci ka łu. Ist niał rów nież spław lo kal ny.
Do hu ty szkła w Wie czyw nie praw do po dob nie spła wia no drew no Cho ci ną, gdyż funk cjo no wa ła
przez oko ło 70 lat /Be ne dykt Resz ka Ewan ge li cy na Go chach/. Na ogół hu ty szkła funk cjo no wa ły
przez 15 lat w związ ku z wy czer pa niem się su row ca. Nie wy ko rzy sty wa ny był od ci nek Zbrzy cy od
Mły na w Ka szu bie i krę te go prze bie gu Zbrzy cy od Rol bi ka do jez. Mi la cho wo. Wspo mi na się o spła -
wie lo kal nym na Mło si nie moż li wym od je zio ra Mło si no, gdyż prze smyk od je zio ra Brzeź no był zbyt
wą ski, przez Le śno Gór ne i Dol ne do Ka szu by. Brak in for ma cji o spła wie Zbrzy cą od je zio ra So miń -
skie go, choć na le ża ło by się spo dzie wać. Nad je zio rem Kru szyń skim nie da le ko Zbrzy cy w Pe pli nie
/dz. nr 19/ po zo sta ła na zwa „bin du ga”.

Re ko ne sans po 30 la tach za ni ku spła wu
Że by bli żej za po znać się ze spła wem uda łem się do by łe go bin du go we go znad je zio ra Księ -

że Ja na Pół czyń skie go. Trud no by ło się zo rien to wać na miej scu nad je zio rem, że w tym miej scu by -
ła bin du ga. Bin du ga znaj do wa ła się na grun cie
pry wat nym /Jan Pół czyń ski/. Nad brze giem pa sem

Była binduga nad jeziorem Księże
i retman Jan Połczyński. Fot. M. Trzebiatowski.



• 2017 • Ziemia Zaborska • 64

oko ło 10 m ro sła ol cha. Je dy ną wska zów ką by ła utwar dzo na ma są bi tu micz ną dro ga nad je zio rem
wy bu do wa na w la tach 70- tych. W tym cza sie pro po no wa no przy go to wa nie ram py, aby sa mo cho -
dy (Pra ga) mo gły zrzu cać drew no bez po śred nio do wo dy. Lą do wa część bin du gi po za wą skim pa -
sem ol chy na chy lo na by ła w kie run ku je zio ra. Dłu ży ce w od le gło ści do 30 m do ta cza li fli sa cy.
Po wy żej 30 m moż na by ło uży wać ko ni. Jed nak nie czę sto ko rzy sta no, gdyż su ro wiec na bie żą co
był wią za ny. Na chy le nie te re nu uspraw nia ło do ta cza nie dłu życ. Jan Pół czyń ski ur. 1939 r. miesz kał
we wła snym bu dyn ku na le żą cym do Bud przy bin du dze, co póź niej, gdy zo stał skład ni co wym bin -
du go wym uspraw nia ło pra cę bin du gi. Jan Pół czyń ski w 1964 r. pod jął pra cę w Nad le śnic twie Osusz -
ni ca. Po przej ściu na eme ry tu rę An to nie go Głów czew skie go ze Swor ne ga ci zo stał od 1.02.1973 r.
za trud nio ny ja ko skład ni co wy bin du go wy w Ze spo le Skład nic La sów Pań stwo wych w Choj ni cach
na bin du dze nad je zio rem Księ że. Po re zy gna cji ze spła wu Nad le śnic twa Osusz ni ca ob słu gi wał in -
ne bin du gi do Me chów ka. Po za koń cze niu spła wu był skład ni co wym na skład ni cy przy ko le jo wej w
Mę ci ka le.

Do bin du gi nad je zio rem Księ że do wo żo no drew no z Nad le śnic twa Osusz ni ca oko ło 7 ty -
się cy m3 oraz oko ło 1 ty sią ca z la sów pry wat nych. W za kup drew na z la sów nie pań stwo wych włą -
czał się bin du go wy do ko nu jąc od biór ki /po miar/ u rol ni ków drew na, a po tem przy jeż dża ła ko mi sja
z tar ta ku. Po do wie zie niu drew na do bin du gi bin du go wy po świad czał od biór. Rol nik z po kwi to wa -
niem uda wał się do Ze spo łu Skład ni LP w Choj ni cach po pie nią dze. Po przej ściu Nad le śnic twa do
Dy rek cji LP w Szcze cin ku jesz cze przez rok na dal do wo żo no do bin du gi, a po tem zre zy gno wa no.
Ret man Mak sy mi lian Jan kow ski wspo mi nał, że z Mi la cho wa z 500 m3 pły nę li 10 dni. Jan Pół czyń ski
w swej wy po wie dzi wspo mi nał, że prze szko dą na je zio rach od La ski by ły za chod nie wia try. Zda rzy -
ło się, że po dniu pły wan ki umo co wa na tra twa w wy ni ku wia tru ze rwa ła się i wró ci ła do La ski. Z je -
zio ra Księ że w tra twie znaj do wa ło się 8 pa sów do mo stu w Mo gie lu. Na stęp nie pły wan ka z 2 pa sa mi,
a już na Zbrzy cy 1 pas. Dwóch fli sa ków z Księ że go za bie ra ło 600 – 700 m3 drew na, a pły nąc w trój -
kę na wet 1100 m3 drew na.

Kon tak to wa łem się z kie row ni kiem Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go Ma riu szem Grzem -
pą, któ ry zaj mo wał się bin du ga mi, ich hi sto rią oraz po sia dał zdję cia zwią za ne ze spła wem.
Przez ca ły okres od 1946 r. pły wan ka przez je zio ra z wy ko rzy sta niem ko rzyst nych wia trów od by wa -
ła się przy po mo cy prze cią ga nia li ny przy po mo cy ko ło wrot ka. Sklej ka z Byd gosz czy, gdy przy jeż -
dża li po su ro wiec sklej ko wy ho lo wa li tra twę przy po mo cy sil ni ka, co znacz nie przy spie sza ło
pły wan kę. Rów nież fli sa cy pró bo wa li ho lo wać czół nem z sil ni kiem mo to ro wym. Jak po da wał Jó zef
Spie rew ka wy ciecz ka nie miec ka pod czas po by tu na bin du dze nad je zio rem Płę sno dzi wi ła się, że
sto su je się jesz cze prze cią ga nie tra twy ko ło wrot kiem.

Pra cow ni cy zwią za ni ze spła wem.
Sa mym spła wem zaj mo wa li się lu dzie o wy so kich kwa li fi ka cjach za wo do wych. Pły wan ka

wy ma ga ła zna jo mo ści tech nik for mo wa nia tra tew, tech nik spła wu, zna jo mo ści prze pi sów na wi ga -
cyj nych oraz zna jo mo ści sa mej dro gi wod nej. Był to za wód prze cho dzą cy z oj ca na sy na. Fli sa cy
przy zbi ja niu /wią za niu/ pra co wa li w dwóch gru pach. Na bin du gach od Mi la cho wa do Me chów ka
pra co wa li fli sa cy za miesz ka li na tym te re nie. Z Ka szu by Szro eder i Mysz ka, z Rol bi ka Sta ni sław Pał -
bic ki, Bro ni sław Łu ko wicz i Jan Szult ka oraz Piotr Stolt man, Le on Ku ehn z Orze cho wa. Dru ga bry ga -
da pra co wa ła w oko li cach Swor ne ga ci. Z te re nu Swor ne ga ci moż na wy mie nić:
Wła dy sław Ma jer – ret man, pra co wał w Re jo nie LP w Choj ni cach od 1.10.1956 r. – 30.09.1959 r. i do
25.11.1959 r. w Ze spo le Skład nic LP w Choj ni cach oraz fli sa cy Ma rian Jaż dżew ski, Ste fan Jan kow ski,
Sta ni sław Gu ziń ski /rów nież szkut nik/, Ka zi mierz Le mań czyk, Mak sy mi lian Ja ku bow ski, Grze gorz
Jaż dżew ski, Mo dest Rud nik /Owink/, Jan Głów czew ski, Ma rian Mi szew ski, Ed mund Mi szew ski.

W 1968 r. prze kształ ca się La sy Pań stwo we w or ga ni za cję go spo dar czą. Re or ga ni za cja mia -
ła przy sto so wać LP do struk tu ry prze my sło wej. W ce lu kon cen tra cji bu du je się osie dla dla pra cow -
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ni ków. W ce lu kon cen tra cji two rzy się ze spo ły i bry ga dy pra cy skon cen tro wa nej. Po przed nio fli sa -
cy do jeż dża li na bin du gę i na miej sce za trzy ma nia się na noc i z po wro tem do do mu wła sny mi środ -
ka mi lo ko mo cji. Wcze śniej, gdy bra kło środ ków lo ko mo cji fli sa cy za bie ra li żyw ność, na miot i pły nę li
dzień i noc. Na je zio rach przy prze rwach trud no by ło ru szyć z miej sca. Za czy na się do wo zić i od wo -
zić do do mu pra cow ni ków. Po II woj nie świa to wej ry go ry stycz ne prze pi sy do ty czą ce spła wu nie by -
ły już prze strze ga ne. Brak środ ków lo ko mo cji, je den prze woź nik przy czy nił się, że fli sa cy za bie ra li
ze so bą żyw ność, po trzeb ny sprzęt oraz na miot i pły nę li z drew nem aż do My lo fu.

Brak do kład nych da nych o za trud nie niu, gdyż spła wem za rzą dza ło wie le jed no stek. Po II
woj nie świa to wej spław drew na pod le gał Dy rek cji LP w Gdań sku i da lej zgod nie z re or ga ni za cja mi.
Z dniem 1. 01. 1951 r. wcho dził w skład Biu ra Ze spo łu Nad le śnictw a na stęp nie Re jo nu La sów Pań -
stwo wych w Choj ni cach od 01. 07. 1950 r. – 30. 09. 1959 r. i tu taj moż na wy mie nić An to nie go Głów -
czew skie go ze Swor ne ga ci od 10. 05. 1951 r. - 30. 09. 1959 r. Ze spół Skład nic La sów Pań stwo wych
w Choj ni cach od 1. 10. 1959 r. - 31. 03. 1978 r. i pra co wa li skład ni co wi: An to ni Głów czew ski od 1.
10.1959 r. do 5. 06 1976 r. Jan Pół czyń ski 01. 02. 1973 r.- 31. 03. 1978 r., Mak sy mi lian Jan kow ski od
01. 10. 1959 r. -  do 31. 03. 1978 r. Z za rob ków pra cow ni cy by li za do wo le ni. Za spław drew na pła co -
no 0,25 zł za m3/km. Bin du go wi urzę do wa li we wła snych do mach za co do sta wa li ry czałt. Przy spła -
wie ko pal nia ka za trud nie ni by li pra cow ni cy z Czer ni cy, Czycz ków.

W 1955 r. spław drew na prze ka za no Przed się bior stwu Trans por tu Le śne go łącz nie z z ko lej -
ką w Mę ci ka le. Przed się bior stwo nie ra dzi ło so bie i dla te go prze ka za no spław ad mi ni stra cji LP. W
1958 r. prze kształ ce nie PTL w Ośro dek Trans por tu Le śne go w To ru niu. Po zor ga ni zo wa niu Ze spo łu
Skład nic LP w Choj ni cach 1. 10. 1959 r. prze ka za no mu spław, a po je go li kwi da cji prze ka za no 1. 04.
1978 r. Ze spo ło wi Skład nic LP w Gdań sku, a po re ak ty wo wa niu OZLP w Gdań sku, Ze spo ło wi Skład -
nic LP w To ru niu.

Waż ną spra wą w spła wie sta no wi bez pie czeń stwo w pra cy. Przy pra cy na okrą głym drew -
nie fli sa cy mu szą być za opa trze ni w obu wie z kol ca mi za bez pie cza ją cy mi przed po śli zgnię ciem się.
Przy pra cy w wo dzie mu szą mieć wy so kie bu ty gu mo we chro nią ce przed za mo cze niem. Pły wan ka
tyl ko pod kie run kiem do świad czo ne go ret ma na ma ją ce go od po wied nie upraw nie nia. Tra twa po -
win na być za opa trzo na w ko ło ra tun ko we, łódź przy sto so wa ną dla 3 osób oraz ap tecz kę. Fli sak jest
jed nym z naj star szych za wo dów. Roz róż nia ło się od lat 50- tych XX w. za sad ni czo trzy ty tu ły fli sa -
cze: ret man – mu si po sia dać pa tent ret mań ski wy da ny przez wła dze wod ne, za stęp ca ret ma na
/przo dow nik/; pa so wy. Fli sa cy zo bo wią za ni są do po sia da nia ksią żecz ki fli sac kiej, że glar skiej, bez
któ rej żad ne mu fli sa ko wi nie wol no prze by wać na tra twie.
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Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski

Z hi sto rii Nad le śnic twa La ska
Pier wot nie pusz cza zaj mo wa ła więk szość ob sza ru póź niej sze go nad le śnic twa. Oma wia ne la sy

znaj du ją się na te re nie po wia tu choj nic kie go i wcho dzą w skład Bo rów Tu chol skich. Ko rzy sta nie z
la sów w okre sie pa no wa nia ksią żąt po mor skich /X - XII w./ ogra ni cza ło się w za sa dzie do użyt ko wa -
nia łąk, pa stwisk, ob sie wa nia po la, zbie rac twa oraz bart nic twa. Wpływ na ak tu al ny stan la sów za -
bor skich wy war ła dzia łal ność go spo dar cza czło wie ka. So sna ła two osie dla ła się na piasz czy stych
gle bach, na po go rze li skach, zaj mo wa ła sie dli ska za ję te uprzed nio przez grą dy i dą bro wy, przy czy -
nia jąc się do ich de gra da cji.

