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BRUSY MIASTEM
Bru sy od za mierz chłych cza sów speł nia ły ro lę lo kal ne go cen trum go spo dar cze go i spo łecz ne -

go, a oko ło 130 lat te mu wy raź nie się zur ba ni zo wa ły. Sta le ro sły, bo ga ci ły się w prze mysł i no we in -
sty tu cje. By ły naj więk szą wsią na Po mo rzu. Ich roz wój i wzrost licz by miesz kań ców sta ły się

przy czy ną sta rań o uzy ska nie sta tu su mia sta. 8 lip ca
1956 r. Gro madz ka Ra da Na ro do wa pod ję ła uchwa łę w
spra wie wy stą pie nia pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro -
do wej w Choj ni cach z wnio skiem o zre for mo wa nie ad -
mi ni stra cji gro madz kiej na miej ską. Jed nak ta i ko lej ne
ini cja ty wy z 1961 r. oraz 1979 r. nie przy nio sły spo dzie -
wa ne go suk ce su.

Bru sy, wy ko rzy stu jąc umie jęt nie za pi sa ne róż ne
prio ry te ty dla wsi na dal się roz wi ja ły. W la tach 1982 –
1987 za ło żo no spół dziel nię miesz ka nio wą, prze ka za no
pod roz bu do wę jed no ro dzin ną 117 uzbro jo nych dzia -
łek, otwar to 33-oddziałową szko łę pod sta wo wą wraz
z przed szko lem i dwo ma sa la mi gim na stycz ny mi, otwar -
to re stau ra cję ka szub ską, zmo der ni zo wa no dom kul tu -
ry, roz bu do wa no sieć wo do cią go wą i ka na li za cyj ną,
od da no peł no wy mia ro wy sta dion oraz roz bu do wa no
oczysz czal nię ście ków. 

Spra wa nada nia praw miej skich Bru som po now nie
sta nę ła na po sie dze niu ra dy w dniu 25 mar ca 1986 r.
Wów czas przy dwóch gło sach prze ciw nych przy ję to
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uchwa łę o wy stą pie niu do Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej o pod ję cie ini cja ty wy nada nia Bru som
praw miej skich. W wy ni ku po zy tyw nej opi nii WRN (z dnia 28 ma ja 1986 r.) w dru giej po ło wie
stycz nia 1987 r. go ści ła na te re nie gmi ny Ko mi sja z Urzę du Ra dy Mi ni strów w ce lu za opi nio wa nia
wnio sku o nada nie praw miej skich wsi Bru sy.
18 grud nia 1987 r. Ra da Pań stwa - w po ro zu mie niu z Ra dą Mi ni strów - pod ję to uchwa łę o utwo rze -
niu mia sta Bru sy ja ko 28 mia sta w wo je wódz twie byd go skim.
1 stycz nia 1988 r. więc Bru sy sta ła się for mal nie mia stem, w któ rym ży ło 3864 miesz kań ców.
Dla po rów na nia, obec nie w Bru sach miesz ka 5140 osób (stan na 5. 02. 2018).

12 lu te go 1988 r. od by ła się uro czy sta se sja in au gu ru ją ca dzia łal ność władz miej skich, na któ rej
obec ni by li: za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa Ka zi mierz Bar ci kow ski, po seł na Sejm
Ze non Żmu dziń ski, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Kra jo wej PRON Al fred Besz ter da, prze wod ni czą cy
WRN Le onard Ma cie jew ski, wo je wo da byd go ski Sta ni sław Kub czak, za stęp ca do wód cy POW gen.
bry ga dy Zdzi sław Ostrow ski oraz za stęp ca do wód cy Ma ry nar ki Wo jen nej Wal de mar Racz kow ski.

Od lewej: trzeci Kazimierz Weltrowski i dalej Gustaw Kucway, Kazimierz Barcikowski, Henryk Narloch.

Od lewej Waldemar Bruski, Janusz Antkowiak (3), Kazimierz Barcikowski (4).
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Pa tron mia sta i gmi ny Bru sy
Bło go sła wio ny Ksiądz Jó zef Jan kow ski

Od 16 paź dzier ni ka 2004 r. Mia stu i Gmi nie Bru sy pa tro nu je bło go sła wio ny ks. Jó zef Jan kow ski,
uro dzo ny 17 li sto pa da 1910 r. we wsi Czycz ko wy, le żą cej na te re nie pa ra fii i gmi ny Bru sy. Świę ce nia
ka płań skie otrzy mał w Su cha rach 2 sierp nia 1936 r. z rąk bi sku pa gnieź nień skie go An to nie go
Lu bit za. W dniu 16 ma ja 1941 r. zo stał wraz z in ny mi brać mi za kon ny mi aresz to wa ny przez ge sta po
i prze wie zio ny na Pa wiak w War sza wie. 8 ma ja 1941r., po 2 ty go dniach okrut nych tor tur, tra fią do
obo zu za gła dy w Oświę ci miu. Wy nisz czo ny cięż ką pra cą i gło dem, ska to wa ny przez obo zo we go
opraw cę, zmarł 16 paź dzier ni ka 1941 r. Zo stał be aty fi ko wa ny 13 czerw ca 1999 r. wraz z gru pą 108
mę czen ni ków II woj ny oświa to wej, któ rych na oł ta rze wy niósł Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II pod czas
mszy św. spra wo wa nej na Pla cu Jó ze fa Pił sud skie go w War sza wie.

Ho no ro wi i Za słu że ni Oby wa te le mia sta i gmi ny Bru sy
Ja nusz Ant ko wiak (20.05.1924 – 31.08.2002) Da ta nada nia ty tu łu: 7 stycz nia 1988 r.
Agniesz ka Kur szew ska (2.08.1911 – 10.08.1995) Da ta nada nia ty tu łu: 7 stycz nia 1988 r.
Mak sy mi lian Ja szew ski (21.12.1914 – 30.12.2001) Da ta nada nia ty tu łu: 7 stycz nia 1988 r.
Ro man Urba niak (15.11.1914 – 11.09.2003) Da ta nada nia ty tu łu: 7 stycz nia 1988 r
Wła dy sław Ski ba (14.02.1913 – 23.08.1999) Da ta nada nia ty tu łu: 7 stycz nia 1988 r.
An to ni Go łuń ski (25.03.1918 – 03.03.2004) Da ta nada nia ty tu łu: 29 ma ja 1989 r.
Wła dy sław Skwie raw ski (28.09.1898 – 20.01.1990) Da ta nada nia ty tu łu: 29 ma ja 1989 r.
Wan da Ki żew ska (22.10.1919 – 29.05.2016) Da ta nada nia ty tu łu: 29 ma ja 1989 r.
Gu staw Ku cwaj (17.07.1922 – 25.04.1996) Da ta nada nia ty tu łu: 29 ma ja 1989 r
Jó zef Ju trzen ka Trze bia tow ski (10.09.1904 - 29.06.1989) Da ta nada nia ty tu łu: 29 ma ja 1989 r.
Jó zef Cheł mow ski (26.02.1934 – 6.07.2013) Da ta nada nia ty tu łu: 30 stycz nia 1998 r.
Ksiądz Pra łat Zdzi sław Wir wic ki (20.11.1935) Da ta nada nia ty tu łu: 30 stycz nia 1998 r.
prof. Jó zef Bo rzysz kow ski (6.02.1946) Da ta nada nia ty tu łu: 30 stycz nia 1998 r.
An na Łaj ming (24.07.1904 – 13.07.2003) Da ta nada nia ty tu łu: 25 czerw ca 2004 r.
Ka szub ski Ze spół Folk lo ry stycz ny „Krëba ne” (rok zał. 1980) Da ta nada nia ty tu łu: 27 ma ja 2005 r.
Sta ni sław Pest ka (8.04.1929 – 02.04.2015) Da ta nada nia ty tu łu: 29 czerw ca 2006 r.
prof. dr hab. ks. bi skup Jan Ber nard Szla ga (24.05.1940 – 25.04.2012) 

Da ta nada nia ty tu łu: 22 wrze śnia 2008 r.
dr Krzysz tof Wa len ta (11.09.1941) Da ta nada nia ty tu łu: 29 wrze śnia 2010 r.

Ma skot ka mia sta i gmi ny Bru sy
Grzy bek Bru sek – ma skot ka Mia sta i Gmi ny Bru sy, któ ra cie szy dzie ci i do ro słych i jest nie od łącz -

nym ele men tem każ dej im pre zy w gmi nie Bru sy. Dwu me tro wy plu szak po wstał w 2013 r. w wy ni -
ku „Kon kur su na Ma skot kę Gmi ny Bru sy”, zor ga ni zo wa ne go z oka zji ob cho dów 25-le cia nada nia
praw miej skich Bru som. Au to rem pro jek tu ma skot ki i zwy cięż czy ni kon kur su by ła Bar ba ra Ro dzeń
z Brus.

Pi sząc o Bru sach nie moż na za po mnieć
o lu dziach, któ rzy je two rzy li:

1988 - 1990 Pierw sza se sja od by ła się 12 lu te go 1988 r. Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał Hen ryk
Na rloch. Na czel ni kiem zo stał Wal de mar Bru ski. Pod czas se sji, któ ra od by ła się 29 czerw ca 1988 r.
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wi ce prze wod ni czą cy mi zo sta li: Je rzy Pa stwa, Jan Mel ler oraz Jan Kie dro wicz.
W 1990 r. we szła w ży cie usta wa o sa mo rzą dzie gmin nym, co by ło wy ni kiem prze mian po li tycz -

no -go spo dar czym w na szym kra ju. Zmie ni ło się funk cjo no wa nie gmi ny, a tym sa mym na sze go mia -
sta. Po 8 mar ca 1990 r., po naj istot niej szej re for mie ad mi ni stra cyj ne go sys te mu pu blicz ne go,
przy wra ca ją ce go ustrój sa mo rzą do wy w gmi nach, po wej ściu w ży cie usta wy o sa mo rzą dzie te ry -
to rial nym, od by ły się w III Rze czy po spo li tej pierw sze wy bo ry sa mo rzą do we (27 ma ja 1990 r.).
W miej sce ist nie ją cych w PRL rad na ro do wych po wsta ło po nad dwa ty sią ce rad gmin o znacz nie
więk szych upraw nie niach.

1990 – 1994
Pierw sza se sja od by ła się 6 czerw ca 1990 r. Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał An drzej Wiec ki. Na ko lej -
nej se sji 18 czerw ca 1990 r. wi ce prze wod ni czą cym zo stał Pa weł Pa łu czak. Spo śród 4 kan dy da tów
wy bra no bur mi strza, któ rym zo stał Ka zi mierz Cy ra no wicz.

1994 - 1998
Pierw sza se sja od by ła się 2 lip ca 1994 r. Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał Wła dy sław Czar now ski,
wi ce prze wod ni czą cy mi Ma rek Bu za i Ma rian Wró blew ski. Na tej se sji w gło so wa niu taj nym wy bra -
no Bur mi strza, któ rym po now nie zo stał Ka zi mierz Cy ra no wicz. W cza sie trwa nia ka den cji, 10 kwiet -
nia 1997 r. na stą pi ła zmia na w skła dzie pre zy dium Ra dy. Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał Je rzy Fi jas,
wi ce prze wod ni czą cym Ra dy, w miej sce Mar ka Bu zy, zo stał An to ni Szur lej.

1998 – 2002
Pierw sza se sja od by ła się 29 paź dzier ni ka 1998 r. Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał Zbi gniew Łąc ki,
a jej wi ce prze wod ni czą cym An to ni Szur lej. Bur mi strzem zo stał wy bra ny Je rzy Fi jas. Funk cja za stęp -
cy zo sta ła po wie rzo na Wła dy sła wo wi Czar now skie mu. Pod czas trwa nia tej ka den cji we szła usta wa
do ty czą ca zmia ny gra nic ad mi ni stra cyj nych wo je wództw. Bru sy, zna la zły się, a wraz z nim - zgod -
nie z ży cze nia mi miesz kań ców - w wo je wódz twie po mor skim. Ko lej ne wy bo ry od by ły się zgod nie
z prze pi sa mi zmie nio nej or dy na cji wy bor czej.
Spo śród 5 kan dy da tów (Ma ria Wró blew ska, Ka zi mierz Cy ra no wicz, Ma rek Bu za, Je rzy Fi jas,
Hie ro nim Ko sec ki) miesz kań cy gmi ny Bru sy 27 paź dzier ni ka 2002 r. w wy bo rach bez po śred nich
wy bie ra li bur mi strza. Ko niecz na by ła dru ga tu ra, do któ rej za kwa li fi ko wa li się Ma ria Wró blew ska
i Je rzy Fi jas. 10 li sto pa da 2002 r. w II tu rze wy bo rów, bur mi strzem zo stał Je rzy Fi jas.

2002 - 2006
Pierw sza se sja od by ła się 19 li sto pa da 2002 r. Prze wod niczącym Ra dy zo stał Zbi gniew Łąc ki,
wi ce prze wod ni czą cy mi: Ur szu la Ku biak i Ste fan Le wiń ski. Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał Ro bert
Skór czew ski. wi ce prze wod ni czą cy mi: Ste fan Le wiń ski i Piotr Na pią tek. 

2006 - 2010
Pierw sza se sja od by ła się 29 li sto pa da 2006 r. Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał Ro bert Skór czew ski.
wi ce prze wod ni czą cy mi: Ste fan Le wiń ski i Piotr Na pią tek. Spo śród 3 kan dy da tów (Ma ria Wró blew -
ska, Je rzy Fi jas, Wi told Ossow ski) 12 li sto pa da 2006 r. wy bie ra no w wy bo rach bez po śred nich
bur mi strza. Ko niecz na by ła II tu ra, i tak, 26 li sto pa da 2006 r. na bur mi strza wy bra no Wi tol da
Ossow skie go.

2010 - 2014
Pierw sza se sja od by ła się 2 grud nia 2014 r. Prze wod ni czą cą Ra dy zo sta ła Be ata Zblew ska, wi ce prze -
wod ni czą cy mi: An drzej Wiec ki i Zbi gniew Łąc ki. Bur mi strzem w wy bo rach bez po śred nich, prze pro -
wa dzo nych 21 li sto pa da 2010 r. (I tu ra), zo stał Wi told Ossow ski.

2014 - 2018
Pierw sza se sja od by ła się 28 li sto pa da 2014 r. Prze wod ni czą cą Ra dy zo sta ła Be ata Zblew ska,
wi ce prze wod ni czą cy mi: An drzej Wiec ki i Ol gierd Chy lew ski. Bur mi strzem w wy bo rach bez po śred -
nich, w I tu rze, prze pro wa dzo nych 21 li sto pa da 2014r., zo stał Wi told Ossow ski.
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2018 - 2023
Pierw sza se sja od by ła się 19 li sto pa da 2014 r. Prze wod ni czą cym
Ra dy zo stał Zbi gniew Łąc ki. Wi ce prze wod ni czą cy mi zo sta li An drzej
Wiec ki i Ol gierd Chy lew ski.  Bur mi strzem w wy bo rach bez po śred -
nich, w I tu rze, prze pro wa dzo nych 21 paź dzier ni ka 2018 r., zo stał
Wi told Ossow ski.

WŁO DA RZE
Wal de mar Bru ski - Na czel nik Mia sta i Gmi ny Bru sy 1988 - 1990
Ka zi mierz Cy ra no wicz - Bur mistrz Brus 1990 - 1998
Je rzy Fi jas - Bur mistrz Brus 1998 - 2006
Wi told Ossow ski - Bur mistrz Brus od 2006

Waldemar Bruski

Kazimierz Cyranowicz Jerzy Fijas Witold Ossowski 

Kalendarium ważniejszych wydarzenia mijających 30 lat:
1989 - reaktywowanie NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych,
1989 - założenie firmy "Szultka Fitness",
1989 - założenie Zakładu Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski,
1989 - powstanie Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Brusach,
1989 - nadanie sztandaru Gminnemu Związkowi Kołek i Organizacji Rolniczych w Brusach,
1989 - reorganizacja struktury Związku Harcerstwa Polskiego w ramach chorągwi. 

Komenda Hufca w Brusach uległa likwidacji, drużyn zostały włączone do Hufca ZHP 
Brusy- Chojnice-Czersk,

1989 - otwarcie i poświecenie Domu Nawiedzenia Matki Bożej,
1990 - przekształcenie ZBOWiD-u w Zwi¹zek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

(powstaje Koło w Brusach),
- wznowienie działalności Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr 

Zmartwychwstania Pańskiego im. św. Józefa,
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1991 - założenie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego,
1991 - rozpoczęcie działalności przez Zakład Kominiarski Ryszarda Ossowskiego,
1992 - powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
1992 - przebudowa parku; wystawienie figury Najsowitszego Serca Pana Jezusa, 

likwidacja oczka wodnego, nowe aleje,
1992 - oddanie do użytku nowej stacji CPN,
1992 - utwardzenie nawierzchni drogowych całego osiedla z kostki Polbruk z kompleksową 

przebudową wszystkich instalacji podziemnych – Osiedle Kaszubskie,
1992 - remont budynku poczty,
1993 - założenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
1994 - zwiększono liczbę oddziałów w Przedszkolu nr1 z 4 do 6,
1994 - budowa przystanku autobusowego - Plac Jana Pawła II,
1994 - zamkniecie kina,
1995 - 45-lecie Ludowych Zespołów Sportowych,
1996 - wybudowanie kaplicy przedpogrzebowej na placu przykościelnym,
1996 - przez Brusy przebiegała sztafeta ognia olimpijskiego igrzysk olimpijskich sportowców

wiejskich,
1997 - oddanie do użytku budynku socjalno-sportowego w Brusach,
1998 - nadanie imienia Kazimierza Sikorskiego Zasadniczej Szkole Zawodowej i wręczenie 

sztandaru,
1998 - I Bieg Gryfa,
1998 - powstanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,
1999 - rozpoczęcie działalności w Brusach firmy Nasza Chata,
1999 - reforma szkolnictwa: powstanie Gimnazjum w Brusach,
2000 - powstanie Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos”,
2000 - budowa ulic: Bł. ks. J. Jankowskiego, Jagiellońskiej i Derdowskiego,
2000 - nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Brusach i wręczenie sztandaru,
2001 - powołanie NZOZ Przychodnia Lekarska w Brusach Sp. z o.o.

(w miejsce zlikwidowanego SPZOZ),
2002 - uzyskanie osobowości prawnej przez bruski oddział Zrzeszenia Kaszubsko - 

Pomorskiego,
2002 - otwarcie i poświecenie fabryki Floor's (obecnie ZENON),
2002 - budowa ul. Słonecznej,
2003 - poświecenie sztandaru buskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego,
2004 - nadanie patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy,
2004 - powstanie Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych przy Zespole Szkół,

- poświecenie sztandaru Rady Miejskiej w Brusach;
2005 - utworzenie zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego przy OSP w Brusach;
2006 - budowa ul. Bema, Rzemieślniczej i przebudowa ul. Kościuszki,
2006 - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Gdańskiej z Wojska Polskiego i Armii Krajowej,
2007 - budowa parkingu przy stadionie miejskim,
2007 - Zjazd Kaszubów w Brusach,
2007 - zagospodarowanie terenu przy pomniku J. Karnowskiego,
2007 - rozpoczęcie działalności firmy EvraFish Sp. z o.o. w Brusach,
2007 - zakończono modernizację ulicy Wincentego Witosa w Brusach,
2007 - otwarcie Centrum Handlowego SKIBA (obecnie LEWIATAN),
2007/2008 - termomodernizacja budynków szkoły podstawowej i gimnazjum oraz sali gimnastycznej,
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- powstanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Brusmed,
2008 - powstanie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”,
2008 - odsłonięcie i poświecenie pomnika Jana Pawła II przy kościele w Brusach,
2008 - poświecenie Sztandaru Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło 

Terenowe w Brusach,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”,

2008 - XX-lecie nadania praw miejskich Brusom,
2008 - budowa ciągu pieszo – jezdnego pomiędzy ul. Ogrodową i 2-go Lutego w Brusach,
2008 - 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach,
2008 - otwarcie sklepu Polo Market (obecnie Biedronka),
2009 - budowa ulic: Ks. Czarnowskiego, odcinka Ogrodowej, odcinka Witosa,
2009 - powołanie przez Gminę Brusy Warsztatu Terapii Zajęciowej,
2009 - przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – sportowego przy stadionie miejskim,

powołanie 2 nowych punktów przedszkolnych,
2009 - nowa siedziba Gminego Zarządu Oświaty (ul. Amii Krajowej),
2009 - otwarcie Zaborskiego Biura Porad Obywatelskich,
2010 - przebudowa ul. Dworcowej,
2010 - otwarcie nowego oddziału firmy FUNGOPOL - Brusy Przetwórnia,
2010 - budowa ul. Myśliwskiej i Okrężnej,

- wpisanie Gminy Brusy do rejestru gmin używających podwójnych nazw miejscowości,
wprowadzenie nazw w języku kaszubskim,

2011 - wybudowanie gmachu szkolnego Gimnazjum wraz z przyszkolnym parkingiem,
2011 - poświecenie sztandaru Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego,

- powstanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Thielemann i Wspólnicy” Sp. j.,
2012 - oddanie do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków,
2012 - wybudowanie nowej siedziby Policji,
2012 - likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury przez Powiat Chojnicki i w to miejsce 

utworzenie Centrum Kultury Biblioteki im. Jana Karnowskiego przez Gminę Brusy,
2012 - budowa kotłowni na potrzeby Kaszubskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
2013 - budowa ul. Targowej i odcinka ul. Armii Krajowej wraz z kolektorem deszczowym

i zbiornikiem retencyjnym,
2013 - przebudowa ul. Ogrodowej i budowa odcinka ul. Młyńskiej,
2013 - "narodziny" Bruska - maskotki Gminy Brusy,
2013 - modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach,

- modernizacja Urzędu Miejskiego,
- oddanie do użytku nowego ośrodka zdrowia,

2014 - budowa siłowni zewnętrznej przy stadionie miejskim,
2014 - budowa ul. Konarskiego,

- wybudowanie parkingu przed Urzędem Miejskim,
2015 - budowa ul. Traugutta,
2015 - budowa parkingu przy przedszkolu oraz łącznika przy szkole podstawowej,
2015 - zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brusy,
2016 - poświęcenie nowego sztandaru OSP Brusy,
2016 - dożynki województwa pomorskiego w Brusach,
2016 - budowa ulic: Karpackiej, Kwiatowej,
2016 - otwarcie nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział w Brusach,
2016 - otwarcie marketu Dino,
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2016 - budowa odcinka ul. Armii Krajowej oraz przebudowa ul. Nad Dworcem,
2017 - kolejna reforma systemu edukacji, w wyniku której m.in. przywraca się ośmioletnie 

szkoły podstawowe a w przeciągu dwóch lat wygasza gimnazja. Z tym dniem 
Gimnazjum w Brusach zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2 w Brusach,

2017 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach zmienia nazwę na 
Branżową szkołę I Stopnia im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach,

2017 - budowa ul. Harcerskiej i Wybickiego,
2017 - w nocy z 11-12 sierpnia - nawałnica nad Brusami,
2018 - Spotkanie w Brusach Prezydenta Andrzeja Dudy z poszkodowanymi i wolontariuszami 

nawałnicy,
2018 - modernizacja i dostosowanie stadionu miejskiego w Brusach do wymogów Polskiego

Związku Lekkiej Atletyki.

Centrum Brus wiek XX - lata 80-te.

Centrum Brus wiek XXI .
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Ciekawostki:
Wielkość miasteczka - 5,2 km2

1989 rok - w mieście i gminie było łącznie: 49,3 km sieci wodociągowej i 979 przyłączy
oraz 9,1 km sieci kanalizacyjnej z 364 przyłączami,

2018 rok - w mieście i gminie jest łącznie: 186,3 km sieci wodociągowej i 2682 przyłącza
oraz 127,5 km sieci kanalizacyjnej z 2258 przyłączami; 
w samym mieście Brusy: 28 km sieci wodociągowej i 966 przyłączy
oraz 27 km sieci kanalizacyjnej i 941 przyłączy,

1989 rok - w Brusach mieszkało 3.864 mieszkańców,
2018 rok - Brusy liczą 5.140 mieszkańców,

1989 rok - było w mieście 671 budynków mieszkalnych,
2018 rok - Brusy liczą 1087 budynków mieszkalnych,

1999 rok - po reformie zmieniającej podział administracyjny kraju, wprowadzającej 3-stopniową
strukturę podziału terytorialnego Polski: tj. samorządy powiatowe (315) i samorządy
wojewódzkie (16), Brusy znalazły się w województwie pomorskim. 
Wcielenie, w latach 1975-1998, miejscowość należała do województwa bydgoskiego,
stąd kierunkowy nr telefonu to 52 (jak Bydgoszcz) a nie 58 (jak Gdańsk).

Opracowanie: Urząd Miejski w Brusach

Zbi gniew Gier szew ski 

Bru ska rocz ni ca

Bru sy już przed 1324 ro kiem, kie dy by ły pierw szy raz wzmian ko wa ne w do ku men tach, sta ły się
cen tral nym ośrod kiem Zie mi Za bor skiej. W 1351 ro ku uzy ska ły przy wi lej osad ni czy. Krzy ża cy wy -
ku pi li jed nak ma ją tek w Ko so bu dach i na dłu gie la ta tam prze nie śli lo kal ny ośro dek wła dzy. Do pie -
ro bu do wa bi tej dro gi i li nii ko le jo wej z Choj nic do Ko ście rzy ny przy czy ni ło się do dy na micz ne go
roz wo ju wsi na prze ło mie XIX i XX wie ku. Pa ra dok sal nie dzia ła nia ger ma ni za cyj ne i pru ska po li ty ka
go spo dar czej eks pan sji przy czy ni ła się do wy zwo le nia w bru sza nach du cha opo ru przede wszyst -
kim po przez go spo dar cze i kul tu ral ne za an ga żo wa nie. Bank Lu do wy, spół ki „Ku piec”, „Ba zar”, Ce res”
sta ły się nie tyl ko spra wi ły roz wój do bro by tu wsi, któ ra przy bra ła wy gląd miej ski, z ka mie ni ca mi gę -
sto wy peł nia ją cy mi cen trum i ota cza ją cy mi mo nu men tal ny ko ściół wy bu do wa ny w la tach 1876-
79, ale pro mie nio wa ły go spo dar czo na ca łe Ka szu by i są siedz kie Ko cie wie, sta jąc się wzor cem
pol sko -ka szub skiej przed się bior czo ści. Sa me czer pa ły wzo ry z naj bar dziej roz wi nię tej dziel ni cy za -
bo rów – Wiel ko pol ski.

Wy jąt ko wość ja ko ośrod ka kul tu ral no -go spo dar cze go na po łu dniu Ka szub spra wi ło, że waż -
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nych opra co wa niach o Po mo rzu i Ka szu bach nie mo gło Brus za brak nąć. Dla lep sze go ro ze zna nia
jak Bru sy daw niej do strze ga no war to za cy to wać kil ka bar dziej pre sti żo wych wzmia nek:

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
li nii 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.
Gmi na Bru sy po wierzch nia 228,96 km2, lud ność 9439, 13 gro mad, w tym:
Gro ma da Bru sy po wierzch nia 25,2 km2, lud ność 2525 (1931 r.).

Cze sław Wy cech, Po wiat choj nic ki. Zie mia – lu dzie – prze szłość. Ży cie go spo dar cze i spo łecz ne. 

Pol skie To wa rzy stwo Kra jo znaw cze, Choj ni ce 1936.

Daw niej naj więk sza wieś, dziś już wła ści wie uprze my sło wio na osa da po wia tu choj nic kie go, li czą ca
bli sko czte ry ty sią ce miesz kań ców. To ośro dek le śne go prze my słu i zbie rac twa, nie ja ko spi chlerz i prze -
twór nia Bo rów Tu chol skich. Tu tej sze za kła dy przed się bior stwa „Las” na le żą do naj więk szych w kra ju i
są po waż nym eks por te rem prze two rów z ru na le śne go, owo ców i wa rzyw. Wy star czy po wie dzieć, że
dzien ny prze rób grzy bów wy no si 50 ton!

Ró ża Ostrow ska, Iza bel la Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, wyd. II, Gdańsk 1974 Bo ry Tu chol skie. 

Nie gdyś by ła tu nie prze by ta pusz cza o wiel kim bo gac twie drze wo sta nu, rów nież li ścia ste go. Nie licz -
ni miesz kań cy trud ni li się pusz czań skim rze mio słem: bart nic twem, smo lar stwem, fli sac twem. W cią gu
wie ków stop nio wo prze trze bio no daw ną pusz czę. Pu sto szy ły ją woj ny – szwedz ka, po tem sied mio let -
nia, wy dep ty wa ły w niej trak ty woj ska na po le oń skie. Go spo dar ka pru skie go za bor cy sia ła naj więk sze
znisz cze nie. Wy ci na no w pień co lep sze ga tun ki drzew, a za le sia no sa mą tyl ko so sną. Wzrost po ża rów
w okre sie su szy, pa so ży ty pa no szą ce się w jed no ga tun ko wym drze wo sta nie, kar czo wa nie ca łych po ła -
ci la sów pod upra wę ro li, wresz cie obie ko lej ne woj ny świa to we do ko na ły dzie ła. Z daw nej pusz czy po -
zo sta ły je dy nie ma leń kie oa zy -re zer wa ty przy ro dy i jej roz sia ne tu i ów dzie po mni ki.
Ale Bo ry Tu chol skie do dziś two rzą je den z naj więk szych w Pol sce kom plek sów le śnych.

Za bo ra cy

Miesz kań cy Za bo rów, to zna czy te re nów po ło żo nych na pół no cy po wia tu choj nic kie go z Bru sa mi,
Le śnem, Swor ne ga cia mi, Kar si nem i Wie lem jak rów nież oko li ca mi Czer ska. Są sie dzi zwa li ich daw niej
tak że Krëba na mi lub Kru ba na mi.

Ró ża Ostrow ska, Iza bel la Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Wyd. Mor skie, Gdańsk 1978, wyd. III.

Mia sto na Za bo rach, po nad 5000 miesz kań ców, (…). Bru sy ucho dzi ły za wieś czy sta i go spo dar ną i
ta kie są ja ko mia sto. Szczy cą się je dy nym ka szub skim li ceum ogól no kształ cą cym i tym, że od by wa się
tu Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo ru (…) Z oka zji fe sti wa lu mo że da się sze rzej po znać miej sco wy do -
bry ka szub ski ze spół „Krëba ne”. Mo nu men tal ny ko ściół Wszyst kich Świę tych w sty lu neo ro mań skim po -
cho dzi z 1879 ro ku. Za ko ścio łem znaj du je się gro bo wiec za słu żo ne go ro du po mor skie go, Si kor skich,
dzie dzi ców Wiel kich Cheł mów. W 1995 ro ku bez myśl nie za sło nię to go no wą ka pli cą po grze bo wą. W
dziel ni cy Ja glie moż na zwie dzić wy sta wę ple ne ro wą jed ne go z naj wy bit niej szych rzeź bia rzy ka szub -
skich, Jó ze fa Cheł mow skie go.

Ta de usz Bol du an, No wy be de ker ka szub ski, Gdańsk 1997
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Daw niej wieś, od  r.1988 mia sto w woj. byd go skim, na szla ku ko le jo wym Choj ni ce -Ko ście rzy na z
krzy żów ką do Czer ska. Pod wzglę dem go spo dar czym sły nie z prze twór stwa owo ców le śnych i grzy bów
oraz tu czar ni dro biu. (…) Od 1 stycz nia 1999 r. w pow. choj nic kim woj. po mor skie go. (…) Bru sy by ły wsią
kró lew ską na le żą cą do sta ro stwa tu chol skie go, w cza sach krzy żac kich do kom tur stwa w Ko so bu dach.

Edward Bre za, w: Na zwy miast Po mo rza Gdań skie go, red. H. Gór no wicz, Z. Broc ki,

Wyd. UG, Gdańsk 1999, wyd. II.

Ten że au tor, ję zy ko znaw ca ana li zu je na zwę na szej miej sco wo ści:
von Brusk - 1330 rok 
Brusk - cza sy krzy żac kie
Bru ski, Bruss, Bru szy - w okre sie Rze czy po spo li tej szla chec kiej
Brus - ma pa Schrötte ra (ko niec XVIII w.)
Moż na więc przy jąć wa rian ty ję zy ko we:
Bru sy - pol.
Bruss - niem.
Brusë - ka szub.
Prus, Pru sy - wa riant dla igno ran tów i nie do sły sza cych

Nie ma w Pol sce dru giej miej sco wo ści o ta kiej na zwie, ale w Be ski dzie Ni skim jest cał kiem spo -
ra gó ra, któ ra na zy wa się Bru sy (594 m n.p.m., 8 km na płd.-wsch. od Gorlic).

Bru sy w licz bach ak tu al nych na ko niec 2017 r.
Miesz kań ców 5 209, w tym 50,2% ko biet i 49,8% męż czyzn (4 546 w 2000 r.).
Na 930 miast 1. 01. 2018 r. w Pol sce Bru sy pod wzglę dem licz by miesz kań ców zaj mo wa ły 575 miej -
sce (pierw sza War sza wa 1 748 916 mieszk., ostat nie Wy śmie rzy ce - 920 mieszk.)

Śred nia wie ku miesz kań ców: - 36,2 lat (ko bie ty - 37,5 lat, męż czyź ni - 34,8).

Gru py wie ko we:
- 0 - 14 - 21,1% (w Pol sce 16,6%),
- 15 - 64 - 66,8% (w Pol sce 67,6%),
-  65 i wię cej - 12,1% (w Pol sce 15,8%).

Po wierzch nia 5,2 km2, co da je gę stość za lud nie nia 1002 osób/km2. 
[Gmi na Bru sy mia ła 14 494 mieszk., co przy po wierzch ni 400,5 km2 da je gę stość za lud nie nia
36 os/km2 (w Pol sce – 123 os/km2)]

Mał żeństw 6,2 na 1000 mieszk. (2017), gdy w Pol sce 5,0 na 1000 miesz kań ców.
Roz wo dów 1,5 na 1000 mieszk. (2017), gdy w Pol sce 1,7 na 1000 miesz kań ców.
Stan cy wil ny miesz kań ców:
- stan wol ny - 28,8%,
- mał żeń stwo - 59,8%,
- roz wie dze ni - 3%,
- wdo wy / wdow cy - 8,1%.

Przy rost na tu ral ny (2017) – 9,6 na 1000 mieszk., gdy w ca łym woj. po mor skim 2,5, a w Pol sce 0,0 na
1000 miesz kań ców.
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Licz ba zgo nów - 6,4 na 1000 mieszk., gdy w Pol sce aż 10,1 na 1000 miesz kań ców.
- no wo two ry - 27,9% (w Pol sce 26,7%),
- cho ro by ukła du od de cho we go - 8,2% (w Pol sce 6,1%).

Dziet ność ko biet w wie ku 15 - 49 lat - 1,77.

W 2017 r. w Bru sach znaj do wa ło się 1480 nie ru cho mo ści, co ozna cza 286 miesz kań na 1000 mieszk.

Ak tyw ni za wo do wo – 246 osób na 1000 miesz kań ców.
Bez ro bo cie wy no si ło pod ko niec 2017 r. 9,3% (ko bie ty – 15%, męż czyź ni – 4,4%), kie dy w 2004 r.
wy no si ło aż 33,7%, jed nak w tym sa mym roku 2017 w woj. po mor skim tyl ko 5,5%, a w Pol sce 6,6%.

Śred nie wy na gro dze nie brut to 3480 zł, a w Pol sce 4528 zł.

Do pra cy do in nych miast do jeż dża ło z Brus 391 osób, a w tym cza sie 265 przy jeż dża ło spo za
gra nic gmi ny. Pod mio ty go spo dar cze we dług wiel ko ści:
- mi kro przed się bior stwa (0 - 9 pracowników) - 556,
- ma łe przed się bior stwa (10 - 49 pracowników) - 26,
- śred nie przed się bior stwa (50 - 249) - 5.

Prze stęp czość - 74 (2017), - 133 (2012),
Wy kry wal ność - 78,6% (2017),

Wy dat ki z bu dże tu Brus - 61 900 000 zł (2016), czy li 4300 zł/oso bę,
- po moc spo łecz na - 35,3%,
- oświa ta i wy cho wa nie - 33,1%,
- trans port i łącz ność - 8,5%,
- in we sty cje - 10,7%,
- ad mi ni stra cja - 8,4%,
- go spo dar ka ko mu nal na i ochro na śro do wi ska - 4,3%,
- kul tu ra i ochro na dzie dzic twa - 2,6%,
- rol nic two i ło wiec two - 2,0%.

Eduka cja - 1572 osób w wie ku po ten cjal nej edu ka cji (3-24 lat).
Wy kształ ce nie spo łecz no ści Brus:
- wyż sze - 11%,
- po li ce al ne - 2,2%,
- śred nie li ce al ne - 10,9%,
- śred nie za wo do we - 16,4%,
- za sad ni cze za wo do we - 30,8%,
- gim na zjal ne - 6,1%,
- pod sta wo we ukoń czo ne - 21,5%,
- pod sta wo we nie ukoń czo ne - 1,2%.

Da ne wy bra ne z por ta lu: www.pol skaw licz bach.pl/Bru sy
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Zbi gniew Gier szew ski

Świa dek na ro dzin Nie pod le głej
15 lat te mu zmar ła An na Łaj ming. Po cho dzą ca z Zie mi Za bor skiej pi sar ka ka szub ska uro dzi ła

się w 1904 ro ku w Przy mu sze wie, w pa ra fii le śnień skiej, w ro dzi nie Żmu da Trze bia tow skich. Oj ciec
nie źle za ra biał ja ko lo kaj i de fac to pra wa rę ka nie miec kie go nad le śni cze go. Mat ka zaj mo wa ła się
go spo dar stwem do mo wym i ciu ła ła pie nią dze na praw dzi we go spo dar stwo, po nie waż po cho dzi ła
z ro dzi ny gbur skiej i bar dziej pod sta wę do bro by tu wi dzia ła w zie mi niż w do brej po sa dzie mę ża.
Co dwa la ta ro dzi ła dzie ci, w su mie dwa na ścio ro, prze cięt nie jak na ów cze sne stan dar dy. Ich nie -
miec cy są sie dzi przez sień mie li dzie ci szes na ścio ro, a mie ści li się w dwie ro dzi ny w ma łym dom ku
tyl ko z po wo du du żej śmier tel no ści no wo rod ków i ma łych dzie ci. Dla tych spo łecz no ści z ka szub -
skich wio sek 100 lat te mu śmierć by ła tak co dzien na jak chleb po wsze dni.

Ma ła Ania ma jąc 4 la ta wi dzia ła jak wła dze pru skie bu du ją szko łę w Przy mu sze wie, w któ rej po -
tem prze cho dzi ła jak wszyst kie dzie ci pro ces ger ma ni za -
cji. Szko ła stoi do dziś i uczy się w niej obec nie po pol sku.
Ale w cza sach jej mło do ści to ję zyk ka szub ski w co dzien -
nym uży ciu był na rzę dziem po ro zu mie nia mię dzy spo -
łecz no ścią ka szub ską i nie miec ką. Po la sze nie by ło źle
wi dzia ne wśród Ka szu bów, ale z wy jąt kiem na bo żeństw
re li gij nych, bo ksiądz w Le śnie sło wo bo że gło sił po pol -
sku. Dla te go mo wa w szko le za ka za na, a i w miej scach
pu blicz nych nie mi le wi dzia na przez za bor ców, by ła po
kry jo mu uczo na w do mach z je dy nej do stęp nej książ ki
do na uki pol skie go, czy li z bi blii. 

An na już w nie pod le głej Pol sce mu sia ła się ję zy ka
pol skie go do kształ cać, a i tak do koń ca ży cia le piej wy ra -
ża ła się w nie miec kim. Nie prze szko dzi ło to jej stać się pi -
sar ką pol sko -ka szub ską. Nar ra cja po pol sku, dia lo gi po
ka szub sku i licz ne ger ma ni zmy to świa dec two nie tyl ko
jej lo sów u za ra nia nie pod le gło ści, bo do świad cze nie ca -
łe go po ko le nia, te go, któ re do cze ka ło po wro tu pol skiej
pań stwo wo ści na te zie mie.

I woj na świa to wa w Przy mu sze wie we wspo mnie -
niach An ny to smu tek i płacz w ro dzi nach, do któ rych w
imie niu ce sa rza przy cho dzi ły li sty z jed na in for ma cją – że
po legł dla chwa ły oj czy zny syn star szy, młod szy, cza sem
je dy ny. Czę ściej do świad cza ło to ro dzin nie miec kich, ale i Ka szu bi gi nę li na fron tach tej woj ny.

Los chciał, a wła ści wie po sta no wie nia kon fe ren cji wer sal skiej w 1919 ro ku i usta le nia ko mi sji
gra nicz nych, że mię dzy Przy mu sze wem a So mi na mi prze bie gać bę dzie gra ni ca pol sko -nie miec ka.
Ich do brzy są sie dzi, już sta rzy He rin go wie pierw szy i ostat ni raz po szli do fo to gra fa, bo po trzeb ny
był pasz port, by do łą czyć do swo ich w So mi nach, tam, gdzie za wsze bez prze szkód pro te stan ci z
Przy mu sze wa jeź dzi li do ko ścio ła lu te rań skie go, kie dy ich są sie dzi Ka szu bi zmie rza li do ka to lic kiej
świą ty ni w Le śnie. Woj na i świa to wa po li ty ka roz bi ła ma łą spo łecz ność tej za bor skiej wsi, któ ra się
zży ła w wspól nej wal ce o byt na ubo giej ka szub skiej zie mi. Jôchim to był okres, gdy dla bied nych
lu dzi prze sta wa ły mieć zna cze nie ani mo zje na ro dów. Pu sty żo łą dek spra wiał, że prze sta wa ło się my -
śleć o ide olo gii. Ma ła Ania wszyst ko to wi dzia ła, za pa mię ta ła i po la tach za pi sa ła.
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Rok 1920 przy niósł na Po mo rza i do Przy mu sze wa hi -
sto rycz ne zmia ny. Rok 1918 tu był tyl ko za po wie dzią, na -
dzie ją. Roz no si li je od wsi do wsi, od pust ków do
pust ków, od cha ty do cha ty że bra cy i lo kal ni mi sjo na rze -
-pa trio ci: Teo do rek z Ka szu by i Piel grzym z Brus. Ania i ich
wi dzia ła, pa mię ta ła jak obok re li gij nych pi se mek roz da -
wa li pa trio tycz ne ulot ki. Sa ma jed nak, ja ko szes na sto let -
nia pa nien ka my śla ła już o sze ro kim świe cie. Dla niej to
był wy jazd do Choj nic, do szko ły go spo dar czej. Na uka
go to wa nia, pra nia i szy cia, to był szczyt ka rie ry dla ko biet
z pro win cji. Mia ła jed nak szczę ście, do sta ła pra cę, a wła -
ści wie staż, le d wie ćwierć eta tu w urzę dzie. Ale nie by le
ja kim urzę dzie, tyl ko w sta ro stwie po wia to wym. U po -
cząt ków pol skiej ad mi ni stra cji na Po mo rzu mo że by ło
tro chę ła twiej do stać po sa dę, jesz cze nie ukła dy, po li tycz -
ne nada nia, ale ta lent, en tu zjazm i go to wość bu do wa nia
no wej rze czy wi sto ści by ły kry te rium. Mło da urzęd nicz ka
wi dzia ła, a po tem po la tach wspo mi na ła, jak szyb ko  roz -
wia ły się złu dze nia o wol nej oj czyź nie i „szkla nych do -
mach”.

Po la tach spi sa ła swo je wspo mnie nia, m.in. te po po -
wro cie pań stwo wo ści pol skiej na Po mo rze. W pierw szym
to mie „Dzie ciń stwo” cy tu je gło si cie li od zy ska nia wol no ści i tych, któ rym od mia na lo su wska za ła na
opusz cze nie zie mi ka szub skiej.

Wte dy dro gą do nas zbli ża ła się grup ka lu dzi, na cze le któ rej kro czył nie zwy kły czło wiek. Oko ło sześć -
dzie się cio let ni, nie wy so ki, ale krę py, bo sy męż czy zna z wło sa mi dłu gi mi jak u pa triar chy, z si wą bro dą,
w sta rym ka pe lu szu o spi cza stym den ku. Po strzę pio ne no gaw ki spodni pod wi nię te by ły do po ło wy na -
gich ły dek. Pod pie rał się dłu gim pa ster skim ki jem jak za cza sów bi blij nych. Był to Piel grzym z Brus. (…)
A wę dro wiec usta wił się przy pło cie i bez oba wy naj pierw sil nym ba sem za śpie wał ro tę: „Nie rzu cim zie -
mi skąd nasz ród…” (…) po skoń czo nej ro cie Piel grzym pod niósł swój kij w gó rę i za czął prze ma wiać,
po la sząc:

„Bra cia i Sio stry! Nad cho dzi czas, kie dy skoń czą się na sze udrę cze nia i ka tu sze pod nie wo lą naj za -
cie klej sze go za bor cy. Nie miec, nasz wróg, za bie ra nam na szych oj ców, bra ci i sy nów na rzeź, na tę strasz -
ną woj nę, gdzie na si bra cia prze le wa ją krew za cu dzą spra wę, gdzie Po lak na Po la ka pod no si miecz,
al bo w nie wo li nie miec kiej gi nie śmier cią gło do wą. A woj na pę ta się już trze ci rok. Nie miec tra tu je i nisz -
czy na szą świę tą pol ską zie mię! Ale nad cho dzi świt i już nie dłu go… Po wstań Pol sko! Niech obu dzi się
nasz orzeł bia ły, niech unie sie swą umę czo ną gło wę w gó rę! Bło go sła wię tych, któ rzy o gło dzie i chło -
dzie kry ją się po la sach i cier pią dla Pol ski, nie chcą pod nieść rę ki na bra ta, a cze ka ją na wy zwo le nie na -
szej świę tej Oj czy zny, któ ra zmar twych wstać mu si! Po wstań Pol sko! Tak nam do po móż Bóg!”
(Dzie ciń stwo, s.166).

Jed ne go wie czo ra we szli do nas An der scho wie, by się po że gnać. By li śmy po ko la cji i oj ciec wstał z
krze sła.
- Na, dann auf Wie der se hen! – po wie dzie li i wszyst kim nam po da li rę kę. Dzię ko wa li oj cu za wszyst ko.
Nad le śny, opar ty na la sce, jesz cze swo im pi skli wym gło sem ob ja śniał, że praw do po dob nie ma tu być
Pol ska, to jest tym cza so wo…Dla te go wra ca ją w Po znań skie. Oj ciec chciał coś od po wie dzieć, ale się
wstrzy mał. Nad le śny to za uwa żył i za py tał, co miał na my śli.
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- Jak tu, to i na Po znań skiem bę dzie Pol ska – od rzekł od waż nie.
An dersch wy wa lił oczy, prych nął i pi skli wie wy krzyk nął:
- Aus ge schlos sen! [wy klu czo ne] – Wy wi ja jąc la secz ką, za czął mó wić o dal szej po tę dze Nie miec i o tym,
że ab dy ka cja ce sa rza jest tym cza so wa. Wró cą tu nie ba wem. Tak! I war to, aby śmy o tym wie dzie li.
Po tem wy szli. (Dzie ciń stwo, s.206).

W Syl we stra po raz pierw szy za po mnia no o la niu oło wiu, ale i bez oło wiu wie dzia łam, co nas cze ka
w ro ku 1920: wy pro wadz ka do Pa rzy na, a je śli cho dzi o mnie, to pój ście na wio snę do szko ły go spo dar -
czej w Choj ni cach. (…) A tym cza sem my śla no i mó wio no tyl ko o Pol sce. W Syl we stra po bie gli śmy do
ko ścio ła, bo już swo bod nie śpie wa no „Bo że coś Pol skę”. Od re fre nu „Przed twe oł ta rze za no sim bła ga -
nie, oj czyź nie wol ność racz na nam wró cić, Pa nie” aż drżał sta ry, drew nia ny ko śció łek w Le śnie. Sil ne mę -
skie gło sy do mi no wa ły nad dam ski mi, bo ko bie ty szlo cha ły ze wzru sze nia. Na resz cie swo bod nie moż na
by ło śpie wać tę od wie ków za ka za ną pieśń.

Ga ze ty do no si ły o two rzą cym się woj sku ge ne ra ła Hal le ra. Pi sa no o naj star szym pol skim żoł nie rzu,
sześć dzie się cio let nim ochot ni ku, za miesz cza jąc je go fo to gra fię. Ku na sze mu zdu mie niu po zna łam w
nim… sta re go Piel grzy ma z Brus. W ga ze cie nie miec kiej zaś Gla sa na głos prze czy tał „Die zwe ite Po len -
flucht des Obe rfr sters An dersch” [Dru ga uciecz ka nad le śni cze go An der sach z Pol ski]. (…)

W dru giej de ka dzie stycz nia ro ze szła się ra do sna wia do mość o wkra cza niu pol skie go woj ska
na Po mo rze.

Ze świer ko wych ga łą zek wi li śmy dłu ga gir lan dę, a dziew czę ta Gla sów wraz z Idą, któ ra krzy wy mi
pal ca mi roz plą ty wa ła wę zły sta rych sznur ków, po ma ga ły nam w tej pra cy. Ja nek umo co wał gir lan dę w
po przek dro gi; od brzo zy do brzo zy, fron tem w stro nę Le śna, skąd mia ło przy być woj sko. Po ni żej na dłu -
gim bia ły ręcz ni ku wid niał na pis, pi sa ny przez nas wę glem: „Wi ta my Pol skie Woj sko!” By ło to 29 stycz -
nia, ale woj sko w tym dniu się nie zja wi ło. nie spa łam pra wie ca łą noc, oba wia jąc się śnie ży cy, któ ra by
za ma za ła li te ry.

Na za jutrz przez ca ły mroź ny dzień zno wu wy glą da li śmy oknem w stro nę Le śna. Za padł zmrok,
a żoł nie rzy jak nie wi dać, tak nie wi dać. Do pie ro gdy ukła da li śmy się do snu, na bru ku wo kół do mu usły -
sze li śmy stu kot koń skich ko pyt. Oj ciec, już na wpół ro ze bra ny, zno wu wcią gnął ża kiet i wy szedł przed
dom. 

Był to pa trol zło żo ny z trzech żoł nie rzy na ko niach, któ rzy ro ze zna jąc się w te re nie, szu ka li rów no -
cze śnie noc le gu dla woj ska cze ka ją ce go w le sie. Oj ciec dał im klu cze do pu stej szko ły i od je cha li. Sta łam
w ko szu li przy oknie i z chłod nej, ciem nej izby przy glą da łam się , jak po pew nym cza sie, od ci na jąc się na
bia łym śnie gu, woj sko wma sze ro wa ło do wsi. Gir lan dy nikt nie za uwa żył. (Dzie ciń stwo, s.235).

An na Or li kow ska

70 lat Bi blio te ki w Bru sach
Bi blio te ka w Bru sach w 2018 ro ku ob cho dzi 70 lat swo je go ist nie nia. Obec nie pla ców ka funk -

cjo nu je pod na zwą Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki im. Ja na Kar now skie go. Sa mo rzą do wa In sty tu cja
Kul tu ry w Bru sach zo sta ła utwo rzo na uchwa łą Nr XIV/91/87 Gmin nej Ra dy Na ro do wej w Bru sach z
dnia 30 stycz nia 1987 ro ku pn. „Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na”. Jej na zwa zo sta ła zmie nio na uchwa -
łą Nr XIII -142/2000 Ra dy Miej skiej w Bru sach z dnia 9 mar ca 2000 ro ku na „Miej ska Bi blio te ka Pu -
blicz na”. 18 lat póź niej Uchwa łą Nr IX/58/11 Ra dy Miej skiej w Bru sach z dnia 8 grud nia 2011 ro ku
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„Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na” przyj mu je na zwę „Cen trum Kul tu ry i Bi blio tek im. Ja na Kar now skie -
go w Bru sach”.

Dzie je bi blio te ki są ści śle zwią za ne z pro ce sa mi hi sto rycz ny mi za cho dzą cy mi w Bru sach. W
pierw szych la tach po woj nie, ze wzglę du na trud no ści eko no micz ne i go spo dar cze kra ju, brak lo -
ka li, sprzę tu, ksią żek, Mi ni ster stwo Oświa ty po sta no wi ło za kła dać w pierw szej ko lej no ści po wia to -
we pla ców ki bi blio tecz ne. Do koń ca 1947 ro ku za ło żo no je we wszyst kich po wia tach w kra ju, a
na stęp nie za kła da no bi blio te ki gmin ne. Głów nym ak tem praw nym re gu lu ją cym sta tus bi blio tek był
ogło szo ny 17 kwiet nia 1946 ro ku De kret o bi blio te kach i opie ce nad zbio ra mi bi blio tecz ny mi, któ -
ry stał się fun da men tem po li ty ki bi blio tecz nej w Pol sce Lu do wej i za po cząt ko wał trwa ły roz wój bi -
blio te kar stwa pol skie go. Ów de kret po wie rzał pań stwu za kła da nie i utrzy my wa nie bi blio tek. W
opar ciu o de kret po wsta ła w cią gu kil ku na stu lat peł na sieć bi blio tecz na obej mu ją ca punk ty bi blio -
tecz ne, bi blio te ki gro madz kie, osie dlo we i miej skie, po wia to we i wo je wódz kie1.

Po la tach oku pa cji za czę to or ga ni zo wać no we ży cie. Od czu wa no brak pol skiej książ ki. Dla licz -
nych miesz kań ców książ ka by ła jed ną z pierw szych war to ści. Spo śród nich zna leź li się ta cy, któ rzy
od lat kie ro wa li ży ciem kul tu ral no -oświa to wym i czy tel nic twem. Nie bez przy czy ny pa tro nem Mło -
dzie żo we go Do mu Kul tu ry, w któ rym obec nie mie ści się bi blio te ka jest Jan Kar now ski, miesz ka niec
gmi ny, któ re go imię za pi sa ło się trwa le w hi sto rii miej sco wo ści. Miesz kań cem Brus, któ ry przy czy -
nił się do za ło że nia bi blio te ki był dy rek tor Prze twór ni „Las” w Bru sach, Le on Faj tek. Po woj nie skrom -
ne miesz ka nie na te re nie fa bry ki sta ło się miej scem zbió rek i dys ku sji na te ma ty go spo dar cze,
oświa to we i po li tycz ne2. To wła śnie tu zro dzi ła się idea stwo rze nia bi blio te ki i by ła pro wa dzo na z
du żą kon se kwen cją i wy trwa ło -
ścią. Au tor ar ty ku łu za miesz czo -
ne go w „Po me ra nii” wspo mi na,
że wszyst ko to dzia ło się, gdy to -
czy ły się jesz cze wal ki o Ber lin. W
tak trud nych wa run kach przy -
stą pio no do or ga ni zo wa nia na
zie mi bru skiej sie ci bi blio tek pu -
blicz nych.

Za ląż kiem po wsta nia bi blio -
te ki w Bru sach był pro jekt
przed sta wio ny na spo tka niu
miej sco wych dzia ła czy spo rzą -
dzo ny przez Le ona Fajt ka w pierw szej po ło wie ma ja 1945 ro ku. Pro jekt otwar cia bi blio te ki pu blicz -
nej był ła twy do zre ali zo wa nia, po nie waż po le gał na nie od płat nej zbiór ce ksią żek po cho dzą cych z
przed wo jen nych ko lek cji do mo wych, ksią żek oca la łych z po żo gi wo jen nej. Za ape lo wa no do spo łe -
czeń stwa o do bro wol ne prze ka zy wa nie ksią żek. Sa mi ze bra ni po sta no wi li prze ka zać swo je skrom -
ne zbio ry, a tak że na kła nia li do te go zna jo mych3. Le on Faj tek tak pi sze: ”na nasz apel miesz kań cy
zno si li do bi blio te ki książ ki, któ re ja kimś cu dem prze trwa ły woj nę”4. Jed nym z ofia ro daw ców był
pan Lud gard Cza piew ski, miesz ka niec po bli skich Ko so bud, któ ry przy niósł do no wo utwo rzo nej bi -
blio te ki kil ka swo ich ksią żek. Uczest ni cy spo tka nia wy ło ni li spo śród sie bie ko mi tet bi blio tecz ny, któ -
re go prze wod ni czą cym zo stał Le on Faj tek, za stęp cą Bo le sław Re dlar ski, a bi blio te kar ką zo sta ła
Ga brie la Świn ka, któ ra pro wa dzi ła bi blio te kę jesz cze przed woj ną. Bi blio te ka w Bru sach roz po czę -
ła dzia łal ność już w 1945 ro ku. 

W po cząt ko wym okre sie mie ści ła się w pry wat nym miesz ka niu ro dzi ców Ga brie li Świn ki i no si -
ła na zwę Czy tel nia Lu do wa. Oprócz da rów, któ re po wo li na pły wa ły do bi blio te ki, zna la zły się tak że
in ne fun du sze na za kup ksią żek. Jesz cze w ma ju 1945 ro ku Le on Faj tek skon tak to wał się ze swo im
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bra tem, Ja nem pra cu ją cym w Ku ra -
to rium Gdań skie go Okrę gu Szkol -
ne go w So po cie. To dzię ki je go
po mo cy uda ło się zdo być z Mi ni -
ster stwa Oświa ty do ta cję w wy so -
ko ści pię ciu ty się cy zło tych na
za kup ksią żek. Do ta cja zo sta ła prze -
ka za na do Sta ro stwa w Choj ni cach
z prze zna cze niem dla bi blio te ki w
Bru sach. Wia do mość o przy zna nej
do ta cji przy wio zła Wan da Dą brow -
ska, któ ra przy je cha ła spraw dzić,
czy rze czy wi ście bi blio te ka jest już
czyn na. Pa ni Wan da by ła mi le roz -

cza ro wa na wi dząc księ go zbiór i ko rzy sta ją cych z nie go czy tel ni ków. W swo im ar ty ku le Le on Faj tek
wspo mi na, że pa ni Wan da w se kre cie po wie dzia ła: „Nam w Choj ni cach jest wstyd, że wy ma cie już
czyn ną bi blio te kę, a my jesz cze na wet nie my śli my o jej or ga ni za cji”. Po wie dzia ła tak że, że jest to
pierw sza po woj nie bi blio te ka w po wie cie choj nic kim5.

Waż nym wy da rze niem dla bi blio te ki by ło za ło że nie w Choj ni cach Po wia to wej Cen tra li Bi blio -
tecz nej w paź dzier ni ku 1946 ro ku. Cen tra la po cząt ko wo peł ni ła funk cję bi blio te ki dla mia sta, a w
1947 ro ku przy stą pi ła do or ga ni za cji bi blio tek gmin nych. Ist nie ją cą już bi blio te kę w Bru sach z dniem
1 stycz nia 1948 ro ku prze kształ co no w Bi blio te kę Gmin ną, utwo rzo ne też zo sta ły tzw. ru cho me
punk ty bi blio tecz ne w Ko so bu dach i Lub ni6. 

W mo men cie otwar cia w 1948 ro ku bi blio te ka po sia da ła 553 wo lu mi ny. Licz ba no wych ksią żek
sys te ma tycz nie wzra sta ła, a za po trze bo wa nie na książ ki by ło ogrom ne. Fakt ten wspo mi nał Lud -
gard Cza piew ski, wów czas naj star szy czy tel nik bi blio te ki: „Za po trze bo wa nie na książ ki by ło du że.
Pa ni Ga brie la Świn ka po cząt ko wo otwie ra ła bi blio te kę co dzien nie w go dzi nach po po łu dnio wych,
a w nie dzie lę po każ dym na bo żeń stwie. Od czu wa ło się brak pol skiej książ ki, o czym czę sto roz ma -
wia li śmy z pa nią Ga bry sią.
Po szu ki wa no głów nie ksią -
żek na szych kla sy ków.
Przy nio słem wte dy do bi -
blio te ki m.in. Ogniem i
mie czem Sien kie wi cza,
Zna cho ra Do łę gi -Mo sto wi -
cza i wie le in nych ksią żek.
Pa mię tam jak czę sto py ta -
no o Kra szew skie go czy
Ro dzie wi czów nę”7. 

Po cząt ki dzia łal no ści
bi blio te ki by ły bar dzo trud -
ne, bo wiem w chwi li za ło -
że nia pla ców ka nie
po sia da ła wła snej sie dzi by. Po cząt ko wo zaj mo wa ła ma łe i cia sne po miesz cze nia w do mach pry wat -
nych, do pie ro póź niej w bu dyn kach pań stwo wych. Mie ści ła się w jed no izbo wym po miesz cze niu w
Do mu Spo łecz nym przy uli cy 2 Lu te go 4, a na stęp nie wy naj mo wa ła po miesz cze nia na tej sa mej uli -
cy pod nu me rem 11 w do mu na le żą cym do pa ni Bro ni sła wy Ro ga li. W su mie od no to wa no po nad
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sie dem prze pro wa dzek. Wy -
naj mo wa ne lo ka le miesz kal ne
nie za wsze by ły przy sto so wa -
ne do po trzeb bi blio te ki. O
złym sta nie po miesz czeń mo -
ni to wa ła Ga brie la Świn ka w
spra woz da niu z dzia łal no ści
gro madz kiej bi blio te ki z 1962
ro ku, in for mu jąc, że obec ny
lo kal jest bar dzo wil got ny i
zim ny8.      

A oto jak wspo mi na trud -
ne wa run ki Lud gard Cza piew -
ski: „W okre sie zi mo wym
bi blio te kar ka nie jed no krot nie
sie dzia ła w płasz czu, z po wo -
du zim na ja kie pa no wa ło w po miesz cze niu. Czę sto je dy nym oświe tle niem by ła świecz ka, a w po -
wie trzu czuć by ło ulat nia ją cy się dym z pie ca”9. Na stęp nym lo ka lem był dom pa na Teo do ra Wil le ra
przy uli cy Pocz to wej, póź niej bu dy nek ad mi ni stra cyj ny Pre zy dium Gmin nej Ra dy Na ro do wej na uli -
cy Dwor co wej 11, w któ rym bi blio te ka mie ści ła się do 1961 ro ku. W 1962 ro ku bi blio te kę ocze ki wa -
ły po now ne prze no si ny, tym ra zem do po miesz czeń do mu pa ni We ro ni ki Drozd przy uli cy

Dwor co wej 6. Przez wie le lat bi blio te ka funk -
cjo no wa ła pod na zwą Gro madz ka Bi blio te ka
Pu blicz na. W 1967 ro ku, pra wie po 19 la tach
pra cy, ode szła ze sta no wi ska kie row nicz ka bi -
blio te ki Ga brie la Świn ka. Kie row nic two po niej
ob ję ła na krót ko Jo an na Szy pryt, aby 1 grud nia
1968 ro ku ustą pić miej sca Te re sie Woj cie chow -
skiej, któ ra peł ni funk cję dy rek to ra do chwi li
obec nej. Burz li we dzie je prze no sin koń czy ko -
lej na, już ostat nia prze pro wadz ka do po miesz -
czeń no wo otwar te go Wiej skie go Do mu
Kul tu ry, 22 lip ca 1969 ro ku. Bi blio te ka otrzy ma -
ła w do mu kul tu ry dwa po miesz cze nia. Z
dniem 1 stycz nia 1973 ro ku prze nie sio no bi -
blio te kę do jed ne go po miesz cze nia. Jak wy ni -
ka ze spra woz dań, lo kal był zim ny – bez
ka lo ry fe rów, ciem ny – bez okien10. W 1978 ro -
ku po re mon cie Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry bi -
blio te ka zaj mu je trzy po miesz cze nia, w któ rych
funk cjo nu je do dzi siaj. W 1978 ro ku zo sta je
uru cho mio ny od dział dla dzie ci, wy od ręb nio -
na czy tel nia i wy po ży czal nia dla do ro słych. W

stycz niu 1988 ro ku, z chwi lą nada nia praw miej skich Bru som, na zwa bi blio te ki zo sta ła zmie nio na
na Miej sko -Gmin ną Bi blio te kę Pu blicz ną. 