W śre dnio wie czu po wsta ły w tym re jo nie pierw sze wio ski wśród la sów z wy jąt kiem Swor ne ga -
ci i Rol bi ka po ło żo ne na bru skiej wy spie mo re no wej. W 1570 r. w pa ra fii bru sko - le śnień skiej miesz -
ka ło 900 osób, to jest po ni żej 2 osób/km2. Ty le sa mo od no to wa no w 1686 r., a wy ko rzy sty wa no
rol ni czo oko ło 10% po wierzch ni cał ko wi tej. Po okre sie śre dnio wiecz nej ak cji osad ni czej po now ne
trze bie nie la sów pod are ał upraw ny i osad nic two prze my sło we przy no si po ło wa XVI w. Zwią za ne
to by ło z ugrun to wa niem się ustro ju fol warcz no - pańsz czyź nia ne go i ko rzyst ny mi wa run ka mi zby -
tu wy two rów rol nych i le śnych na za cho dzie Eu ro py za po śred nic twem por tu gdań skie go. Po wsta -
wa ły po je dyn cze osie dla zwią za ne z pro duk cją prze my sło wą zwa ne pust ko wia mi: wę glar nie,
smo lar nie, mły ny, karcz my. Naj bar dziej wy nisz cza ją ce za so by le śne by ło wy pa la nie po pio łów, smo -
lar stwo. Wy pa lo ne po wierzch nie wy ko rzy sty wa no rol ni czo przede wszyst kim ja ko pa stwi ska dla
owiec. Przez kil ka lat użyt ko wa no je rol ni czo, a po wy ja ło wie niu piasz czy stych gleb prze zna cza no
je na pa stwi ska. Owczar stwo na te re nie Za bo rów by ło sil nie roz wi nię te. Obok mły nów zbo żo wych
funk cjo no wa ły też pi ły /tar ta ki/ w Czer ni cy, Parsz cze ni cy, Młyn ku. Po stę py osad nic twa śród le śne go
by ły zwią za ne przede wszyst kim z prze my sło wą eks plo ata cją la sów /hut nic two szkła, wy rąb drzew,
smo lar stwo/.

Do kład niej sze in for ma cje o la sach i go spo dar ce le śnej przy no si lu stra cja wo je wódz twa po mor -
skie go. Pusz cza na tu tej szych te re nach by ła w nie wiel kim stop niu znie kształ co na. Gra ni ca mię dzy
sta ro stwa mi prze bie ga ła wzdłuż li nii Brda – Mę ci kał - Swor ne ga cie - Karp no. Pusz cza człu chow ska
cią gnę ła się od Lę dycz ka do gra ni cy sta ro stwa tu chol skie go dłu go ści 7 mil i sze ro ko ści 4 mi le. W
pusz czy człu chow skiej we dług lu stra cji jest część so śni ny, dę bi ny, li pi ny, gra bi ny, w któ rej jest też
las ci so wy, bu ko wy. Jak wy ni ka z roz miesz cze nia osie dli w tym cza sie też la sy pa no wa ły w za chod -
nio - pół noc nej czę ści klu cza za bor skie go. W opi sie sta ro stwa tu chol skie go wy mie nia się we wsi
Swor ne ga cie nad je zio rem So mi ni na gra ni cy ksią żę ca po mor skie go od wsi 2 mi le /17 km/ wiel kie
la sy bu ko we, nad je zio rem Mi la cho wo bo ro wi na. O od dzia ły wa niu czło wie ka na las świad czą rów -
nież in for ma cje o użyt ko wa niu grun tów w po szcze gól nych wsiach klu cza za bor skie go w tym cza -
sie. Wieś Ko so bu dy na grun cie le śnym ma 47 włók pu stych, 5, któ re za ro sły la sem. Pusz cza przy tej
wsi bo ro wa, w któ rej le śnych drzew /li ścia stych/ nie ma. Wieś Lub nia na grun cie nie uro dzi wym, bo -
ro wym ma 16 włók, w tym 3 pu ste, któ re bo rem le żą, iż są piasz czy ste. Pusz cza przy tej wsi jest głu -
cha, rzad ka. Za le sie na grun cie piasz czy stym, bo ro wym ma 30 włók, pu stych 17 za ro słych bo rem.
Przy nada niu dla tej wsi mó wi się, że osa dzo no na dą bro wie. Czycz ko wy na grun cie piasz czy stym
38 włók w tym pu stych 2 w za ro ślach bo ro wych. Z tych da nych wi dać wpływ czło wie ka na skład
ga tun ko wy, gdyż z wy jąt kiem Ko so bud grun ty le żą ce za ro sły bo rem, a więc so sną ja ko ga tun kiem
pio nier skim. Jak wi dać z lu stra cji, la sy by ły wów czas mie sza ne, nie by ły jesz cze wy nisz czo ne. Do tej
po ry nie by ło wiel ko ob sza ro wych wy rę bów, któ re szcze gól nie zmie nia ły skład ga tun ko wy. Nie pro -
wa dzo no jesz cze pla no wej go spo dar ki le śnej. Za dzia łal ność ochron ną uznać na le ży po rę by za tzw.
za pu sty, na któ rych za bra nia no wy pa su np. we wsi Czycz ko wy wg lu stra cji z 1565 r.
Cha rak te ry stycz ną ce chą okre su go spo dar ki fol warcz no - pańsz czyź nia nej /XVI -XVIII w/ był brak dba -
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ło ści ze stro ny wła ści cie li o stan la sów. La sy trak to wa no ja ko do da tek do go spo dar stwa rol ne go.
Eks plo ata cja la su po le ga ła głów nie na wy bie ra niu z drze wo sta nu sztuk przy dat nych. Po stę pu ją cy
roz wój osad nic twa mo że być wska zów ką po stę pu ją ce go wy le sia nia. W pierw szym pół wie czu XVII
w. po wsta ły 22 osie dla w po wie cie tu chol skim, w tym w oko li cy przy szłe go nad le śnic twa: 2 pust -
ko wia /La ska, Po krzyw no/; 4 osa dy młyń skie /Czer ni ca, Ha mer Młyn, Parsz cze ni ca, Pa rzyn/; 4 osa dy
karcz mar skie /Drze wicz, Mo drze je wo, Sko sze wo, Zie lo na Cho ci na/; 2 pust ko wia smo lar skie /Gieł -
don, Karp no/; 1 osie dle ry bac kie /Spier wa/. W dru gim pół wie czu XVII w. po wsta ły: 4 pust ko wia /Dą -
brów ka, Okrę glik, War szyn, Wid no/; osie dle ry bac kie /Pe plin/; pust ko wie smo lar skie /Asmus/;
Osie dle młyń skie /Mły nek/ oraz wieś drob nosz la chec ka Wy so ka Za bor ska. Naj więk sza ak tyw ność
osad ni cza przy pa dła na la ta 1626-1655. Po stę py osad nic twa by ły zwią za ne przede wszyst kim z prze -
my sło wą eks plo ata cją la sów / wy pa la nie po pio łów dla uzy ska nia po ta żu, smo lar stwo. La sy od gry -
wa ły ogrom ną ro lę w ży ciu czło wie ka. Pusz cza w znacz nej mie rze ży wi ła czło wie ka. Lud ność trud ni ła
się rol nic twem a rów no cze śnie wy ko rzy sty wa ła bo gac twa pusz czy: ło wiec two, bart nic two. Ry bo -
łów stwo i zbie rac two uzu peł nia ły do cho dy z rol nic twa i od gry wa ły one więk szą ro lę niż wy rąb
drzew.

W XVIII w. na dal pro wa dzi się in ten syw ne wy rę by. W tym okre sie po wsta ją pierw sze hu ty szkła,
po wsta ją no we smo lar nie w Asmu sie /1776 r/ i Płę śnie. W la sach przy szla kach wod nych za czy na ją
się lo ko wać za kła dy zwią za ne z du żą ilo ścią su row ca drzew ne go jak: hu ty szkła /Wie czyw no, Hu ta/
smo lar nie, wę glar nie, wa pien ni ki, pa pier nie, ce giel nie. Z cza sem przy cho dzi świa do mość po trze by
ra cjo nal nych form użyt ko wa nia la su. Po pierw szym roz bio rze Pol ski rząd pru ski prze jął do bra kró -
lew skie. Edyk tem
z 1799 r. na ka zał
prze pro wa dze nie
po mia ru wszyst -
kich prze ję tych la -
sów. Z daw nej
pusz czy za bor skiej
nie du żo po zo sta ło
i dla te go nie wy -
od ręb nio no la sów
daw nej pusz czy
za bor skiej. Du ży
wzrost za lud nie -
nia i ży wio ło wy
roz wój prze my słu
po cią ga ją za so bą
wzrost za po trze -
bo wa nia na drew -
no. Drew no sta je
się głów nym użyt -
kiem la sów, któ rym gro zi wy nisz cze nie. Wy na la zek so dy kau stycz nej wy eli mi no wał z pro duk cji po -
piół drzew ny. Wy cho dzą z uży cia daw ne ka te go rie użyt ko wa nia le śne go jak: drew no okrę to we,
po piół i smo ła i in ne. Od schył ku pierw szej po ło wy XIX w. zde cy do wa nie fa wo ry zo wa no ga tun ki
igla ste kosz tem li ścia stych. Wią za ło się to z ro sną cym za po trze bo wa niem na drew no igla ste przez
gór nic two, ko lej nic two, bu dow nic two, prze mysł ce lu lo zo wo -pa pier ni czy. Od lat 60-tych XIX w. od -
stą pio no jed nak od sto so wa nia czy stych upraw so sno wych. Do kład ne da ne o roz miesz cze niu kom -
plek sów le śnych, le si sto ści i obiek tów prze my sło wych po ka zu je ma pa Schro et te ra -En gel hard ta z

Pracownicy Nadleśnictwa Laska, lata 30-te.
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Wieś Pastwiska Lasy
1865 1995 1865 1995

Kruszyn 73,7 1,5 7,3 88,2
Rolbik 70,1 0,8 5,78 81,97
Widno 44,2 1,5 32,55 81,12
Małe Chełmy 59,95 9,75

Dla przykładu dane z 1865 r. oraz 1995 r. w procentach.

Le si stość gmi ny nie prze kra cza ła 20%. Wy gó ro wa ny pro cent pa stwisk bu dzi wąt pli wo ści. Da ne
z 1865 r. do ty czą ce pa stwisk zo sta ły za fał szo wa ne. Mia no wi cie do pa stwisk /grun ty rol ne/ za kwa li -
fi ko wa no grun ty le śne: ha li zny, pła zo wi ny, a tak że część drze wo sta nów ne ga tyw nych.
Wzrost za po trze bo wa nia na drew no spo wo do wał, że rząd pru ski przy stą pił do wy ku pu wy nisz czo -
nych te re nów le śnych oraz nie użyt ków w la tach 1867-1882, któ re za le sia no. Od 1883 r. przy stą pio -
no ze wzglę dów po li tycz nych do wy ku pu la sów z rąk Po la ków. W la tach 1887-1900 wy ku pio no 44
ty sią ce ha w re jen cji Kwi dzyń skiej. Sprzy ja ło te mu ce lo wi nie ra dze nie sobie ze skut ka mi uwłasz -
cze nia. Pod ko niec lat 70-tych XIX w. wy stą pił kry zys rol ny i dla te go wła ści cie le sprze da wa li grun ty,
tym bar dziej, że w związ ku z ta nią im por to wa ną weł ną z Au stra lii na stą pił upa dek owczar stwa.

Za ląż kiem nad le śnic twa by ły do bra szla chec kie Sta rej La ski, któ re w 1817 r. prze szły w rę ce ro -
dzi ny Scher bahrt, a 2 la ta póź niej bra ci Got tlie ba i Edwar da Scher bahrt i w tym cza sie wy cię to drze -
wo sta ny na po trze by hu ty szkła w La sce. Po wy ko rzy sta niu za so bów drew na La skę sprze da no i
prze cho dzi ła przez rę ce kil ku wła ści cie li. W 1846 r. fi gu ru je tyl ko Bel low. Na stęp nie do bra prze jął
hra bia Ko enig smarck z Ka mie ni cy o po wierzch ni 1587 ha w tym 1010 ha la su, któ re sprze dał fi sku -
so wi. Ma ją tek Sta ra La ska przej mo wał wszyst kie grun ty wy ku pio ne w oko li cy i roz po czął ich za le -
sia nie. Już na ma pie z 1875 r. La ska zo sta ła za zna czo na ja ko nad le śnic two, a osa dy Ślu za, Piec ki
za zna czo no ja ko osa dy le śne. W krót kim cza sie za ła twio no wy kup ty lu grun tów, że w 1890 r utwo -
rzo no dwa nad le śnic twa La skę i Przy mu sze wo. Za ła twio no mię dzy in ny mi wy kup od Sta ni sła wa Si -
kor skie go z Wiel kich Cheł mów 2015 ha grun tów wraz z in fra struk tu rą, Ed mun da Si kor skie go z Le śna
638 ha, Jó ze fa Przy tar skie go z Rol bi ka na Wid nie 608 ha, Ja ku ba Po krzy wiń skie go z Drze wi cza 1263
ha oraz wie lu in nych z Kru szy na, No wej La ski, Wid na, Ma łych Cheł mów.