Kie row nicz ką bi blio te ki po cząt ko wo by ła Ger tru da Sło miń ska, na stęp nie przez 19 lat Ga brie la
Świn ka. W 1967 ro ku, pra wie po 19 la tach pra cy, od cho dzi ze sta no wi ska kie row nicz ka bi blio te ki

Wanda Kiżewska, Anna Łajming, Teresa Wojciechowska.
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Ga brie la Świn ka. Kie row nic two po niej obej mu je na krót ko Jo an na Szy pryt, aby 1 grud nia 1968 ro -
ku ustą pić miej sca Te re sie Woj cie chow skiej, któ ra peł ni ła funk cję dy rek to ra do 2009 ro ku. Po niej
dy rek to rem bi blio te ki zo sta ła An na Or li kow ska, któ ra peł ni funk cję dy rek to ra do chwi li obec nej.

Obec nie Bi blio te ka swym za się giem obej mu je te ren gmi ny li czą cy po nad 400 km² i sta no wi
cen trum kul tu ral ne na te re nie gmi ny. Bi blio te ka peł ni funk cję kie row ni czą w sto sun ku do pod le -
głych jej fi lii. W struk tu rze sie ci bi blio tek pu blicz nych na te re nie gmi ny za wsze funk cjo no wa ły 3 ro -
dza je pla có wek re ali zu ją cych usłu gi bi blio tecz ne: bi blio te ka miej ska, bi blio te ki fi lial ne oraz punk ty
bi blio tecz ne. Bi blio te ka od po wia da za or ga ni za cję pra cy ca łej sie ci bi blio tecz nej, na któ rą obec nie
skła da ją się trzy fi lie bi blio tecz ne w miej sco wo ściach Le śno, Ma łe Cheł my, Mę ci kał oraz fi lia Cha ta
Ka szub ska im. Jó ze fa Cheł mow skie go w Bru sach Ja gliach.

Bi blio te ka w Bru sach jest cen tral nym ośrod kiem in for ma cyj nym. Udzie la pra cow ni kom fi lii po -
rad w za kre sie gro ma dze nia zbio rów i ich opra co wa nia, pro wa dzi szko le nia fa cho we dla bi blio tek
te re no wych, do sko na li współ pra cę z bi blio te ka mi szkol ny mi oraz in ny mi bi blio te ka mi pu blicz ny -
mi spo za te re nu gmi ny Bru sy. 

W 2018 ro ku bi blio te ka uro czy ście ob cho dzi ła 70 lat swo je go ist nie nia. Głów ne uro czy sto ści ob -
cho dów Ju bi le uszu Bi blio te ki przy pa dły w ma ju br. Przez ca ły ty dzień dla czy tel ni ków przy go to wa -
no mnó stwo atrak cji. Czy tel ni cy wzię li udział w spo tka niach z cy klu „Kre atyw nie z Bi blio te ką”, gdzie
uczest nicz ki po ka zy wa ły ja kie mo że być dru gie ży cie książ ki, by ły roz mo wy o książ kach w ra mach
Dys ku syj ne go Klu bu Książ ki czy spo tka nie dla dzie ci pod ha słem Ma jo we in spi ra cje pla stycz ne. Na
uro czy stej ga li z oka zji ju bi le uszu za pre zen to wa no mul ti me dial ną hi sto rię z 70. lat dzia łal no ści Bi -
blio te ki oraz wy sta wy: „Bi blio te ka ma rzeń” – wy sta wa prac dzie ci z gmi ny Bru sy, „Rze czy zna le zio ne
w książ kach”, „Sta re do ku men ty i pierw sze książ ki”, „Na gro dy, wy róż nie nia i po dzię ko wa nia” oraz kro ni -
ki. Pod czas uro czy sto ści do ko na no pod su mo wa nia ran kin gu naj ak tyw niej szych czy tel ni ków bi blio -
te ki i wrę czo no im oko licz no ścio we sta tu et ki. Ju bi le usz był do sko na łą oka zją do wrę cze nia na gród
lau re atom gmin ne go kon kur su pla stycz ne go „Bi blio te ka ma rzeń”. Świę to wa nie Ju bi le uszu nie od -
by ło się bez kon cer tu w wy ko na niu Ka ta rzy ny Żak. Pio sen kar ka za pre zen to wa ła bru skiej pu blicz -
no ści fan ta stycz ne utwo ry z re per tu aru mię dzy in ny mi Agniesz ki Osiec kiej, Mag dy Cza piń skiej czy
Woj cie cha Mły nar skie go. 

Ca ło ty go dnio we ob cho dy ju bi le uszu Bi blio te ki by ły do sko na łą oka zją do pod kre śle nia ro li, ja -
ką od 70 lat od gry wa ona w ży ciu kul tu ral nym mia sta i gmi ny Bru sy. Pla ców ka, któ rej ro do wód się -
ga 1948 ro ku, to nie tyl ko wy po ży czal nia zbio rów, ale tak że miej sce spo tkań au tor skich,
dys ku syj ne go klu bu książ ki, ko ła mi ło śni ków bi blio te ki, ak cji czy tel ni czych, ini cja tyw kul tu ral nych,
kon kur sów, kon cer tów, warsz ta tów, szko leń i wie lu róż no rod nych dzia łań edu ka cyj nych. Miej sce
łą czą ce tra dy cję i no wo cze sność, miej sce, w któ rym każ dy, bez wzglę du na wiek, wy kształ ce nie czy
po zy cję spo łecz ną, znaj dzie coś dla sie bie.
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75 lat szkol nic twa za wo do we go w Bru sach
W ro ku 2018 przy pa da ła 75 rocz ni ca kształ ce nia za wo do we go w Bru sach. Z tej oka zji od by ły się

uro czy sto ści ju bi le uszu, któ re zgro ma dzi ły wie lu pra co daw ców. Go ście po dzie li li się do świad cze -
nia mi oraz przed sta wi li wie le wnio sków do ty czą cych edu ka cji w zre for mo wa nej Bran żo wej Szko le
I stop nia. My przy po mi na my ogól ną hi sto rię po wsta nia za my słu kształ ce nia mło dych lu dzi z zie mi
bru skiej w za wo dach, dzię ki któ rym mo gli się re ali zo wać w do ro słym ży ciu.
Po cząt ki szkol nic twa za wo do we go w Bru sach się ga ją 1930 ro ku. 4 lu te go po wsta ła tu pierw sza szko -
ła za wo do wa. Kształ ci ła uczniów w ogra ni czo nym wy mia rze za jęć teo re tycz nych. Szcząt ko we śla dy
jej ist nie nia prze cho wy wa ne w Ar chi wum Pań stwo wym w Byd gosz czy nie po zwa la ją na cha rak te -
ry sty kę jej dzia łal no ści, z pew no ścią więk szość do ku men tów za gi nę ła w za wie ru sze wo jen nej.

Po za koń cze niu II woj ny świa to wej na no wo po wo ła no w Bru sach szko łę za wo do wą w ro ku
szkol nym 1946/47 pod na zwą Pu blicz na Śred nia Szko ła Za wo do wa, by ła to pla ców ka trzy let nia o
pro fi lu wie lo za wo do wym. Szko ła dzia ła ła na pod sta wie art. 26 usta wy z dnia 11 mar ca 1932 r. o
ustro ju szkol nic twa oraz art. I de kre tu z dnia 3 lu te go 1947 r. w spra wie zmia ny usta wy z dnia 29
mar ca 1937 r. o za kła da niu i utrzy my wa niu pu blicz nych szkół do kształ ca ją cych za wo do wych. Za ło -
ży cie lem i pierw szym dy rek to rem Pu blicz nej Śred niej Szko ły Za wo do wej był Bo le sław Re dlar ski. W
skład gro na pe da go gicz ne go wcho dzi li: pa no wie Ka miń ski, Ja ni kow ski, Łu ka sze wicz i pa ni Prze wo -
ska. Re li gii uczył pro boszcz pa ra fii Ka no nik Grüning. Szko ła li czy ła w ro ku szkol nym 1946/47 jed ną

kla sę o pro fi lu wie lo za wo do wym, kształ ci ła uczniów w cy klu 3-
let nim. Ucznio wie po bie ra li na ukę w przy sto so wa nej sa li obok
bu dyn ku han dlo we go „Ku piec”, gdzie w cza sie oku pa cji hi tle -
row skiej znaj do wa ła się nie miec ka Ka sa Oszczęd no ści i punkt
wy da wa nia kar tek dla lud no ści gmi ny Bru sy. W ro ku szkol nym
1947/48 otwar to ko lej ną kla sę, a lek cje prze nie sio no  do drew -
nia ne go ba ra ku przy uli cy Gdań skiej. Dy rek to rem szko ły zo stał
pan Cze sław Ja siń ski. Ucznio wie Pu blicz nej Śred niej Szko ły Za -
wo do wej w Bru sach uczęsz cza li na za ję cia z 15 przed mio tów.
By ły to: ję zyk pol ski, hi sto ria, geo gra fia go spo dar cza, wia do mo -
ści spo łecz no -go spo dar cze, tech no lo gia, za ję cia prak tycz ne,
che mia i ma te ria ło znaw stwo, fi zy ka i ma szy no znaw stwo, or ga -
ni za cja warsz ta tu, ry su nek za wo do wy, ma te ma ty ka, ra chun ko -
wość, hi gie na, ćwi cze nia cie le sne, re li gia. Przed mio tem
nad obo wiąz ko wym był ję zyk ob cy: ro syj ski. W ra mach przed -
mio tu ćwi cze nia cie le sne od by wa ły się za ję cia obo wiąz ko wej

„Służ by Pol sce”. Do gro na pe da go gicz ne go szko ły do łą cza ją w
ro ku 1948 Ger tru da Łu ka sze wicz oraz Wła dy sław Wi niec ki, a od 1950 do 1951 r. Jó zef Głom ski.

Pu blicz na Śred nia Szko ła Za wo do wa by ła pla ców ką ko edu ka cyj ną, ale dzię ki za an ga żo wa niu
sióstr za kon nych krót ko po woj nie dzia ła ły w oko li cy dwie szko ły prze zna czo ne tyl ko dla dziew cząt,
z pro gra mem na sta wio nym na re ali zo wa nie za jęć go spo dar stwa do mo we go.
Od 5 grud nia 1946 r. do 1948 r. w Or li ku dzia ła ła Żeń ska Szko ła Rol ni cza z pół in ter na tem pro wa dzo -
na przez sio strę za kon ną Ur szu lę Wę sier ską. Przez kil ka lat po II woj nie świa to wej sio stry ze Zgro -
ma dze nia Sióstr Zmar twych wsta nia Pań skie go im. świę te go Jó ze fa w Bru sach  pro wa dzi ły za ję cia
w ra mach Szko ły Go spo dar czej dla Dziew cząt.

W 1951 ro ku szko łę prze nie sio no do Tu cho li i w tym cza sie na stą pi ła prze rwa w kształ ce niu za -
wo do wym w Bru sach. Jed nak po trze ba ist nie nia w tym śro do wi sku szko ły o pro fi lu za wo do wym
by ła tak du ża, że w ro ku szkol nym 1959/60 po wsta ła Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa dla Pra cu ją cych

Franciszek Ziółtkowski.
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Do kształ ca ją ca w Tu cho li – fi lia w
Bru sach. Fi lia ta zna la zła lo kum w
gma chu szko ły pod sta wo wej
przy uli cy Szkol nej 1 w Bru sach.
Funk cję kie row ni ka fi lii do ro ku
1975 peł nił Fran ci szek Ziółt kow -
ski.

W ro ku 1961/62 mia ła miej -

sce zmia na sie dzi by szko ły ma cie rzy stej, któ rą
prze nie sio no z Tu cho li do Czer ska. W na stęp nym
ro ku fi lię w Bru sach pod po rząd ko wa no Za sad -
ni czej Szko le Za wo do wej w Choj ni cach. 

1 wrze śnia 1978 ro ku zmie nio no na zwę
szko ły na Za sad ni czą Szko łę Za wo do wą nr 2 w
Choj ni cach. 
W ro ku 1981
zmie ni ło się lo -
kum szko ły i prze -
nie sio no ją do
w y  d z i e r  ż a  w i o  -
nych sal Ochot ni -
czej Stra ży
Po żar nej w Bru -
sach.
Trzy la ta póź niej
na stą pi ło otwar -
cie no wej szko ły
w Bru sach, gdzie
w jed nym z seg -
men tów ZSZ zna -
la zła swą
osta tecz ną sie dzi -
bę. 

Barak przystosowany w 1947 r. 

Budynek SP, w skrzydle wschodnim filia ZSZD od 1959 r.

Ak tem za ło ży ciel skim z dnia 1 mar ca 1994 ro ku
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa w Bru sach zo sta -
ła mia no wa na szko łą pu blicz ną, uzy sku jąc sa -
mo dziel ność edu ka cyj ną, a 19 mar ca 1998 ro ku
szko ła otrzy ma ła imię Ka zi mie rza Si kor skie go
oraz nada no jej sztan dar. 

9 ma ja 1994 ro ku od był się kon kurs na sta -
no wi sko dy rek to ra Za sad ni czej Szko ły Za wo do -
wej w Bru sach. Na sta no wi sko po wo ła no mgr
inż. Ma rię Wró blew ską, któ ra peł ni ła tę funk cję
do 1999 ro ku. Ko lej nym dy rek to rem ZSZ zo stał
mgr inż. An drzej Wiec ki. 

1 wrze śnia 2004 ro ku po wo ła ny zo stał  Ze -
spół Szkół Po nad gim na zjal nych, na cze le któ re -
go stoi mgr Zbi gniew Ło miń ski. W skład ze spo łu

Absolwenci rocznik 1974/75 z nauczycielami: Zofia Plata, Franciszek Ziółtkowski 
i Irena Wałdoch. 
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wcho dzą: Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa imie nia Ka zi mie rza Si kor skie go oraz Ka szub skie Li ceum
Ogól no kształ cą ce, a od wrze śnia 2017 ro ku Bran żo wa Szko ła I Stop nia imie nia Ka zi mie rza Si kor skie -
go w Bru sach.

Współ cze sną szko łę naj le piej cha -
rak te ry zu ją sło wa kie row nicz ki szko le -
nia prak tycz ne go, któ ra opo wia da jąc
o naj now szym pro jek cie zre ali zo wa -
nym w szko le za wo do wej stwier dzi ła:
„Współ cze sny ry nek pra cy wy ma ga,
by ab sol wen ci szkół bran żo wych by li
przy go to wa ni do pod ję cia pra cy na
te re nie ca łej Unii Eu ro pej skiej, dla te go
bie rze my udział w eu ro pej skich pro -
jek tach umoż li wia ją cych na szym
uczniom od by cie za gra nicz nych prak -
tyk, zdo by cie kwa li fi ka cji da ją cych
upraw nie nia do wy ko ny wa nia in nych
niż w kie run ko wych za wo dach. 
W okre sie 01 stycz nia 2012 do 31 grud nia 2014 szko ła przy stą pi ła do pro jek tu „Po mor skie – do bry
kurs na edu ka cję. Szkol nic two za wo do we w re gio nie, a wy zwa nia ryn ku pra cy”. 

W je go ra mach ucznio wie ko rzy sta li z bez płat nych za jęć z do radz twa za wo do we go i ję zy ka ob -
ce go za wo do we go. Po nad to ok. 50 uczniów przy stą pi ło do kur su pra wa jaz dy kat. B. 

Sa ma szko ła rów nież sko rzy sta ła na tym pro jek cie: zo sta ła za opa trzo na w opro gra mo wa nie Mi -
cro soft Of fi ce, w sprzęt dla sprze daw ców (ka sy fi skal ne, met kow ni ce, wa gi elek tro nicz ne, te ste ry do
bank no tów). 
Bran żo wa Szko ła I stop nia w Bru sach jest spad ko bier cą tra dy cji wie lu po ko leń.

Oprac. J. N., A. Ł.

Elżbieta Grabowska-Antkowiak i Maria Wróblewska.

Absolwenci rocznik 1980/81 z nauczycielami: Waldemar Wiśniewski, 
Zofia Plata, Irena Wałdoch i Czesław Szalewski. 
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Ka zi mierz Ja ru szew ski

Słu ga Bo ży. W 130. rocz ni cę uro dzin
ks. Ana sta ze go Kręc kie go

Ana sta zy Kręc ki uro dził się 15 kwiet nia 1888 r. w Czycz ko wach k. Brus w ro dzi nie chłop skiej Ste -
fa na i Ksa we ry z Ja ni kow skich. W la tach 1900-1907 kształ cił się w Col le gium Ma ria num w Pel pli nie,
a w wie ku 19 lat roz po czął  na ukę w Kró lew skim Ka to lic kim Gim na zjum w Choj ni cach.  Uczest ni -
czył w ru chu fi lo mac kim; na le żał do taj nej or ga ni za cji pa trio tycz nej – To wa rzy stwa To ma sza Za na
(1908 - 1911). 

Po ma tu rze w 1911 r. pod jął stu dia w Se mi na rium Du -
chow nym w Pel pli nie, jed nak w 1915 ro ku – tak jak in ny fi lo -
ma ta choj nic ki Jan Ziół kow ski – po wo ła ny zo stał do woj ska
nie miec kie go. Stu dia teo lo gicz ne kon ty nu ował po woj nie i
zo stał wy świę co ny na księ dza 21 mar ca 1920 ro ku. Był wi ka -
rym w Sta ro gar dzie Gdań skim, na stęp nie w Ty ło wie, a póź -
niej zo stał ad mi ni stra to rem w Kar tu zach. W lip cu 1927 r. ob jął
pa ra fię w ka szub skim Strzel nie k. Puc ka. 

Za sły nął ja ko spo łecz nik i spraw ny or ga ni za tor da le ko po -
za gra ni ca mi swo jej pa ra fii. Ży wo in te re so wał się eko no mią i
go spo dar ką. W 1928 r. po sta rał się o po życz kę w gdyń skim
Ban ku Rol nym dla po go rzel ców – ofiar po ża ru, ja ki na wie dził
wów czas Strzel no. Z je go ini cja ty wy po wsta ła Ochot ni cza
Straż Po żar na oraz Spół dziel nia Mle czar ska. Zor ga ni zo wał dla
dziew cząt kur sy kro ju, szy cia i go to wa nia a tak że, co god ne pod kre śle nia, ha ftu ka szub skie go.  Przez
kil ka lat za bie gał o wy bu do wa nie Do mu Pa ra fial ne go, któ ry stał się lo kal nym cen trum ży cia spo -
łecz ne go i kul tu ral ne go. Już po II woj nie świa to wej bu dy nek ten zo stał upań stwo wio ny i prze mia -
no wa ny na Wiej ski Dom Kul tu ry. W 1985 r. otrzy mał imię ks. Ana sta ze go Kręc kie go. 

Do świą ty ni w Strzel nie za ku pił no we dzwo ny i or ga ny. Wspie rał pa ra fian w roz wią zy wa niu ich
bie żą cych pro ble mów, np. w po szu ki wa niu pra cy. Peł nił po nad to obo wiąz ki wi zy ta to ra na uki re li -
gii. W 1936 r. wy bra ny zo stał do Ra dy Po wia to wej po wia tu mor skie go. Za an ga żo wa ny był rów nież
w ruch trzeź wo ścio wy. W pu bli ka cji „Obec ny stan wal ki z pi jań stwem w die ce zji cheł miń skiej na
pod sta wie an kie ty Ku rii Bi sku piej z ro ku 1937” opra co wał sta ty sty kę wszyst kich pod mio tów prze -
ciw dzia ła ją cych al ko ho li zmo wi na te re nie die ce zji. 

Aresz to wa ny zo stał przez Niem ców  już 11 wrze śnia 1939 ro ku. Po ty go dnio wym wię zie niu zwol -
nio no go. Po now nie uwię zio ny zo stał 24 paź dzier ni ka 1939 ro ku. Osa dzo ny w Wej he ro wie, póź niej
w Gdań sku, skąd na po cząt ku li sto pa da 1939 r. wy wie zio ny zo stał do Pia śni cy k. Wej he ro wa i tam
za mor do wa ny. W 1994 r. roz po czął się pro ces be aty fi ka cyj ny.

Literatura:
Głodowski B., O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939, Gdańsk 2016, s. 16, 17, 136-137.  
Jacewicz W., Woś J., Martyrologium polskiego duchowieństwa, s. 71. 
Jaruszewski K., Filomacki duch. Sylwetki filomatów chojnickich - późniejszych duchownych, Chojnice 2016, s. 93-94.
Kotewicz P., Oni stąd wyszli, s. 63-65.
Mross H., Słownik biograficzny kapłanów, s. 152.
Szews J., Filomaci pomorscy, s. 383.
Woźnicki S., Ks. Anastazy Kręcki (1888-1939) - kandydat do chwały błogosławionych męczenników, „Studia Pelplińskie” 2010, 
t. XLII (wydanie specjalne), s. 397-408.
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Ka zi mierz Ja ru szew ski

Z za bor skie go Za le sia do gro na Ho no ro wych by wa te li
W lip cu 2018 r. de le ga cja Ra dy Miej skiej i Urzę du Miej skie go w Choj ni cach od wie dzi ła w Bie le -

feld Ho no ro wych Oby wa te li Mia sta Choj ni ce. Pa ni He le na Pie truch -Stolt mann i pan Le on Stolt mann
otrzy ma li te za szczyt ne ty tu ły uchwa -
ła mi Ra dy Miej skiej 11 czerw ca.

Pań stwo Stolt man no wie są re gio -
na li sta mi po pu la ry zu ją cy mi rów nież
po za gra ni ca mi na sze go kra ju choj nic -
ką i za bor ską kul tu rę oraz hi sto rię. Tłu -
ma czy li z ję zy ka nie miec kie go
pu bli ka cje do ty czą ce mia sta i po wia -
tu choj nic kie go; zgro ma dzi li po kaź ny
księ go zbiór, któ ry prze ka za li w da rze
Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej i Bi blio -
te ce Pe da go gicz nej im. Ste fa na Biesz -
ka w Choj ni cach. 

Le on Stolt mann uro dził się w Za -
le siu na Za bo rach w 1938 ro ku. Świę -
tu je za tem 80. uro dzi ny. Ukoń czył
Szko łę Pod sta wo wą w Le śnie, Li ceum
Ogól no kształ cą ce w Choj ni cach, Stu -
dium Na uczy ciel skie w Byd gosz czy a póź niej stu dia hi sto rycz ne w Gdań sku. Był na uczy cie lem w
Czer sku, Cha rzy ko wach, Choj ni cach i ku ra to rem są do wym.W 1979 r. za miesz kał wraz z żo ną i cór -
ką w Niem czech. Pra co wał m.in. na Uni wer sy te cie w Bie le feld. Jest au to rem wie lu ksią żek i ar ty ku -
łów trak tu ją cych o hi sto rii na szej ma łej oj czy zny. 

Helena i Leon Stoltmannowie w swoim mieszkaniu w Bielefeld
(lipiec 2018 r.).  Fot. Jacek Klajna (ze zbiorów autora).

Grono pedagogiczne i uczniowie SP nr 1 w Chojnicach (schyłek lat 60. XX w.). 
L. Stoltmann siedzi trzeci od lewej.  Fot. z archiwum rodzinnego Mariusza Kallasa, wychowanka Leona Stoltmanna.
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Zbi gniew Gier szew ski

Jó zef Gier szew ski - ko men dant „Gry fa Po mor skie go”
w 75 rocz ni cę śmier ci

Uro dził się 5 grud nia 1900 r. w Prą dzo nie, na wy bu -
do wa niu Trze bielsk, na Go chach (gmi na Lip ni ca). Był sy -
nem Le ona Gier szew skie go, rol ni ka i Ewy z d. Pru skiej.
Ukoń czył szko lę lu do wą w Prą dzo nie. 

We wrze śniu 1918 r. zo stał wcie lo ny do ar mii nie -
miec kiej, w któ rej słu żył naj pierw w 61. za pa so wym puł -
ku pie cho ty w Świe ciu nad Wi słą, a na stęp nie w twier dzy
w Gru dzią dzu. Pań stwo pru skie chcia ło go jesz cze wy -
słać na front za chod ni do Fran cji, ale z po wo du za wie -
sze nia bro ni nie zdą żył wziąć udzia łu w wal kach. W
lu tym 1920 r. wstą pił ja ko ochot nik do od ro dzo ne go
Woj ska Pol skie go i otrzy mał przy dział do 16. Puł ku Ar -
ty le rii Cięż kiej w To ru niu, a po ukoń cze niu kur su łącz no -
ści te le fo nicz nej tra fił do 16. Puł ku Ar ty le rii Po lo wej,
któ ra wal czył w woj nie pol sko -bol sze wic kiej w skła dzie
16 Po mor skiej Dy wi zji Pie cho ty. 

W okre sie od lu te go do czerw ca 1921 r. uczest ni czył
w kur sie oświa to wym przy Do wódz twie Okrę gu Ge ne ral ne go „Po mo rze”, a po je go za koń cze niu
wró cił do ma cie rzy ste go puł ku na sta no wi sko pod ofi ce ra oświa to we go. W grud niu 1921 r. zo stał
prze nie sio ny do re zer wy w stop niu ka pra la. W 1922 r. ukoń czył kurs na uczy cie li po moc ni czych szkół
po wszech nych w Bru sach i roz po czął pra cę pe da go gicz ną w szko le w miej sco wo ści Wojsk (gmi na
Lip ni ca). W ma ju 1925 r. zdał ma tu rę w Pań stwo wym Se mi na rium Na uczy ciel skim w Ko ście rzy nie.
Kon ty nu ował ka rie rę na uczy ciel ską w szko łach w Przy mu sze wie, Czar no wie i Bru sach. Od lu te go
do sierp nia 1929 r. prze szedł kurs w Szko le Pod cho rą żych Re zer wy Pie cho ty w stop niu plu to no we -
go re zer wy i otrzy mał przy dział mo bi li za cyj ny do 65. Puł ku Pie cho ty. Na stęp nie ukoń czył pań stwo -
wy wyż szy kurs na uczy ciel ski w Kra ko wie, po któ rym pod jął pra cę w szko le w Ko wa le wie
Po mor skim. W grud niu 1930 r. otrzy mał awans do stop nia pod po rucz ni ka re zer wy. Po zwa la ło to
mu peł nić obo wiąz ki in struk to ra przy spo so bie nia woj sko we go.

Pro wa dził sze ro ką dzia łal ność spo łecz ną, bę dąc człon kiem m.in. Związ ku Strze lec kie go. Pro wa -
dził dzia łal ność w za kre sie wy cho wa nia fi zycz ne go i przy spo so bie nia woj sko we go w Związ ku Po -
wstań ców i Wo ja ków, or ga ni za cji kom ba tanc kiej oraz w for ma cjach Przy spo so bie nia Woj sko we go,
mło dzie żo wej or ga ni za cji woj sko wej dzia ła ją cej w Pol sce w la tach 1927-1960, któ rej ce lem był na -
bór mło dzie ży do woj ska. Peł nił tak że funk cję pre ze sa Bez par tyj ne go Blo ku Współ pra cy z Rzą dem
(BBWR) w Ko wa le wie Po mor skim. W 1935 r. zo stał awan so wa ny do stop nia po rucz ni ka re zer wy. W
1936 r. na pi sał książ kę pt. Hi sto ria mia sta Ko wa le wa w za ry sie. Ob jął sta no wi sko kie row ni ka Szko ły
Po wszech nej nr 2 w Chełm ży. 

Na po cząt ku 1939 r, prze szedł kurs dy wer sji po za fron to wej. Za da niem grup dy wer syj nych na
wy pa dek woj ny na za ple czu fron tu by ło pro wa dze nie dzia łań dy wer syj nych, tj. wy sa dza nie mo stów,
prze pu stów i to rów ko le jo wych, sia nie za mę tu na bez po śred nim za ple czu fron tu oraz or ga ni zo wa -
nie kon spi ra cji woj sko wej po za koń cze niu dzia łań wo jen nych. Dzia ła nia dy wer syj ne nie zo sta ły pod -
ję te na sze ro ką ska lę ze wzglę du na szyb kość ofen sy wy nie miec kiej jak i skom pli ko wa ną sy tu ację
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na wschod nich ob sza rach II RP po ude rze niu Ar mii Czer wo nej, ale na ba zie grup dy wer sji po za fron -
to wej za czę ły po wsta wać za ląż ki or ga ni za cji kon spi ra cyj nych. 

30 sierp nia 1939 r. zo stał zmo bi li zo wa ny naj praw do po dob niej do 4. Ba ta lio nu Za pa so we go 65.
puł ku pie cho ty w ra mach 16. Dy wi zji Pie cho ty dys lo ko wa nej w gar ni zo nie gru dziądz kim. Brał udział
w woj nie obron nej w 1939 r., ale już 25 wrze śnia do stał się do nie wo li nie miec kiej ko ło Ra wy Ru -
skiej. Zdo łał jed nak zbiec z trans por tu je niec kie go i pod ko niec paź dzier ni ka po wró cił na Po mo rze.
Schro nił się w po wie cie choj nic kim i przy stą pił do or ga ni za cji ru chu par ty zanc kie go. Efek tem by ło
po wsta nie w Bo rach Tu chol skich gru py kon spi ra cyj nej pod na zwą „Wol ność”. 

Na po cząt ku 1942 r. przy łą czył swój od dział do Taj nej Or ga ni za cji Woj sko wej „Gryf Po mor ski”.
Peł nił w niej funk cję człon ka Ra dy Na czel nej oraz ko men dan ta III Okrę gu. W kon spi ra cji no sił pseu -
do ni my: ps. "Ryś", "Szulz", "Goz da wa", "Or don". Na wnio sek pre ze sa Ra dy Na czel nej ppłk. ks. Jó ze fa
Wry czy (ps. Ra wycz) od lip ca 1942 r. ob jął funk cję ko men dan ta na czel ne go „Gry fa Po mor skie go”.
Dzię ki zdol no ściom or ga ni za cyj nym oraz przy go to wa niu woj sko we mu i dy wer syj ne mu w krót kim
cza sie do pro wa dził do sil ne go wzmoc nie nia pio nu woj sko we go, a tak że roz sze rze nia je go wpły -
wów. Opo wia dał się zde cy do wa nie za sca le niem or ga ni za cji z Ar mią Kra jo wą, co do pro wa dzi ło do
spo ru z fak tycz nym przy wód cą or ga ni za cji Jó ze fem Damb kiem, któ ry był z ko lei zwo len ni kiem za -

cho wa nia sa mo dziel no ści. Kon flikt za -
ogni ły oskar że nia pod ad re sem Damb ka
m.in. o nie wła ści wy sys tem do wo dze nia
oraz sto so wa nie złych me tod kon spi ra -
cyj nych (prze cho wy wa nie spi sów
wszyst kich człon ków or ga ni za cji!). W od -
we cie Dam bek oskar żył go o nie mo ral ny
tryb ży cia, de frau da cję 3 tys. ma rek i rze -
ko mą zdra dę na rzecz Niem ców. Kon flikt

do pro wa dził do znacz ne go spa ra li żo wa -
nia dzia łal no ści cen tra li. 

Osta tecz nie 17 lu te go 1943 r. por. Jó -
zef Gier szew ski zo stał po zba wio ny funk -
cji ko men dan ta na czel ne go. Po mi mo
te go usi ło wał do wo dzić or ga ni za cją na dal
pro wa dząc roz mo wy sca le nio we z AK. W
re zul ta cie skry to bój czo za mor do wa ny w
do tąd nie wy ja śnio nych oko licz no ściach gdzieś mię dzy 19 a 24 czerw ca 1943 r. w schro nie le śnym
nad je zio rem Sar no wi cze Wiel kie w le śnic twie Dy wan na za chód od Dzie mian.

W 1960 r. mia ła miej sce eks hu ma cja je go zwłok i uro czy sty po grzeb w Bo rzysz ko wach (gmi na
Lip ni ca). Ta bli ce upa mięt nia ją ce Jó ze fa Gier szew skie go znaj du ją w szko łach w Bo rzysz ko wych i
Chełm ży.
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Zbi gniew Gier szew ski

Jan Biń czyk (1900-1943)
Jan Biń czyk ur.26 grud nia 1900 r. w Bo ro wym Mły nie na Go chach. Miał 3 sy nów: Hen ry ka,

Zyg mun ta, Wi tol da  i cór kę Ire nę.
Po skoń cze niu 7-let niej szko ły pod sta wo wej pod jął

na ukę w szko le le śnej w Mar go ni nie. W 1929 r. ob jął Le -
śnic two Mły nek na le żą ce do Nad le śnic twa La ska. 

Przed II woj ną świa to wą zo stał prze szko lo ny do dy -
wer sji po za fron to wej, że by na wy pa dek wy bu chu woj -
ny or ga ni zo wać dzia łal ność par ty zanc ką. Niem cy po
wy bu chu woj ny z po wo du nie wy star cza ją cej licz by le -
śni ków zo sta wi li go na sta no wi sku w Młyn ku. 

Na po cząt ku woj ny Jan Biń czyk wraz z ro dzi ną wy -
bu do wał na te re nie le śnic twa we dług wła sne go pro jek -
tu sys tem bun krów le śnych i schro nów bo jo wych,
ma ga zy nów dla par ty zan tów i dla osób za gro żo nych
aresz to wa niem. Sam sta nął w 1942 r. na cze le  od dzia łu
par ty zanc kie go Taj nej Or ga ni za cji  Woj sko wej „Gryf Po -
mor ski” pod na zwą „Młyn ki” i przy brał pseu do nim  „Za -
gło ba”. Od dział li czą cy śred nio 18 – 24 człon ków
wy ko nał kil ka dzie siąt ak cji  bo jo wych zbroj nych prze ciw
Niem com i ko la bo ran tom.

Zo stał dnia 7 lip ca 1941 r. ko men dan tem TOW ”GP”
na po wiat choj nic ki. W le śni czów ce Mły nek od by wa ły się wie lo krot nie spo tka nia ko men dy po wia -
to wej oraz ze bra nia Ra dy Na czel nej TOW ”GP”, któ rej Biń czyk był człon kiem. W lu tym 1943 r. po od -
wo ła niu przez Ra dę Na czel ną do tych cza so we go Ko men dan ta Głów ne go TOW "Gryf Po mor ski" por.
Jó ze fa Gier szew skie go, był prze wi dy wa ny na do wód cę jej pio nu woj sko we go, ale osta tecz nie nim
nie zo stał.

Ostrze żo ny o zdra dzie w or ga ni za cji przez na czel ni ka Jó ze fa Damb ka wio sną 1943 r. ukry wał
się w bun krze „Sza dek” ok. 1 km od Młyn ka.

Dnia 4 ma ja 1943 r. J. Biń czyk wcze snym ran kiem wpadł w za sadz kę przy go to wa ną w je go le -
śni czów ce przez Niem ców – gru pę ge sta po do wo dzo nych przez ko la bo ran ta Ja na Ka szu bow skie -
go z Gdy ni. Pod czas pró by uciecz ki i prze bi cia się po za pier ścień okrą że nia zo stał cięż ko ran ny i
uję ty ra zem z sy nem Zyg mun tem. Po dwóch dniach po by tu w  choj nic kim szpi ta lu za bra no go do
sie dzi by ge sta po w Gdań sku na Bi sku pią Gó rę, gdzie był tor tu ro wa ny (sześć ra zy ob ci na no mu no -
gę po ka wał ku). Nie zdra dził ni ko go. W wy ni ku  bru tal ne go śledz twa zmarł 21 lub 23 ma ja 1943 ro -
ku i zo stał po cho wa ny na miej sco wym cmen ta rzu.

W dwa mie sią ce póź niej ro dzi nę wy rzu co no z le śni czów ki i wy wie zio no do obo zu kon cen tra -
cyj ne go w Po tu li cach, gdzie zmar ła je go naj młod sza cór ka Kry sty na. Syn le śni cze go Hen ryk ukry -
wał się do koń ca woj ny w le sie, gdzie kon ty nu ował dzia łal ność w od dzia le par ty zanc ki „Gry fa” .

Po II woj nie świa to wej 3 sy no wie – Hen ryk (1923-2006), pseu do nim wo jen ny „Anecz ka”, Zyg -
munt (1926-2008), ps. „Lon gi nus” i Wi told (1937-2008) zdo by li wy kształ ce nie le śne i ca łe ży cie za -
wo do we prze pra co wa li w La sach Pań stwo wych.

W 1972 ro ku ro dzi na od na la zła grób Ja na na Bi sku piej Gó rze w Gdań sku. W tym sa mym ro ku
zwło ki eks hu mo wa no i prze nie sio no na cmen tarz ofiar fa szy zmu w Bru sach. 
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Dnia 23 ma ja 2009 r. z ini cja -
ty wy le śni ków Nad le śnic twa
Przy mu sze wo od by ła się pa -
trio tycz na uro czy stość przy
le śnic twie w Młyn ku, pod -
czas któ rej do ko na no od sło -
nię cia ta bli cy po świę co nej
pa mię ci le śni cze go Ja na Biń -
czy ka.

Zbi gniew Gier szew ski

Alek san der Maj kow ski
(1876 - 1938)

80 rocz ni ca śmier ci ka szub skie go Re mu sa
Uro dził się w Ko ście rzy nie, ser cu zie mi ka szub skiej.

Ukoń czył słyn ne gim na zjum w Choj ni cach, gdzie był człon -
kiem ko ła fi lo mac kie go „Mic kie wicz”. To tu za czął się kształ -
to wać je go pro fil ide owy Ka szu by wią żą ce go lo sy zie mi
ro dzin nej z przy szłą pol ską pań stwo wo ścią. Ja ko swo je
pierw sze po wo ła nie wy bie ra me dy cy nę. Jed nak na uni wer -
sy te cie w Gry fii sty ka się z hi sto rią ksią żąt ka szub skich. [Uni -
wer sy tet w Gre ifswal dzie  (Me klem bur gia) za ło żo ny w 1456
r. ja ko dru gi naj star szy w ba se nie Mo rza Bał tyc kie go. (wi ki -
pe dia)]. I to tam roz bu dza w so bie mi łość do hi sto rii kie dyś
wiel kich Ka szub, uświa da mia so bie po stę py ger ma ni za cji
od wie ków ogra ni cza ją cej te ry to rial nie i kul tu ro wo ży wą
gle bę ję zy ka ka szub skie go. 
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Idąc śla da mi Flo ria na Cey no wy po dej mu je pra cę roz bu dza nia jesz cze trwa ją cych elit ka szub -
skich do ak tyw no ści na po lu spo łecz no -po li tycz nym, kul tu ro wym, i li te rac kim. Wspie ra tę ak tyw -
ność two rze niem struk tur. Ruch mło do ka szub ski, któ ry swój zjazd za ło ży ciel ski od był w 1912 ro ku
w Gdań sku, sku pia sze reg wy bit nych po sta ci na uki i li te ra tu ry, m.in. je go wie lo let nie go to wa rzy sza
Ja na Kar now skie go z Czar no wa, głów ne go ide olo ga ru chu. Prze ciw ger ma ni za cji roz krę ca To wa -
rzy stwo czy tel ni pol skiej (je go głów ny bo ha ter Ży cia i przy gód Re mu sa z ta cza wy peł nio ną pol ski -
mi książ ka mi od wie dza za kąt ki Ka szub). W li sto pa dzie 1908 ro ku po wo łu je „Gry fa, pi smo dla spraw
ka szub skich, któ re, choć wy da wa ne nie re gu lar nie (1098-12, 1921-22, 1925, 1931-34), sta je się naj -
waż niej szą plat for ma dru ko wa ną, któ rej ce lem jest za ha mo wa nie ger ma ni za cji, roz wo ju ro dzi mej
kul tu ry, uno wo cze śnie niem i uspraw nie niem ży cia pu blicz ne go na Ka szu bach. Do mi no wa ły w nim
ma te ria ły li te rac kie, et no gra ficz ne, pu bli cy stycz no -po li tycz ne i spo łecz no -go spo dar cze. Od 1912
ro ku „Gryf” stał się pi smem Mło do ka szu bów.

Dla Ja na Kar now skie go, szcze gól nie w okre sie je go mło dzień czych za in te re so wań, był Alek san -
der Maj kow ski prze wod ni kiem i in spi ra to rem. Kar now ski od sa me go po cząt ku do ce niał je go ogrom -
ny wkład w kon ty nu owa niu Cey no wie i Der dow skim  ru chu ka szub skie go w sfe rze ję zy ka, kul tu ry
i w za kre sie spraw spo łecz nych. Stał się na la ta i do koń ca wspar ciem dla ak tyw no ści or ga ni za cyj -
nej i pi sar skiej Maj kow skie go, wręcz dru gim fi la rem spra wy, o któ rą wspól nie wal czy li, spra wy ka -
szub skiej.

„Św. Dr. Maj kow skie go po zna łem oso bi ście do pie ro w ro ku 1908. Ba wi łem wten czas na stu diach w
se mi na rium Du chow nym w Pel pli nie. Zaj mo wa łem się od zi my 2017 r. z wiel kim za mi ło wa niem hi sto -
ria i ję zy kiem ka szub skim.  (…) Maj kow ski był je dy nym Ka szu bą, któ ry od wa żył się ująć upa da ją ce pió -
ro Der dow skie go i kon ty nu ować je go pra cę li te rac ką. (…) Ci, któ rzy go bli żej zna li, uwa ża li go za
se pa ra ty stę te go po kro ju, co Cej no wę, in ni za wol no my śli cie la, out si de ra”.

J. Kar now ski, Alek san der Maj kow ski. Wspo mnie nia – li sty – uwa gi, Gdańsk 2012

La tem 1910 ro ku Maj kow ski od wie dzał swo ją ro dzi nę [Mak sy mi lia na Wy soc kie go] w Cza pie wi cach
i przy oka zji spo ty kał się też re gu lar nie z Kar now skim (Mo ja Dro ga Ka szub ska, s. 79), z któ rym wspól nie
or ga ni zo wa li wy ciecz ki po Zie mi Za bor skiej. Maj kow ski cho dził z apa ra tem fo to gra ficz nym i fo to gra fo -
wał bo że mę ki, cha ty ka szub skie i sta re mły ny wod ne, opi sał swo je wra że nia w „Gry fie” (G, 1911, nr 3, s.
71-82). 
Kar now skie go za in spi ro wa ły te wy pra wy do za in te re so wa nia się et no gra fią. Za czął już na sta łe zaj mo -
wać się ka szub skim lu do znaw stwem, gro ma dze niem ma te ria łów folk lo ry stycz nych (MDK, 89).

C. Ob racht -Pron dzyń ski, Jan Kar now ski, Gdańsk 1999, s. 100.

Zie mia za bor ska obej mu je pa ra fię Bru ską, Le śnień ską, Gie lew ska, Czer ską i jest par excel len ce zie -
mią gbu rów ka szub skich. Sie dzą tu oni jesz cze w zwar tej ma sie, ja ko śred ni wła ści cie le ziem scy, któ rych
ob sza ry wy no szą od 200 do 500 mórg do brej zie mi. 
Sto li cą zie mi za bor skiej na zy wać moż na Bru sy, wieś ko ściel ną, li czą cą oko ło 1500 miesz kań ców. Po tęż -
na wie ża jej ogrom ne go ko ścio ła, roz strze la jąc w dwa ostre cy ple, wid na na rów nej jak stoł zie mi het da -
le ko w stro ną By to wa, Ko ście rzy ny i Choj nic, a co ra no wi ta jak młod sza, czer stwa i po tęż na sio stra ku
sta rej, zgrzy bia łej, pa mię ta ją cej śre dnio wie cze [sic!] wie ży ko ścio ła Le śnień skie go. Ko ściół ato li Le śnień -
ski, mi mo ma ły, sta ry i o chy lą cą się wie żę opar ty, jed nak wsty dzić się nie po trze bu je dziś przed ufun do -
wa ną na po tęż nych mu rach młod szą świą ty nią bru ską. Co mu bo wiem ucho dzi na po tęż nych kształ tach,
to so wi cie wy na gra dza swem cud nem po ło że niem nad je zio rem le śnień skim, wśród po tęż nych jo deł, lip
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i klo nów. (…) Po za ko ścio łem roz cią ga się nad je zio rem Le śnień skim park, a w nim dwór p. Si kor skie go,
dzie dzi ca Le śnień skie go.

Wśród trą bie nia pa ste rza, któ ry z ko zło we go ro gu zwo ły wał Strzo dę, wy ru szy li śmy bie giem ma łej
rzecz ki, któ ra opo dal wpły wa do je zior, two rzą cych zdro jo wi ska rze ki Brdy, - ku Ka szu bie, sie dzi bie ro -
dzi ny szla chec kiej Głów czew skich. Tu na po ty ka my na dwa pięk ne sta re dwor ki, któ re spi cza stym, ob -
szer nym kry te da chem, już ze wnętrz nie zdra dza ją go ścin ny cha rak ter swych miesz kań ców. Prze stron no
w ta kim dwor ku i mi ło od po cząć w nim i po ga wę dzić z je go miesz kań ca mi, po któ rych od ra zu po znasz,
że pły nie w nich krew ry ce rzy Świę to peł ko wych. Męż czyź ni jak dę by, a po waż ni jak ta ca ła przy ro da ka -
szub ska, ko bie ty ho że i sym pa tycz ne. Nad rzecz ką kle ko ce młyn, a obok sta ry tar tak uży wa za słu żo ne -
go spo czyn ku. Po tęż ne ko ło, któ re le d wo do się ga wo dy prze sta ło się już ob ra cać. 

Wsi gbur skie Czycz ko wo, Czar no wo i Mę czy kal, któ re od wie dza li śmy na za jutrz du żo za wie ra ją za -
byt ków daw nej kul tu ry ka szub skiej. Spo ty kasz tu jesz cze wiel ką ilość ma lo wa nych szaf, skrzyń i szel bia -
gów z pięk ny mi wzo ra mi. Na każ dym da chu ster cza paz du ry, a wro ta wjaz do we od zna cza ją się cie ka wą
kon struk cy ją.

Pe wien po wie ścio pi sarz nie miec ki na zwał Ka szu by „kra jem wy so kich krzy żów” (Das Land der ho -
hen Kreu ze). Zie mię za bor ską ato li na zwać by moż na kra jem Świę tych. Tu bo wiem naj czę ściej krzyż za -
stę pu je fi gu ra Świę te go, osa dzo na na wy so kim słu pie, cha rak te ry stycz ną wio skom i po lom na da jąc
ce chę.

„Gryf”, 1911, nr 3. A. Maj kow ski, Z wy ciecz ki po zie mi za bor skiej

Kar now ski sam już cho ry w 1938 ro ku zdą żył jesz cze być na po grze bie swo je go dru cha. W li ście do
Fe lik sa Mar szał kow skie go z 24 lu te go pi sał” „Mszę ża łob na od pra wił ks. Ka no nik Bieszk z Pel pli na.
Wy gło sił tez ża łob ne ka za nie. Za czął od słów: Sta�nął�ze�gar�Re�mu�sa”

J. Kar now ski, Mo ja dro ga ka szub ska, Gdańsk 1981, s. 157.

Dwie de ka dy w służ bie na uki
i jej po pu la ry za cji

Choj nic kie To wa rzy stwo przy ja ciół na uk za ło żo no 25
li sto pa da 1998 ro ku w miesz ka niu re gio na li sty Al bi na
Ma kow skie go. Obec nie mie ści się tu od dział Mu zeum
Hi sto rycz no -Et no gra ficz ne go im. Ju lia na Rydz kow skie -
go w Choj ni cach.
Po my sło daw cą po wsta nia by li dr Ja cek Kno pek i Ka zi -
mierz Ja ru szew ski. Sto wa rzy sze nie za re je stro wa no w
1999 ro ku. W grud niu te go ro ku wy bra no wła dze pierw -
szej ka den cji z pre ze sem Jac kiem Knop kiem. Ko lej ny mi
pre ze sa mi za rzą du by li:

2002 - 2008 Ka zi mierz Ja ru szew ski
2008 - 2011 Pa weł Piotr My nar czyk
2011 - na dal Ka zi mierz Ja ru szew ski
Od dwóch de kad ChTPN pro wa dzi ak tyw ną dzia łal -

ność or ga ni za cyj ną, po pu la ry za tor ską i wy daw ni czą.
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Naj istot niej sze z per spek ty wy dzi siej sze go ju bi le uszu:
 or ga ni za tor i współ or ga ni za tor licz nych kon fe ren cji na uko wych, rów nież ogól no pol skich, UKW

w Byd gosz czy, PWSZ w Pi le, Po li tech ni ką Ko sza liń ską i in ny mi uczel nia mi,

 po my sło daw ca i ko or dy na tor (dr inż. Jan Kle pin i Ka zi mierz Ja ru szew ski) pię ciu edy cji 
Choj nic kie go Fe sti wa lu Na uki z udzia łem kil ku dzie się ciu pod mio tów,

 or ga ni za tor wspól nie z po li tech ni ka Ko sza liń ską ośmiu edy cji Mi tin gu Mło dych Przy ja ciół
Na uki,

 or ga ni za tor trzech edy cji za du szek na uko wych w MH -E (2015-17) z pre lek cja mi prof. 
Wło dzi mie rza Ja strzęb skie go do ty czą cy mi II woj ny świa to wej i jej ofiar,

 wy daw ca i ko edy tor ok. 30 pu bli ka cji na uko wych i po pu lar no nau ko wych, m.in. „Słow ni ka 
hi sto rycz no -geo gra ficz ne go zie mi choj nic kiej w gra ni cach kom tur stwa człu chow skie go”, 
„Śla da mi Ste fa na Biesz ka w Choj ni cach”, „Bi twy pod Choj ni ca mi 18 IX 1454 r. w tra dy cji 
hi sto rycz nej i re gio nal nej”, „Za rys dzie jów klasz to ru oo. Au gu stia nów ere mi tów w Choj ni cach 
(1356-1819)”, „Związ ków Choj nic i Człu cho wa na prze strze ni dzie jów”, „Fi lo mac kie go du cha. 
Syl wet ki fi lo ma tów choj nic kich – póź niej szych du chow nych” czy „Na szej prze szło ści w na zwach.
Szki ców z hi sto rii po mor skie go na zew nic twa”,

 or ga ni za tor i współ or ga ni za tor wie lu kon kur sów dla mło dzie ży, prze glą dów oraz sym po zjów 
edu ka cyj nych, m.in. je de na stu edy cji sym po zjum po świę co ne go za słu żo nym wy cho wan kom 
Gim na zjum Choj nic kie go z lat 1815-1939 (wspól nie z To wa rzy stwem Przy ja ciół LO im.
Fi lo ma tów Choj nic kich; 2007-2017),

 or ga ni za tor licz nych przed się wzięć in te gra cyj nych np. spły wów ka ja ko wych (Brda, Zbrzy ca, 
Cho ci na), ku li gów (Ma łe Cheł my – Rol bik – Wid no – Ma łe Cheł my), raj dów pie szych
i ro we ro wych (nie rzad ko na za bor skich tra sach), raj du za przę ga mi kon ny mi (na Za bo rach
w 2007 r. na tra sie Wid no – La ska), pik ni ków na uko wych (w sta cji Uni wer sy te tu Łódz kie go
w Susz ku),

 ak tyw na współ pra ca m.in. z Mu zeum Hi sto rycz no -Et no gra ficz nym im. Ju lia na Rydz kow skie go,
Fun da cją Eko lo gicz ną Zie mi Choj nic kiej i Za bor skiej, Urzę dem Miej skim w Choj ni cach, 
Zrze sze niem Ka szub sko -Po mor skim, To wa rzy stwem Mi ło śni ków Zie mi Człu chow skiej, Miej ska
Bi blio te ką Pu blicz ną w Choj ni cach, To wa rzy stwem Przy ja ciół LO im. Fi lo ma tów Choj nic kich, 
sze ścio ma uczel nia mi (UKW, PK, PWSZ w Pi le, UG, UŁ i WSG), a od 2008 r. z Za bor skim 
To wa rzy stwem na uko wym w Bru sach.

 współ wy daw ca, wraz z UM w Choj ni cach, rocz ni ka na uko we go „Ze szy ty Choj nic kie” (od 2013 r.
na Li ście Cza so pism Punk to wa nych MNiSW)

ChTPN sys te ma tycz nie wy róż nia oso by za słu żo ne dla roz wo ju na uki, oświa ty i kul tu ry w Choj -
ni cach oraz po pu la ry zu ją ce hi sto rię i kul tu rę zie mi choj nic kiej w re gio nie i w kra ju „Lau ra mi Sprzy -
mie rzeń ców Na uki”. Do tych czas otrzy ma ło je sie dem osób. Le gi ty ma cję człon ka ho no ro we go ChTPN
otrzy ma ła jed na oso ba (dr inż. Jan Kle pin).

Obec nie ChTPN li czy 27 człon ków ak tyw nie uczest ni czą cych w ze bra niach i wy da rze niach or -
ga ni zo wa nych przez To wa rzy stwo oraz re gu lar nie opła ca ją cych skład ki.

Oprac. KJ
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Ka szu bi ra zem
Jesz cze w XII wie ku ple mio na Ka szu bów się ga ły po Od rę, al bo i da lej. Z ksią żę ta mi ka szub ski mi

ko re spon do wał sam pa pież rzym ski:
Grze gorz, bi skup, słu ga sług Bo żych. Umi ło wa nym sy nom, bliź nim i bra ciom Szpi ta la Je ro zo lim skie go na
Mo ra wach, po zdro wie nie i apo stol skie bło go sła wień stwo. Jest rze czą god ną, aby śmy ła two wy ra ża li zgo -
dę na słusz ne proś by ubie ga ją cych się i aby śmy wy peł nia li ślu by, któ re po przez kro cze nie ro zum ną dro -
gą po zwa la ją osią gnąć ce le. Dla te go umi ło wa ni w Pa nu sy no wie, wo bec wa szych słusz nych żą dań,
zbie ga ją cych się z mi łym przy zwo le niem, aby dom w Sta ro gro dzie [Sta ro gard Szcze ciń ski] wraz z wła ści -
wy mi przy le gło ścia mi, wła śnie wam przez Bo�gu�sła�wa*�sław�nej�pa�mię�ci, wład cę Ka szub, i przez Bo gu -
sła wa – je go sy na – oraz przez ich na stęp ców da ny, da lej na le żał do was. Po przez po boż ną i tro skli wą
wol ność ze zwa lam. Tak jak słusz nie i spo koj nie dom po sia da cie, tak po przez pi sma przy go to wa ne na tę
spra wę do ma ga cie się, że by peł niej łą czy ły się. Wam i za wa szym po śred nic twem Szpi ta lo wi wa sze mu
przez po wa gę apo stol ską za pew nia my i po twier dza my to po przez pie częć obec ne go pi sma. Żad ne mu
więc z tych wszyst kich lu dzi nie go dzi się zła mać tej stro ny na sze go za pew nie nia ani wy stę po wać prze -
ciw ko te mu z nie roz waż ną zu chwa ło ścią. Je śli ktoś zaś pod jął by się ta kie go za mie rze nia, niech do wie się,
że ścią gnie na sie bie nie ła skę wszech mo gą ce go Bo ga i bło go sła wio nych je go apo sto łów Pio tra i Paw ła.
Da to wa ne na La te ra nie, dnia 19 mie sią ca mar ca, w je de na stym ro ku na sze go pon ty fi ka tu.

Bul la pa pie ża Grze go rza IX z 19 mar ca 1238 r.
*Bo gu sław I (ok. 1130-1187) - star szy syn War ci sła wa I, za ło ży cie la dy na stii Gry fi tów, 

któ ra pa no wa ła na Po mo rzu Za chod nim do po ło wy XVII w. Od po ło wy XIII w. 
Gry fi ci uży wa li ty tu łu ka szub skie go (ksią żę Ka szu bów/ksią żę Ka szub). 

…jed nak w XIX wie ku zna ny ro syj ski ba dacz sło wiańsz czy zny przed sta wiał zgo ła od mien ny ob raz
ka szubsz czy zny:
Na po łu dnio wym wy brze żu Mo rza Bał tyc kie go, na za chód od dol ne go bie gu Wi sły, za cho wa ły się do
na szych cza sów osa dy Sło wian. Są to ostat nie już reszt ki wiel kie go nie gdyś i sław ne go lu du, któ ry w cią -
gu wie lu stu le ci bro nił swo jej na ro do wej nie za wi sło ści i swe go nie ugię te go po gań stwa przed na ci skiem
ca łe go nie miec kie go im pe rium. Obec nie po tom ko wie te go bit ne go ple mie nia kry ją się w piasz czy stych
i ba gni stych pust ko wiach, gdzie rzad ko tyl ko zja wia się po dróż ny. Po la cy i Niem cy na zy wa ją ich Ka szu -
ba mi; oni sa mi mó wią o so bie Ka szu bi, wy ma wia jąc e za u; w nie któ rych zaś naj bar dziej od da lo nych i
głu chych miej sco wo ściach za cho wa ła się ich sta ro daw na lu do wa na zwa Sło wiń ców.

Alek san der Hil fer ding, Ostat ki Sla vian na južnom be re gu Bal tij sko go Mor ja, Sankt pe ter burg 1862
[Reszt ki Sło wian na po łu dnio wym wy brze żu Mo rza Bał tyc kie go, Gdańsk 1989,

tłm. Ni na Per czyń ska]

Spis w 2002 r. wy ka zał, że te reszt ki wiel kie go nie gdyś i sław ne go lu du jesz cze trwa ją na Po mo -
rzu.  5062 oso by okre śli ły swo ją na ro do wość ja ko ka szub ską (tyl ko i wy łącz nie). Wy bór do dat ko wo
in nej opcji był nie moż li wy. W spi sie lud no ści w 2011 r. po raz pierw szy umoż li wio no wy ra ża nie zło -
żo nych toż sa mo ści na ro do wo -et nicz nych z uwzględ nie niem ko lej no ści. Dla te go sta ty sty ki obu spi -
sów nie są ze cał ko wi cie po rów ny wal ne, cho ciaż wy raź nie wi dać 3-krot ny wzrost osób
jed no znacz nie okre śla ją cych się ja ko Ka szu bi:
Tyl ko Ka szu bi - 16 377
Po pierw sze Ka szu bi, ale nie je dy nie - 1 369
Ra zem w ogó le al bo naj pierw Ka szu bi - 17 746
Do dat ko wo Ka szu bi - 232 547
Ra zem mniej czy bar dziej Ka szu bi - 215 784 

Źró dło: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_lud nosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf
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Ka szu bi w prze strze ni pu blicz nej ze swo ją kul tu rą, ję zy kiem, stro jem, mu zy ką oży wi li się do pie ro
na prze ło mie XX i XXI wie ku.

Zjaz dy Ka szu bów na wią zu ją do wy da rze nia ad mi ni stra cyj ne go. W 1999 r. ca ły ob szar współ -
cze snych Ka szub, w wy ni ku wpro wa dze nia w ży cie re for my,  zna lazł się w gra ni cach po wsta łe go
wów czas wo je wódz twa po mor skie go. Choj ni ce przed re for mą ad mi ni stra cyj ną znaj do wa ły się w
wo je wódz twie byd go skim, gdy więk szość ka szub skie go ob sza ru znaj do wa ła się w wo je wódz twie
gdań skim, a je go za chod nia część – w słup skim. Dla uczcze nia te go waż ne go i hi sto rycz ne go dla
na szej spo łecz no ści wy da rze nia zor ga ni zo wa no w Choj ni cach w 1999 r. I Zjazd Ka szu bów. Po my -
sło daw ca mi te go zjaz du by li Grze gorz Sza lew ski, sta ro sta wej he row ski i Ka zi mierz Kla wi ter, czło nek
Za rzą du Wo je wódz twa Po mor skie go. W pierw szej im pre zie wzię ło udział kil ka dzie siąt osób, na II
Zjazd Ka szu bów do He lu, po cią giem Trans cas su bia, przy je cha ło po nad 1000 osób. Licz ba uczest ni -
ków ro sła z ro ku na rok.
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Dzień Jed no ści Ka szu bów ob cho dzo ny jest 19 mar ca. Po my sło daw cą był To masz Żu roch -
Pie chow ski. Za pro po no wał, aby da tę po ja wie nia się pierw szej pi sa nej wzmian ki o Ka szu bach uznać
ja ko dzień świą tecz ny. A by ła nią we dług usta leń hi sto ry ków bul la pa pie ża Grze go rza IX z 19 mar -
ca 1238 r. Pierw sze ob cho dy świę ta mia ły miej sce 19 mar ca 2004 ro ku w Gdań sku. Uczest ni czy ło w
nich kil ka na ście osób. Od 2006 ro ku, dzię ki ak tyw no ści Mar ka Wan toch -Re kow skie go, wzbo ga co -
no go wspól nym mu zy ko wa niem akor de oni stów (nie tyl ko z Po mo rza). Co rocz nie pod czas spo tka -
nia po dej mo wa na jest pró ba po bi cia re kor du w jed no cze snej grze na akor de onach. Ostat ni re kord
na le ży do XIII Zjaz du w Bo ja nie, gdzie za gra ło wspól ne 371 osób. DJK roz mia rem i pro gra mem szyb -
ko upodob ni ły się do Zjaz dów Ka szu bów.

Świę to Fla gi Ka szub skiej przy pa da na 18 sierp nia. Po mysł zor ga ni zo wa nia dnia po świę co ne go
te mu sym bo lo wi ka szub skiej toż sa mo ści zro dzi ła się pod czas spo tka nia in au gu ru ją ce go dzia łal ność
sto wa rzy sze nia osób na ro do wo ści ka szub skiej Kaszëbskô Jed no ta w So po cie 19 li sto pa da 2011 r.,
w set ną rocz ni cę uro dzin ks. Fran cisz ka Gru czy. Po my sło daw cą te go świę ta jest Adam He bel.
Kaszëbskô Jed no ta (przy wspar ciu Ra dia Kaszëbë i Ka szub skie go In sty tu tu Roz wo ju) zor ga ni zo wa -
ła pierw sze ob cho dy 18 sierp nia 2012 ro ku.

Zjazd Kaszubów (lipiec) Dzień Jedności Kaszubów (marzec)

Rok Numer Miejscowość Numer Miejscowość

1999 1 Chojnice

2000 2 Hel

2001 3 Wejherowo

2002 4 Kartuzy

2003 5 Słupsk

2004 6 Kościerzyna I Gdańsk

2005 7 Łeba II Gdańsk

2006 8 Gdynia III Tuchomie

2007 9 Brusy IV Kramarzyny

2008 10 Gdańsk V Miastko

2009 11 Bytów VI Bytów

2010 12 Puck VII Kartuzy

2011 13 Lębork VIII Słupsk

2012 14 Sopot IX Brusy

2013 15 Władysławowo X Kościerzyna

2014 16 Pruszcz Gdański XI Sierakowice

2015 17 Reda XII Sulęczyno

2016 18 Wdzydze Kiszewskie XIII Bojano

2017 19 Rumia XIV Chmielno

2018 20 Luzino XV Kosakowo
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Zbi gniew Gier szew ski

Nie chwaszcz - za bor ska atrak cja i pro blem
Nie chwasz czy li czy so bie ok. 60 km. Jej źró dła znaj du ją się pond 3 km na pn -zach od Brus, po -

mię dzy miej sco wo ścia mi Cza pie wi ce i Za le sie. Nie chwaszcz w ob sza rze źró dli sko wym jest sztucz -
nym ro wem od pro wa dza ją cym wo dy z te re nów pod mo kłych po ło żo nych na dzia le wod nym Brdy i
Wdy. Dzię ki te mu zlo ka li zo wa ne jest tu nie zwy kle rzad kie zja wi sko bi fur ka cji, czy li roz pły wa nia się
wód w dwóch kie run kach.

Bi fur ka cja [łac. bi fur cus – wi dla sty, roz dwo jo ny] to rzad kie zja wi sko hy dro gra ficz ne po le ga ją ce na
roz pły wa niu się wód z da ne go miej sca w róż nych kie run kach. Za si la w efek cie róż ne zle wi ska. Mo że być
bi fur ka cja po wierzch nio wą, gdy np. dwie rze ki wy pły wa ją z te go sa me go je zio ra, punk to wą, gdy roz wi -
dla się rze ka lub gdy źró dło ulo ko wa ne na dzia le wod nym da je po czą tek dwóm lub wię cej stru mie niom.

Bi fur ka cja Nie chwasz czy to w prak ty ce od ci nek ro wu me lio ra cyj ne go, w któ rym wo da roz pły -
wa się w dwóch prze ciw nych kie run kach. Na pół noc po ok. 2 km do cie ra do j. Le śno Dol ne, gdzie
łą czy się z wo da mi Mło si ny, do pły wu Zbrzy cy, któ ra z ko lei wpa da do Brdy opo dal miej sco wo ści
Swor ne ga cie.