Przed sprze da żą grun tów le śnych fi sku so wi wła ści cie le sprze da wa li drze wo sta ny kup com, któ -
rzy wy ci na li je zrę ba mi wiel ko po wierzch nio wy mi. Czyn ni ka mi sprzy ja ją cy mi wy rę bom by ło wpro -
wa dze nie tra ków o na pę dzie pa ro wym i ko le jek wą sko to ro wych umoż li wia ją cych wy ko rzy sta nie
drew na od da lo ne go od dróg i szla ków wod nych. Sta ni sław Si kor ski z Wiel kich Cheł mów w 1887 r.
sprze dał kup com ży dow skim z Po zna nia drew no - 498 ha - z za strze że niem pra wa pier wo ku pu po -

lat 1796-1802. Sprzy ja ją ce wa run ki do roz wo ju mia ło wów czas owczar stwo. W lu stra cji z 1772 r. w
klu czu za bor skim wy ka za no 82 oso by za trud nio ne ja ko owcza rze i pa ste rze. Więk szość daw nych
kró lewsz czyzn prze szła na po cząt ku XIX w. w rę ce jej użyt kow ni ków. Szcze gól nie ni ska by ła le si -
stość na ob sza rach póź niej szych nad le śnictw: Przy mu sze wo, La ska, Osusz ni ca. Uwłasz cze nie w
pierw szej po ło wie XIX w,. przy nio sło ogrom ne zmia ny. Ma jąt ki mu sia ły się prze sta wić na upra wę
wła snym sprzę ża jem i na rzę dzia mi przy po mo cy wol nej si ły na jem nej i za sto so wa nia no wych me -
tod upra wy. Se pe ra cja ge ne ral na od dzie li ła grun ty chłop skie od fol warcz nych, a spe cjal na po dzie -
li ła grun ty wsi mię dzy chło pów i wią za ła się z ko niecz no ścią bu do wy bu dyn ków w
naj do god niej szym miej scu. Po wsta ły no we osa dy ota cza ją ce wła ści wą wieś, po wsta ją ce rów nież w
le sie. Nie tyl ko ma pa Schro et te ra po ka zu je roz miar wy le sień w 1800 r., ale rów nież ma try ku ły po -
szcze gól nych wsi po ka zu ją ce da ne do ty czą ce użyt ko wa nia grun tów z 1865 r. Do ty czy to szcze gól -
nie po wierzch ni grun tów za kwa li fi ko wa nych ja ko pa stwi ska oraz po wierzch ni la sów.
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zo sta łych drze wo sta nów. Wy bu do wa no w
le sie /od dział 182/ 3 tra ko wy pa ro wy tar -
tak z do pro wa dze niem ko lej ki wą sko to ro -
wej do je zio ra Ma ło łąc kie go i
wy bu do wa no trzy osa dy dla ob słu gi nad
Pa stur ką. Ujem ne skut ki po cią gnął za so -
bą tzw. Edykt o po pie ra niu kul tu ry kra jo -
wej z 1811 r., w myśl któ re go każ dy
wła ści ciel ziem ski mógł do wol nie roz po -
rzą dzać la sa mi. Nie zda wa no sobie wów -
czas spra wy z róż nic mię dzy gle ba mi
le śny mi a rol ny mi. Po waż nym błę dem by -
ło spro wa dza nie na sion głów nie so sny z

in nych te re nów np. gó rzy stych, gdyż czę -
sto spo ty ka się w drze wo sta nach ko so drze wi nę. Eko ty py z od le głych ob sza rów róż nią się mię dzy
so bą. Po szcze gól ne eko ty py, czy li ra sy sie dli sko we da ne go ga tun ku wy róż nia ją się przede wszyst -
kim trud niej szy mi do stwier dze nia dzie dzicz no ści ce cha mi fi zjo lo gicz ny mi. Ce chy ta kie, jak si ła wzro -
stu, dłu gość okre su we ge ta cji, róż na od por ność na ujem ne od dzia ły wa nie czyn ni ków kli ma tycz nych
czy szkod ni ków i cho rób. W la sach pry wat nych rów nież przy stą pio no do za le sia nia zbęd nych grun -
tów rol ni czych.

Służ ba le śna
Pierw sza wzmian ka o służ bie le śnej po cho dzi z do ku men tu z 1382 r. o nada nia pra wa nie miec -

kie go wsi Wie le. Wśród świad ków wy mie nio ny jest Ni kiel /Mi ko łaj/ z Gli śna „nasz le śny”. Służ bę le -
śną wpro wa dzi li Krzy ża cy. Opie kę nad la sa mi spra wo wa ła służ ba le śna /le śni cy, le śni, bo ro wi,
strzel cy/, do któ rej obo wiąz ków na le ża ła też sprze daż drew na oko licz nym chło pom i szlach cie oraz
do star cza nie zwie rzy ny do zam ków sta ro ściń skich. W okre sie roz kwi tu bart nic twa pil no wa niem la -
su zaj mo wa li się głów nie bart ni cy. Gdy w 1466 Po mo rze wró ci ło do Ko ro ny po wsta ły sta ro stwa z
do tych cza so wą or ga ni za cją le śną. W XVI w. wy stę pu ją już le śni czo wie. Le śni by li ich po moc ni ka mi
re kru tu ją cy mi się spo śród miesz kań ców wsi i pust ko wi kró lew skich. Do za dań służ by le śnej na le ża -
ło prze strze gać, aby pod da ni nie ści na li
sa mo wol nie w pusz czy, po win ni też być
przy wy wo zie drew na z la su. Mie li obo -
wią zek zwal cza nia kłu sow nic twa oraz pra -
wo re kwi ro wa nia bro ni i sprzę tu. Pod da ni
mo gli po bie rać drew no z pusz czy na wła -
sne po trze by, ale nie na sprze daż. W 1565
r. w sta ro stwie tu chol skim by ło dwóch le -
śni czych, ale w klu czu Ko so buc kim nie by -
ło żad ne go. W okre sie póź niej szym w
każ dym klu czu od no to wa no po 1 le śni -
czym i po kil ku le śnych. Le śni czo wie czu -
wa li nad ter mi no wą re gu la cją opłat
dzier żaw nych : bart ni ków, bursz ty nia rzy, smo la rzy i dzieg cia rzy. W klu czu ko so budz kim le śnych by -
ło: w 1565 r. – 3 ; 1632 r. – 4; 1749 r. – 6; 1772 r. – 4. W ka ta strze fry de ry cjań skim z 1772 r. w Ko so bu -
dach znaj du je my pod le śne go Waw rzyń ca Mać kow skie go, a w Czycz ko wach osob no uwzględ nio no
go spo dar stwo pod le śne go Ja na Tusz kie wi cza. W Wiel kich Cheł mach wy stę pu je tyl ko strze lec. W XIX

Droga do Laski.
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w. na ma jąt ku Wiel kie Cheł my ochro ną la -
su zaj mo wał się bo ro wy. Wła ści ciel fol war -
ku ostro tę pił po wszech ne zja wi sko
drob nych kra dzie ży i wy pa su by dła chłop -
skie go na grun tach pań skich.

W ad mi ni stra cji pań stwo wej pod za -
bo rem pru skim od 1799 r. wpro wa dzo no
pru skie pra wa i sche mat or ga ni za cyj ny.
Na ma pie Schro et te ra z 1800 r. za zna czo -
no osa dy le śne w Pa rzy nie, Cho ciń skim
Mły nie, Czer ni cy, a ozna ko wa no na pi sem
UF Du naj ki, pod le śnic two na le żą ce do Ko -
ście rzy ny. Od 1811 r. wpro wa dzo no mię -
dzy nad le śni cze go a pod le śni cze go
sta no wi sko le śni cze go re wi ro we go. Le śnic twom re wi ro wym pod le ga ły zwy kle 3 pod le śnic twa, któ -
re dzie li ły się na ob cho dy. Od 1816 r. le śni czy re wi ro wy no sił ty tuł nad le śni cze go, a do tych cza so wy

nad le śni czy ty tuł in spek to ra le śne go. We dług za ło żeń jed nost -
ki te mia ły obej mo wać: nad le śnic two 7500 – 15 000 ha, le śnic -
two re wi ro we 1500 – 3 000 ha;, pod le śnic twa 500 – 1000 ha,
ob chód le śny do 250 ha. W prak ty ce po wierzch nie te by ły wyż -
sze. Fak tycz ne pro wa dze nie go spo dar stwa le śne go spa da ło
na pod le śni czych, zwy kle wy słu żo nych woj sko wych nie ma -
ją cych kwa li fi ka cji ani zdro wia do peł nie nia tych za dań. Tu tej -
sze nad le śnic twa: La ska, Przy mu sze wo, Gieł don, Cho ciń ski
Młyn utwo rzo ne zo sta ły w okre sie na si lo nej ger ma ni za cji i to
spo wo do wa ło, że oko ło 30% grun tów na le żą cych do Po la ków
zna la zło się w rę kach ad mi ni stra cji Pań stwa pru skie go i mia ło
się przy czy nić do ger ma ni za cji tych te re nów. Służ bę le śną sta -
no wi li Niem cy, jak rów nież prze ję te osa dy otrzy my wa li tyl ko
Niem cy. Po utwo rze niu nad le śnic twa La ska w 1890 r. przy stą -
pio no do urzą dze nia go spo dar stwa le śne go. Ra cjo nal na or ga -
ni za cja po le ga ła na wszech stron nym po zna niu je go
wa run ków przy rod ni czych i eko no micz nych ko or dy nu ją ca za -

sad ni cze czyn no ści tech nicz no -go spo dar cze, za pro wa dze nie od po wied nie go ła du prze strzen ne -
go i cza so we go. Przy stą pio no do za pla no wa nych in we sty cji zwią za nych z in fra struk tu rą: bu do wą
le śni czó wek, Mły nek – 1899 r., La ska – 1905 r.,  Asmus, War szyn – 1908 r. oraz osad ad mi ni stra cyj -
nych i ro bot ni czych, bu do wy głów nych dróg, po dzia łu prze strzen ne go. Wcze śniej prze ję ty przez fi -
skus ma ją tek Sta ra La ska pro wa dził go spo dar kę le śną, o czym świad czą ma py z 1875 r., gdzie
na nie sio no sie dzi bę ma jąt ku ja ko nad le śnic two, a in ne Piec ki, Ślu za, ja ko osa dy le śne. W 1894 r. nad -
le śnym w La sce był Eh lert. Zna ny mi le śni ka mi by li: Mul ler w Wid nie; Spetz w Ślu zie; No gatz w War -
szy nie /zgi nął w cza sie I woj ny świa to wej/; Lem per w Asmu sie; Kroll w La sce. Ostrą cha rak te ry sty kę
le śni cze go przed sta wi ła w dra ma cie Pa rzyn An na Łaj ming „w Swo rach Kroll, wójt, le śny -nie do wia -
rek’ roz pust nik -każ dy je mu śmier dział je no nie ba ba - świn tuch, co to był za zły czło wiek” oraz.. „jak
to we róz, jesz cze za Niem ca, ko ło te go bie da ka Li pin ka na Li se wie las się za po lił, to ten Kroll - wójt -
le śny ich star sze go kno pa chciał je no za strze lić. Je no, że sta ry ukląkł i pro sił Niem ca, a chło po ki w
ryk – no, to doł spo kój”. Po I woj nie świa to wej wy stą pi ły bra ki ka dro we w służ bie le śnej, szcze gól nie
nad le śni czych. W za bo rze pru skim nad le śni czy mu siał być ofi ce rem, a w za bo rze ro syj skim ka to lik

Przystań kajakowa przy Zbrzycy.
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w la sach pań stwo wych nie mógł być nad le śni czym. Pierw szy mi nad le śni czy mi w La sce po od zy -
ska niu nie pod le gło ści by li le śni czo wie, któ rzy jed nak nie ra dzi li so bie z trud no ścia mi. Sta ni sław Kaź -
mier czak 1920–24 to le śni czy z po znań skie go; Wła dy sław Mu sie ro wicz, le śnik z lwow skie go 1924 –
11.11.1929, któ re go grób znaj du je się na bru skim cmen ta rzu.

Inż. Jó zef Pie tra szek 14.10.1930 do 1938, prze szedł do Nad le śnic ta Żo łę do wo,
Inż. Sta ni sław Ey sy montt 1938–1939, na stęp nie w Ofla gu,
Inż. Ro man Mak sy mi lian Be nin de stycz e ń1940 –1944,
Bock 1944 – 1945, le śnik z Au strii;
Inż. Sta ni sław Ey sy montt od kwiet nia 1945–31.05.1950, prze szedł do Przy mu sze wa,
Mi chał To biasz 1.01. 50 – 30.06. 51 r.,
Wła dy sław Owcza rzak 1.12. 1951 – 30.09. 1955,
Zdzi sław Rut kow ski 1.10.1955 – 31.07.1956,
Ed mund Ku now ski 1,09.1956 r. – 14.11. 1969 zmarł,
Mgr inż. Jó zef Da nił ko 1.12. 1970 – 31.12. 1972 do li kwi da cji nad le śnic twa.

Od 1. 01. 1973 r. Nad le śnic two La ska zo sta ło wcie lo ne do Nad le śnic twa Przy mu sze wo ja ko ob ręb
le śny. Dla ob rę bów opra co wu je się od ręb ne pla ny urzą dze nia la su na okres 10-let ni.
Utwo rzo ne w 1890 r. Nad le śnic two La ska skła da ło się z pię ciu le śnictw: Asmus, Mły nek, War szyn,
Ślu za, Parsz cze ni ca i urzą dzo ne zo sta ło w 1894 r. o po wierzch ni 6222,18 ha. We dług da nych Biu ra
Geo de zji w Choj ni cach, w 1900 r. La ska mia ła 6270,51 ha, w tym la sy 3956,44 ha, grun ty or ne 943,03
ha, łąk 119,79 ha, pa stwisk 551,31 ha, wo dy 583,05 ha.