Od no ga po łu dnio wa rze ki opły wa od za cho du i po łu dnia Bru sy. Prze pu sty są na dro dze z Brus
do Ja gli i Żab na, rzecz ka wi docz na jest z ście żek ro we ro wych. Da lej przez roz le głe kom plek sy łąk
mię dzy Czar ni żem, Ki ni ca mi i Chło po wa mi oraz Ru dzi na mi i Bie la wa mi kie ru je się na wschód, gdzie
w gmi nie Kar sin wpły wa w la sy i w koń cu ucho dzi do Wdy w miej sco wo ści Czar na Wo da. W dol nej
czę ści zlew ni ko ry to skró co ne jest Ka na łem Nie chwasz czy, któ ry jed nak w su che la ta kom plet nie
wy sy cha.

Bifurkacja Niechwaszczy wiosną.Bifurkacja Niechwaszczy zimą.

Niechwaszcz  koło Kinic.Mostek łączący łąki.
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W dolnej części zlewni lewy brzeg Niechwaszczy stanowi granicę części wschodniej Północnego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, zaś jego dopływ - Parzenica - zachodniej części. Zlewnia
Niechwaszczy znajduje się w granicach obszaru sieci Natura 2000, obejmującego kompleks leśny
Borów Tucholskich. W okresie wiosennym wysoki stan wód rzeki doprowadza do lokalnych
podtopień łąk na obszarze gminy Brusy.

Rzeką prowadzi wodny szlak kajakowy spływny już od miejscowości Chłopowy (dojazd szosa z
Brus i Czerska). Jeśli uwzględnić jej lewy dopływ - Parzenicę, to według starych map da się płynąć
aż z jeziora Wielewskiego, przez jezioro Blewicz i Skąpe, ale w praktyce sporo jest odcinków, gdzie
kajak wymaga ciągnięcia, zwłaszcza poniżej Brody.

Górny odcinek Niechwaszczy dostarcza dodatkowych atrakcji, do których z czasem
można przywyknąć:

Rzeką Niechwaszcz od pewnego czasu nie płynie woda tylko brunatna, często cuchnąca ciecz.
Rolnicy podnoszą larum, bo rzeka przepływa przez ich łąki i pastwiska.
Obawiają się o swoje zwierzęta. Problemem zajmowano się nawet na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Temat
wypłynął podczas omawiania uchwały dotyczącej dofinansowania przydomowych oczyszczalni, które
są budowane wszędzie tam, gdzie nie jest planowana sieć kanalizacyjna - ze względu na odległość od
głównej nitki.

- Zdajemy sobie sprawę, że jakość wody w rzece się pogarsza - mówił Witold Ossowski, burmistrz
Brus. - Mamy problemy, które zobrazowały badania sanitarne. Dlatego też przygotowujemy plan
modernizacji oczyszczalni.

Problemy z oczyszczalnią zaczęły się jak sygnalizuje Paweł Wolter, kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Brusach, ponieważ coraz więcej gospodarstw jest podłączanych do sieci. Oczyszczalnia,
po prostu, nie jest w stanie "przerobić" takiej masy ścieków. Dlatego też do Niechwaszczy lądują
nieprawidłowo oczyszczone.

- Rzeczywiście oczyszczalnia jest przeciążona - przyznaje Wolter. - Podłączyliśmy do sieci
mieszkańców Leśna. Kolejni będą z Zalesia, Lubni, Orlika i Lamka. Planujemy też budowę sieci do Małego
Gliśna, Antoniewa i Małych Chełmów. W związku z tym musimy pilnie zmodernizować oczyszczalnię.
Koncepcje już mamy.

Jeszcze w tym roku powstanie projekt. Urzędnicy będą także starali się pozyskać pozwolenie na
budowę. Czasu jest niewiele, bo modernizacja według wstępnych ustaleń ma kosztować nawet 7 mln

Most kolejowy w Zawadzie.Zastawa koło Czarniża.
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złotych i budżetu Brus nie stać na taki jednorazowy wydatek. Dlatego też samorządowcy chcą się starać
o dotację z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tego właśnie powodu kompletna
dokumentacja powinna być gotowa jeszcze w tym roku.

- Myślimy optymistycznie, że uda nam się pozyskać pieniądze - dodaje Wolter. - Nie zakładamy
czarnego scenariusza.

Ostatnie badania w tej rzece wykonała Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,
delegatura w Słupsku. Woda otrzymała klasę czystości... piątą, ze względu - między innymi - na
właściwości fizyczne takie, które można samemu zobaczyć i poczuć. Na szczęście aż tak fatalnie nie jest
ze względu na zawartość metali ciężkich. Gdyby brać pod uwagę tylko te właściwości, to woda
otrzymałaby klasę czystości drugą.

warszawa.naszemiasto.pl/archiwum/brusy-niechwaszcz-nie-tylko-zarosnieta-ale-takze-cuchnaca,
1743622,art,t,id,tm.html, aktualizacja: 2008-07-25 13:59

Po dziesięciu latach widać, że myślenie optymistyczne się nie sprawdziło, a czarny scenariusz i
owszem. Od dziesięcioleci Niechwaszcz na ogół najpierw czuć, a potem widać. Ta reguła nie straciła
nic na aktualności. Zdjęcia z pierwszego półrocza 2018 roku mówią same za siebie. Komentarz nie
jest potrzebny, działania tak…

2 maja 2018.26 stycznia 2018.

...po godzinie. ...po 9 miesiącach. 
W oda zdatna znowu do picia.

9 marca 2018 godz. 9.
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Zbi gniew Gier szew ski

I Gmin ny Kon kurs Kra jo znaw czy
"Znam swo ją ma łą oj czy znę"

Z oka zji set nej rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol skę i Eu ro pej skie go Ro ku Dzie dzic -
twa Kul tu ro we go Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we i Ka szub skie Li ceum Ogól no kształ cą ce or ga ni -
zo wa ły kon kurs kra jo znaw czy "ZNAM SWO JĄ MA ŁĄ OJ CZY ZNĘ". Pa tro nem ho no ro wym kon kur su
był Bur mistrz Brus. Kon kurs prze zna czo ny dla uczniów star szych klas szkół pod sta wo wych i szkół
po nad pod sta wo wych z te re nu gmi ny Bru sy od był się 28 ma ja 2018 r. w KLO.

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

i hi sto rii gmi ny Bru sy,
b) do sko na le nie umie jęt no ści prak tycz ne go roz po zna wa nia obiek tów przy rod ni czych, 

hi sto rycz nych i kul tu ro wych,
c) utrwa la nie war to ści zwią za nych z sza cun kiem dla ma łej oj czy zny i jej miesz kań ców,
d) utrwa la nie wie dzy o hi sto rii Zie mi Za bor skiej, a w szcze gól no ści pa mię ci wy da rzeń zwią za nych

z od zy ska niem nie pod le gło ści w set ną rocz ni cę.

Kon kurs jest dwu eta po wy:
Etap I po le ga na sa mo dziel nym roz po zna niu 25 obiek tów przy rod ni czych, to po gra ficz nych, bu -
dow la no -ar chi tek to nicz nych, hi sto rycz nych bądź kul tu ro wych na pod sta wie zdjęć pre zen to wa nych
w pro gra mie mul ti me dial nym. Punk ty su mu je się dla wy ni ku ze spo łu.

Etap II po le ga na roz po zna wa niu obiek tów pre zen to wa nych w pro gra mie mul ti me dial nym oraz
roz wią za niu te stu (w ze spo le) z wy ko rzy sta niem map kon tu ro wych gmi ny Bru sy. Test skła dać się
bę dzie z 20 za dań do ty czą cych przy ro dy, geo gra fii, hi sto rii i kul tu ry gmi ny Bru sy.

Tre ści za dań kon kur so -
wych zwią za ne są z 4
za gad nie nia mi: przy -
ro dą, geo gra fią gmi ny
Bru sy, hi sto rią (szcze -
gól nie okre su od zy ski -
wa nia i obro ny
nie pod le gło ści) oraz
kul tu rą i sztu ką Zie mi
Za bor skiej.

Dla lau re atów kon kur -
su Or ga ni za to rzy prze -
wi dzie li na gro dy, zaś
dla wszyst kich uczest -
ni ków pa miąt ko we dy -
plo my.Brusy od strony Kosobud.
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Kon kurs od był się w
Ka szub skim Li ceum
Ogól no kształ cą cym w
Bru sach. 

Zgło si ło się sie dem
szkół: 
KLO, 
SP Ko so bu dy, 
SP nr 2 Bru sy, 
SPJ PII, 
SP Za le sie, 
SP Czycz ko wy, 
SP Wiel kie Cheł my.

I. SP Ko so bu dy 78 pkt.
II. SP nr 2 Bru sy 76 pkt.
III. Ka szub skie LO 67 pkt.

Sy la bus za wie ra wy kaz za gad nień, fak tów i obiek tów obo wią zu ją cych na kon kur sie:
- Za byt ki - ko ścio ły, dwo ry, mły ny, bu dyn ki szkół
- Kul tu ra i sztu ka - do my kul tu ry, bi blio te ki, skan sen, izby re gio nal ne, ga le rie
- Geo gra fia - po wierzch nia, lud ność, użyt ki rol ne, le si stość, dro gi głów ne, ko lej, 

rze ki, je zio ra, wznie sie nia
- Ochro na przy ro dy - ZPK, PNBT, Na tu ra 2000, re zer wa ty, po mni ki przy ro dy
- Tu ry sty ka - szla ki tu ry stycz ne pie sze i ro we ro we, szla ki ka ja ko we, 

ścież ki dy dak tycz ne
- Hi sto ria - ta bli ce pa miąt ko we, pa tro ni ulic, waż ne da ty i rocz ni ce

Za le ca na źró dła
in for ma cji:
1. Ma pa gmi ny Bru sy
z pla nem mia sta Bru sy

2. Ma pa Za bor skie go
Par ku Kra jo bra zo we go

3. Dzie je Brus i oko li cy
lub Hi sto ria Brus
i oko li cy

4. Prze wod nik „Szlak
Zbrzy cy” - do stęp ne na
stro nie ZTN

Kaszuba - dwór Główczewskich.

Kruszyn - łąka nad jeziorem.
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5. Biu le tyn „Zie mia Za bor ska” 
- nr 1 do 10 do stęp ne na stro nie
ZTN

6. www.bru sy.pl - dla tu ry sty
www.ckib bru sy.pl
www.za bor ski park.pl

Ga le ria zdjęć wy ko rzy sta -
nych w tym kon kur sie
do stęp na jest na stro nie
www.ztn.com.pl.

Tam do stęp ne są tak że
szcze gó ło wy re gu la min i
sy la bus za wie ra ją cy kom -
pen dium wie dzy o gmi -
nie Bru sy.

Jezioro Sominskie - wyspa kormoranów i czapli.

Męcikał - most kolejowy.

Zbi gniew Gier szew ski

Za bor skie to po ni my 
Na na zwę trze ba so bie za słu żyć, trze ba być god nym ludz kiej pa mię ci. Po nie waż na zwy, to to, o czym

nie chce my za po mnieć.
Szu ka my 100 na 100-le cie od zy ska nia nie pod le gło ści. To ini cja ty wa ZTN zbie ra nia, opi sy wa nia

i pre zen ta cji lo kal nych nazw to po gra ficz nych w słow ni ku za bor skich to po ni mów.
Z po ko le nia na po ko le nie na zwy są prze ka zy wa ne. Pa mięć czło wie ka nie jest jed nak do sko na -

ła, a cza sem bra ku je cze goś in ne go, słu cha nia lu dzi sta rych. W świa do mo ści zbio ro wej na zwy krą -
żą i przez to pa mięć mo że trwać dłu żej. Jed nak ich sens i zna cze nie roz pra sza się. W koń cu wie my
tyl ko „co”, ale już nie „dla cze go”.

To po ni my to na zwy to po gra ficz ne, czy li na zwy miejsc, któ re ja koś wy róż nia ją się w te re nie. By -
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ły lub są tam ludz kie sie dzi by, wzno szą się nad oko licz ny te ren lub w nim za głę bia ją, wo da z nich
wy pły wa lub do nich wpły wa, ży cie tam roz kwi ta lub za mie ra, szczę ście tym miej scom sprzy ja lub
je opu ści ło, są świad ka mi hi sto rii al bo tyl ko po zo sta ło ścia mi po pró bach jej za po mnie nia, po pra -
wie nia, ne ga cji.

To po ni ma mi są. na zwa mi osad ludz kich – miast, wsi, przy siół ków, na zwa mi państw i kra jów, na -
zwa mi fi zjo gra ficz ny mi na zwa mi rzek, je zior (hy dro ni mia), la sów, pól, gór, a tak że na zwa mi miej ski -
mi (urba no ni my), na zwa mi ulic i pla ców, na zwy te re no we (mi kro to po ni my). Ba da nia nad
to po ni ma mi mo gą do star czyć wie lu in for ma cji ję zy ko wych (sło wo twór stwo, hi sto rycz ne, fo ne ty ka
w uję ciu hi sto rycz nym), jak i po za ję zy ko wych, po wią zań z hi sto rią spo łe czeń stwa (np. z roz wo jem
osad nic twa, za da nia mi pro duk cyj ny mi).

To po ni my mo gą  wska zy wać tak że na ce chy to po gra ficz ne, po cho dze nie za miesz ku ją cej tu lud -
no ści, a na wet na jej głów ne za ję cia. Kul tu ro we zna cze nie ma ją przede wszyst kim na zwy pa tro ni -
micz ne oraz pa miąt ko we. Do bór pa tro na uli cy, do bór wy da rzeń, któ re upa mięt nia się na zwą obiek tu
miej skie go, ni gdy nie jest przy pad ko wy – za kre śla krąg wy da rzeń waż nych dla miesz kań ców, wska -
zu je na jed nost ki szcze gól nie ce nio ne przez spo łecz ność. Nie bez zna cze nia są za tem zmia ny ustro -
ju w kra ju, któ re po cią ga ją za so bą zmia ny nazw upa mięt nia ją cych zna ne oso by z ży cia po li tycz ne go
i spo łecz ne go.

Na szcze gól ną uwa gę z per spek ty wy kul tu ry za słu gu ją mi kro to po ni my. Są to na zwy czę sto nie -
ozna czo ne na ma pach, a uży wa ne przez spo łecz ność lo kal ną na okre śle nie łą ki, skał, po la czy la su,
a na wet ulic miej sco wo ści.

Już kil ka ra zy po ja wi ła się w gmi nie Bru sy ini cja ty wa do ku men ta cji to po ni mów:
Pra daw ność wie lu form na zwo wych, ich in te re su ją ca z punk tu wi dze nia hi sto ry ków i ję zy ko znaw ców
ety mo lo gia do dat ko wo prze ma wia ją za ko niecz no ścią peł nej do ku men ta cji i po zna nia na uko we go tych
nazw, a w ży ciu co dzien nym po sze rze nia świa do mo ści ich war to ści kul tu ro wych i wy ni ka ją cej stąd po -
trze by pie lę gna cji.

(Dzie je Brus i oko li cy, 1984, ss. 269 i n. oraz Hi sto ria Brus i oko li cy, 2006, ss. 430 i n.)

Przed sta wio na tam że zo sta ła tyl ko skró co na wy li czan ka nazw lo kal nych z Brus i oko lic. W za po mnie -
nie po pa da ją na przy kład ta kie okre śle nia:
Ko ślin ka - płd. Część Mę ci ka łu
Szy dli ce - część Głów cze wic w kie run ku Trze bu nia, ale też na wschód od Ko so bud

w kie run ku Bro dy
Ogród ki - środ ko wa część Lub ni
Fry dry cho wo - część Ko so bud ko ło ko ścio ła
Ma łe Za le sie - część Za le sia w stro nę Le śna
Ba nof - osie dle dwor co we (róż ne miej sco wo ści)
Se dan - przy sió łek Or li ka
Bel fort - pn -zach część Ki nic
Pa le sty na, Be tle jem - przy siół ki Głów cze wic
Pe kin, Al ba nia, Buł ga ria, Mek syk, Ka na da - ko ło Czycz ków
Kra mar ska - na pn. od Kru szy na
Czer wo na Karcz ma, Wsza Bu da, Zie lo ny Dwór - ko ło Pe pli na
Zim na Ka wa, Ba bia Ła ta, Kro wi Most…

Jak na ra zie ob szar Zie mi Za bor skiej nie co „za ha cza” pra ca Ka zi mie rza  Ja ru szew skie go „Na sza
pa mięć w na zwach” (in for ma cja w ZZ nr 10/2017, s. 87-88.). Moż na tam zna leźć bar dziej szcze gó ło -
we opi sy po cho dze nia nazw i zwią za ną z ni mi hi sto rię lo kal ną. War to by na 100-le cie od zy ska nia
nie pod le gło ści utrwa lić moż li wie du żo te go, co w tym te ma cie prze cho wu je jesz cze pa mięć ludz -
ka.
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Zbi gniew Gier szew ski

Ko lej na ko lej
Ko le ją bli żej, szyb ciej, ta niej?

Bli żej na pew no nie. Li nie ko le jo we bu do wa no w dru giej po ło wie XIX wie ku i po cząt kach XX
wie ku, gdy ko lej roz kwi ta ła ja ko ma so wy śro dek ko mu ni ka cji lą do wej (w za sa dzie pierw szy w hi -
sto rii ludz ko ści, je śli nie li czyć wo zów kon nych). W Pol sce po wsta ła sieć, któ ra od zwier cie dla jesz -
cze struk tu rę za bo rów, po dział ziem pol skich mię dzy Pru sy, Au strie i Ro sję. . Wi dać to i dzi siaj, gdy
spoj rzy się na ma pę ko lei pol skich. Za gęsz cze nie w daw nym za bo rze pru skim czy au striac kim rzu -
ca się w oczy w po rów na niu z za bo rem ro syj skim rzu ca się w oczy. Ale tak że układ li nii, wy róż nio -
ne kie run ki uwzględ nia ją ów cze sny układ gra nic pań stwo wych. Do ty czy to tak że gra nic II
Rze czy po spo li tej. Li nia Ka to wi ce – Byd goszcz – Ko ście rzy na – Gdy nia jest te go przy kła dem. Do pie -
ro in we sty cja ostat nich lat, ko lej me tro po li tal na utwo rzy ła bez po śred nie po łą cze nie wnę trza Ka -
szub z Gdań skiem. 

Ko lej mia ła łą czyć lu dzi, czy li miej sca,
gdzie za miesz ku ją, np. wy bu do wa na w 1902
r. li nia ko le jo wa na po łu dniu ka szub łą czy
mia sta Choj ni ce i Ko ście rzy nę, a po dro dze
du że sie dzi by gmin: Bru sy, Dzie mia ny i Li -
pusz. Ko lej sta ła się tak że czyn ni kiem roz wo -
jo wym. Bru sy zy ska ły na po cząt ku XX wie ku,
a Ko so bu dy stra ci ły do mi na cje na Za bo rach,
do cze go nie wąt pli wie przy czy nił się prze -
bieg li nii ko le jo wej. Współ cze śnie jed nak to
dro gi, a ostat nio au to stra dy i dro gi eks pre so -
we są czyn ni kiem sku pia ją cym lu dzi. Prze -
mysł, osie dla, han del za czął się lo ko wać w
po bli żu tras szyb kie go ru chu, ob wod nic, a w szcze gól no ści wę złów ko mu ni ka cyj nych. Na szym przy -
kła dem mo że być ob wod ni ca Trój mia sta, a bli żej ob wod ni ca Choj nic.

Szyb ciej na pew no nie. Ja dąc np. szy no bu sem to czą cym się nie mra wo na od cin ku Mę ci kał –
Żab no moż na ob ser wo wać na rów no le głej do to rów szo sie wy prze dza ją ce go sa mo cho dy. Szo sa

też po tra fi przy ha mo wać ruch sa mo cho do -
wy, by le dziu ra wy mu sza roz sa dek u kie row -
ców. Ale dziu rę ła two za le pić. Z to ra mi jest
ina czej. Na syp to zwy kle nie wiel kie wznie sie -
nie, któ re osy pu je się po wo li, ale sys te ma -
tycz nie. Pod kła dy drew nia ne mur sze ją,
be to no we pę ka ją, sta lo we szy ny się wy gi na -
ją. Tu ni cze go nie da się „za ła tać”. Al bo ge ne -
ral ny re mont al bo bez pow rot ne ogra ni cze nie
pręd ko ści. Wol niej to dłu żej, a po nie waż czas
to pie niądz, to po ten cjal ny pa sa żer po li czy
jed no i dru gi i wyj dzie mu, że le piej opła ca się
sa mo cho dem…
Ta niej też nie. Nie trze ba być eko no mi stą, że -

Tor wiosną w Brusach - wybudowanie.

Tor na odcinku z Brus do Lubni.
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by wy li czyć rze czy wi sty koszt bi le tu.
Kosz ty sprzę to we, ener gia, ob słu ga, za -
pew nie nie bez pie czeń stwa, utrzy ma -
nie biu ro kra cji się su mu je i na koń cu
dzie li przez ilość pa sa że ro ki lo me trów.
Moż na od li czyć do ta cje, ale to też na -
sze pie nią dze, tyl ko z po dat ków. Sa mo -
chód je dzie kie dy jest ta ka po trze ba,
śro dek ko mu ni ka cji pu blicz nej kur su je
zgod nie z roz kła dem jaz dy. Każ da oso -
ba, któ ra chcia ła po dró żo wać ko le ją,
ale po stą pi ła jak ten żółw z wier sza
Brze chwy, pod no si re al ny koszt bi le tu
al bo zwięk sza stra ty prze wo zów ko le jo -
wych.

Je że li jest tak źle, to dla cze go ko lej w XXI wie ku jest po trzeb na?
Od po wiedź jest pro sta i oczy wi sta. Jest nam po trzeb na ko lej na mia rę XXI wie ku. Pi sał o tym już

w 2008 ro ku do biu le ty nu „Zie mia Za bor ska” po seł z Po mo rza Sta ni sław Lam czyk, któ ry od lat mo -
ni to ru je i bie rze udział w ini cja ty wach ma ją cych na ce lu roz wo ju trans por tu zbio ro we go w wo je -
wódz twie po mor skim, a w szcze gól no ści po pra wy ko mu ni ka cji Ka szub z Trój mia stem.

Kon cep cja ko lei re gio nal nej na Ka szu bach opie ra się na za ło że niu, że po wsta nie sys tem wza jem nie
się uzu peł nia ją cych po łą czeń ko le jo wych i au to bu so wych, któ re go za sad ni czym ce lem bę dzie uzy ska -
nie szyb kie go i spraw ne go sko mu ni ko wa nia z Gdań skiem. Pod sta wę Ka szub skiej Ko lei Re gio nal nej sta -
no wić bę dzie ist nie ją cy, ukształ to wa ny hi sto rycz nie sys tem ko lei na te re nie Ka szub. Prze wi du je się przy

tym wza jem ną współ pra cę lo kal nych
jed no stek sa mo rzą do wych. Bę dą one
mia ły bez po śred ni wpływ na ca łą po li ty -
kę ko mu ni ka cyj ną i trans por to wą w re -
gio nie, obej mu ją cą prze wo zy ko le jo we i
au to bu so we oraz ko mu ni ka cję miej ską
Ka szub ska Ko lej Re gio nal na po win na
ob jąć w pierw szym rzę dzie li nie jesz cze
eks plo ato wa ne oraz te, na któ rych do pie -
ro nie daw no za wie szo no prze wo zy, lecz
ich ist nie nie wy da je się ko niecz ne. Cho -
dzi więc tu taj o na stę pu ją ce li nie:

• Ko ście rzy na - Gdy nia (o dłu go ści 67 km),
• Ko ście rzy na - Li pusz - Choj ni ce (o dłu go ści 70 km),
• So mo ni no - Kar tu zy (o dłu go ści 8 km),
• Ko ście rzy na - Ba je - Czersk  (o dłu go ści 43 km),
• Li pusz - By tów  (o dłu go ści 25 km).           Z. Gier szew ski, S. Lam czyk, O ko lei ka szub skiej, ZZ nr 1/2008, s. 19 i n.

Szynobus zbliża się do Męcikału.

Stacja kolejowa w Bąku.
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Dzia ła nia po sła S. Lam czy ka przy czy ni ły się do po wsta nia Po mor skiej Ko lei Me tro po li tal nej, ale on
na tym nie po prze sta je. PKM to tyl ko pierw szy i to cał kiem nie du ży krok w stwo rze niu Ka szub skiej
Ko lei Re gio nal nej, któ ra prze ciw dzia ła ła by wy klu cze niu trans por to we mu pro win cji:

In ter pe la cja do mi ni stra in fra struk tu ry w spra wie usta wy o pu blicz nym trans por cie zbio ro wym
po sła Sta ni sła wa Lam czy ka z 7 li sto pa da 2018 r.

Sza cu je się, że „bia łe pla my” na trans por to wej ma pie Pol ski obej mu ją swo im za się giem na wet 11
mln osób, któ re po zo sta ją wy klu czo ne ko mu ni ka cyj nie. W ostat nich la tach dzia łal ność firm zaj mu ją -
cych się zbio ro wym trans por tem pu blicz nym to funk cjo no wa nie na gra ni cy opła cal no ści. Wie le z nich,
aby utrzy mać się na ryn ku ob słu gu je w więk szo ści naj bar dziej do cho do we kie run ki, kil ka firm na tym
sa mym kie run ku po wo du je, że kur sy czę sto się du blu ją, a przez to cier pi na tym ko mu ni ka cja do in nych
mniej szych, ośrod ków, któ ra nie jest aż tak do cho do wa. W re zul ta cie ma my kie run ki do sko na le ob słu -
gi wa ne i ma my też miej sco wo ści, do któ rych nie do cie ra trans port pu blicz ny.

In ter pe la cja do mi ni stra in fra struk tu ry w spra wie or ga ni za cji ob jaz dów ko le jo wych na li niach
pół noc nej Pol ski po sła Sta ni sła wa Lam czy ka z 29 stycz nia 2018 r.

W 2019 ro ku roz pocz nie się re ali za cja wie lu in we sty cji ko le jo wych. Doj dzie do na si le nia ro bót za -
rów no dro go wych, jak i ko le jo wych w tym sa mym cza sie i miej scu. Dla spraw nej re ali za cji wszyst kich
in we sty cji ko niecz ne jest stwo rze nie al ter na tyw nych dróg ko le jo wych, któ re mo gły by być też wy ko rzy -
sty wa ne w przy szło ści. Dla te go eks per ci i pa sjo na ci ko lej nic twa za pro po no wa li wy ko na nie mo der ni za -
cji krót kie go od cin ka li nii ko le jo wej Glincz – Sta ra Pi ła – Gdańsk Ko kosz ki – Gdańsk Kieł pi nek oraz
przy spie sze nie mo der ni za cji li nii Choj ni ce – Li pusz – Ko ście rzy na.

Mi ni ster w od po wie dzi na wet nie wspo mi na o li nii Choj ni ce – Li pusz – Ko ście rzy na.
Wśród pro po zy cji ana li zo wa nych pod ką tem pro jek tów na przy szłą per spek ty wę zna la zła się rów -

nież pro po zy cja in we sty cji zgło szo na przez Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Po mor skie go obej mu -
ją ca pra ce na li nii 212 i 211 na od cin ku
By tów – Li pusz – Ko ście rzy na. In for mu ję
po nad to, że w to ku pro wa dzo nych przez
PKP PLK SA kon sul ta cji, Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Po mor skie go nie
zgło sił prac na li nii ko le jo wej nr 234 ja ko
po ten cjal ne go pro jek tu in we sty cyj ne go.
Na le ży tak że mieć na uwa dze, że osta -
tecz na li sta pro jek tów do re ali za cji w ko -
lej nej per spek ty wie fi nan so wej bę dzie
rów nież uwa run ko wa na do stęp no ścią
środ ków fi nan so wych. (pod se kre tarz sta -
nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry An drzej
Bit tel, War sza wa, 06-03-2018)

Spo ro zro bio no w roz wo ju in fra struk tu ry trans por to wej w Pol sce i na po mo rzu szcze gól nie. Do -
ty czy to jed nak przede wszyst kim po łą czeń mię dzy du ży mi mia sta mi. Roz wi ja się In ter ci ty, a Prze -
wo zy Re gio nal ne drep cą w miej scu lub li kwi du je. Ko le je re gio nal nie roz wi ja ją się tyl ko w nie któ rych
re gio nach (Ko le je Dol no ślą skie są tu chlub nym wy jąt kiem). In fra struk tu ra dro go wa tak dy na micz -
nie roz wi ja ją ca się przed Eu ro 2012 też bar dziej do ty czy po łą czeń mię dzy du ży mi ośrod ka mi miej -
ski mi. Ma ło gdzie mia ste czek i wio sek ist nie je re gu lar nie i od po wied nio czę sto do stęp na
ko mu ni ka cja zbio ro wa ja ko al ter na ty wa dla sa mo cho du. Bli żej, ta niej, szyb ciej ma być…

Pociąg specjalny wyjeżdża z Brus.



• 2018 • Ziemia Zaborska • 48

Mie czy sław Spie rew ka

Przez jej rę ce przy cho dzi li na świat 
Wspo mnie nie o Ana sta zji Pie pió ro wej.

Jak wy glą da ła opie ka zdro wot na, a w szcze gól no ści opie ka nad no wo rod ka mi po od zy ska niu nie -
pod le gło ści w 1920r. w Ko so bu dach i naj bliż szej oko li cy?

Pierw szym le ka rzem, któ rzy le czył w Bru sach jesz cze przed I woj ną świa to wą był Al fons Ko by -
liń ski. Był le ka rzem po wia to wym, któ ry przy jeż dżał do wsi Bru sy z Choj nic. Kon ty nu ował prak ty kę
le kar ską w okre sie mię dzy wo jen nym. W cza sie oku pa cji nie miec kiej pol skich pa cjen tów przyj mo -
wał le karz Sztrak lub Helt. Po wkro cze niu Ro sjan
w 1945r. cho rych przyj mo wał Bob czen ko (był
star szym fel cze rem), po nim He li szew ski. Ko so -
bu dzia nie aby się le czyć mu sie li do trzeć do Brus.
Ca ła służ ba zdro wia w tym okre sie bo ry ka ła się
głów nie z kło po ta mi wy kwa li fi ko wa ne go per so -
ne lu bra ku lo ka li w po bli skich Bru sach. Za raz po
woj nie nie by ło żad ne go le ka rza, naj bliż szy le -
karz i szpi tal był w Choj ni cach. 1 ma ja 1946r. w
Bru sach wła dze po wia to we w Choj ni cach za -
trud ni ły w Okrę go wym Ośrod ku Zdro wia le ka -
rza dr. Pay er bru ne wy naj mu jąc na ten cel
pry wat ny bu dy nek Ja na Ma jew skie go. W czerw -
cu 1947 r. ośro dek zdro wia prze jął dr. B. Strahl, a
po nim w la tach pięć dzie sią tych lek. med. Au gu -
styn Wit kow ski.

W tym okre sie zna ni by li fel cze rzy (to oso by
ma ją ce niż sze kwa li fi ka cje niż le ka rze) z Ko so -
bud: Ma tłoch, Ma sloch.

Jed nak że bez po śred nią po moc me dycz ną
świad czy ły pie lę gniar ki. Naj bar dziej zna ną by ła
sio stra Teo fi lia Cza piew ska z Klasz to ru Sióstr
Zmar twych wsta nek w Bru sach, któ ra sto so wa ła
swo je me to dy le cze nia w opar ciu o le ki, któ re sa -
ma przy go to wy wa ła. Jej po moc ni cą by ła sio stra
Ossow ska z Ko so bud.

Pla ców ką le czą cą cho rych był przy tu łek dla ubo gich pro wa dzo ny przez księ dza pro bosz cza i
za kon Sióstr Zmar twych wsta nek w Bru sach, w któ rym obo wią zy wa ły re gu ły klasz tor ne. Po tem po -
wstał ko lej ny przy tu łek miesz czą cy się za bu dyn kiem sta rej szko ły pod sta wo wej w Bru sach.

W oma wia nym okre sie w trud nej sy tu acji by ły ko bie ty ro dzą ce dzie ci ze wzglę du na brak fa cho -
wej po mo cy aku szer ki lub po łoż nej w mo men cie po ro du. Na ro dzi ny dziec ka od by wa ły się w do -
mach lub w miej scu za miesz ka nia mat ki.