W 1894 r. przy ję to rocz ne eta ty na użyt ki ręb ne 19,2 ha i łącz nie po zy ska nia na 4,5 ty sią ca m3.
W 1920 r, po prze ję ciu la sów od Niem ców nad le śni czy okre ślił uży tek ręb ny na 62 ha rocz nie. W cią -
gu 4 lat wy cię to pra wie wszyst kie lep sze sta re drze wo sta ny. Wpływ na to mia ły na ci ski wła ści cie li
tar ta ków. Przy tak ni skich eta tach nad le śnictw bra ko wa ło su row ca. W Mę ci ka le przy dwor cu ro ze -
bra no nie daw no wy bu do wa ny tar tak. We dług sta nu z 1926 r. śred ni wiek drze wo sta nów w Nad le -
śnic twie La ska wy no sił 42 la ta o za pa sie 57,2 m3/ha, a udział so sny w drze wo sta nach wy no sił 99,6%.
We dług sta nu na 2009 r. w ob rę bie La ska śred ni wiek drze wo sta nów wy no sił 65 lat przy za sob no -
ści 214 m3/ha. Od 1929 r. na stą pił no wy po dział nad le śnic twa. Le śnic two Parsz cze ni ca prze szło do
Nad le śnic twa Cho ciń ski Młyn, a do szły le śnic twa La ska, Wid no, Czer ni ca. W 1953 r utwo rzo no do -
dat ko wo le śnic two An to nie wo. Na 1 lip ca 1933 r. pra co wa ło w La sce 10 pra cow ni ków ad mi ni stra -
cji: nad le śni czy, 2 pra cow ni ków kan ce la ryj nych, 7 le śni czych i 1 prak ty kant le śny oraz po za
ad mi ni stra cją ga jo wy Jan Chy rek. We wrze śniu 1939 r. na fron cie zgi nę ło 3 ro bot ni ków le śnych: Jan
Dro biń ski z Czer ni cy, zgi nął pod Choj nicz ka mi, oraz dwóch ro bot ni ków z le śnic twa Mły nek: Jó zef
Bło czyń ski i Bro ni sław Lesz czyń ski, zgi nę li w Pięć mor gach. Po utwo rze niu ad mi ni stra cji nie miec kiej
przy szedł nie miec ki nad le śni czy i le śni czy –se kre tarz, za go rza ły hi tle ro wiec, któ ry krót ko po wcie le -
niu do woj ska zgi nął. Le śni czo wie nie miec cy w póź niej szym okre sie po do świad cze niach nie in te -
re so wa li się bun kra rza mi. Pol scy le śni cy po cząt ko wo na le że li do Związ ku Wal ki Zbroj nej, prze szli
po wpad ce or ga ni za cji w Choj ni cach do „Gry fa Po mor skie go”, gdzie ko men dan tem po wia to wym
zo stał Jan Biń czyk, le śni czy z Młyn ka. Wie lu le śni ków i ro bot ni ków le śnych na le ża ło do „Gry fa Po -
mor skie go”. Jan Biń czyk utwo rzył od dział par ty zanc ki „Młyn ki” któ ry dzia łał na te re nie gmi ny Bru sy
i Le śno. W cza sie woj ny zgi nę li w par ty zant ce le śni cy: Jan Biń czyk le śni czy, Fe liks Kun da z Młyn ka,
Jan Bo rzysz kow ski, Jó zef Ma ty szew ski ro bot ni cy z od dzia łu „Młyn ki”. Sta ni sław Meg ger syn le śni -
cze go z Czer ni cy, par ty zant Gry fa i AK, de por to wa ny gi nie w oko li cy Cze la biń ska. Od wrot nie niż po
I woj nie świa to wej z oko li cy po cho dzi ło wie lu wy kształ co nych le śni ków. Go rzej by ło z le śni czy mi, z
któ rych tyl ko po ło wa wró ci ła, a w związ ku na cjo na li za cją po wsta ły no we le śnic twa np. An to nie wo
i Zbrzy ca, i dla te go przyj mo wa no bez kwa li fi ka cji ro bot ni ków le śnych, któ rzy póź niej uzu peł nia li
wy kształ ce nie.
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W la sach wpro wa dzo no go -
spo dar kę pla no wą na wzór le śnic -
twa so wiec kie go po przez
przy sto so wa nia ich do po trzeb
prze my słu, prze kształ ce nie w or -
ga ni za cję go spo dar czą. Utwo rzo -
no Re jo ny La sów Pań stwo wych,
któ re gru po wa ły 7-9 nad le śnictw i
mia ły pro wa dzić go spo dar stwo le -
śne i przej mo wa ły ca łość za dań,
któ re spo czy wa ły na nad le śnic -
twach. Mia ły od cią żyć nad le śni -
czych, a od wrot nie na kła da no im
za da nia bez pro wa dze nia ewi den -
cji kosz tów, co po zba wia ło nad le -
śni cze go nie zbęd nych ele men tów
do kie ro wa nia pro duk cją i dla te go w 1958 r. zli kwi do wa no Re jo ny La sów Pań stwo wych. Po woj nie
prze kra cza no usta lo ne eta ty, ale gor szym zja wi skiem by ło na rzu ca nie nad le śnic twom pla no wych
za dań, szcze gól nie sor ty men tów cen nych jak sklej ki, słu pów czy su row ca ko pal nia ko we go. Rów -
no cze śnie to nad le śnic twa zo bo wią za ne by ły do star czać za pla no wa ne ilo ści drew na do za kła dów
prze my sło wych. Prze kształ ca nie La sów Pań stwo wych w or ga ni za cję go spo dar czą po le ga ło na ko -
ma so wa niu nad le śnictw. Z dniem 1.01.1973 r. Nad le śnic two La ska włą czo no do Przy mu sze wa.
Zmniej szo no też licz bę le śnictw li kwi du jąc Ślu zę, Zbrzy cę, Asmus, a zor ga ni zo wa no po ste ru nek
Stra ży Le śnej. W la tach 70-tych wpro wa dzo no, zgod nie z wy tycz ny mi, bry ga do wy sys tem po zy ska -
nia drew na. W po zy ska niu drew na na zrę bach wpro wa dza no ze spo ły ścin ko wo zryw ko we, zre zy -
gno wa no z ko ro wa nia drew na w le sie. Rów no cze śnie by ły ten den cje do sa mo dziel no ści nad le śnictw
np. pro wa dzo no go spo dar kę rol ną, ło wiec ką, two rzo no bry ga dy re mon to wo - bu dow la ne, me lio -
ra cyj ne. Przed woj ną i po woj nie le śnic twa pro wa dzi ły go spo dar kę szkół kar ską, co przy bra ku rąk
do pra cy sta no wi ło pro blem. Przej ście na szkół ki ze spo lo ne i pod nad zo rem le śni ka by ło ko rzyst -
nym roz wią za niem. Aby za pew nić od po wied nią ilość pra cow ni ków nad le śnic twa bu do wa ły osie -
dla ro bot ni cze np. Asmus, bar dzo kosz tow ne w utrzy ma niu.

Za gro że nia la su
La som za gra ża wie le czyn ni ków przy ro dy nie oży wio nej: wiatr, śnieg, przy mroz ki, wa ha nia wil -

got no ści gle by. Wpływ czyn ni ków an tro po ge nicz nych to: po ża ry, dzia łal ność go spo dar cza czło wie -
ka, tu ry sty ka, szkod nic two le śne. Czyn ni ki bio tycz ne to: owa dy, grzy by pa so żyt ni cze, chwa sty,
zwie rzy na. W XIX w. po ża ry sta ły się pro ble mem po utwo rze niu i za le sie niu ol brzy mich ob sza rów
jed no wie ko wy mi drze wo sta na mi igla sty mi.

W ce lu za bez pie cze nia ob sza rów le śnych wpro wa dzo no sys tem pa sów prze ciw po ża ro wych.
Sto su je się pa sy Kie nit za przy li niach ko le jo wych i głów nych szla kach ko mu ni ka cyj nych oraz pa sy I
i II rzę du za bez pie cza ją ce kom plek sy le śne. Pa sy III rzę du, któ rych za da niem jest nie do pusz cze nie
do roz sze rza nia się ognia w głąb la su za kła da się wzdłuż dróg i obiek tów tu ry stycz nych. W La sce
od no to wa no więk sze po ża ry w Młyn ku w 1915 r. wy pa li ły się 15-let nie młod ni ki na po wierzch ni
117 ha nad Pa stur ką /Ba gno Sta wek/. Po żar spo wo do wa ły dzie ci z Asmu sa wy pa sa ją ce by dło, chcia -
ły wy ku rzyć żmi ję, któ ra skry ła się w ja ło wcu. Dru gi po żar o po wierzch ni 55 ha w Młyn ku z 1925 r. -
25-let nie młod ni ki nad je zio rem Płę sno spo wo do wa li węd ka rze. Rów nież praw do po dob nie w 1934
r. wy pa li ło się 52 ha drze wo sta nów w le śnic twie Wid no. W ce lu ob ser wa cji ob sza rów le śnych wy -

P33-S25-B-Kaszuba, Wojskowy Instytut Geograficzny, rok 1937.
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bu do wa no wie żę ob ser wa cyj ną w Wid nie. W okre sie za gro że nia po ża ro we go po wo ły wa no pa tro le
i dy żu ry prze ciw po ża ro we. Ak tu al nie ob ser wu je się ob sza ry le śne z wież przy po mo cy ka mer. Przy
po mo cy da nych z ka mer po za uwa że niu dy mu lo ka li zu je się po żar. Sys tem ob ser wa cyj no -alar mo -
wy przy spie szył lo ka li za cję po ża ru.

Jed no wie ko we mo no li ty so sno we stwa rza ją szcze gól ną pre dys po zy cję ich na gra da cje pier wot -
nych szko dli wych owa dów, jak rów nież znacz na ilość za le sień po rol nych stwa rza za gro że nia ze stro -
ny hu by ko rze nio wej i opień ki mio do wej. W la tach 1921-24 wy stą pi ła ogrom na gra da cja strzy go ni
cho inów ki, któ ra ob ję ła Bo ry Nad no tec kie i Bo ry Tu chol skie, jed nak bez więk szych szkód w po wie -
cie choj nic kim, czę ścio wo ze względu na zbyt mło dy wiek drze wo sta nów. Pierw szą o du żym zna -
cze niu na te re nie po wia tu choj nic kie go by ła gra da cja strzy go ni cho inów ki z lat 1931-33. W 1932 r
gra da cja ob ję ła 30 ty się cy ha w tym 12 tys. ule gło że ro wi zu peł ne mu. Nad le śnic twa przy stą pi ły do
zgra bia nia ściół ki ce lem zwal cza nia po czwa rek przez prze grza nie. W La sce zwal cza no che micz nie
w star szych drze wo sta nach pre pa ra tem py li stym przy po mo cy opy la czy kon nych ar se nia nem wap -
nia, sil ną tru ci zną żo łąd ko wą. W wy ni ku gra da cji do szło do go ło że rów i trze ba by ło wy ci nać. W Nad -
le śnic twie La ska wy cię to po za pla nem 225,94 ha w tym w An to nie wie 110,91 ha, Zbrzy cy 11,19 ha,
Młyn ku 19,02 ha Czer ni cy 68,96 ha. W la tach 1949-52 wy stą pi ła gra da cja brud ni cy mnisz ki, zwal -
cza na na po wierzch ni 237 ha przez opy la nie. W la tach 1961-62 zwal cza no gra da cję strzy go ni na
po wierzch ni 1750 ha w tym sa mo lo to wo na pow. 1100 ha w le śnic twach Czer ni ca, Mły nek. 

W gra da cjach głów nym szkod ni kom to wa rzy szy ły in ne szkod ni ki pier wot ne, jak po proch ce ty -
niak, bo recz ni ki, bar czat ka so snów ka. Naj trud niej szy okres dla la sów wy stą pił w la tach 1978-1982
zwią za ny z ogrom ną gra da cją brud ni cy mnisz ki na ca łej po wierzch ni la sów i jej zwal cza niu na ca łej
po wierzch ni łącz nie z la sa mi nie pań stwo wy mi sa mo lo ta mi i he li kop te rem. W le śnic twie An to nie -
wo przy go to wa no lą do wi sko. Osła bio ne drze wo sta ny by ły ata ko wa ne przez szkod ni ki wtór ne: ce -
tyń ce, przy płasz czek na so śnie, a ści gi i kor ni ki na świer ku. Za gro że nie przez szkod ni ki wtór ne
spo tę go wa ły: wi chu ra z no cy z 2 na 3 li sto pad 1981 r. oraz do dat ko wo okiść /śnieg/, któ ra wy rzą -
dzi ła ogrom ne szko dy szcze gól nie na grun tach po rol nych w wy ni ku po rząd ko wa nia la su po zy ska -
no 46 ty się cy m3.

Naj więk sze szko dy w hi sto rii nad le śnic twa wy stą pi ły w wy ni ku przej ścia strasz nej wi chu ry wie -
czo rem 11 sierp nia 2017 r. Usta lo ne szko dy to 450 000 m3 po wa lo nych drzew w Nad le śnic twie Przy -
mu sze wo na po wierzch ni 2500 ha, w tym po wierzch ni wy ma ga ją cych od no wie nia 1760 ha. Jesz cze
go rzej przed sta wia się sy tu acja w la sach nie pań stwo wych.

An to ni Cie miń ski

Jak po za koń cze niu II woj ny świa to wej
prze bie ga ło za opa trze nie

w ar ty ku ły pierw szej po trze by
Wszy scy wie my, że na sku tek dzia łań wo jen nych pol ska go spo dar ka po pa dła w ru inę. Znisz czo -

ne fa bry ki, sto li ca kra ju War sza wa w 80% le gła w gru zach, tak że in ne mia sta by ły znisz czo ne. Pań -
stwo pol skie mu sia ło się wziąć za od bu do wę, przede wszyst kim tych fa bryk, któ re pro du ko wa ły
ma te ria ły i sprzęt do dal szej od bu do wy i roz bu do wy, np. ko lei.
Jed nak wszyst kie te przed się wzię cia by ły po wią za ne z du ży mi kosz ta mi, dla te go roz bu do wę kra ju
po dzie lo no na eta py, pla ny trzy -i sze ścio let nie, a w każ dym na kre ślo no plan za wie ra ją cy ko lej ność
re ali za cji przed się wzięć.
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Bra ko wa ło wszyst kie go, sprzę tów go spo dar stwa do mo we go, żyw no ści w róż nych po sta ciach.
Pa mię tam ró wie śni ków cho dzą cych do szko ły z su chą krom ką chle ba, któ ry naj czę ściej wy pie ka no
w do mu. Pie kar nię trze ba by ło do pie ro uru cho mić. We wio skach by ły du że pie ce po sta wio ne jesz -
cze po pierw szej woj nie świa to wej, w któ rych jesz cze w cza sie oku pa cji pie czo no chleb. W ta kim
pie cu pie czo no jed no cze śnie 10-15 bo chen ków. Opa la ło się go drew nem li ścia stym lub czę ścio wo
tak że tor fem. Chleb był pie czo ny w for mach bla sza nych lub bez po śred nio kła dzio ny był na pa le ni -
sku. Ta ki chleb na zy wa no ku kla mi. Mniej sze ro dzi ny pie kły chleb w pie ca do mo wych. Zwy czaj ten
za rzu co no z po wo du cza so chłon no ści. Obec nie za opa tru je w chleb pie kar nia Gmin nej Spół dziel ni
i pie kar nie pry wat ne, któ re ry wa li zu ją mię dzy so bą ja ko ścią i sma kiem wy ro bów.

W la tach po wo jen nych trud no ści w za opa trze niu do ty czy ły tak że in nych ar ty ku łów pierw szej
po trze by. By ły re gla men to wa ne ar ty ku ły dzie wiar skie, odzie żo we i środ ki czy sto ści, prosz ki, my dło
sza re. W la tach pięć dzie sią tych we wsiach, w któ rych by ły skle py Gmin nej Spół dziel ni po wsta wa ły
ko mi te ty skle po we, któ re zaj mo wa ły się po dzia łem ar ty ku łów de fi cy to wych, jak blu zy i spodnie ro -
bo cze, obu wie gu mo we, ar ty ku ły dzie wiar skie. Re gla men to wa ne by ły tak że ar ty ku ły prze my sło we
ta kie jak ro we ry, mo to ry. Trze ba by ło mieć ta lon na te ar ty ku ły, któ re by ły dzie lo ne przez Wy dział
Han dlu Po wia to wej Ra dy Na ro do wej.

Wie le za cho du by ło z kup nem ro we ru w la tach pięć dzie sią tych. Or ga ni zo wa no już wte dy Mię -
dzy na ro do we Tar gi Po znań skie, na któ rych moż na by ło so bie ku pić róż ny sprzęt go spo dar stwa do -
mo we go, a tak że ro we ry, gdy bra ko wa ło ich w zwy kłych skle pach.

Pa mię tam, jak mia łem 14 lat, z na szej wio ski
po je cha li do Po zna nia po kup no ro we rów Bro ni -
sław Pry ba, Jó zef Szmyt i Ber nard Cza piew ski. Jaka
by ła ra dość, gdy ku pi li ro we ry mar ki „Bał tyk”, pol -
skiej pro duk cji, a na za jutrz oglą da li te ro we ry
miesz kań cy Hu ty i są sied nich miej sco wo ści.

Po dob nie by ło z ma te ria ła mi bu dow la ny mi,
trze ba by ło mieć po zwo le nie na bu do wę lub re -
mont. Ar ty ku ły bu dow la ne by ły przy dzie la ne na
spe cjal ne wnio ski uza sad nia ją ce po trze bę bu do -
wy do mu miesz kal ne go, sto do ły lub chlew ni. Że -
by na przy kład na pra wić ko min, trze ba by ło mieć
za świad cze nie od ko mi nia rza i mu ra rza o ko niecz -
no ści na pra wy ko mi na. Bu do wę gno jow ni ka mu -
siał po twier dzić agro nom czy zoo tech nik.
Po życz kę z Ban ku Rol ne go otrzy my wał ten, kto
miał po zwo le nie na bu do wę obo ry czy do mu.

Re gla men to wa ny był sprzęt rol ni czy, na któ ry
by ło du że za po trze bo wa nie. Do jar ki elek trycz ne
by ły dzie lo ne we dług ilo ści pro duk cji mle ka. Pa -
stu chy elek trycz ne też by ły roz dzie la ne przez ko -
mi tet do staw ców, któ ry ist niał przy każ dej zlew ni
mle ka. Nie do sta tek ma szyn był udrę ką dla rol ni ków. Brak by ło cią gni ków róż nej mo cy, to też po -
wsta wa ły ko mi sje zło żo ne z przed sta wi cie li rol ni ków, któ re mia ły za za da nie dzie lić sprzęt. Do cho -
dzi ło przy tym do kłót ni, a ko mi sje by wa ły prze ku py wa ne. Nie raz po dział ko mi syj ny był
unie waż nia ny przez na czel ni ka gmi ny.

Na wo zy sztucz ne by ły tak że re gla men to wa ne, ich przy dzia łem dla rol ni ków zaj mo wa ły się gmin -
ne służ by rol ne. Pierw szeń stwo mia ły go spo dar stwa, któ re by ły zor ga ni zo wa ne w kół kach rol ni -

Rower w rodzinie Ciemińskich z Huty. 
Lata 60-te XX wieku. Archiw. Antoniego Ciemińskiego.
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czych i in nych przed się -
bior stwach bran żo wych. 
By ły sprze da wa ne na
pod sta wie list spo rzą -
dza nych przez soł ty sa
lub pre ze sa kół ka rol ni -
cze go. Ko lej ki usta wi ły
się przed wiej ski mi skle -
pa mi, aby ku pić łań cuch
czy wi dły. Po stal zbro je -
nio wą wy ru sza ło się do
in nych miej sco wo ści. 
Na przy kład go spo da rze
Bie liń ski, Szcze pań ski
wy ru sza li na noc w ko -
lej kę do są sied nie go Ry tla, a po na wo zy je cha ło się zbio ro wo w kil ka fur ma nek jed ne go dnia.

Na to miast pa sze dla zwie rząt, świń by ły sprze da wa ne na kon trak ta cję trzo dy chlew nej, a pa sze
dla by dła na pro duk cję mle ka i sprze daż by dła rzeź ne go. Śru ta zbo żo wa, ma szy ny rol ni cze, trak to -
ry, prze gra biar ki do sia na przy dzie la ne by ły przez kół ka rol ni cze.
Tak sa mo kup no wę gla by ło pro ble mem, szło się w ko lej kę wie czo rem, ro bio no li sty ko lej ko we, prze -
strze ga no za sad, a lu dzie dla skró ce nia cza su gra li w kar ty po pi ja jąc pi wo lub wód kę dla po pra wy
hu mo ru. Wę giel moż na by ło ku pić za do star czo ny ży wiec wo ło wy lub tucz ni ki. Póź niej wę giel do -

sta wał tak że ten, kto pa ro wał kar to fle dla tucz -
ni ków.
W la tach 1970-1980 pro duk cja spa dła tak, że w
skle pach sta le był tyl ko ocet, musz tar da i go łe
ha ki na mię so. Re gla men to wa ne by ły róż ne go
ro dza ju kieł ba sy, mię so wie przo we i wo ło we i
in ne. Kup no po pu lar nej wą tro bian ki, czar ne go
sal ce so nu, czy kieł ba sy pol skiej by ło pro ble -
mem, bo trze ba by ło w ko lej kę iść w no cy lub
wcze śnie ra no. Al ko hol, pa pie ro sy i do bra ka -
wa by ły na kart ki tak sa mo jak cze ko la da.
Do pie ro po 1989 r. na stą pił prze łom go spo dar -
czy.

Kolejka za węglem w Brusach w latach 70-tych XX wieku. 
Fot. Alojzy Liedtke.

Kartki żywnościowe z lat 80-tych XX wieku. 
Muzeum Chata kaszubska.

An to ni Cie miń ski

Jak po wsta ły dro gi w so łec twie Hu ta
Prze cho dzą ca przez so łec two Hu ta dro ga Bru sy -Czersk po wsta ła już w XIII wie ku, gdy po wsta -

wa ły te miej sco wo ści. Pier wot nie by ły te dro gi prze tar ty mi szla ka mi pie szy mi, na któ rych po tem za -
czął się od by wać trans port jucz ny i za przę go wy (wo ły i ko nie).Już na po cząt ku XIX wie ku wła dze
pru skie przy mie rza ły się do bu do wy dro gi. Do pie ro jed nak w okre sie mię dzy wo jen nym przy stą pio -



• 2017 • Ziemia Zaborska • 76

Mapa 1.  Powiat chojnicki.  Okolice Huty.  Lata 30-te XX w.

Mapa 2.  Okolice Huty.  Rok 1955.  Mapa topograficzna.
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no do bu do wy. W la tach 1929-32 wy ty czo no tra sę, do ko na no po mia rów grun tów po szcze gól nych
wła ści cie li, przez któ re dro ga mia ła prze bie gać. Wy pła co no re kom pen sa ty w za leż no ści od po -
wierzch ni za ję tej na dro gę. W la tach 30-tych roz po czę to bu do wę od Czer ska w stro nę Ko so bud.
Zbu do wa no dro gę utwar dzo ną drob nym tłucz niem na dłu go ści ok. 2 km. Pa no wa ło wów czas wiel -
kie bez ro bo cie, a po nie waż wła dze nie mia ły środ ków na za trud nie nie wszyst kich, któ rzy pra cy nie
mie li, to po dzie lo no ich na dwie gru py. Jed na gru pa pra co wa ła w po nie dział ki, wtor ki i śro dy, a dru -
ga w czwart ki, piąt ki i so bo ty. Wy na gro dze nie by ło sła be ze wzglę du na du żą ilość chęt nych do pra -
cy. Do pra cy cho dzo no pie szo z wio sek od le głych na wet o 10 km. Pra cow ni cy by li nie do ży wie ni,
bra ko wa ło odzie ży i obu wia ochron ne go. Cho dzo no w drew nia kach zwa nych kląm pa mi. Rzu to wa -
ło to na wy daj ność pra cy. Bra ko wa ło trak to rów i na wet zwie rząt po cią go wych. Pia sek trans por to -
wa no że la zny mi wóz ka mi cią gnię ty mi lub pcha ny mi przez lu dzi. A wznie sie nia do cho dzi ły do 3 m,
trze ba by ło też za sy py wać głę bo kie do ły. Przy po bo czach dro gi ko pa ne by ły ro wy.

Wstęp ny trakt dro gi był zro bio ny do ro ku 1940. Dro ga zo sta ła przy go to wa na do utwar dze nia
tłucz niem i ce men tem. Trze ba by ło jesz cze wy ty czyć dro gę do jaz do wą do wo dy i za bez pie czyć po -
miesz cze nie na skła do wa nie ce men tu. Był po tem roz rzu ca ny na dro gą war stwą o gru bo ści 10 cm.
Żwir był do star cza ny z ko pal ni w Ru dzi nach. Żwir ła do wa ny był me cha nicz nie, co wy ma ga ło nie -
wie lu pra cow ni ków, ale pia sek
wo żo ny był trak to ra mi i za ła du -
nek na przy cze py odby wał się
ręcz nie. Pia sek bra ny był od go -
spo da rza Ja na Łąc kie go z Bie -
law.

Bu do wę roz po czę to w 1963
ro ku od Ko so bud do Czer ska, do
przy stan ku au to bu so we go na
wy so ko ści za bu do wań Hen ry ka
Lesz czyń skie go. W 1964 ro ku
roz po czę to bu do wę w kie run ku
Ko so bud. Bu do wę pro wa dzi ło
Przed się bior stwo re jon Eks plo -

ata cji Dróg Pu blicz nych. Kie row ni kiem te go przed się bior stwa
był Alek san der Pręt kow ski, a póź niej Jan Ni zak. Kie row ni kiem
ro bót dro go wych był Jan Wo ło szyk, któ ry zwa ny był dro go -
mi strzem, a po cho dził z Kwiek ko ło Bie law. Je go za stęp cą był
Ber nard Cza piew ski, miesz ka ją cy w Chło po wach. Na dal ży je,
ma 84 la ta, mieszka ko ło szo sy, któ rą bu do wał.
Ope ra to rem cią gni ka gą sie ni co we go był Wa cław Bła nek. Pra -
cow ni ka mi by li w więk szo ści miesz kań cy oko licz nych wsi: Hu -
ty, Chło po wów i oko lic Czer ska. Od ręb ną gru pę sta no wi li
pra cow ni cy przy bu do wie mo stu be to no we go przez rze kę
Nie chwaszcz, któ rą prze ci na ła dro ga. Kie row ni kiem tej gru py
był Jan De ja. Pod je go nad zo rem sta wia no sza lun ki pod be -

Jan Gierszewski 
– robotnik przy budowie drogi.

Bernard Czapiewski – zastępca kierownika 
przy budowie drogi Brusy – Czersk.
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to no wa nia mo stu. Je go kon struk cję wzmoc nio no siat ką zbro je nio wą, któ rą za la no be to nem. Roz -
ra bia no go ręcz nie i do wo żo no tacz ka mi, a je den pra cow nik ubi jał ma sę be to no wą wi bra to rem,
któ ry był na pę dza ny sil ni kiem spa li no wym. Moc za pra wy ba da no w la bo ra to rium. Za nim most od -
da no do użyt ku, zo sta ła prze pro wa dzo na pró ba wy trzy ma ło ścio wa. Na stęp nym eta pem by ło po -
ło że nie dy wa ni ka smo ło we go, któ rym zaj mo wa ła się in na
eki pa. Wał że la zny skru pu lat nie wa ło wał je go po wierzch nię.
Ta czyn ność by ła wy ko na na w 1966 ro ku, gdy  dro ga została
od da na do użyt ku. PKS uru cho mił wte dy li nię au to bu so wą
na tra sie Bru sy – Czersk.

Ko lej na dro ga to dro ga pro wa dzą ca z Bro dy do Oso wa
przez las Le śnic twa Dą bro wa i la sy pry wat ne, nie do koń czo -
na w la tach mię dzy wo jen nych. Mia ła ona łą czyć się z dro gą,
a obec nie szo są bie gną cą da lej w kie run ku Kar si na. W la tach
1932-33 roz po czę to bu do wę dro gi. Bu do wę zle co no kon sor -
cjum fran cu skie mu, któ re wy gra ło prze targ. Przy du żym bez -
ro bo ciu na bór od by wał się przez urząd pra cy. Przyj mo wa ny
do pra cy mu siał mieć za świad cze nie, że nie pra cu je, pod pi -
sa ne przez soł ty sa lub wój ta. Pra co wa li przy niej ro bot ni cy z
Oso wa, jak Jan Łan gow ski, Bro ni sław Bresz ka, Jó zef Man teu -
fel, An to ni Cie miń ski (se nior). Z Czar ni ża do cho dzi li do pra -
cy Fran ci szek Siel ski, Jó zef Soł ty sik, Wa cław Soł ty sik, Ed mund
Wał doch. W cza sie woj ny bu do wą
za ję ła się fir ma „Tot”. Pod ko niec
1939 ro ku za czę to spro wa dzać jeń -
ców wo jen nych róż nych na ro do -
wo ści do dal szych prac. Kie ru ją cym
bu do wą tej dro gi był wów czas soł -
tys Fryc (Gło gi). Dro ga prze ci na ła
sta wy Brodz kie, stan ta ki ist nie je do
dziś. Do za sy pa nia sta wu trze ba by -
ło du żo pia sku. Do wo żo no go lor -
ka mi z la su od stro ny Oso wa, gdyż

tam by ło z ko lei wznie sie nie, któ re
trze ba by ło ze brać do po zio mu sta wu.
Ro bio no wszyst ko ręcz nie, tak że wa -
go ni ki z pia skiem by ły prze ta cza ne
ręcz nie przez ro bot ni ków. Jan i Bro ni -
sław Bresz ka, któ rzy miesz ka li w po -
bli żu bu do wy wspo mi na li, że w cza sie
sil nych mro zów (do 35 stop ni) zie mia

za ma rza ła do 1 me tra w głąb. Uro bek

Antoni Ciemiński 
– robotnik przy budowie drogi.