We wspo mnie niach miesz kań ców Ko so bud po zo sta je do dziś p. Ana sta zja Pie pió ra, przez któ -
rej rę ce prze cho dzi li ro dzą cy się ko so bu dzia nie w la tach 1929-1963.

Na te re nie Za bo rów pod pa no wa niem pru skim po łoż ną by ła An na Ott, a po od zy ska niu nie -
pod le gło ści po łoż ną by ła rów nież Teo fi lia Bey er, a po tem aku szer ka Rącz kow ska.

W 1929 r. do Ko so bud przy by ło z Kar si na mał żeń stwo Ana sta zja i Fran ci szek Pie pió ra. Mał żeń -

Anastazja i Franciszek Piepióra na tle
domu kościelnego Orlikowskiego

(obecnie posesja A. Majkowskiego)  - lata 50-te XX w.
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stwo mia ło już dwój kę dzie ci: sy na Ber nar da ur. 1921r. i cór kę Ja dwi gę ur. 1924r.
Pa ni Ana sta zja w 1929r. uzy ska ła dy plom ukoń cze nia szko ły po łoż nych.

Pa ni Ana sta zja w 1929r. uzy ska ła dy plom ukoń cze nia szko ły po łoż nych. W tym cza sie w Pol sce by -
ło 5 szkół po łoż nych (w War sza wie, Kra ko wie, Wil nie, Lwo wie oraz w Po zna niu). Ukoń czy ła praw do -
po dob nie tą w Po zna niu, ale jest brak do ku men tów.

Pań stwo Pie pió ro wie po cząt ko wo za miesz ka li na “ba no fie” u p. Aloj ze go Rin gwel skie go, po tem
u p. Do mi ni ka Co py. Trze cim dziec kiem te go mał żeń stwa jest p. Kry sty na ur. 06.06.1931r., któ ra wy -
szła za mąż za Ka zi mie rza Pe pliń skie go. Obec ną po sia dłość gdzie miesz ka p. Kry sty na Pie pió ro wie
ku pi li od Szcze pań skich. Miesz ka tu rów nież cór ka Ber nar da Pie pió ry p. He le na.

Pa ni Ana sta zja uro dzi ła się 22 ma ja 1903 r. z do mu Lesz czyń ska, a Fran ci szek ur. 21.08.1898r.
Jed nym z pierw szych no wo rod ków ja kie ode bra ła p. Ana sta zja był przy szły sę dzia Je rzy Drąż kow -
ski. Ode bra ła też po ród Lud ki Mi szew skiej - 13.06.1931r. (uro dzi ło się tam 12 dzie ci).

Pa ni Pie pió ro wa od bie ra ła po ro dy głów nie w do mach ro dzą cych ma tek, ale po tem po wsta ła
izba po ro do wa wBru sach gdzie rów nież dy żu ro wa ła na sza po łoż na.

Jak wspo mi na p. Ku ne gun da Lesz czyń ska z d. Mar chle wicz, jej pier wo rod ny syn Zbi gniew uro -
dził się 8 czerw ca 1955r. już w izbie po ro do wej w Bru sach, gdzie dy żur mia ła p. Pie pió ro wa oraz aku -
szer ka Rącz kow ska. Do po ro dów ki za wiózł ją wo zem kon nym Jó zef Le wiń ski. Na to miast Wie siu
uro dził się w Ko so bu dach 5 czerw ca 1956r., gdyż do sta ła bó le po ro do we i ko le żan ka Zo sia Le wiń -
ska szyb ko po bie gła po p. Pie pió ro wą, któ ra miesz ka ła na prze ciw ko. Pań stwo Wa cek i Kin dzia Lesz -
czyń scy miesz ka li wte dy w po ko iku w do mu ko ściel ne go p. Or li kow skie go. Pierw szą czyn no ścią
ja ką trze ba by ło wy ko nać w po ko iku gdzie miał się od być po ród, to trze ba by ło “na sta wić wo dę na
pla cie i go to wać”.

Przez ca ły okres swo jej służ by p. Ana sta zja jeź dzi ła do po ro dów do mo wych brycz ką, wo zem
kon nym a po tem już ro we rem do izby po ro do wej w Bru sach. Jed nak że ze wzglę du na brak środ -

Pani Anastazja (5. od lewej) i jej mąż (4. od lewej) na wycieczce. 
Pierwsza od lewej to Katarzyna Lewińska, a dalej jej mąż Józef. 6 od lewej Józef Szulc.
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Grób na cmentarzu bruskim.

Franciszek Piepióra.

Córka Piepiórów Krystyna z mężem
Kazimierzem Peplińskim.

ków do wo zu ko bie ty w Ko so bu dach ro dzi ły w
do mach mi mo, że jak usta li łem, izba po ro do wa
w Bru sach ist nia ła już od 1954r. Ostat ni syn p.
Lesz czyń skiej p. Ma rek uro dził się 11 paź dzier ni -
ka 1960r. w Ko so bu dach na “ple ban ce”.

Pa ni Pie pió ro wa by ła ce nio ną i lu bia ną ko -
bie tą przez miesz kań ców, ale by ła tak że bar dzo
od da na swej pra cy. Świad czy o tym mię dzy in -
ny mi przy kład: w dniu 8 li sto pa da 1954r. od by -
wał się ślub i we se le jej cór ki Kry sty ny z
Ka zi mie rzem Pe pliń skim i zo sta ła we zwa na do
po ro du, nie zwłocz nie po rzu ci ła we sel ni ków aby
ode brać po ród Ro ma na Szult ki, któ rzy miesz ka li
w du żym bu dyn ku u Ko liń skich.

Jak wspo mi na p. Lesz czyń ska po łoż na przy -
cho dzi ła ką pać no wo rod ki i po tem lu bi ła wy pić
“bon ca fe” oraz kie li sze czek wód ki i przez ten
okres by ła za wsze bar dzo mi ła.

Nie ste ty krót ko po przej ściu na eme -
ry tu rę zmar ła 6 grud nia 1964 r. a jej mąż
Fran ci szek 17. 02. 1971 r. 
Obo je spo czę li ra zem na cmen ta rzu w
Bru sach.
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Krzysztof Gradowski

Kaszubi na wojnie światowej 
I woj na świa to wa (1914-1918) to kon flikt 33 państw. W wy ni ku dzia łań wo jen nych zgi nę ło lub

zo sta ło ran nych, bądź za gi nę ło oko ło 15 mln osób. Po la cy na po lach bi tew nych tak na praw dę do

koń ca nie wie dzie li czy strze la li do wro ga czy do ro da -
ka. By ło tak, gdyż przy wdzie wa li mun du ry ob cych mo -
carstw. A by ło ich w au striac kim 1,4 mln Po la ków, w
pru skim oko ło 780 ty się cy, w woj skach ro syj skich –
oko ło 1,2 mln. Praw do po do bień stwo za strze le nia ro da -
ka by ło więc nie ma łe. Przez 4 la ta woj ny zgi nę ło 387
tys. Po la ków, jed nak mo gła ona się gać na wet licz by 450
tys. Nie spo sób po dać pre cy zyj ne da ne. Sza cu je się, iż
łącz ne stra ty (żoł nie rze i cy wi le) to licz ba 800-900 tys.
Po la ków.
Je że li cho dzi udział Po mo rzan w tej woj nie, to zna leź li
się oni w wie lu za kąt kach Eu ro py, czy na in nych zie -
miach Pol ski. Wal czy ły tam tak że oso by po cho dzą ce z
pa ra fii z Brus. Słu ży li oni przede wszyst kim w woj sku

Fotografia przedstawiająca pochód żołnierzy podczas I wojny
światowej na Śląsku Zaodrzańskim. 

Fotografia ze zbiorów Chaty Kaszubskiej w Brusach-Jagliach, 
dzięki uprzejmości Benedykta Pułakowskiego z Chojnic. 

Być może wśród nich jest ktoś z naszych.

Takie pocztówki wysyłali żołnierze walczący na frontach I
Wojny Światowej do swych rodzin. 
Pocztówka ze zbiorów Chaty Kaszubskiej w Brusach-Jagliach,
dzięki uprzejmości Benedykta Pułakowskiego z Chojnic.
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nie miec kim. Wie lu z nich zgi nę ło. Do tych czas brak jest ja kie go kol wiek opra co wań mó wią cych o
dzia ła niach wo jen nych w okre sie I Woj ny Świa to wej na te re nie gmi ny Bru sy. Ma ło te go, brak jest
tak że ja kie go kol wiek obe li sku, ka mie nia, ta bli cy upa mięt nia ją cej ofia ry I Woj ny Świa to wej. Jed nak,
cho ciaż nie na te re nie gmi ny Bru sy, ta ką pa miąt ką jest „ka plicz ka bru ska” (sta cja VII) na wie lew skiej
kal wa rii. Po wsta ła ona (bo prze pro wa dzo no zbiór kę pie nięż ną) w ce lu upa mięt nie nia za koń cze nia
woj ny, po le głych pod czas woj ny, a tak że z na dzie ją po wro tu do do mu z fron tu człon ków ro dzin.

Ist nie ją źró dła, in for ma cje mó wią ce o udzia le na szych Krëba nów w I Woj nie Świa to wej. Przede
wszyst kim na le żą do nich re la cje na sze go miesz kań ca Ja na Kar now skie go oraz księ ga zmar łych pa -
ra fii Bru sy (KZB).

Jan Kar now ski po zo sta wił po so bie wspo mnie -
nia z woj ny. Uczest ni czył bo wiem w woj nie znaj -
du jąc się bez po śred nio w oko pach i to w
nie miec kim mun du rze. We dług je go no ta tek z
sa me go Czar no wa zgi nę ło 15 osób. A są to: Au -
gust Hel ta, Piotr Klo skow ski, Au gust i Pa weł Ku -
bi szew scy, Jó zef Mleczk, Jó zef Neu baur, Jan
Ro ga la, Maks Si kor ski. Te oso by są tak że wy mie -

nia ne w KZB. Na to miast: Ste fan Hel ta, Teo fil Lu -
biń ski, Jan Mleczk, Fran ci szek Po krzy wiń ski
(zmarł w nie wo li ro syj skiej), Wła dy sław Bru ski,
Jan Bru ski ra nio ny pod Ło wi cze, zmarł w Dreź -
nie w 1915r.) i Fran ci szek Bru ski (zgi nął w 1915 r.
pod Lwo wem i tam po cho wa ny) nie są wy szcze gól nie ni w KZB. O swych od czu ciach zwią za nych z
I Woj ną Świa to wą Kar now ski dał wy raz w wier szach, m.in.: Żoł nier sko Fran tów ka, Dio blo żeń ba, Krwa -
we pló no wa nie, Mi les scla vus, Czec sa da ło, Krwa wi wion, Cu sto dia Da ro vien sis.

Tych co zgi nę li w I Woj nie Świa to wej wspo mi na tak że An na Łaj ming w swych wspo mnie niach,
w to mie „Dzie ciń stwo”:
…Dla te go też krót ko przed Gwiazd ką, kie dy są sie dzi z pocz ty otrzy ma li pięk nie opa ko wa ny ru lon, roz -
pa ko wy wa li go z dziw ną na dzie ją. Na wet Her man, któ ry przy każ dej oka zji gło śno gę gał, te raz za cichł.
Wi dzia łam, jak dziew czę ta wy ry wa ły so bie pa ku nek i jak wresz cie Mar ta roz wi nę ła kar ton, a w nim bia -

Jan Karnowski w mundurze niemieckim w okresie
I Wojny Światowej. 

Źródło: Jan Karnowski, Moja droga kaszubska, 
Gdańsk 1981 r.
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ły świe cą cy pa pier. Roz wi nę ła ten pa pier i uka zał się ob raz umie ra ją ce go w po lu żoł nie rza, nad któ rym
na skrzy dłach uno sił się anioł i po da wał żoł nie rzo wi pal mę zwy cię stwa. Po ni żej na pi sa no: Ber nard He -
ring po legł za ce sa rza i Oj czy znę dnia...
He rin go wie z prze ra że nia wstrzy ma li od dech, a ma ma szep nę ła: To je fejn obrôz.
Jo. Te ro mosz obrôz po chwi li po wie dział He ring do żo ny
Wied no mnie trej lo wa łas, żebë ku pic obrôz, bo są gołë scanë. Te ru môsz !
He rin go wa rzew nie za pła ka ła.
Nie bądz że ta ki Al ber ce mó wi ła ma ma ża ło śnie.
A co mnie z te go pa pie ru przyń dze, ciej jô ni móm mojégo sy na? Gdze on je ?! krzyk nął He ring i rzu cił pa -
pier w kąt ła wy. Tam w mig zno wu zwi nął się w ru lon. Wy cho dząc z izby do dał: Tim pa pie rem niech so -
bie ciéjzer rzëc wëtrze!...

Jak wy ni ka z opi su owym po le głym żoł nie rzem był Ber nard He ring. Nie jest wy mie nia ny, ani
przez Kar now skie go, ani w KZB z te go po wo du, iż na le żał do ro dzi ny nie miec kiej. Człon ko wie ro -
dzi ny by li są sia da mi ro dzi ny Żmu da -Trze bia tow skich w Przy mu sze wie. Ob raz, któ ry opi su je Łaj ming,
otrzy my wa ła po noć każ da ro dzi na po le głe go żoł nie rza, któ ry słu żył w woj sku nie miec kim. W zbio -

rach Cha ty Ka szub skiej znaj du je się
ory gi nał wła śnie ta kie go opi sy wa -
ne go ob ra zu. Do ty czy on jed nak
po le głe go żoł nie rza, Po la ka, Wła dy -
sła wa Lip skie go - syn Jó ze fa Lip -
skie go i Wik to rii Mol skiej. Jó zef i
Wik to ria bra li ślub w 1888 ro ku w
Le śnie, miesz ka li w Głów cze wi cach,
gdzie pro wa dzi li du że go spo dar -
stwo rol ne i mie li sklep spo żyw czy.
Do cho wa li się po tom stwa (wg księ -
gi chrztów w pa ra fii Le śno): Le oka -
dia *1888, Wa le ria *1890, He le na
*1892, Me la nia *1893, Jan *1895,
An to ni *1897, Bo le sław *1898. Nie -
ste ty nie uda ło się od na leźć da ty
uro dze nia Wła dy sła wa. Lip ski (wg
do cie kań Cha ty Ka szub skiej) miał
jesz cze sio strę Zo fię, któ rej tak że
nie uda ło się od na leźć da ty uro dze -
nia. Wię cej in for ma cji o tej ro dzi nie
za war tych jest w do ku men tach
znaj du ją cych się w Cha cie Ka szub -
skiej. He le na, by ła pan ną, zo sta ła
na go spo dar stwie, a na sta re la ta
prze pro wa dzi ła się do Brus. Zo fia
wy szła za mąż za Al fon sa Za rę bę.
Miesz ka li w Bru sach (dziś plac Ja na
Pa ła II). Al fons pro wa dził za kład ze -
gar mi strzow ski, a Zo fia pro wa dzi ła
sklep mod niar ski. To wa śnie Zo fia w

Obraz-podziękowanie dla rodziny Władysława Lipskiego. 
Nad aniołem cytat z ewangelii św. Jana: My winniśmy również nasze

życie poświęcić dla brata. Napisy u dołu: Ku pamięci podoficera
Władysława Lipskiego grenadiera regimentu króla Fryderyka I Prus
Wschodnich nr 5, 4 kompania. Zmarł za ojczyznę 11 września 1917.
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cza sach ko mu ni zmu cho wa ła ów ob raz, gdzieś w kuch ni. Me la nia wy szła za mąż za Chrap kow skie -
go. Po noć, któ ryś z bra ci Wła dy sła wa, tak że zgi nął w I Woj nie Świa to wej. Nie wie my, w któ rym ro ku,
ob raz tra wił do ro dzi ny w Głów cze wi cach. Na szczę ście do cho wał się do na szych cza sów opo wia -
da jąc hi sto rię lat mi nio nych.

Naj ob szer niej szym jed nak źró dłem o tych co zgi nę li, jest księ ga zmar łych pa ra fii Bru sy. Zo sta ły
tam za pi sa ne do kład nie 202 oso by, któ re zgi nę ły w dzia ła niach wo jen nych pod czas I Woj ny Świa -
to wej. To co zna mien ne, gi nę li oni nie na Zie mi Za bor skiej, tyl ko gdzieś w Eu ro pie (np. Ro sja, Fran -
cja, Niem cy, Bał ka ny) lub in nych te re nach Pol ski (np. War sza wa, Łódź). Jak wy ni ka z tych wpi sów
tyl ko je den po le gły z owych 202 osób zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu w Bru sach. Był nim Sta ni -
sław Li piń ski, któ ry po legł 12 li sto pa da 1915 r. (w wie ku 24 lat i 6 mie się cy) w Choj ni cach, a zo stał
po cho wa ny 3 dni póź niej w Bru sach. Resz ta zo sta ła po cho wa na, gdzieś da le ko. Je że li jed nak ro dzi -

na in te re so wa ła się swym krew nym i do cie ka ła,
gdzie jest po cho wa ny ich bli ski, to praw do po -
dob nie do tar ła do in for ma cji, gdzie znaj du ją się
je go zwło ki. A je że li nie? To ca ła li sta po le głych
by ła na pi sa na nada rem nie. Dla te go też pro si się
wszyst kich, któ rzy wie dzą co kol wiek o po le głych
w I Woj nie Świa to wej o kon takt z Cha tą Ka szub -
ską, bo na le ży o nich nie za po mi nać. Po ni żej li -
sta po le głych z pa ra fii Bru sy z księ gi zmar łych za
la ta 1906-1923. Wszyst kich wpi sów do ko nał ów -
cze sny pro boszcz (1910-1921) pa ra fii Fran ci szek
Lu dwik Klink.

Źródła:
ciekawostkihistoryczne.pl/2016/08/13/ilu-polakow-zginelo-w-czasie-i-wojny-swiatowej/#3

eszkola.pl/historia/bilans-i-wojny-swiatowej-starty-materialne-straty-ludnosciowe-i-in-7297.html

forum.gazeta.pl/forum/w,34281,148695490,148695490,Straty_Polski_po_I_wojnie_sw_Niemcy_i_Rosja_winne.html

Jan Karnowski, Moja droga kaszubska, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 1981.

Anna Łajming, Dzieciństwo, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2014

Jan Karnowski, Dramaty, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2011

Księga Zmarłych parafii Brusy w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie.

Historia Brus i okolicy, pod red Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk 2006

.

Franciszek Gromowski. 
Urodził się 02 października 1884 roku w
Kosobudach. 
Rodzice; Antoni Gromowski i Marianna Gocek. 
Mąż: Julianny von Rekowskiej. 
Poległ 20 czerwca 1918 roku w Lesch
(poz. 183 w wykazie poległych parafii Brusy). 

Zdjęcie z archiwum Tomasza von Rekowskiego
z Chojnic
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LP nr w KZ Imię Nazwisko Pochodzenie Wiek Data
śmierci

Miejsce śmierci wg KZ / nawias [ ] 
= zapis nieczytelny

1 1 Władysław Schultz Brusy 23 15.10.1914 Radom
2 2 Franciszek Engler Kosobudy 33 21.09.1914 Laôn
3 3 Józef Słomiński Giełdon 23 3/4 29.08.1914 [Herememile]
4 4 Franciszek Gliszczyński Chłopowo 231/2 19.10.1914 Piaseczno/Rosja
5 5 Jakub Bruski Czyczkowy 23 1/4 1111.1914 Ypern
6 6 Paweł Juchacki/Suchacki Męcikał ? 18.11.1914 Potrzasków
7 7 Michał Grabski Czyczkowy 29 21.11.1914 Łódź
8 8 Alojzy (Aleksander) Wysocki Kosobudy 21 3/4 28.11.1914 Krzywiec
9 9 Bernard Szopiński Koinice ? 08.12.1914 [Olgosmanwald]
10 10 Piotr Konrad [Szocpainski] Czyczkowy 23 16.12.1914 [G…] nad Bzurą
11 10b Józef Neubauer Czarnowo 37 25.12.1914 w Rosji
12 11 Józef Wałdoch Czarniż 32 1/4 26.12.1914 Bydgoszcz
13 12 Józef Januszewski Męcikał 23 29.12.1914 w Korabka
14 13 Ignacy Kloskowski Zalesie 28 22.12.1914 Jasionna/Rosja
15 14 Bronisław Sikorski Gliśno 22 1914 [Vise sur Aisne]
16 15 Stanisław Nakielski Brusy 39 04.12.1914 [Upalteu bei Loctzea Op]
17 16 Józef Jutrzenka Trzebiatowski Brusy 35 15.11.1914 [niepodano]
18 17 Franciszek Kobus Czyczkowy 30 08.12.1914 [Kienozsa]
19 18 Alojzy Grzonka Wielkie Chełmy
20 19 Piotr Szczepański Małe Chełmy 17.12.1914 pod Warszawą
21 20 Mathias Chmielecki Małe Chełmy 16.01.1915 [Soldahna] bei [Loctzen/Loeten?] Ostpr.
23 21 Antoni Kloskowski Kosobudy 21 11.01.1915 […]
24 22 Jan Pruski Czarnowo 24 2/3 11.02.1915 Drezno
25 23 Franciszek Kobierowski Gliśno 26 04.02.1915 [Kamioz/Kamion]/Rosja
26 24 Franciszek Ochybowski Czyczkowy 35 02.10.1914 w [Radski]
27 25 Antoni Gierszewski Giełdon 33 30.10.1914 w [Filipowo]
28 26 August Nieżurawski Giełdon 32 26.08.1914 w Gr. [Boesan] Ostpr.
29 27 Jan Kulesza Chłopowo 27 25.11.1914 […]
30 28 Feliks Januszewski Męcikał 34 01.10.1914 w Raczki
31 29 Leon Zakrzewski Kinice 22 28.08.1914 w [Tirlemount]
32 30 Max Frymark Kosobudy 28 1/2 06.08.1914 […]
33 31 Bolesław Laszczyński Małe Gliśno 28 04.02.1915 [Kamioz/Kamicz]

32 Konstanty Spierewka Lubnia 18.04.1916 Verdun
33 Piotr Konrad Kloskowski Czarnowo 32 1/2 12.04.1915 Lipsk/Rosja

34 34 Leon Janikowski Gliśno 25 08.05.1915 w [Borzymow]
35 35 Aleksander Jakub Kobus Brusy 35 20.05.1915 […]
36 36 Franciszek Theuss Zalesie 21 3/4 16.01.1917 [Warnotcz/Warnetoz]
37 37 Franciszek Pruski Czarnowo 25 1/2 25.01.1915 […]
38 38 Jan Odya Czapiewice 32 09.07.1915 […]
39 39 Antoni Maliszewski Czarniż 21 1/2 27.01.1915 […]
40 40 Leon Czapiewski Czapiewice 26 08.01.1915 [Kamioz]
41 41 Józef Lewiński Czyczkowy 22 1/2 13.07.1915 Grudziądz
42 42 Jan Bruski Kosobudy 20 3/4 20.07.1915 w [Gorny]
43 43 Leon Lipiński Brusy 22 23.07.1915 Pułtusk Grodzki
44 44 Leon Rahmel Brusy 29 3/4 26.07.1915 w Budy […owskoje]
45 45 Józef Półczyński Kosobudy 32 12.08.1915 [Paluniszki]
46 46 Leon Jeschke Lubnia 20l 5m 25.08.1917 Oliwa
47 47 Michał Drobiński Brusy 26 06.11.1915 [an der Marzonka]
48 48 Max Sikorski Czarnowo 24l 3m 15.08.1915 Schneidemuhl
49 49 August Kubiszewski Czarnowo 33 17.09.1915 […]
50 50 Józef Kulesza Chłopowy 26 15.05.1915 nad Bugiem

Polegli w I wojnie światowej z parafii Brusy
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51 51 August Stoltmann Zalesie 15.05.1915 [Jaroslau/Jarostau]
52 52 Leonard Kulczyk Czapiewice 28.01.1915 w Rosji
53 53 Norbert Stanke Brusy 23 30.01.1915 Radom
54 54 Stefan Marchlewicz Brusy 21 13.04.1915 Krasne
55 55 August Drobiński Brusy 31 06.09.1915 w Bojary
56 56 Wincenty Lepak Czapiewice 23 3/4 23.09.1915 w Dünaburg
57 57 Jan Kobus Czyczkowy 37 3/4 10.09.1915 Pyra/Grodno
58 58 Jan Rogala Czarnowo 20 25.09.1915 [..kewicze]
59 59 Franciszek Begger Małe Gliśno 37 1/2 16.09.1915 w [Wersoka]
60 60 Andrzej Drobiński Małe Chełmy 20 16.10.1915 Szwilacze
61 61 Stanisław Lipiński Brusy 24 1/2 12.11.1915 Chojnice
62 62 Franciszek Lemanczyk Brusy 19.07.1915 [Gullicze]
63 63 Władysław Gdanietz Brusy 25 1915 w Rosji
64 64 Paweł Kubiszewski Czarnowo 27 1/4 25.09.1915 Wolkowysk
65 65 Antoni Begger Małe Gliśno 20 3/4 15.09.1915 [Dazgowze]
66 66 Teodor Pokrzywiński Wielkie Chełmy 23 01.09.1915 [Podwarance]
67 67 Stanisław Plachecki Brusy 22 04.11.1915 [Mijatowac]
68 68 Bronisław Ryduchowski Czyczkowy 23 08.11.1915 w Dubowska
69 69 Jan Kroplewski Męcikał 32 30.11.1915 Gleiden a d. Vina
70 70 Józef Przewoski Brusy 37 1/2 30.11.1915 [Torn]
71 70b Maksymilian Bruski Brusy 36 17.08.1915 Modlin
72 71 Stefan Piekarski MałeChełmy 21 24.11.1915 […] Mariendorf
73 72 Władysław Rybak Czyczkowy 17.10.1915 Warszawa
74 73 Stanisław Gierszewski Męcikał 28 1915 ?
75 74 August Heldta Czarnowo 30.10.1915 Komaj/Wilno
76 75 Józef Trejdowski Zalesie 1915 Lipsk
77 76 Jan Kloskowski Kosobudy 27.09.1915 ?
78 77 Ignacy Schark Żabno 20 1/2 18.02.1916 Linden a d. […]
79 78 Stefan Grzonkowski Wielkie Chełmy 19 21.02.1916 Mitau
80 79 Michał Bruski Kosobudy 25 1/2 26.02.1916 […]
81 80 Jan Wirkus Czyczkowy 24 25.03.1916 […]
82 81 Michal Wałdoch Czarniż 40 1/2 22.04.19160 Grodno
83 82 Jan Odya Brusy 21 3/4 07.06.1916 [Chaulner]
84 83 Paweł Pałubicki Brusy Wyb. 31 1/2 03.07.1916 [Ordasche]
85 84 Bernard Bruski Brusy 26 1/2 24.06.1916 [Pustomytz]/Galicja]
86 85 Józef Zieliński Małe Gliśno 22 22.08.1916 [Friedrichstadt] a d. […]
87 86 Franciszek Szamocki Giełdon 28 3/4 05.06.1916 Potte
88 87 Walerian Schulz Brusy 33 1/2 30.05.1916 [Eyrapola]
89 88 Antoni Żynda Czapiewice 42 07.09.1916 [Guben]
90 89 Józef Januszewski Parowa 26 3/4 16.09.1916 Kiseli
91 90 Józef Janikowski Brusy 20 1/2 15.08.1916 a d. […]
92 91 Leon Bluma Brusy 21 07.09.1916 [Chaulner]
93 92 Walentyn Kołczyk Czapiewice 25 1/2 09.09.1916 [Chaulner]
94 93 Ludwik Kloskowski Czapiewice 31 15.11.1916 [Pressoire]
95 94 Kazimierz Pepliński Kosobudy 20 1/2 17.09.1916 Galicja
96 95 Stefan Miszewski Małe Chełmy 20 09.10.1916 a d. […]
97 96 August Januszewski Antoniewo 29 3/4 10.07.1916 ?
98 97 Józef Orlikowski Czyczkowy 37 16.10.1916 [Veste/Vesle]
99 98 Józef Gawin Giełdon 22 1/2 01.10.1916 [Korybnicz]
100 99 Zygmund Ryduchowski Czarnowo 21 20.10.1916 [Tepa…]
101 100 Franciszek Schreder Konice 32 04.09.1916 […ebna]
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102 101 Bronisław Kasuschke Lubnia 09.09.1916 […]
103 102 Jan Rolbiecki Brusy 12.10.1916 Ludwigshafen
104 103 Stanisław Dolny Lubnia 15.10.1916 [Braun - otweig]
105 104 Alojzy Ryduchowski Czarnowo ?.10.1916 […]
106 105 Stefan Erdmann Brusy 22 1916 […]
107 106 Jan osowski Brusy Wyb. 22 05.11.1916 [… Le Barque]
108 107 August Drobiński Czyczkowy 31 26.11.1916 Lipica Dolna/Galicja
109 108 Józef Pepliński Dąbrówka k/ 32 1916 w Rosji
110 109 Jan Pałubicki Czyczkowy 09.12.1916 [Kanatlarcz]/Macedonia
111 110 Piotr Konrad Gromowski Brusy 32 05.12.1916 [Armatus]/Macedonia
112 111 Tomasz Bruski Kinice 29 3/4 15.12.1916 Verdun
113 112 Teodor Bucław Brusy 39 30.12.1916 […]
114 113 Jan Miszewski Małe Chełmy 30 1/2 24.12.1916 [Petrizosal …]
115 114 Stefan Odya Brusy 23 3/4 07.01.1917 [Patesti …]
116 115 Alojzy Trzebiatowski Czapiewice 21 1917 Łódź
117 116 Bruno Dorawa Czarniż 25 1917 [Crejpicz …]
118 117 Leon Gierszewski ? 23 27.03.1916 [Narodschsce]
119 118 Franciszek H. Warsiński Czarniż 19 22.04.1916 w Rosji
120 119 Max Wałdoch ? 27 14.09.1916 […]
121 120 Władysław Muchowski Konice 27 16.01.1917 [Cim… …]
122 121 Bolesław Szyngwelski Kosobudy 19 20.04.1917 [Poliowot] a d. Aisne
123 122 Ignacy Jakubowski Brusy 16.04.1917 Visen [Artois]
124 123 Józef Gromowski Brus Wyb. 20 06.05.1917 [Choregny]
125 124 Jan Bluma Czyczkowy 29 06.05.1917 […]
126 125 Józef Mleczk Czarnowo 37 1/2 19.06.1917 [Thoru/Thora]
127 126 Franciszek Theuss Zalesie 21 16.06.1917 […]
128 127 Antoni Kroplewski Kosobudy 20 1/2 13.06.1917 Ypern
129 128 Tomasz Erdmann Kinice 36 1/2 03.07.1917 [Sumarsak]/Galicja
130 129 Władysław Richter Brusy 18 1/2 06.07.1917 Fontaine
131 130 Jan Zygmański Kosobudy 25 1/2 02.08.1917 […]
132 131 Ignacy Maliński Czarniż 22 01.08.1917 […]
133 132 Władysław Kulesza Czarniż 24 13.08.1917 Premont
134 133 Walentyn Szuca Brusy 24 08. 1915? [bei Neogeorgaoś]
135 134 Stanisław Petralczyk Brusy 26 20.08.1917
136 135 Józef Gierszewski Czarniż 21 30.08.1917 [Staudem/Hauden]
137 136 Franciszek Modrzejewski Giełdon 27 ?.08.1917 [Staudem/Hauden]
138 137 Alojzy Czapiewski Lubnia 24 20.09.1917 [Staudem/Hauden]
139 138 Max Engler Kosobudy 34 02.10.1917 [Fromkreieg/Bromkrieg]
140 139 Franciszek Adamczyk Brusy ?.10.1917 [Staudem/Hauden]
141 140 Franciszek Krause Wielkie Chełmy 22 18.10.1917 [Staudem/Hauden]
142 141 Andrzej Prochowicz Brusy 30 1/2 05.06.1917 [Wytschaete]
143 142 Józef Meger Czyczkowy 21 3/4 01.08.1917 […]
144 143 Jan Frymark Czapiewice 19 08.08.1917 pod Ypern
145 144 Józef Bracz Kosobudy 45 17.05.1917 Hemmerstein Wpr
146 145 Brinisław Muszyński Czyczkowy 27 1/2 21.04.1917 [Cherisy]
147 146 Paweł Leszczyński Brusy 36l10m 01.12.1917 [bei Inchz en Artois]
148 147 Michał Wróblewski Małe Chełmy 32 15.12.1917 […]
149 148 Kazimierz Smentek Czapiewice 41 3/4 19.12.1917 [bei Fokssani] Rumunia
150 149 Albert Wałdoch Czarniz 38 2/3 19.12.1917 [Houthulski] Wald, Flandria
151 150 Feliks Kloskowski Kosobudy 30l7m 23.12.1917 [… 383 Aresneo…]
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152 151 Alojzy Piankowski Brusy 22 ?.04.1917 [Sawinka/Lawinka
153 152 Józef Szczęsny Czyczkowy 26l 4m 13.01.1918
154 153 Antoni Gołuński Brusy 12.01.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
155 154 Jakub Pepliński Kosobudy 21 16.03.1918 [Cambray]
156 155 Jan Pestka Mencikał 28 29.06.1918 [Essigny]
157 156 Jan Kiedrowicz Czyczkowy 27 29.03.1918 [Pallenl] Flandria
158 157 Jan Wałdoch Kosobudy Wyb. 32 24.03.1918 Ukraina
159 158 Dionixy Wojciechowski Czapiewice 22 27.03.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
160 159 Leon Jeżewski Lubnia 25 27.03.1918 ?
161 160 Konrad Skwierawski Brusy 15.04.1918 ?
162 161 Bernard Kunda Antoniewo 37 03.02.1918 Thorn
163 162 Franciszek Rahmel Brusy 29 23.03.1918 Budi - Pezycko
164 163 Artur Neuwald Małe Chełmy 30 26.03.1918 Estrees
165 164 Leon Kosobucki Brusy 25 16.04.1918 [Wyszate]
166 165 Albert Szczepański Czyczkowy 22 23.03.1918 Thiamont
167 166 Jan Adamczyk Brusy 28 26.03.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
168 167 Piotr Hinz Czyczkowy 24 29.03.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
169 168 Władysław Kulesza Czyczkowy 46 03.05.1918 Ukraina, bei Dimitrijewskoje
170 169 Franciszek Jankowski Czyczkowy 20 02.05.1918 [Staudem/Hauden]
171 170 Jan Szczepański Brusy 25 13.05.1918 [Canligny]
172 171 Bernard kowalski Brusy 33 26.05.1918 Brest [Litowsk]
173 172 Franciszek Weltrowski Kosobudy 21 21.05.1918 [bei Villers]
174 173 Józef Żywicki Zalesie 26 07.05.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
175 174 Wiktor Hinz Czarnowo 21 31.05.1918 [Hamprel Fromkreieg/Bromkrieg]
176 175 Pawel Mauszenski Lubnia 20 28.05.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
177 176 Stanisław Hausner Zalesie 14.04.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
178 177 Leon Kurkowski Lubnia 21 12.05.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
179 178 Włodzimierz Mechlin Brusy 21 30.05.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
180 179 Wincenty Gierszewski Brusy 21 30.05.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
181 180 Feliks Kiedrowicz Czyczkowy 25 27.05.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
182 181 Max Śliwiński Czarnowo 21 1/2 30.04.1918 bei Es [S]alt in [Jalaftina/Kalaftines]
183 182 Franciszek Gromowski Kosobudy 33 20.06.1918 Lesch
184 183 Władysław Pruski Czarnowo 26 10.06.1918 Popincoust
185 184 Franciszek Napiątek Kosobudy 23 06.07.1918 Chateau Thiezzy
186 185 Leon Chmielewski Małe Chełmy 23 05.07.1918 Chateau Thiezzy
187 186 Jan Gierszewski Męcikał 33 04.07.1918 Chateau Thiezzy
188 187 Julian Pryba Giełdon 22 06/07/1918 Chateau Thiezzy
189 188 Józef Chrapkowski Brusy 23 18.06.1918 bei Meteren
190 189 Jan Cysewski Kosobudy 35 10.07.1918 Landau
191 190 Stefan Bluma Czyczkowy 22 15.07.1918 [Fromkreieg/Bromkrieg]
192 191 Max Wałdoch Brusy Wybudowanie 24 20.071918 Kiel
193 192 Franciszek Gromowski Brusy Wybudowanie 28 13.10.1918 Kiel
194 193 Alojzy Kalita Czapiewice 19 21.10.1917 bei der Bolscherowte[n]
195 194 Władysław Rolbiecki Lubnia 21 26.11.1918 padł podczas wojny wFrancji
196 195 Antoni Szmaglik Brusy Wybudowanie 23 padł podczas wojny wFrancji
197 196 August Orlikowski Czyczkowy 26
198 197 Franciszek Suszek Kosobudy 41
199 198 Józef Wysocki Kosobudy 23
200 199 Max Piekarski Brusy 18
201 200 Bolesław Warsiński Lubnia 20
202 200a Józef Herek Małe Gliśno 19 ?.07.192 Ukraina
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An to ni Cie miń ski

Stra ty i szko dy ma te rial ne w II woj nie świa to wej
w so łec twie Hu ta

Naj więk sze stra ty w cza sie ostat niej woj ny po nio sły wio ski Ru dzi ny i Hu ta, ja ko naj więk sze i
naj bar dziej sku pio ne. Wio ska Ru dzi ny po sia da ła 26 za bu do wań miesz kal nych i go spo dar czych. Do
naj więk szych go spo darstw moż na za li czyć Le ona Łan gow skie go, Ja na Je żew skie go i Teo fi la Man -
teu fla. Uszko dzo nych lub spa lo nych zo sta ły 23 go spo dar stwa. Do mów miesz kal nych spa lo no lub
do szczęt nie znisz czo no oko ło 10, a sto dół i chlew ni 11. Zgi nę ło rów nież 7 osób w cza sie oku pa cji i
dzia łań wo jen nych. Du żo miesz kań ców Ru dzin wal czy ło w róż nych czę ściach świa ta, nie mal w ca -
łej Eu ro pie. Pra co wa li też w go spo dar stwach nie miec kich, au striac kich i an giel skich. Du żo by ło ze -
sła nych do Związ ku Ra dziec kie go. 

Trze ba też wspo mnieć o du żych stra tach po stro nie so wiec kiej Ro sji i Nie miec hi tle row skich
w cza sie dzia łań wo jen nych. Na tym te re nie zo sta ło du żo sprzę tu bo jo we go: czoł gów, dział róż ne -
go ka li bru, ko ni, któ re by ły wy ko rzy sty wa ne do cią gnię cia ar mat, wo zów za przę go wych z sprzę tem
me dycz nym i za opa trze niem w żyw ność, a tak że żoł nie rzy i po le głych, któ rych uda ło się w po śpie -
chu za brać. 

Wal ki na te re nie so łec twa Hu ta.
Dnia 14 mar ca 1945 ro ku w go dzi nach po po łu dnio wych wkro czył do na sze go so łec twa zwiad, któ -
ry miał roz po znać te ren dla bu do wy urzą dzeń for ty fi ka cyj nych, mo stów, dróg trans por tu na te ren
przy szłych walk. Zwiad in te re so wał się prze waż nie wy ko rzy sta niem obiek tów go spo dar czych i bun -
kra mi w któ rych mo gły się ukry wać jesz cze gru py nie miec kie lub za ple cze dy wer syj ne. 

Pierw szy zwiad ro syj ski przy był na te ren szko ły pod sta wo wej w Hu cie oko ło go dzi ny 3 po
po łu dniu. Pa trol prze szu kał obiek ty szkol ne. Mo ja ro dzi na Cie miń skich i ro dzi na na uczy cie la Ja na
Sto py by li śmy w piw ni cy w któ rej by ły ziem nia ki i in ne za pa sy żyw no ści, by ły tam tak że ak ta szkol -
ne oraz po mo ce na uko we. W su mie by ło tam oko ło 15 miesz kań ców z wio ski Hu ta. Po zo sta li miesz -
kań cy Hu ty mie li już zbu do wa ne schro ny z drew na w oko licz nych la sach, a część zo sta ła w swo ich
za gro dach. Mia łem wte dy 8 lat i pa mię tam, że w pew nej chwi li do piw ni cy we szło 3 lub 4 żoł nie rzy
ro syj skich, któ rzy spy -
ta li się czy my Po la cy
czy Ger ma nie. Od po -
wie dzie li śmy do no -
śnym gło sem, że
„Po la cy”! I usły sze li śmy
w od po wie dzi „cha ra -
szo jak Po la cy”. Za py ta li
się czy mo że my po ka -
zać „ku da ger man”.
Dwie cór ki na sze go na -
uczy cie la nie na my śla -
jąc się mó wiąc, że my
po ka że my po szły za
żoł nie rza mi. My śla ły, że
spo tka je ja kaś na gro -

Grób dla wielu bezimienny.
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da, ale spo tka ła je nie przy jem ność, że mu sia ły wra cać do piw ni cy. Ci Ro sja nie py ta li na stęp nie kto
„ma jet cza sy”. Nie któ rzy już ze gar ki po cho wa li bo sły sze li, że Ro sja nie w ten spo sób tym któ rzy za -
czę li po ka zy wać ja ka jest go dzi na za bie ra li ze gar ki zry wa jąc je z łań cusz ków. Ko bie ty cho wa ły ze -
gar ki w majt kach ale żoł nie rze bra li ko bie ty na ko men dę, tam mu sia ły się ro ze brać i Ro sja nie szu ka li
ze gar ków i in nych kosz tow no ści a przy oka zji zda rza ły się przy pad ki gwał tów na ko bie tach. Tym
bar dziej że żoł nie rze ro syj scy by li pod wpły wem al ko ho lu i bru tal nie pod cho dzi li do ko biet 

Ro syj scy żoł nie rze mó wi li nam, że „nada ucho dzić”, bo tu bę dzie front i „bu du stre lać” w kie -
run ku Czer ska. Część miesz kań ców ucie kła w stro nę Czer ska, a część po szła do bun krów (zie mia -
nek), ale nie któ rzy zo sta li w za gro dach i pil no wa li swo je go do byt ku.
W cza sie kie dy by li śmy w schro nie woj ska ra dziec kie pro wa dzi ły za cię te wal ki po zy cyj ne z nie przy -
ja cie lem. Ro sja nie we szli na dach drew nia ka, w któ rym by ło drze wo i sprzęt szkol ny oraz si kaw ka
ręcz na do ga sze nia po ża rów. Wnie śli tam ce ka emy i er ka emy i pro wa dzi li ostrzał wro ga. By li pod
wpły wem al ko ho lu, co do da wa ło im od wa gi. Tych, któ rzy zgi nę li zrzu ca no na zie mię i za stę po wa li
ich na stęp ni.

Wy marsz do Czer ska roz po czy na ła fur man ka Aloj ze go War siń skie go z Hu ty. Na tej fur man -
ce by ło zło żo ne je dze nie, dzie ci i oso by ku la we któ re nie wy trzy mał by wę drów ki. Ro sja nie po dro -
dze mie li wy sta wio ne punk ty kon tro l ne przy któ rych by ły kuch nie po lo we któ re wy da wa ły zu pę i
chleb, naj wię cej dzie ciom (re bia ta), a mniej star szym, któ rzy jak po pro si li o wię cej, to na wet do sta -
wa li kol bę od ka ra bi nu. Po do tar ciu do czer ska skie ro wa li śmy się do wio sek Ło si ny i Zło to wa, tam
spa li śmy w staj niach i do mach oko ło dwóch ty go dni. Ro sja nie za bi ja li kro wy i świ nie i da wa li nam
„ku szać” bo pa no wał głód, roz pa la li ogni ska, go to wa li je dze nie i kon tro lo wa li czy „mal czi ki” do sta -
wa li du żo je dze nia, bo tłu ma czy li, że mu szą du żo jeść bo pój dą na woj nę. Po tem po ty go dniu tu -
łacz ki kil ku męż czyzn po szło kil ka na ście ki lo me trów zo ba czyć jak wy glą da Hu ta po przej ściu fron tu
i ja kie miesz kań cy po nie śli stra ty. Wró ci li po trzech dniach i opo wia da li, że by dło cho dzi lu zem co
spra wi ło kło pot, bo nie szło go roz po znać, trze ba by ło na wet przed są dem udo wad niać do ko go
na le ży, co po gor szy ło sto sun ki mię dzy ludz kie. Za czę li po wra cać do swo ich do mostw lu dzie cho rzy
i wy gło dze ni, nie któ rzy umar li z wy cie cze nia. Pa rę dzie ci zmar ło na dy fte ryt. Nie któ re do my by ły
spa lo ne i znisz czo ne. Naj wię cej w Ru dzi nach, bo pra wie po ło wa. W Hu cie spa li ło się naj wię cej sto -
dół, a w Ru dzi nach naj wię cej bu dyn ków miesz kal nych. Za czę to dźwi gać do mo stwa z ru in i zgliszcz.
Nie któ rzy go spo da rze z Hu ty do sta li ba ra ki po żoł nier zach nie miec kich. Nie by ło żad nych zwie rząt
po cią go wych, ko ni czy wo łów. W upra wie ro li za stę po wa ły je kro wy. Za czę to re mon to wać szko łę.
W ścia nie od stro ny bro dy by ły dwie dziu ry po po ci skach ar ty le ryj skich. Da chów ki na szko le by ły
po dziu ra wio ne. Re mon tem za jął się Do mi nik We ro chow ski, a póź niej soł tys Bro ni sław War siń ski.
Pra cę wy ko ny wał mu rarz Jó zef Mięt kow ski z Ru dzin. 

Po sta no wio no wziąć się za upo rząd ko wa nie te re nu, któ ry był zde wa sto wa ny przez ro wy,
tran sze je i róż ne go ro dza ju sta no wi ska ognio we. Trze ba by ło ze brać po le głych żoł nie rzy i zwieść
do jed nej mo gi ły, ale wie lu by ło cho wa nych po je dyn czo. Za bie ra no ich do ku men ty i spi sy wa no na -
zwi ska. In for ma cję z do ku men ta mi za bie ra no do ro dzin in for mu jąc o miej scu po chów ku. W Ru dzi -
nach cho wa no żoł nie rzy ko ło krzy ża sto ją ce go obok roz ło ży stej brzo zy przy dro dze z Ru dzin do
Wie la obok hi sto rycz ne go cmen ta rza z po to pu szwedz kie go. W la sach by ły po je dyn cze po chów ki
na przy kład u Bro ni sła wa Pry by je den grób żoł nie rza ra dziec kie go, a dru gi nie miec kie go o na zwi -
sku Her bert Stal, któ ry w wie ku 18 lat zgi nął w Ry tlu przy wy sa dza niu mo stu. Oso bi ście wi dzia łem
pod ko niec 1944 ro ku jak żoł nie rze nie miec cy nie śli go w ko cu. Uczest ni czy łem w po chów ku z brać -
mi. 

Usy pa no ko piec i po sta wio no krzyż. Po woj nie mło dzież szkol na opie ko wa ła się tym gro -
bem. In nych żoł nie rzy po le głych w Hu cie i oko li cach po cho wa no we wspól nej mo gi le ko ło Bo żej
mę ki sto ją cej na roz wi dle niu dróg do Ru dzin i Wie la. Oko ło 30 ciał przy sy pa no wap nem i za sy pa no,
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by ło to wio sną 1945 ro ku, ale pod ko niec te go ro ku cia ła wy ko pa no i prze wie zio no na cmen tarz
zbio ro wy do  Żab na.  W szko le w Hu cie był szpi tal dla cho rych po skoń cze niu dzia łań wo jen nych. 

So łec two Hu ta by ło naj bar dziej znisz czo ne w ca łej gmi nie Bru sy. Wspól nym wy sił kiem od -
bu do wy wa no, po ma ga li ci miesz kań cy któ rzy nie mie li znisz czo nych za bu do wań. Jeź dzi li fur man -
ka mi po ma te ria ły bu dow la ne i po ma ga li w bu do wie. Pierw sze od bu do wa no sto do ły Szcze pań skich
i Na rlo chów w 1946 ro ku. Ro ze bra no sta re ba ra ki żoł nier skie, a trze ci ba rak, w któ rym był szpi tal
po lo wy po tem wy re mon to wa no i prze zna czo no na szko łę za wo do wą, gdzie uczo no ślu sar stwa, a
prak ty ki od by wa ły się u pa na Fel skie go w Bru sach. 

Krzysz tof Gra dow ski

Hi sto rie za bor skich ro dzin
Ka szub ska, ja ko ośro dek do ku men ta cji wszel kie go prze ja wu ży cia spo łecz ne go w Gmi nie

Bru sy, pra gnie po niż szym ar ty ku łem za ini cjo wać cykl ar ty ku łów do ty czą cych hi sto rii ro dzin z zie mi
Krëba nów. Uka za ły się ta kie re la cje w książ ce An to nie go Cie miń skie go  „Nad Nie chwasz czą i Par -
sze ni cą”, czy w po przed nich nu me rach „Zie mi Za bor skiej”. W tym miej scu na le ży pod kre ślić, iż te go
ty pu do ku men to wa nie cza su mi nio ne go, wraz z od po wied ni mi zdję cia mi, przy stoi po chwa lać i oby
ta kich udo ku men to wa nych re la cji by ło jak naj wię cej. Bo hi sto ria nie za pi sa na – nie ist nie je. Chcie li -
by śmy od kry wać tak że dzie je ro dzin z zie mi bru skiej, ale te mię dzy po ko le nio we. Re la cje po mię dzy
ro dzi ną w na szej ma łej oj czyź nie, a ro dzi ną na ob czyź nie, gdzieś za gra ni cą Pol ski, gdzieś na świe -
cie. Waż ne to hi sto rie i zna czą ce dla lo kal nej hi sto rii. 

W tym nu me rze przed sta wia my hi sto rię zwią za ną z emi gra cją do USA. Przy czyn kiem do
opu bli ko wa nia tej hi sto rii był mój udział w se mi na rium „Emi gra cja Ka szub ska. Zja wi sko. Lu dzie.
Ośrod ki.” w Wej he ro wie or ga ni zo wa nym przez Mu zeum Pi śmien nic twa i Mu zy ki Ka szub sko -Po mor -
skiej w Wej he ro wie i Aka de mię Po mor ską w Słup sku. Nie zwy kle cie ka we se mi na rium obej mu ją ce
emi gra cję Ka szu bów do Nie miec, No wej Ze lan dii, Bra zy lii, Ka na dy i do USA. Wy kład o Ka szu bach w
USA mia ła na sza krëban ka Blan che Krbe chek. Zna my ją. Tyl ko jest py ta nie: Co my o niej wie my?
I czy wie my cze go do ko na ła? Dla cze go miesz ka z na mi? Na te py ta nia wła śnie od po wia da jej wy -
kład na se mi na rium, do któ re go zo sta ła za pro szo na, by zre la cjo no wać na jej przy kła dzie Ka szu bów
w USA. Ta kich opo wie ści jest w na szym re gio nie wię cej. Niech ta po niż sza, któ rej au to rem jest Sta -
ni sław Fry mark, bę dzie in spi ra cją do spi sy wa ni dzie jów ro dzi ny i re la cji z krew ny mi za gra ni cą.
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Stanisłôw Frymark

Blanche Krbechek – mieszkanka Ziemi Zaborskiej
z wyboru i pochodzenia przodków

Przodkowie Blanche Krbechek emigrowali do Ameryki Północnej ze wsi Skoszewko w parafii
Leśno koło Brus. Była to rodzina Peplińskich, odnotowana w bruskich księgach parafialnych już w
1646 roku1. Jeden z nich, pradziadek Blanche, Paweł Pepliński urodzony 13 stycznia 1847 roku w
Skoszewku2 wyemigrował do Milwaukee w USA. W 1873 r. Peplińscy objęli farmę w Isadore (obecnie
Cedar) w Leelanau County (pol. powiat Leelanau) w stanie Michigan.

Dziadkiem Blanche był Thomas Pepliński urodzony 28 grudnia 1874 w Cedar Michigan, który
zmarł tamże 17 sierpnia 1945, natomiast babką Blanche była Julia z domu Bodus. Rodzice Julii
pomieszkiwali we wsiach na północ od Poznania, a ostatnim miejscem, w którym mieszkali przed
emigracją był Lechlin. Ojciec Blanche, Otto Mueller, przyszedł na świat w Holzhausen koło Fryburga
Bryzgowijskiego w Niemczech 20 sierpnia 1903, związek małżeński zawarł 31 maja 1933 w Toledo
w stanie Ohio, a zmarł 10 sierpnia 1991 w Detroit w stanie Michigan. Matka Blanche, Pelagia
(Blanche3) z domu Peplińska urodziła się 4 listopada 1905 w Maple City stan Michigan, zmarła
siódmego maja 1990 roku w Detroit. Potrafiła jeszcze rozmawiać po kaszubsku. Blanche pamięta
po matce z dzieciństwa, takie słowa i wyrażenia jak: czôpka, òcet, zgniłi pies, biôj na bór bika grac.

Thomas Pepliński i Julia Bodus w dniu ślubu 26 września 1898.
1 T. Rembalski, „Metryki chrztów parafii bruskiej z lat 1643-1649”, [w:] Acta Cassubiana Tom VII, Gdańsk 2005, s. 241, wpis nr.113.
2 Lesno Kr. Konitz / Westpr. Taufregister 1823-1851, syg. W 797, W zasobach Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, s. 269.
3 Po urodzeniu otrzymała imię Pelagia, które później zmieniono na Blanche, jako umowne tłumaczenie imienia Pelagia 

na angielski w środowiskach polonijnych.
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Blan che Krbe chek uro dzi ła się 1 paź dzier ni ka 1937 ro ku w De ar born w sta nie Mi chi gan. W
1960 ro ku wy szła za mąż za Le roy’a Krbe chek (che mik or ga nicz ny) uro dzo ne go 21 ma ja 1934. Z te -
go mał żeń stwa uro dzi ło się tro je dzie ci: dwóch sy nów: Ran dolf (ur. 1961) i John (ur. 1964) oraz cór -
ka Car re en Jo (ur. 1967, zmar ła w 1999 ro ku).

Blan che jest oso bą wy kształ co ną, stu dia
koń czy ła na Uni ver si ty of Mi chi gan i Ann
Ar bor, zdo by wa jąc cen zus B.B.A. Ba che -
lor of Bu si ness Ad mi ni stra tion (ba ka łarz)
i M.B.A. Ma ster of Bu si ness Ad mi ni stra -
tion (ma gi ster).
Jest jed ną z za ło ży cie li i by łą prze wod -
nicz ką Pol skie go To wa rzy stwa Ge ne alo -
gicz ne go sta nu Min ne so ta, a tak że
za ło ży ciel ką i ak tu al ną prze wod ni czą cą
KA NA – The Ka shu bian As so cia tion of
North Ame ri ca – Ka szub skie go To wa rzy -
stwa w Pół noc nej Ame ry ce. Or ga nem
pra so wym te go ostat nie go jest kwar tal -
nik „Przy ja ciel Lu du Ka szub skie go” –
„Friend of the Ka shu bian Pe ople” –
„Przëjacél Lëdu Kaszëbsczégò”, któ re go
re dak cją był dom Blan che w Min ne apo -
lis w sta nie .Min ne so ta, a obec nie Za mek
Za bor ski w gmi nie Bru sy. Kwar tal nik ten
wy da wa ny był od 1996 r. Ostat nio jest
wy da wa ny nie re gu lar nie w Wi no nie, w
sta nie Min ne so ta, mie ście part ner skim
By to wa, ja ko do da tek do ga zet ki mu ze -
al nej „No wy Wia rus”.
Blan che Krbe chek jest au tor ką licz nych
hi sto rycz nych i ge ne alo gicz nych pu bli -

ka cji, do ty czą cych szcze gól nie ka szub skie go osad nic twa w sta nie Min ne so ta. By ła też me ne dżer ką
Si bley Ho use Hi sto ric Si te – mu zeum w St.Paul. Wie le lat pra co wa ła rów nież w skan se nie „Mur phy´s
Lan ding”, w miej sco wo ści Sha ko pee nie da le ko Min ne apo lis, w któ rym - na wzór Wdzydz Ki szew -
skich po ka zu je się hi sto rycz ne do my - w tym przy pad ku pierw szych osad ni ków sta nu Min ne so ta.
Udzie la ła rów nież pry wat nych lek cji mu zy ki, jak i tre nin gów psów oraz kur sów szy cia.

Jed ną z Jej spe cjal no ści jest et no gra fia, a szcze gól nie mu zy ka lu do wa, stro je lu do we, wy ci -
nan ki, ko ron kar stwo i gra na in stru men tach. W 2008 ro ku na Zam ku w By to wie po raz pierw szy wy -
sta wia ła swo ją wy ci nan kę ka szub ską, któ rą two rzy od 2000 ro ku. Wcze śniej two rzy ła ty po wą
wy ci nan kę lu do wą z róż nych re jo nów Pol ski. Wy sta wa ta póź niej po je cha ła do Wi no ny w USA, gdzie
by ła eks po no wa na w lo kal nym, ka szub sko -pol skim mu zeum. W 2009 wy sta wa jej wy ci nan ki mia ła
miej sce w Cha cie Ka szub skiej w Bru sach Ja gliach. Obec nie wy sta wa za ty tu ło wa na „Gry fy się ba wią”
od wie dza do mu kul tu ry po łu dnio wych Ka szub.

Dnia 11 lu te go 2016 prze pro wa dzi ła pierw szy warsz tat szko le nio wy z wy ci nan ki ka szub skie -
go, któ ry od był się przy współ pra cy z Do mem Kul tu ry w Swor ne ga cia ch4. Póź niej wie lo krot nie prze -

Blanche Krbechek w czasach studiów

4 www.chojnice.com/wiadomosci/teksty/Wyjatkowe-warsztaty-rekodzielnicze/15813
chojnice24.pl/artykul/22063/wyjatkowe-warsztaty-rekodzielnicze-w-swornegaciach/ [dostęp: 2018.10.09].
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pro wa dza ła po dob ne warsz ta ty w szko łach pu blicz nych w ra mach lek cji ję zy ka ka szub skie go.
Chcąc le piej po znać nasz folk lor od by ła sze reg po dró ży do Pol ski. Po cząw szy od 1992 ro ku

od wie dza ła Po mo rze i Ka -
szu by oraz Pod kar pa cie
ob ser wu jac folk lor w róż -
nych je go prze ja wach.
Głów ną jed nak uwa gę
sku pia ła na sztu ce lu do -
wej i wy stę pach ze spo -
łów folk lo ry stycz nych
Ka szub, w tym na mię -
dzy na ro do wym, co rocz -
nym fe sti wa lu w Bru sach.
Pod czas róż nych oka zji
da wa ła wy stę py gry na
du dach, mię dzy in ny mi
we Wie lu, Cha rzy ko wach
i By to wie. Zwie dzi ła tak że
wszyst kie mu zea re gio -
nal ne na Ka szu bach. By wa ła na Mszach Świę tych, od pra wia nych po ka szub sku. Od 2008 ro ku po -
sia da w Pol sce sta tus re zy den ta i miesz ka na Zam ku Za bor skim w gmi nie Bru sy.

W Min ne apo lis by ła człon ki nią po lo nij ne go ze spo łu folk lo ry stycz ne go „Do li na” i za sia da ła
w je go za rzą dzie. „Do li na” wie lo krot nie wraz z Blan che uczest ni czy ła na mię dzy na ro do wym fe sti -
wa lu grup po lo nij nych w Rze szo wie. By ła tak że in stru men ta list ką, w ze spo le „Do li na”, gra ła na al -
tów ce, du dach i cym ba łach. Tej ostat niej sztu ki uczy ła się na kur sie w Gry fi nie w 2000 ro ku. By ła też
człon ki nią oby wa tel skiej or kie stry sym fo nicz nej w St. Paul, w któ rej gra ła na trą bie. Po nad to dla

Przykład wycinanki Blanche Krbechek z 2000 roku.

Blanche�Krbechek�z�dudami.�
Fot.�Daniel�Rożek�2014.
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człon ków „Do li ny” szy ła stro je z róż nych stron Pol ski. Pa sjo nu ją ją tak że pra ce ba daw cze nad sta -
nem i źró dła mi folk lo ru ka szub skie go i po lo nij ne go w sta nie Min ne so ta. Od 2004 ro ku bie rze udział
w Wiel ko pol skich spo tka niach bu dow ni czych i gra czy na du dach od by wa ją cych się w Zbą szy niu lub
Po zna niu.

Zimą roku 2003 wspólnie ze Stanisławem Frymark, który właśnie przebywał w jej domu w
USA, powstał pomysł przetłumaczenia książki „Żëcé i Przigòdë Remùsa” / ”The Life and Adventures
of Remus” (wyd. 2008) na język angielski. 
Od tego też czasu pierwsze tłumaczenia ukazywały się fragmentami w „Friend of the Kashubian
People”. Książka została tłumaczona i edytowana na angielski przez Panią Katarzynę Gawlik-Luiken
z dostosowywaniem dla angielskiego amerykańskiego czytelnika przez panią Blanche. Dzięki
współpracy tych dwóch: osób jednej urodzonej i wychowanej w Polsce, a drugiej urodzonej i
wychowanej w Ameryce książka nie zatraciła w trakcie tłumaczenia swojej ekspresji i kolorytu
ukazywanej przez nią kultury i treści. Dla zwrotów idiomatycznych dopasowano te,
które są używane w kulturze anglojęzycznej, by dalej przekazywały swój sens. Do tłumaczenia
została użyta polska wersja książki, jednak ze wsparciem jej kaszubskiej wersji. Następne
tłumaczenia we współpracy ze Stanisławem Frymark obejmowały dzieła Hieronima Derdowskiego:
„Kashubes at Vienna” („Kaszëbë pod Widnem”) (2007), zbiór opowiadań „Jasiek, Walek & Szemek”
(2010), następnie pozycje Anny Łajming „The Four Leafed Clover” / „Czterolistna Koniczyna” (2011),
„Childchood” / „Dzieciństwo” (2014) i ponownie z Katarzyną Gawlik-Luiken „Red Roses” / „Czerwone
róże” (2013). W roku 2015 ukazało się tłumaczenie dalszej części trylogii Anny Łajming „Youth” /
„Młodość”, a w roku 2017 „My Home” / „Mój dom”, przetłumaczony wspólnie z Alicją Frymark.
Publikacje te ukazywały się nakładem Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, z którym pani Blanche
współpracuje od wielu lat.

Blanche Krbechek należy się szacunek za bezinteresowne badanie kaszubskiego folkloru i
sztuki ludowej na pomorskich Kaszubach, a także za zbieranie dokumentacji dotyczącej
kaszubskiego osadnictwa w Ameryce Północnej, czemu daje wyraz w kwartalniku „Friend of the
Kashubian People”.

Me dal Sto le ma dla twór cy ze spo łu „Kre ba ne”
Ka pi tu ła Me da lu Sto le ma Klu bu Stu denc kie go „Po mo ra nia” wy bra ła lau re atów na gro dy. Przy -

zna wa nym od 1967 ro ku „ka szub skim no blem” w 2018 ro ku wy róż nie ni zo sta li prof. Ma ria Pa ją kow -
ska -Ken sik oraz Wła dy sław Czar now ski. Ga la wrę cze nia Me da li Sto le ma od by ła się 10 grud nia 2018
r. w Sa li Miesz czań skiej Ra tu sza Sta ro miej skie go w Gdań sku.

Wła dy sław Czar now ski uro dził się w 1938 r. w Le śnie. Kształ cił się w Li ceum Pe da go gicz nym
w Ko ście rzy nie w la tach 1953-1958, pod okiem m.in. na uczy cie la re gio na li sty Lu bo mi ra Szo piń skie -
go, twór cy Ka szub skie go Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ko ście rzy na”. Uczył się gry na skrzyp cach,
a w 1965 r. ukoń czył na Stu dium Na uczy ciel skim w To ru niu wy cho wa nie mu zycz ne. W ro ku 1981
uzy skał sto pień ma gi stra na wy dzia le pe da go gi ki WSP w Byd gosz czy, a w 1983 ukoń czył stu dia po -
dy plo mo we na Uni wer sy te cie Gdań skim z za kre su dia lek to lo gii ka szub skiej i hi sto rii Po mo rza.