Szosa do Czerska w Chłopowach.

Most na Niechwaszczy. Tędy jeździło się do Czerska. 
Patrz mapa nr 1.
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trzeba było kuć pi ka mi, sie kie ra mi, ło ma mi i kli na mi. Pra ca by ła bar dzo cięż ka. Wy ży wie nie jeń ców
by ło bar dzo mar ne, więc ła pa li ko ty, psy i ptac two, któ re słu ży ło ja ko po ży wie nie. Ło wio no też ry by
na lo dzie przy po mo cy wę dek i sia tek zro bio nych z ko rze ni ja łow ca. Ma łe ra cje żyw no ścio we od bi -

ja ły się na wy daj no ści pra cy. Nie by ło
ba ra ków, spa no w sza ła sach z ga łę zi
wzmoc nio nych żer dzia mi, a spa no na
za mar z nię tej zie mi przy kry tej sło mą.
Ogrze wa no się że laź nia ka mi, w któ -
rych pa lo no ga łę zia mi. Ro bot ni cy
cho ro wa li na dur brzusz ny, co przy -
czy nia ło się do czę stych zgo nów.
Pomi mo ener gicz nych sta rań oku pan -
ta nie uda ło się skoń czyć dro gi. Obec -

nie moż na na ocz nie stwier dzić, gdzie
dro ga się koń czy.

Dro ga z Chło po wów do Ru dzin
przez Hu tę łą czy głów ne miej sco wo -
ści so łec twa. Z Ru dzin ta dro ga ma po -
łą cze nie z Wie lem, Oso wem i Po pią
Gó rą. Dro ga ta prze ci na Pa rze ni cę, a
da lej rów Stru mień oraz dwa mniej sze
prze pu sty. Dro ga ta ist nia ła już w przed ro zbio ro wej Pol sce, kie dy to po wsta ła hu ta szkła, ale zna -
cze nia na bra ła do pie ro w la tach 1970-80, kie dy od kry to po kła dy żwi ru w Ru dzi nach na ob sza rze 38
hek ta rów. Po do kład nych ba da niach roz po rzą dze niem wo je wo dy byd go skie go prze ję to te grun ty
wy ku pu jąc je przy mu so wo po ce nie pań stwo wej od Ja na Łan gow skie go, Ja na Ma cha lew skie go, Ja -
na War siń skie go, Bo le sła wa Pla ty, Hen ry ka i Jó zwa Man dyw lów, ro dzi ny Ko wal skich. Wy wóz ką żwi -
ru zaj mo wa ły się dwa przed się bior stwa: Re jon Eks plo ata cji Dróg Pu blicz nych i Po wia to we

Przed się bior stwo Bu dow la ne w Choj ni -
cach. Eks plo ata cja żwi ru trwa ła oko ło 10
lat. W la tach 1980-90 oba przed się bior -
stwa prze sta ły ist nieć. Po wstał Po wia to wy
Za rząd Dróg z sie dzi bą w Paw ło wie.

Kie dy za czę to wo zić na bu do wy żwir
z Ru dzin po ja wi ła się ko niecz ność bu do -
wy od cin ka dro gi Ru dzi ny – Chło po wy.
Dro ga grun to wa nie wy trzy my wa ła prze -
jaz du ty lu sa mo cho dów, w cza sie roz to -
pów ro bi ły się ko le iny. Po sta no wio no
więc po bu do wać szo sę z pod bu do wą be -
to no wą i na wierzch nią as fal to wą, co gwa -
ran to wa ło by do bry do jazd do żwi row ni.

Most w Brodzie na Parzenicy.
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Środ ki na ten cel da ła Ra da Po wia to -
wa w Choj ni cach i Gmi na Bru sy. Bu do -
wę roz po czę to w 1985 ro ku na
od cin ku o łącz nej dłu go ści 4 km. Pra -
ce wy ko ny wał Re jon Eks plo ata cji Dróg
Pu blicz nych z Choj nic pod kie run kiem
Ja na Gli niec kie go. Nie kon ty nu owa no
jej bu do wy da lej w kie run ku Wie la, co
uła twi ło by wy wóz drew na Nad le śnic -
twu Przy mu sze wo z Le śnic twa Dą bro -

wa. PKS uru cho mił po łą cze nie z
Ru dzi na mi na tra sie Bru sy – Czersk.
Obec nie po łą cze nie to nie ist nie je, a
trans por tem pu blicz nym zaj mu je się fir -
ma pry wat na.

Dro ga z Ko so bud przez Bro dę do
Ru dzin skła da się z dwóch od cin ków.
Dro ga Ko so bu dy – Bro da w okre sie mię -
dzy wo jen nym by ła wy ty czo na i wy rów -
na na. Wy ko na no po mia ry
kar to gra ficz ne i geo de zyj ne do mo stu
w Bro dzie. Od ci nek z Bro dy do Ru dzin
nie był pro fi lo wa ny, ale ta dro ga by ła
uczęsz cza na już w od le głych cza sach.
Utwar dze nie dro gi przez na wie zie nia
tłucz nia to in we sty cja ostat nich lat.

Naj star szą dro gą jest 5 – ki lo me tro -
wa dro ga łą czą ca Ko so bu dy bez po śred -
nio z Hu tą, któ ra prze ci na rze kę
Pa rze ni cę. Dro ga jest utwar dzo na tyl ko

na te re nie Ko so bud, bie gnie przez
wy bu do wa nia i ma od no gę prze cho -
dzą cą przez Mły nek i łą czą cą z dro gą
na Wie le i Bro dę.

Zalana i zarośnięta żwirownia w Rudzinach.

Most na Parzenicy na drodze z Kosobud 
do Huty.

Dawny przystanek PKS w Rudzinach.
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Zbi gniew Gier szew ski

Nada nia ziem skie w XIV wie ku
w po wie cie choj nic kim

Świę te pra wo wła sno ści mu sia ło być udo ku men to wa ne, a ta ki do ku ment, to był do wód na wet
po wie kach, że ten oto ka wa łek po la to mo ja oj co wi zna. To ja dzie dzi czę po przod kach i żad na ko -
mi sja we ry fi ka cyj na nie mo że mi sko czyć.

Współ cze śnie tak cy wi li zo wa ne kra je jak Pol ska, ca ły swój ob szar ma ją po dzie lo ny na roz dziel -
ne dział ki i na wet zwy kłe ba gien ko czy oczko wod ne ma swój nu mer. Por tal geo por tal.gov.pl za -
wie ra ma py ka ta stral ne, gdzie każ dy mo że zna leźć nu mer swo jej dział ki, sta ro stwo po wia to we tak że
zo bo wią za ne jest do pro wa dze nia ak tu al ne go re je stru uwzględ nia ją ce go zmia ny wła sno ści. Nie -
ste ty wo jen ne za wie ru chy, re wo lu cje, re for my rol ne, uwłasz cze nia spo wo do wa ły nie cią głość w do -
ku men ta cji. Gi nę li lu dzie, po zo sta wa ła zie mia.

Po cząt ki wła sno ści ziem skich i ma jąt ko wych by ły zu peł nie in ne. Po rów na nie ma my z pod bo -
jem Dzi kie go Za cho du przez osad ni ków. Wiel ki mit Ame ry ki to osad nic two na zie mi ni czy jej (na -
praw dę zie mi In dian, ale tę kwe stię pra wie do kład nie roz wią za no). Osad nik ze swo im do byt kiem
miesz czą cym się na wo zie zaj mo wał zie mię tam, gdzie się za trzy mał i co był wsta nie ob jąć wzro -
kiem. Ho ry zont sta wał się gra ni cą. Wy star czy ło zgło sić w urzę dzie, je że li ta ko wy już po ja wił się w
naj bliż szej osa dzie, co bie rze się we wła da nie. W Pol sce pierw szych wie ków by ło po dob nie. Kto
pierw szy ten lep szy. Ad mi ni stra cyj ny po rzą dek na Po mo rzu za pro wa dzi li do pie ro Krzy ża cy. Skoń -
czy ły się cza sy pio nier skie, o któ rych nie wie le wia do mo, bo nikt nie ba wił się w biu ro kra cję. Te raz
za czę ło być ina czej. Krzy żac ka ad mi ni stra cja da wa ła swo je czy nie swo je za za słu gi al bo za zo bo wią -
za nia.

Więk szość do ku men tów hi sto rycz nych z XIV wie ku to wła śnie ta kie nada nia i przy wi le je spo -
rzą dza ne przez wła ści wy ośro dek ad mi ni stra cyj ny. Za cho wa ły się na wet do ku men ty o od no wie -
niach czy po twier dze niach nadań, bo pier wot ne kwi ty za gi nę ły, zo sta ły skra dzio ne lub spło nę ły w
po ża rach. Świad czy to o zna cze niu, ja kie w pań stwie biu ro kra tycz nym, ja kim by ło Pań stwo Krzy -
żac kie, przy wią zy wa no do do ku men to wa nia praw i wła sno ści. Okre sy spo koj ne sprzy ja ły ta kim re -
gu la cjom, cza sy wo jen i in nych za mę tów po wo do wa ły wkra da nie się cha osu w tą praw ni czą ma te rię.
Przy kła dy wo jen nych i po wo jen nych prze mian, szcze gól nie w War sza wie są te go na ocz nym przy -
kła dem. Z męt nej wo dy moż na wy ło wić ła two coś, co się nam nie na le ży…

Po niż sze ze sta wie nie jest nie tyl ko ze sta wie niem re gu la cji praw nych z XIV wie ku na ob sza rze
po wia tu choj nic kie go, ale też ob ra zem osad nic twa i struk tu ry wła dzy w tym okre sie i miej scu. Py -
ta nie więc wy ła nia się, jak da le ko się gać po win na wstecz w cza sie ko mi sja we ry fi ka cyj na…

Na pod sta wie Dzie je zie mi i po wia tu choj nic kie go, t. II, Ka len da rium zie mi choj nic kiej, wy bór i opra co -
wa nie Ja cek Kno pek, Choj ni ce 2010.

Lp. Kiedy Kto Komu Co Uwagi

1 1305 Król Wacław III
Wojewoda pomorski
Piotr Święca

Serock, Raciąż,
Stobno

2 1313
Wielki mistrz Karol z
Trewiru

Piotr, Jasiek,
Wawrzyniec,
synowie Święcy

Mędromierz Wielki,
Kiełpin, Zakrzewo,
Wysoka, Radzim

Za miasto
Nowe
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Lp. Kiedy Kto Komu Co Uwagi

3 1315
Wojciech, Mikołaj,
Jaśko, Piotr, synowie
wojewody kaliskiego

Najstarszy brat Jakub

Stara Kiszewa,
Mressino, Lubnia,
Piechowice,
Dziemiany

4 1323

Komtur świecki i
człuchowski
Teodoryk von
Lichtenhain

Jan z Parszowa
44 łany* nad rz.
Moszczenicą

Lokacja
Moszczenicy

5 1323

Komtur świecki i
człuchowski
Teodoryk von
Lichtenhain

Węgrzysz
Dobra w Lisewie k.
Karsina

6 1324

Komtur świecki i
człuchowski
Teodoryk von
Lichtenhain

Mikołaj i jego brat
Piechowice i
Dziemiany

Za Kosobudy

7 1325 Newzat
Albrecht, zięć
Newzata

Majątek w
Malachinie

8 1325

Komtur świecki i
człuchowski
Teodoryk von
Lichtenhain

Mieszkańcy wsi
Niedank koło
Pawłówka (obecnie
część Pawłówka)

Przywilej
i obowiązek pomocy
przy budowie zamku
w Człuchowie

9 1326
Wielki mistrz zakonu
Werner von Orseln

Mirosław i jego
bracia

Dobra w Sąpolnie
Człuchowskim i
Konarzynach

Poświadczenie
własności

10 1326

Komtur świecki i
człuchowski
Teodoryk von
Lichtenhain

Lokowanie osady
i przywileje dla
sołtysa

Chojniczki z 50
łanami

11 1326

Komtur świecki i
człuchowski
Teodoryk von
Lichtenhain

Konrad i jego
dziedzice

60 łanów w Nowej
Cerkwi

12 1330
Komtur tucholski
Teodoryk von
Lichtenhain

Jan Nadanie wsi Mokre Pojawia się
nazwa Czersk

13 1332
Komtur człuchowski
Günter von Snoze

Sołtys Gotk
76 łanów w
Pawłowie

14 1333
Wieki mistrz zakonu
Luter

Klasztor w Oliwie
Potwierdzenie ugody na
wymianę wsi Swornegacie
na trzy inne osady

15 1334
Komtur człuchowski
Günter von Snoze

Mikołaj i Jan
Glambeck

Młyn w Chojniczkach
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Lp. Kiedy Kto Komu Co Uwagi

16 1338
Wieki mistrz zakonu
Teodoryk

Henryk Bajerski
Połowa dóbr w
Ogorzelinach

17 1338
Wieki mistrz
zakonu Teodoryk

Mikołaj Maletzk
54 łany w
Nieżychowicach

18 1338
Komtur tucholski
Teodoryk von
Lichtenhain

Mikołaj Sulezdorf
84 łany w
Ostrowitem

19 1338
Wieki mistrz zakonu
Teodoryk

Jakub 25 łanów w Brzeźnie

20 1339
Komtur tucholski
Teodoryk von
Lichtenhain

Coładan i jego
dziedzice

16 łanów w
Cołdankach

Wymienione
są także
Doręgowice

21 1340
Wieki mistrz zakonu
Teodory von
Altenburg

Clawken i jego
dziedzice

22 łany ziemi koło
Chojnic

Pierwszy raz
wymienione
Chojnice (Conitz)