Pierw szy ze spół ka szub ski za ło żył w 1968 r. we wsi Dą brów ka na po łu dnie od Choj nic,
pro wa dził tu 30-oso bo wy ze spół mło dzie żo wy i sam grał w je go ka pe li, A po tem w Ka mie niu Kra -
jeń skim, gdzie przez trzy la ta był dy rek to rem Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry. W 1978 r. roz po -
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czął pra cę w Bru sach. Kie ro wa ny przez
nie go Gmin ny Ośro dek Kul tu ry był je dy -
ną na Ka szu bach in sty tu cją któ ra, po za
ty po wy mi dla te go ro dza ju pla có wek for -
ma mi pra cy, sku piał bli sko trzy stu mło -
dych lu dzi w sied miu gru pach
wie ko wych, któ rzy sta no wi li Ka szub ski
Ze spół Folk lo ry stycz ny „Krëba ne”. Ze spół
ten to dzie ło ży cia Wła dy sła wa Czar now -
skie go. Ze spół jest lau re atem róż nych na -
gród. Wy stę po wał pra wie w ca łej
Eu ro pie, w Azji ja ko am ba sa dor kul tu ry
ka szub skiej ,po pu la ry zo wał  też po przez
tań ce folk lor  in nych re gio nów Pol ski, np.
lu bel ski, rze szow ski, ło wic ki i gó ral ski. Po
15 la tach dzia łal no ści i pre ze so wa nia
Wła dy sław Czar now ski prze ka zał pa łecz -
kę swe mu sy no wi Mar ko wi. No ta be ne
ze spół zo stał lau re atem Me da lu Sto le ma
już w 1997 ro ku.

W 1995 ro ku po wo łał do ży cia
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo ru w
Bru sach. Fe sti wal ten otrzy mał człon ko -
stwo i cer ty fi kat Mię dzy na ro do wej Ra dy
Sto wa rzy szeń Folk lo ry stycz nych, Fe sti -
wa li i Sztu ki Lu do wej (CIOFF) nada ny w
2000 r., w Hel sin kach. Ce la mi bru skie go
Fe sti wa lu jest pro mo cja ro dzi mej kul tu -
ry ka szub skiej, współ pra ca z na ro da mi
Eu ro py oraz kon so li da cja ziem po mor skich. Za re ali za cję tych ce lów Bru sy otrzy ma ły mia no „Mia -
sta Ro ku 2000” i na gro dę Związ ku Miast Pol skich.

Wła dy sław Czar now ski peł nił wie le funk cji za wo do wych i spo łecz nych. Otrzy mał wie le na -
gród i wy róż nień, me da li i od zna czeń (m.in. Skrę Or muz do wą czy Na gro dę im. Oska ra Kol ber ga), li -
stów po chwal nych i gra tu la cyj nych od osób i in sty tu cji cie szą cych się naj wyż szym po wa ża niem.

Bru ski dzia łacz spo łecz ny i kul tu ral ny do łą czył do licz ne go gro na zna nych po sta ci kul tu ry i
sztu ki wy róż nio nych tym me da lem na Za bo rach:
An na Łaj ming, pi sar ka z Przy mu sze wa – 1974
Sta ni sław Pest ka, po eta z Rol bi ka – 1975
Wan da Kie drow ska, na uczy ciel ka j. ka szub skie go w KLO – 1996
Jó zef Cheł mow ski, ar ty sta z Brus -Ja gli – 1996
Fe li cja Ba ska -Bo rzysz kow ska, na uczy ciel ka j. ka szub skie go w KLO – 1997
Ka szub skie LO w Bru sach – 2012
Wan da Ki żew ska, dzia łacz ka kul tu ral na z Czycz ków – 2014

Opracował Zbigniew Gierszewski
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Zbigniew Gierszewski

Ludzie niepodległości
Działalność gospodarcza, praca organiczna, aktywność społeczno-polityczna, budzenie

świadomości narodowej Kaszubów, rozwój kultury, dbałość o przetrwanie języka, wreszcie czyn
zbrojny, wsparcie finansowe i ochotnicze oddziałów powstańczych to obraz społeczności Pomorza
z przełomu XIX i XX wieku, w tym także mieszkańców Ziemi Zaborskiej. Obraz pisany życiorysami
ludzi, którzy tu się urodzili, aby tutaj, ale także w świecie, świadczyć o marzeniach pokoleń o
niepodległej ojczyźnie. Obraz uzupełniony także przez tych, którzy przybyli tu ze świata, aby
zostawić swój ślad w dążeniach do Niepodległej. 

Dzień 11 listopada 1918 roku, data odzyskania niepodległości przez Polskę po czasach
zaborów, tu na Pomorzu, na Kaszubach, rozbudził tylko nadzieje. Jeszcze nic nie było pewne.
Konferencja wersalska, komisje do ustalania przebiegu granic miały dopiero określić w jakich
granicach i kiedy będzie tu Polska. Wejście polskiego wojska było potwierdzeniem zakończenia
wielu lat niewoli. W Brusach był to dzień 2 lutego 1920 roku. Nie był to koniec zmagań o wolność.
Już odzyskaną trzeba było bronić i to nie jeden raz. 

W pamięci powinniśmy zachować więc i tych, którzy do niepodległości dążyli, którzy o nią
walczyli i którzy jej bronili, ponosząc z całą świadomością konsekwencje z daniną życia włącznie.

Ks. Feliks Bolt (1864 – 1940)
Urodził się jako syn rolnika w Barłożnie,

na Kociewiu. Uczeń Collegium Marianum w
Pelplinie i gimnazjum chełmińskiego. Był

aktywnym członkiem ruchu filomackiego.
Studiował teologię, m.in. w Monachium. Był
wikariuszem w parafii świeckiej, wielewskiej i

bruskiej. Później został proboszczem w
Srebrnikach. W każdej miejscowości brał czynny
udział w organizacji życia społeczno-
narodowego. 

W Brusach stał się jednym z inicjatorów
rozwoju polskiej spółdzielczości we współpracy
z okolicznym ziemiaństwem, m.in. z rodziną
Sikorskich z Wielkich Chełmów. To we
współpracy z nimi utworzył w 1898 roku spółkę
„Kupiec”, której został wiceprezesem. Celem
spółki była konkurencja w handlu z Niemcami i
Żydami, a jej filie powstały w Śliwicach, Wielu i
Zblewie. Sukces przedsięwzięcia inspirował do
założenia kolejnej działalności. W 1904 roku w
Brusach powstał „Bazar”- spółka z filiami w
Pelplinie, Skarszewach, Bytowie i Kartuzach. Ks.
Bolt, jako ekspert od polskich spółek
handlowych, nawiązał współpracę m.in. ze
znanym działaczem społecznym z Wielkopolski,
ks. Piotrem Wawrzyniakiem. W 1912 roku z
Stanisławem Sikorskim założył kolejną spółkę
„Ceres”, która zajęła się handlem i
przetwórstwem płodów rolnych, tym samym
wspierając rolnictwo na Zaborach. Ks. Bolt
zwany „ojcem kupiectwa na Pomorzu”, u schyłku
zaborów, przekształcił Brusy w bardzo ważny



• 2018 • Ziemia Zaborska • 68

ośrodek handlowo-usługowo-rzemieślniczy.
W 1913 roku zaproponowano jego

kandydaturę na posła parlamentu pruskiego,
gdzie reprezentował polskie interesy. W Polsce
niepodległej, w latach 1919-1922, był posłem
Sejmu Ustawodawczego, wspieranym przez
endecję. W latach 1922-1925 pełnił funkcję
senatora z ramienia Związku Ludowo-
Narodowego. W czasie okupacji niemieckiej
został aresztowany i osadzony w obozie
koncentracyjnym w Stutthofie, gdzie zmarł 7
kwietnia 1940 roku.

Ks. Jan Cy sew ski (1888 – 1925)
Uro dził się w Ma łych Cheł mach, w ro dzi -

nie rol ni ka Fran cisz ka i Łu cji z Po zor skich. Był
uczniem Col le gium Ma ria num w Pel pli nie, a na -
stęp nie gim na zjum choj nic kie go, gdzie na le żał
do or ga ni za cji fi lo mac kiej. W se mi na rium du -
chow nym w Pel pli nie zwią zał się z Ko łem Ka szu -
bo lo gów. 

Pra co wał ja ko wi ka riusz: w By sze wie, Pel -
pli nie, Człu cho wie, Tcze wie, Błę do wie i Pie niąż -
ko wie. Wszę dzie tam u schył ku za bo rów uczył
dzie ci re li gii po pol sku. W 1918 ro ku zo stał pro -
bosz czem w Swor ne ga ciach. Ja ko dzia łacz spo -
łecz no -kul tu ral ny wy bie ra ny był w la tach 1926 i

Ks. Au gu styn Wi ka -Czar now ski
(1809 – 1876)

Uro dził się w Ma łym Gli śnie w ro dzi nie
drob nosz la chec kiej ja ko syn Igna ce go i Ka ta rzy -
ny Scher barth, ewan ge licz ki. Ukoń czył szko łę
pa ra fial ną w Bru sach, a po tem kształ cił się w
gim na zjum choj nic kim. Po ukoń cze niu se mi na -
rium du chow ne go w Pel pli nie pra co wał ja ko wi -
ka riusz w Brod ni cy i Ko ście rzy nie. Był też
ak tyw nym dzia ła czem spo łecz nym, go spo dar -
czym i nie pod le gło ścio wym.

W 1846 ro ku zo stał pro bosz czem w Bru -
sach. Tu za jął się dzia ła nia mi bu dow la ny mi. Wy -
bu do wał no wą ple ba nię, or ga ni stów kę i
wi ka riat kę. Za ło żył no wy cmen tarz i po dłu gich
sta ra niach, w 1876 ro ku, roz po czął wzno sze nie
no we go ko ścio ła. Wy bu do wał tak że szpi tal dla

1935 do sej mi ku po wia to we go w Choj ni cach. Po
wy bu chu II woj ny świa to wej zo stał aresz to wa ny
już 26 paź dzier ni ka 1939 ro ku, wię zio ny w Stut -
tho fie, zmarł 18 kwiet nia 1940 ro ku w obo zie w
Ora nien bur gu.
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ubo gich, któ ry znaj do wał się w miej scu dzi siej -
sze go klasz to ru. Był rów nież fun da to rem pry -
wat nych sty pen diów dla zdol nej mło dzie ży
gim na zjal nej. W 1861 ro ku ce le bro wał na bo żeń -
stwo ża łob ne w in ten cji ro da ków, któ rzy po nie -
śli śmierć pod czas ma ni fe sta cji
pa trio tycz no -re li gij nej w War sza wie. Pod czas po -
wsta nia stycz nio we go w 1863 ro ku an ga żo wał
się na rzecz ru chu na ro do we go. Za li cza ny był
przez wła dze pru skie do czo ło wych agi ta to rów
po wstań czych w po wie cie choj nic kim. W 1873
ro ku współ za ło żył z Sta ni sła wem Si kor skim
Spół kę Po życz ko wą Bru sko -Le śnień ską.  Po cho -
wa ny zo stał na bru skim cmen ta rzu.

Au gu styn Wi ka -Czar now ski
(1861 – 1934)

Na uczy ciel, den ty sta, zna ny ho me opa ta,
syn Fry de ry ka i Ma rian ny z Ha mer skich, bra ta -
nek ks. Au gu sty na Wi ka -Czar now skie go. Za pry -
wat ną na ukę ję zy ka pol skie go zo stał
zdy mi sjo no wa ny przez wła dze pru skie. Wy daw -
ca „Prze wod ni ka zdro wia” i licz nych prac z dzie -
dzi ny hi gie ny i zie lar stwa. 

W Ber li nie był pre ze sem Sto wa rzy sze nia
„So kół”. Od 1923 ro ku miesz kał w Ko ro no wie.
Zo stał po cho wa ny na He lu. 

Ks. Mak sy mi lian Wi ka -Czar now ski
(1841 – 1899)

Dzia łacz spo łecz no -po li tycz ny i pa trio -
tycz ny, syn Fry de ry ka i Ma rian ny z Ha mer skich,
bra ta nek ks. Au gu sty na Wi ka -Czar now skie go.
Wi ka riusz w Pod gór kach i pro boszcz od 1884 ro -
ku w Kieł ba si nie ko ło Chełm ży.

Ks. Franciszek Filarski (1873 – 1931)
Dzia łacz spo łecz no -po li tycz ny i pa trio -

tycz ny, syn Fry de ry ka i Ma rian ny z Ha mer skich,
bra ta nek ks. Au gu sty na Wi ka -Czar now skie go.
Wi ka riusz w Pod gór kach i pro boszcz od 1884 ro -
ku w Kieł ba si nie ko ło Chełm ży.

Jó zef Gier szew ski (1900 – 1943)
Uro dził się w Prą dzo nie na Go chach. Był

na uczy cie lem, a ka rie rę za czy nał w woj sku.
Uczył tak że w Bru sach, gdzie w 1922 ro ku ukoń -
czył kurs se mi na ryj ny dla na uczy cie li. Na stęp nie
pra co wał w Ko wa le wie i Chełm ży. Brał udział ja -
ko ochot nik w woj nie pol sko -bol sze wic kiej.
Przed woj ną prze szedł prze szko le nie w zwal cza -
niu dy wer sji po za fron to wej i awan so wał na sto -
pień pod po rucz ni ka. 

Był ko men dan tem na czel nym Taj nej Or -
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ga ni za cji Woj sko wej „Gryf Po mor ski”. W wy ni ku
kon flik tu z pre ze sem Ra dy Na czel nej „Gry fa” Jó -
ze fem Damb kiem, w nie wy ja śnio nych oko licz -
no ściach, zo stał za bi ty ko ło Dy wa nu nie da le ko
Dzie mian przez współ to wa rzy szy.

Po cho wa no go na cmen ta rzu przy ko -
ściel nym w Bo rzysz ko wach.   [wię cej w ZZ nr 6/2013]

Teodor Kossak-Główczewski
(1861 – 1940)

Urodził się w Rolbiku jako syn ziemianina
Mateusza i Marianny z Peplinskich. Skończył
gimnazjum chojnickie. Zaangażował się w akcję
misji katolickich na ziemiach polskich, ale w
1884 roku, ze względu na zły stan zdrowia,
powrócił w strony rodzinne. Tu nadal aktywny,
był kolporterem wydawnictw religijnych i prasy

polskiej, aktywizował społeczność lokalną w
działalności parafialnej i charytatywnej. 

Po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę został pierwszym nauczycielem w szkole
w Orliku, gdzie pracował do 1923 roku. Na
podstawie zgromadzonych materiałów i
literatury pisał diariusze kaszubskich wsi i
kronikę rodu Kossak-Główczewskich. Został
sportretowany przez pisarkę Annę Łajming.
Zmarł w Kaszubie, pochowany został na
cmentarzu w Leśnie  

Maksymilian A. E. Goebel (1853 – 1941)
Członek Polskiego Towarzystwa

Gimnastycznego „Sokół”, zwany Drużkiem i
Pielgrzymem Zaborskim. Głosiciel idei wolnej
Polski w czasach zaborów, rychłego jej

zmartwychwstania. Był też uczestnikiem zaciągu
ochotniczego na front wojny polsko-
bolszewickiej.  

Ks. An to ni Gra du szew ski (1840 – 1892)
Uro dził się w Zło to wie ko ło No we go Mia -

sta Lu baw skie go. Uczył się w gim na zjum w Cheł -
mie, gdzie na le żał do ko ła fi lo ma tów. Ukoń czył
w 1872 ro ku Se mi na rium Du chow ne w Pel pli nie
i zo stał skie ro wa ny ja ko wi ka riusz do pa ra fii bru -
skiej. W 1872 ro ku przy czy nił się z pro bosz czem
ks. Au gu sty nem Wi ka -Czar now skim do utwo rze -
nia Spół ki Po życz ko wej Bru sko -Le śnień skiej, a
kie dy prze kształ co no ją w Bank Lu do wy, ob jął
obo wiąz ki pre ze sa Ra dy Nad zor czej. Po śmier ci
pro bosz cza w 1876 ro ku kon ty nu ował bu do wę
ko ścio ła ja ko ad mi ni stra tor pa ra fii. W okre sie kul -
tur kamp fu or ga ni zo wał ży cie spo łecz ne i na ro -
do we, za co był re pre sjo no wa ny.

Od szedł z Brus w 1883 ro ku wska zu jąc na
swo je miej sce w Ban ku Lu do wym Sta ni sła wa Si -
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kor skie go. Zmarł w Ostro wi tem ko ło Ja bło no wa
Po mor skie go. Był pier wo wzo rem jed nej z po sta -
ci opo wia da nia Ja na Kar now skie go.

Ks. Ber nard Grüning (1869 – 1956)
Uro dził się w Na wrze w po wie cie lu baw -

skim. Ukoń czył gim na zjum cheł miń skie i w 1895
ro ku Se mi na rium Du chow ne w Pel pli nie. Był wi -
ka riu szem w kil ku na stu pa ra fiach na Ku ja wach i
Po mo rzu m.in. w Le śnie w la tach 1904-1905. 
Od 1921 ro ku był pro bosz czem pa ra fii w Bru -

Teo do ra Gul gow ska (1860 – 1951)
Uro dzi ła się w Wiel kich Cheł mach, w ro -

dzi nie nie miec kie go na uczy cie la An drze ja Fe th -
ke go. Uczy ła się ma lar stwa w Ber li nie. Od
mło do ści in te re so wa ła się kul tu rą i folk lo rem. Z
jej ini cja ty wy jej brat, pro boszcz pa ra fii wie lew -
skiej, wy bu do wał no wy ko ściół. W 1899 ro ku wy -
szła za mąż za Izy do ra Gul gow skie go,
na uczy cie la z Wdzydz Ki szew skich. 

Pro mo wa ła roz wój rę ko dzie ła lu do we go na Ka -
szu bach. W 1906 ro ku za ini cjo wa ła pra ce nad
od no wą ha ftu ka szub skie go, któ ry pro pa go wa -
ła na ca łym te re nie Ka szub. W 1925 ro ku prze ję -
ła po mę żu kie row nic two nad Mu zeum
Ka szub skim we Wdzy dzach. 

Ks. Jan Hamerski (1880 – 1939)
Urodził się w Brusach jako syn

nauczyciela i organisty Wincentego i Barbary z
Cysewskich. Kształcił się w Collegium Marianum
w Pelplinie, a następnie w gimnazjum
chojnickim, gdzie należał do koła filomackiego i
brał udział w nauczaniu literatury i historii

polskiej. Ukończył seminarium duchowne w
Pelplinie w 1906 roku. Jako wikary w Człuchowie
wspierał polskich kandydatów do sejmu
pruskiego. 

sach. Za ku pił no we dzwo ny, wy bu do wał kost ni -
cę. Przy czy nił się tak że do spro wa dze nia w 1921
ro ku sióstr zmar twych wsta nek, któ re pod ję ły
opie kę nad cho ry mi i bied ny mi z pa ra fii bru skiej,
a tak że zor ga ni zo wa ły dla dziew cząt Szko łę Go -
spo dar stwa Do mo we go. Pa tro no wał To wa rzy -
stwu Śpie wu „Lut nia”, któ re od no si ło licz ne
suk ce sy w kon kur sach okrę go wych i sym pa ty -
zo wał z To wa rzy stwem Gim na stycz nym „So kół”.
Z ra mie nia Stron nic twa Na ro do we go wy stę po -
wał w sej mi ku po wia to wym w Choj ni cach. 

Aresz to wa ny przez Niem ców w 1939 ro -
ku, był wię zio ny w Choj ni cach i Za mar tem, a po -
tem wy sie dlo ny do die ce zji gdań skiej. Po woj nie
po wró cił do pa ra fii bru skiej. Po cho wa ny zo stał
na miej sco wym cmen ta rzu.
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W 1916 roku został proboszczem parafii Wtelno
koło Bydgoszczy, gdzie prowadził działalność
narodową, m.in. stanął na czele Polskiej Rady
Ludowej zaraz po zakończeniu wojny. Był
kapelanem w powstaniu wielkopolskim, mimo
protestów władz pruskich i biskupa
chełmińskiego, kupował broń i żywność dla
powstańczych oddziałów. 

Po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę, aktywnie włączył się w działalność
polityczną i społeczną, m.in. w bydgoskim
sejmiku powiatowym. Został dziekanem
fordońskim. Aresztowany przez Niemców już we
wrześniu 1939 roku, na krótko zwolniony, został
zamordowany w Tryszczynie 6 października. W
1994 roku rozpoczął się jego proces
beatyfikacyjny.

Jan Kar now ski (1886 – 1939)
Uro dził się w Czar no wie ko ło Brus, w ro -

dzi nie go spo da rza Ja na i An ny z Wnuk -Li piń -
skich. Uczył się w Col le gium Ma ria num w
Pel pli nie, gdzie był pre ze sem To wa rzy stwa To -
ma sza Za na, or ga ni za cji fi lo mac kiej. W 1907 ro -
ku roz po czął na ukę w se mi na rium du chow nym 
w Pel pli nie, od 1910 ro ku kon ty nu ował stu dia

teo lo gicz ne we Fry bur gu Bry zgo wij skim, a w
1911 ro ku we Wro cła wiu. W okre sie I woj ny świa -
to wej wal czył w ar mii pru skiej na fron cie
wschod nim, a po za koń cze niu dzia łań wo jen -
nych wziął udział, już po stro nie pol skiej, w po -
wsta niu wiel ko pol skim. Po wy stą pie niu z woj ska
pra co wał w Wy dzia le Bez pie czeń stwa Urzę du
Wo je wódz twa Po mor skie go w To ru niu. Na stęp -
nie prze szedł do pra cy w są dow nic twie w To ru -
niu, Czer sku i w koń cu w la tach 1927-1937 w
Są dzie Okrę go wym w Choj ni cach. 

Ak tyw ny dzia łacz spo łecz ny, pi sarz, po -
eta. Pu bli ko wał ar ty ku ły po pu lar no nau ko we w
pi smach re gio nal nych „Za bo rach” i „Gry fie”. Ja ko
czo ło wa po stać ru chu mło do ka szub skie go,
współ pra co wał z Alek san drem Maj kow skim i
stał się rzecz ni kiem przy łą cze nia Po mo rza do
Pol ski. 

W mło do ści czło nek Związ ku Fi lo ma tów
Po mor skich, a tak że Pol skie go To wa rzy stwa Kra -
jo znaw cze go, To wa rzy stwa Mi ło śni ków Choj nic.
Zmarł w Krost ko wie ko ło Wy rzy ska. Po woj nie
zo stał po cho wa ny w Bru sach.

[wię cej w ZZ nr 2/2009, 9/2016]

Ks. Konstanty Kreft (1867 – 1940)
Urodził się w Lubni. Był filomatą

pomorskim, działaczem społeczno-narodowym.
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Inicjator budowy kościoła Stella Maris w
Sopocie, a także kościoła w Piecach koło Zblewa
i kościoła pw. Bożego Ciała w Tucholi. Zmarł w
obozie koncentracyjnym w Stutthofie.

[więcej ZZ nr 10/2017] 

Ks. Au gu styn Kręc ki (1832 – 1919)
Uro dził się w Czycz ko wach, w ro dzi nie

go spo da rza An drze ja i Te kli Kie dro wicz. Uczył się
w gim na zjum choj nic kim, a po tem w se mi na -
rium du chow nym w Pel pli nie, któ re ukoń czył w
1861 ro ku. Był dzia ła czem spo łecz no -na ro do -
wym oraz bu dow ni czym ko ścio ła m.in. w Osie -
ku. 

Od 1884 ro ku był pro bosz czem w Sta rej
Ki sze wie, gdzie bu do wał ko ściół i wspie rał ży cie
spo łecz ne. Wspo ma gał bu do wę Kal wa rii Wie -
lew skiej. Był współ pra cow ni kiem spół ki „Ku piec”
i udzia łow cem spół ki „Ba zar” w Bru sach. Zmarł w
Sta rej Ki sze wie.

Ks. Ana sta zy Kręc ki (1888 – 1939)
Uro dził się w Czycz ko wach, w ro dzi nie

Ste fa na i Ksa we ry z do mu Ja ni kow skiej. Kształ cił
się w pel pliń skim Col le gium Ma ria num, a od
1907 ro ku w gim na zjum choj nic kim. Tam wstą -

pił do To wa rzy stwa To ma sza Za na. Ukoń czył Se -
mi na rium Du chow ne w Pel pli nie. Od 1927 ro ku
był pro bosz czem w Strzel nie ko ło Puc ka.

Oka zał się do brym or ga ni za to rem ży cia
spo łecz ne go, go spo dar cze go i kul tu ral ne go. W
wy bu do wa nym do mu pa ra fial nym or ga ni zo wał
dla oko licz nej mło dzie ży kur sy go to wa nia, szy -
cia i ha ftu ka szub skie go. Zo stał za mor do wa ny
przez hi tle row ców w Pia śni cy. Po II woj nie świa -
to wej dom pa ra fial ny prze kształ co ny zo stał w
Wiej ski Dom Kul tu ry, na zwa ny je go imie niem.

[więcej str. 26]

Anna Łajming (1904 – 2003)
Uro dzi ła się w Wiel kich Cheł mach, w ro -

dzi nie nie miec kie go na uczy cie la An drze ja Fe th -
ke go. Uczy ła się ma lar stwa w Ber li nie. Od
mło do ści in te re so wa ła się kul tu rą i folk lo rem. Z
jej ini cja ty wy jej brat, pro boszcz pa ra fii wie lew -
skiej, wy bu do wał no wy ko ściół. W 1899 ro ku wy -
szła za mąż za Izy do ra Gul gow skie go,
na uczy cie la z Wdzydz Ki szew skich. 
Pro mo wa ła roz wój rę ko dzie ła lu do we go na Ka -
szu bach. W 1906 ro ku za ini cjo wa ła pra ce nad

od no wą ha ftu ka szub skie go, któ ry pro pa go wa -
ła na ca łym te re nie Ka szub. W 1925 ro ku prze ję -
ła po mę żu kie row nic two nad Mu zeum
Ka szub skim we Wdzy dzach. 

[więcej na str. 16 oraz ZZ nr 1/2008, 7/2014]
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Ks. Ludwik Machalewski (1841 – 1920)
Urodził się w Czyczkowach. Był

działaczem społecznym, oświatowym i
nieodległościowym. Jako długoletni proboszcz
Luzina założył w 1892 roku Kółko Rolnicze,
rozwinął w Luzinie ruch teatralny i śpiewaczy, za
co uznany został przez Niemców jako agitator
polskości. Pochowany został w Luzinie.

Antoni Miszewski (1884-1910)
Po cho dził z Lub ni. Czło nek aka de mic kie -

go sto wa rzy sze nia Po mo rzan za ło żo ne go w
1902 ro ku przez Alek san dra Maj kow skie go. Stu -

dent me dy cy ny we Wro cła wiu. Czło nek Ko ła Ka -
szu bo lo gów, bli ski współ pra cow nik Ja na
Kar now skie go. Zmarł przed ukoń cze niem stu -
diów.

Ks. Mak sy mi lian Na pią tek
(1881 – 1933)

Uro dził się w Bru sach, w ro dzi nie rol ni -
czej Ja na i Ma rian ny Leh mann. Uczył się w Col -
le gium Ma ria num w Pel pli nie i gim na zjum w

Ks. Le on Mi szew ski (1887 – 1930)
Uro dził się w Bru sach. Był fi lo ma tą po -

mor skim, dzia ła czem spo łecz no -po li tycz nym w
Wol nym Mie ście Gdań sku. Od 1927 ro ku wi ce -
pre zes, a od 1928 ro ku do śmier ci pre zes Za rzą -
du Gmi ny Pol skiej w Gdań sku. Wal czył o
po pra wę po ło że nia lud no ści pol skiej w mie ście. 

Je go po grzeb prze kształ cił się w wiel ką ma ni fe -
sta cję pa trio tycz ną. Po cho wa ny zo stał w Oru nii.
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Ber li nie. W 1899 ro ku wstą pił do za ko nu re -
demp to ry stów w Tu cho wie, gdzie uzy skał świę -
ce nia ka płań skie w 1907 ro ku. Był zna nym
mi sjo na rzem i re ko lek cjo ni stą w Ga li cji.

W okre sie I woj ny świa to wej pro wa dził
mi sje na Po mo rzu, m.in. w Bru sach, Ugosz czy,
Nie za by sze wie, Czer sku i Śli wi cach. Po woj nie
ak tyw ny dzia łacz spo łecz no -na ro do wy w Wiel -
ko pol sce i pro boszcz w Mar go ni nie, na po gra ni -
czu wiel ko pol sko -po mor skim.

Stefan Przewoski (1867 – 1920)
Urodził się w Czarnowie jako syn rolnika

Józefa i Amalii Bonin. Ukończył szkołę handlową.
Po śmierci ojca w 1888 roku, powrócił na
gospodarstwo, ale po kilku latach sprzedał je i
zajął się działalnością bankową, handlową i
społeczną. Został kontrolerem w Banku
Ludowym w Brusach, podskarbim w spółce
„Kupiec”. W 1912 roku został jednym ze
współzałożycieli „Gazety Chojnickiej”. Należał do
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Kółka
Śpiewaczego. 

Po I wojnie światowej angażował się
społecznie w działania na rzecz przyłączenia
Pomorza do państwa polskiego. Pochowany
został na cmentarzu w Brusach.

[więcej ZZ nr 10/2017]

Ka zi mierz Si kor ski (1860 – 1912)
Uro dził się w Wiel kich Cheł mach, w zie -

miań skiej ro dzi nie Ste fa na i Ma rii z De kow skich.
Uczył się w gim na zjum choj nic kim. W 1887 ro ku
odzie dzi czył ma ją tek w Ma łych Cheł mach – An -
to nin. Stał się ak tyw nym dzia ła czem spo łecz no -
-go spo dar czym, udzia łow cem spół ek „Ku piec” i

Ba zar” oraz człon kiem Ban ku Lu do we go w Bru -
sach i Czer sku. W 1912 ro ku był jed nym z za ło -
ży cie li „Ga ze ty Choj nic kiej”. Nie za ło żył ro dzi ny. 
Zmarł w Choj ni cach i tam zo stał po cho wa ny.
Swój ma ją tek prze zna czył na fun dusz To wa rzy -
stwa Po mo cy Na uko wej dla Mło dzie ży Pol skiej
Prus Za chod nich w Chełm nie.

Sta ni sław Si kor ski (1855 – 1929) 
An na Si kor ska (1859 – 1944)
Uro dził się w Wiel kich Cheł mach w zie -

miań skiej ro dzi nie Ste fa na i Ma rii z De kow skich.
Kształ cił się w gim na zjum choj nic kim. W Ber li nie
uzy skał ty tuł in ży nie ra bu dow nic twa mo stów. W
1883 ro ku prze jął ma ją tek w Wiel kich Cheł mach.



• 2018 • Ziemia Zaborska • 76

Zo stał po słem do sej mu pru skie go, dzia ła czem
na ro do wym i spół dziel czym, wspie rał wy da wa -
nie „Piel grzy ma”. 

Zo stał pierw szym sta ro stą choj nic kim w
od ro dzo nej Pol sce. Je go se kre tar ką by ła przy szła
pi sar ka An na Łaj ming. Si kor ski w swo im dwo rze
go ścił m.in. Ro ma na Dmow skie go, prof. Ka zi mie -
rza Nit scha, kom po zy to ra Fe lik sa No wo wiej skie -
go, gen. Jó ze fa Hal le ra. Po cho wa ny zo stał w
ro dzin nym gro bow cu na cmen ta rzu przy ko ściel -
nym w Bru sach. Szko ła Pod sta wo wa w Wiel kich
Cheł mach otrzy ma ła je go imię w 1999 ro ku.

An na Si kor ska z do mu Ko schen bahr -Ły -
skow ska uro dzi ła się w Mi le sze wach ko ło Brod -
ni cy. By ła jed ną z za ło ży cie lek To wa rzy stwa

Zie mia nek Po mor skich w Choj ni cach, któ re dzia -
ła ło w Bru sach. Ce lem był roz wój ko bie ty ka -
szub skiej pod wzglę dem kul tu ral nym i
go spo dar czym, a przez to wzmac nia nie jej du -
cha na ro do we go. Wspie ra ła two rze nie ochro -
nek, kur sów go to wa nia i szy cia, na uki ję zy ka
pol skie go i po mo cy dla żoł nie rzy.

Mi chał Szu ca (1886 – 1940)
Uro dził się w Bru sach. Syn