22 1341
Wieki mistrz zakonu
Teodoryk von
Altenburg

Tammen
55 łanów i jezioro w
Żalnie

23 1342
Komtur tucholski
Teodoryk von
Lichtenhain

Henryk, sołtys
45 łanów w
Ciechocinie

24 1344
Komtur tucholski
Konrad Vullenkop

Lemk, młynarz
Młyn należący do zakonu w
miejscu, które później
nazwano Lamk

25 1344
Komtur tucholski
Konrad Vullenkop

Konrad Splitstoser 20 łanów w Żabnie
Wymienione
są Brusy i
Czarnowo

26 1345
Arcybiskup
gnieźnieński
Jarosław

Goczek Olbracht Duża Cerkwica

27 1345
Komtur tucholski
Konrad Vullenkop

Peczken Wassirrabin
Uprawnienia do
budowy karczmy w
Piastoszynie

28 1346 Zakon krzyżacki Chojnice
31 włók lasu i
pastwisko w okolicy
Charzyków

Las Wolność

29 1347
Arcybiskup
gnieźnieński
Jarosław

Lokowanie wsi
Obkas

30 1348
Komtur tucholski
Konrad Vullenkop

Wawrzyniec
z Pamiętowa

Dobra w Małym
Gliśnie

83
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Lp. Kiedy Kto Komu Co Uwagi

31 1349
Wieki mistrz zakonu
Henryk Dusemer

Gelunen i jego brat
Joduten

Dobra w Wysokiej

32 1350
Komtur tucholski
Konrad Vullenkop

Paweł
Młyn i karczma z
wyszynkiem we wsi
Czersk

33 1350
Komtur tucholski
Konrad Vullenkop

Ehesslaim Karczma w Rolbiku

34 1351
Komtur człuchowski
Ludorf von Hake

Henryk, sołtys
79 łanów w
Rychnowach

35 1351
Komtur tucholski
Konrad Vullenkop

Mikołaj
Bartensteyn

Wieś Brusy

36 1352
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Węgrzysz z Cisewia 22 łany w Górkach

37 1352
Komtur człuchowski
Ludorf von Hake

Jan Schade
Dobra w
Borzyszkowach

Potwierdzenia
nadania

38 1352
Komtur tucholski
Konrad Vullenkop

Marcin i bracia
oraz Wojciech

Dobra w Odrach

39 1353
Komtur tucholski
Konrad Vullenkop

Czesiek i dziedzice
Dobra zakonne w Miedznie
po obu brzegach Wdy

40 1354
Wojciech Doryng i
Paweł z Nuwnitz

Bracia Tomasz
i Herman

60 łanów w Łęgu

41 1354
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Herman Schutsak
i Mikołaj Trebenitz

54 łany w Niwach

42 1354
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Klausowi i innym
16 łanów w osadzie
Łąkie

43 1354
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Teodoryk 40 łanów w Leśnie

44 1354
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Jakub,
syn Dobiesława

54 łany w
Zamartem

45 1355
Komtur człuchowski
Henryk von Thaba

Synowie Bartosza Dobra w Lotyniu

46 1356
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Konrad z Leysten
33 łany w Orliku i prawo
rybołówstwa w j. Warszyn

47 1356
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Hanuss, sołtys
Potwierdzenie nadania
dóbr w Granowie

48 1357
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Hynken i dziedzice
18 łanów w
Kliczkowach

49 1357
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Szczepan, Jakub
i inni

Dobra Zbeniny
Kłodawa, Krojanty,
Małe Zbeniny i
Wielkie
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50 1357
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Cuneken
z Bangenyn

36 łanów w Jerzmionkach
z prawem rybołówstwa
w j. Zamarte

51 1357
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Długi Henning
48 łanów w
Angowicach

52 1358
Komtur człuchowski
Henryk von Thaba

Klaus, młynarz
z Silna

Potwierdzenie
przywileju

Poprzedni
dokument
skradziono

53 1359
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Henryk Gruben
Wieś Czyczkowy z
38 łanami

54 1360
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Pilgerin Dobra w Lipnicy

55 1360
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Chojnice
Prawa miejskie i 131
włók ziemi i lasu

56 1360
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Herman
Wieś Karsin i 60
łanów ziemi

57 1360
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Wieś Zalesie Zmiana przywileju

58 1362
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Stefan i Teodoryk
50 łanów w
Jeziorkach

59 1362
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Marcin 23 łany w Obrowie

60 1363
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Willeken, młynarz Młyn w Raciążu

61 1363
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Wieś Lichnowy Nowy przywilej Stary zaginął
w pożarze

62 1365
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Andrzej
z Bandzemir

Dobra
Będźmierowice

Dawna nazwa
Mestziwo

63 1365
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Henryk
i jego bracia

Wieś i folwark
Ciecholewy

64 1366
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Jenchen z Klodawy
Sołectwo w Mędromierzu
Małym

65 1367
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Herman z Karsina
Sołectwo w
Dąbrówce

66 1368
Komtur człuchowski
Henryk von Thaba

Mikołaj Rutcherin
Karczma w
Charzykowach

67 1368
Komtur tucholski Zygfryd von
Gerlachsheim

Wieś Sławęcin przywilej
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68 1368
Komtur człuchowski
Jan von Barkenfelde

Sołtys Jan 61 łanów w Silnie

69 1370
Komtur tucholski
Zygfryd von
Gerlachsheim

Gloptze, rycerz
20 łanów w
Główczewicach

70 1373
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Clawkon z
Nieżywięcia i jego
siostra

27 łanów w
Czarnoszycach

71 1374
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Bracia Mikołaj i Jan oraz
kuzyn Racław i inni

20 łanów w
Racławkach

72 1374
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Jakusz, sędzia ziemski i
Jakub Rutkenowie

84 łany w Brzeźnie
Szlacheckim

73 1374
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Mikołaj i dziedzice
14 łanów w Małym
Gliśnie

74 1374
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Hensel, sędzia
krzyżacki

Przywilej lokacyjny
dla Osowa

75 1374
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Petzen von der
Bryse

Dobra w osadzie
Łąkie

76 1375
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Bracia Nitzen
i Hannus

10 łanów w
Kamionce

77 1375
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Bracia Staszek i
Świętosław

20 łanów nad Brda koło
dzisiejszego Zapędowa

78 1377
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Bracia Andrzej i Hanken i
dzieci ich brata

Dobra w Czarnowie

79 1377
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Więck, Łowisz
i bracia

Dobra w Małych
Chełmach

80 1378
Wieki mistrz zakonu
Winrych von Kniprode

Mikołaj
16 łanów w
Przytarni

81 1379
Komtur człuchowski Konrad
von Wallenrode

Klaus, młynarz
Młyn w
Rychnowach

82 1380
Wieki mistrz zakonu Winrych
von Kniprode

Koniken
60 łanów pod Nowym
Dworem

83 1382
Komtur tucholski Henryk von
Bollendorf

Janusz Sołectwo Czersk
Przeniesienie
Czerska na prawo
chełmińskie

84 1383
Komtur tucholski Henryk von
Bollendorf

Tydeken, młynarz
Młyn na Wdzie na terenie
dzisiejszego Borska

85 1385
Wieki mistrz zakonu Konrad
Zöllner von Rotenstein

Tomasz i Aleksander z
Ciecholew

24 łany w Komorzy
Wielkiej
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…a w czasie świąt Bożego Narodzenia 1400 roku w folwarku w Kosobudach bawił wielki mistrz
zakonu Konrad von Jungingen, starszy brat Ulryka, który poległ pod Grunwaldem.
*łan - jednostka powierzchni wynosząca około 17 hektarów dzisiejszych.

Dociekliwy czytelnik doczyta sobie, jakie usługi musiał czynić i daniny składać beneficjent
nadania. Nie zdziwi się wtedy, że budowa zamku w Malborku i całej ich sieci na Pomorzy dla
zapobiegliwych urzędników zakonnych nie była większym problemem. Kupić można było nawet
wojsko, które potem walczyło pod Grunwaldem…

Lp. Kiedy Kto Komu Co Uwagi

86 1390
Komtur tucholski
Rudger von Elner

Mieszkańcy
Kosobud

37 łanów nad Parzenicą i
przy Czarniżu

87 1397
Komtur tucholski
Konrad Eltz

Tyl Boewsenborg
5 łanów w
Grochowie

Za 5 łanów w
Piastoszynie

88 1397
Komtur tucholski Jan
von Streifen

Mieszkańcy
Granowa

Dodatkowe grunty

89 1398
Komtur tucholski Jan
von Streifen

Wojsław Młyn w Czersku

90 1400
Komtur tucholski Jan
von Streifen

Bernard
Schonhaym z Łęga

Młyn w
Swornegaciach

Ka zi mierz Ja ru szew ski,
Na sza prze szłość w na zwach.

Szki ce z hi sto rii po mor skie go na zew nic twa,
Choj nic kie To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk, Choj ni ce 2017.

Na koń cu po zo sta ją na zwy, na zwi ska. Na ka mien nych na grob kach, na sta rych ma pach to po -
gra ficz nych. Oby na sze jak naj dłu żej prze trwa ły. Nie ste ty na zwa sa ma w so bie niewie le mó wi, cza -
sa mi nic, a cza sem tyl ko coś. Bez ludz kiej pa mię ci, bez tre ści w po żół kłych i za ku rzo nych księ gach
na zwy sta ją się ogól ni ka mi (Hu ta, Dą bro wa, Ce giel nia, Le śno). Książ ka Ka zi mie rza Ja ru szew skie go
jest ma łym, ale ko niecz nym kro kiem w kie run ku za bez pie cza nia zbio ro wej pa mię ci. Pro blem po zo -
sta je nie w tym, jak dłu go prze cho wa te tre ści pa pier czy pa mięć kom pu te ro wych dys ków, tyl ko w
tym, kto ta ką pra cę (be ne dyk tyń ską) bę dzie chciał w przy szłych wie kach kon ty nu ować, a przy naj -
mniej ko pio wać i po wie lać na szą te raź niej szość, że by sta ła się za pi sem prze szło ści w nad cho dzą cej
przy szło ści.

Na zwę tłu ma czy jej ety mo lo gia, ter min po cho dzą cy z gre ki, a w ję zy ku pol skim trud no nie wy -
ma wial ny źró dło słów. Ety mo lo gia na zwy to jej po cho dze nie, czy li na ogół zna cze nie oraz to, co się
z nią przez wie ki dzia ło, czy li źró dło sło wa i je go dal sze lo sy. Gdy by au tor ogra ni czył się tyl ko do tej
ety mo lo gii, do roz wa żań po cho dze nia na zwy, to był by to słow nik. Jed nak szki ce z hi sto rii po mor -
skie go na zew nic twa, jak to okre śla pod ty tuł, uwzględ nia ją hi sto rycz ny kon tekst i hi sto rycz ne uza -
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sad nie nia na zwy. To ta ki ma ły wstęp do dzie jów miej sco wo ści, kul tu ry re gio nu, form go spo da ro -
wa nia na prze strze ni wie ków.

To ta kie mi ni mum dla do cie kli we go re gio na li sty, kom pen dium dla kra jo znaw cy, prze wod nik
dla kwa li fi ko wa ne go tu ry sty.

I na ko niec pierw szy z brze gu przy kład: bin du ga. Jest miej sco wość Bin du ga przy rze ce Cho ci -
nie w gmi nie Ko na rzy ny, są
śla dy po bin du gach pra wie
na wszyst kich ka szub skich
rze kach (patrz ar ty kuł Ma -
ria na Ju trzen ki Trze bia tow -
skie go o spła wie drew na).
Z nie miec kie go Bin dung –
wią za nie (tu wią za nie drew -
na na spław rze ką). Pła skie,
ła god nie na chy lo ne, od le -
sio ne brze gi rzek, gdzie sta -
cza no do wo dy pnie drzew
i wią za no je, bu du jąc tra -
twy. Fli sa cy spła wia li je tam,
gdzie moż na by ło drew no
do brze sprze dać. Pręż na ga -
łąź trans por tu mu sia ła ustą -
pić na prze ło mie XIX i XX
wie ku ko lei, a ta z ko lei
trans por to wi dro go we mu.
TIR za ła do wa ny drew nem
to jed nak nie ta ki ro man -
tycz ny wi dok jak bez sze lest -
nie su ną ce w prą dzie rze ki
tra twy. Pra ca cięż ka, nie bez -
piecz na, ale ro man tycz na.

Książ ka Ka zi mie rza Ja ru -
szew skie go za wie ra po nad
50 ha seł, gdzie wy ja śnie nie
nazw okra szo ne jest fak ta -
mi i cie ka wost ka mi god ny -
mi uwiecz nie nia w pa mię ci
każ de go mi ło śni ka re gio nu.

Opr. Zbi gniew Gier szew ski
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2016*

2016 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaborskie Towarzystwo Naukowe zaangażowało się w realizację ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) powiaty realizują od dnia
1 stycznia 2016 roku zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
1) Osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec których w tym okresie
nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
2) Osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny,
3) Kombatantom lub osobom będacym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4)Weteranom lub weteranom poszkodowanym,
5) Osobom, które nie ukończyły 26 lat,
6) Osobom, które ukończyły 65 lat,
7) Osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
8) Osobom, o których mowa w punktach od 1-7, wymagającym niezwłocznego uzyskania
nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego.

* od 2017 roku nieodpłatna pomoc prawna będzie również przysługiwała kobietom w ciąży na
podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Wymagane dokumenty (przynajmniej jeden z wymienionych):
• oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
• pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
• ważna Karta Dużej Rodziny,
• ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego,
• ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego,
• dokumenty stwierdzające tożsamość,
• pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację
kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów.

* od 2017 roku również dokument potwierdzający ciążę

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
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b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach dotyczących punktów a i b
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

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

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w 2016 roku prowadziło punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej w powiatach województwa pomorskiego:
- Miasto Słupsk, Powiat Słupski, Powiat Bytowski, Powiat Pucki, Powiat Starogardzki, Powiat
Tczewski
oraz w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego:
- Miasto Toruń, Powiat Włocławski, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Powiat Grudziądzki, Powiat
Świecki, Powiat Tucholski.

Oprócz standardowych działań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
prowadzone były szerokie działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne powiatach. W ramach
działań edukacyjnych została założona strona internetowa http://www.darmowapomoc.com.pl/,
na której były umieszczane informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującej na
podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji: komu przysługuje nieodpłatna
pomoc prawna, jakie są niezbędne dokumenty, które trzeba przedstawić chcąc skorzystać z porad,
co obejmuje i czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna.

W ramach działań edukacyjnych i promocyjnych wydaliśmy i rozpowszechniliśmy plakaty,
ulotki, broszury informujące o ustawowym systemie nieodpłatnej pomocy prawnej z informacją,
gdzie znajdują się punkty w powiatach, przez kogo są prowadzone, w jakich godzinach są czynne,
komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Prowadzone były również działania edukacyjne dla
młodzieży i seniorów.

W 2017 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe prowadziło punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej:
w powiatach województwa pomorskiego:
- Powiat Chojnicki, Powiat Bytowski, Powiat Słupski, Miasto Słupsk, Powiat Tczewski, 

Powiat Starogardzki,

w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego:
- Miasto Grudziądz, Powiat Świecki, Powiat Chełmiński, Miasto Toruń, Powiat Toruński, 

Powiat Golubsko-Dobrzyński, Powiat Radziejowski, Powiat Lipnowski, Powiat Rypiński,

w powiatach województwa zachodniopomorskiego:
- Powiat Sławieński, Powiat Szczecinecki,
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w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego:
- Powiat Nowomiejski, Powiat Ostródzki

oraz w Powiecie Suwalskim województwa podlaskiego.

W 2018 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe będzie prowadziło punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-
mazurskim, mazowieckim.

W Powiecie Chojnickim ZTN będzie prowadziło punkty:
- Brusy, Urząd Miejski, ul. Na Zaborach 1:

•  poniedziałek, środa – godz. 8.00 – 12.00
•  wtorek – godz. 13.00 – 17.00
• czwartek, piątek – godz. 7.00 – 11.00

- Czersk, Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola, ul. Szkolna 3, pok. 011:
•  poniedziałek – piątek – godz. 7.30 – 11.30.

Ponadto z darmowych porad można korzystać w Brusach – ul. Armii Krajowej 1
(budynek przy stadionie):

• poniedziałek – czwartek – godz. 8.00 – 14.00
• piątek – godz. 8.00 – 12.00.

Na porady można umawiać się telefonicznie pod numerem – 791 530 803 lub mailowo –
ztn@ztn.com.pl Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu i miejsca spotkania.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad.

2016 „Kaszuby bliżej prawa” Fundusze EOG

Zaborskie Towarzystwo Naukowe, wspólnie z partnerami, prowadziło do 29.04.2016r. dla
społeczności południowych Kaszub bezpłatne poradnictwo obywatelskie, prawne i mediacje w
ramach projektu „Kaszuby bliżej prawa” realizowanego z programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Żychcach (gmina Konarzyny) odbyła się konferencja -
„Nieodpłatne poradnictwo - dla kogo?” - podsumowująca projekt „Kaszuby bliżej prawa”
realizowany z programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG.
Partnerami w projekcie byli:
Gmina Brusy, Gmina Chojnice, Gmina Dziemiany, Gmina Konarzyny, Gmina Lipnica, Lucyna
Borzyszkowska Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju.
Wartość projektu: 328 010,00
Kwota dofinansowania z Funduszy EOG: 294 210,00
Czas realizacji projektu: 01. 09. 2014 – 29. 04. 2016
Na konferencji obecni byli: wójt Gminy Konarzyny, przedstawiciele Gmin-Partnerów, Powiatowy
Rzecznik Konsumenta z Bytowa, prawnicy oraz inni zaproszeni goście.
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Od października 2009 roku Zaborskie Towarzystwo
Naukowe, w partnerstwie ze Związkiem Biur Porad
Obywatelskich w Warszawie, prowadzi Zaborskie Biuro
Porad Obywatelskich w Brusach. Każdy może tam bez
względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie, status
majątkowy, miejsce zamieszkania uzyskać bezpłatną,
rzetelną, wyczerpującą poradę lub informację

obywatelską.
Gmina Brusy zapewniła lokal o odpowiednim standardzie, a Związek Biur Porad Obywatelskich
szkolenia, staże, dostęp do sieci poradniczej. Zaborskie Biuro Porad Obywatelskich uzyskuje
najwyższe oceny jakościowe swoich porad-oceniane przez prawników Związku Biur Porad
Obywatelskich.
W 2016 roku biura porad prawnych i obywatelskich prowadzone przez ZTN były czynne w
następujących miejscowościach i godzinach:
Brusy - porady były udzielane w środy w godz. 12.00 - 14.00
przy ul. Armii Krajowej 1 w Brusach (budynek przy stadionie);
Chojnice - porady były udzielane we wtorki w godz. 8.30 - 12.30
w biurze przy ul. Piłsudskiego 30 w Chojnicach;
Dziemiany - doradcy przyjeżdżali w poniedziałki w godz. 12.30 - 15.00
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym klienta;
Konarzyny - porady były udzielane co dwa tygodnie, w czwartki w godz. 14.30 - 16.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Konarzynach;
Lipnica - porady były udzielane co dwa tygodnie, w czwartki w godz. 12.00 - 14.00
w Urzędzie Gminy Lipnica.
Poza wyznaczonymi godzinami istniała możliwość indywidualnego umówienia się na poradę.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe przywiązuje ogromną wagę do polubownego rowiązywania
sporów i prowadziło intensywne działania promujące mediacje.

W 2017 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nadal będzie prowadzić wolontarystyczne

2016 Zaborskie Biuro Porad
Obywatelskich

Działalność statutowa
stowarzyszenia

Na początku spotkania Krzysztof Zabrocki – prezes ZTN – podsumował kończący się projekt
„Kaszuby bliżej prawa”. Przedstawione zostały zasady poradnictwa obywatelskiego, a radca prawny
Bartłomiej Głowala zaprezentował system Nieodpłatnej pomocy prawnej działający w Polsce od
1 stycznia 2016r. Wywiązała się ciekawa dyskusja – w jaki sposób rozszerzyć krąg osób uprawnionych
do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w 2016 roku kontynuowało działania podjęte w projekcie i
nadal będzie prowadzić wolontarystyczne udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
po zakończeniu projektu "Kaszuby bliżej prawa".



• 2017 • Ziemia Zaborska • 93

udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz mediacji w Brusach, Konarzynach i
Lipnicy, przy zaangażowaniu samorządów, które użyczyły nieodpłatnie lokale. Osoby
zainteresowane uzyskaniem porady mogą umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu
791 530 803.

15. 04. 2016 XIII Zaborski Konkurs Ekologiczny
o Złote Kocanki Piaskowe

XIII Zaborski Konkurs Ekologiczny o Złote Kocanki Piaskowe odbył się 15 kwietnia 2016
roku w Kaszubskim LO w Brusach. Współorganizowany przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
Zaborski Park Krajobrazowy oraz
KLO zgromadził tym razem 27
uczestników szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych: 
z II LO z Chojnic, z I LO z Bytowa,
z Technikum Leśnego z Tucholi, 
LO i Gimnazjum z Czerska, 
z Gimnazjum z Wiela, 
Kaszubskiego LO Brus i ZSZ z Brus.
Uczniowie rozpoznawali rośliny w
prezentacji (50 w eliminacjach i 25
w finale) spośród 222 gatunków
zamieszczonych w galerii na
stronie ZTN. Wykazali się bardzo
dobą znajomością roślin, o czym świadczy punktacja.
Wyniki:
1. Michał Narloch (TL Tuchola) 96/100 pkt
2. Anna Boberek (I LO Bytów) i Mateusz Muzolf (TL Tuchola) 94/100 pkt
3. Jagoda Cichoń (TL Tuchola) i Patrycja Rudnik (II LO Chojnice) 93/100 pkt
4. Sandra Gawin (II LO Chojnice) 91/100 pkt
5. Joanna Witoszka (II LO Chojnice) 90/100 pkt
6. Natasza Gierszewska (KLO Brusy) 81/100 pkt
7. Damian Berg (TL Tuchola) 79/100 pkt
8. Weronika Osowska (II LO Chojnice) i Wiktoria Sieracka (TL Chojnice) 74/100 pkt
9. Dominika Fierek (LO Czersk) 73/100 pkt

Mistrzem systematyki zostali ex equo Mateusz Muzolf, Anna Boberek i Jagoda Cichoń
24/25 pkt, a wicemistrzem Patrycja Rudnik 23/25 pkt. Trzeba było się tu wykazać umiejętnością
klasyfikacji gatunków do odpowiednich rodzin.

Prace uczestników oceniało jury w składzie: Krystyna Kozłowska (Nadleśnictwo Osusznica),
Karolina Lubińska (Park Narodowy „Bory Tucholskie”), Marek Orlikowski (Wdzydzki Park
Krajobrazowy), Piotr Chybowski (Nadleśnictwo Rytel) i Agnieszka Żywicka (Zaborskie Towarzystwo
Naukowe). Dyplomy wręczał dyrektor ZSP w Brusach Zbigniew Łomiński. 
Nagrody ufundowali: Nadleśnictwo Osusznica, Nadleśnictwo Rytel, Zaborskii Park Krajobrazowy,
Wdzydzki Park Krajobrazowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Zaborskie Towarzystwo Naukowe
oraz Biblioteka Cyfrowa w Gdańsku. Nagród starczyło dla wszystkich.

Prezentacje i testy na podstawie własnych zdjęć przygotował Zbigniew Gierszewski, nauczyciel
KLO, prezes ZTN.
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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 14 ar ty stów:
6 lo kal nych:
Ka ta rzy na Kry siak - Ko łat ka – Go telp – 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.

8 z ca łej Pol ski:
Ro ma na Ma łec ka – Kwa ko wo, po wiat słup ski, woj. po mor skie – ma lar stwo, rzeź ba,
Iwo na Zu bi kow ska – Tar nów, woj. ma ło pol skie – ma lar stwo,

03-12. 07. 2015 XI Plener Męcikał 2015 Projekt grantowy Gmina Brusy
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XI 2016 Wydanie biuletynu Ziemia Zaborska
nr 9/2016

Kontynuacja czasopisma, które ma być
trwałe, stać się forum prezentacji i wymiany
myśli na tematy związane z kulturą Ziemi
Zaborskiej, jej roli w kulturze Kaszub i Polski,
a w przyszłości także jednym z łączników
współpracy regionów zjednoczonej Europy.
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.

Wydano biuletyn w nakładzie 700 egz.
Pismo jest możliwie szerokim forum
prezentującym dorobek naukowy,
popularnonaukowy, dydaktyczny i literacki
osób związanych z regionem Zaborów.

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,
Ja ni na Ol czak - Te re sin – po wiat so cha czew ski, woj. ma zo wiec kie – ma lar stwo,
Ja go da Ant czak – Prusz ków, woj. ma zo wiec kie – ma lar stwo,
Agniesz ka Kur kow ska – No wy Świat, po wiat kar tu ski, woj. po mor skie – rzeź ba ar chi tek to nicz na,
Świę to sła wa So bie pan – War sza wa/Pa ryż – ma lar stwo.

W warsztatach plastycznych uczestniczyło 39 dzieci i młodzieży z powiatu chojnickiego, a w
szczególności z gminy Brusy, z Męcikała, Orlika, Brus, z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana
Karnowskiego w Brusach oraz z Chojnickiego Centrum Kultury. Dzieci i młodzież samodzielnie
wykonały pracę plastyczną pt. Malujemy w plenerze otaczającą przyrodę i zwierzęta.

Wystawa poplenerowa opatrzona katalogami wystawy odbyła się w Galerii Oczko w Męcikale
06.08.2016 - 30.09.2016, w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach w
październiku/listopadzie/grudniu 2016 (od 6 października 2016) a w Chojnickim Centrum Sztuki
odbyła się na wiosnę 2017 r.
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*Sprawozdanie przedstawia szerzej niektóre projekty stowarzyszenia realizowane w 2016r.

W 11 konkursie ornitologicznym brało udział 16 uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z Brus, Czerska, Chojnic i Tucholi.

Zwyciężył Mateusz Muzolf z Technikum Leśnego z Tucholi, drugie miejsce zajęła Jagoda Cichoń
także z TL, a trzecie Zofia Malinowska z Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach. 
Czwarte miejsce zajął Hubert Fryca z LO w Czersku, piąte Jarosław Piechowski z Gimnazjum w
Brusach, szóste Patrycja Knitter z Kaszubskiego LO w Brusach i siódme Robert Kloskowski z ZSZ w
Brusach.

Fundatorami nagród byli: 
Nadleśnictwo Rytel, Zaborski Park Krajobrazowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 
Nadleśnictwo Osusznica, Nadleśnictwo Czersk i Zaborskie Towarzystwo Naukowe. 

Oceniało jury w składzie: Grażyna Jaszewska (ZPK, absolwentka KLO), Stefa Pestka (PN „Bory
Tucholskie”, absolwent KLO, laureat I konkursu), Edmund Spierewka (ZTN), Karol Lipkowski (Słowiński
PN, laureat poprzednich konkursów), Mirosław Łangowski (Nadl. Czersk), Kamil Brzena (Nadl.
Osusznica).

13. 12. 2016 XI Konkurs Ornitologiczny o Kulika Wielkiego



…  „mątewka” w okolicy Przymuszewa

Bory Tucholskie po nawałnicy 11 sierpnia 2017 roku

… w pobliżu Kinic



Bory Tucholskie po nawałnicy 11 sierpnia 2017 roku  w okolicy Małego Gliśna.

Brusy, inwersja temperatury - 18 lutego 2017 roku.


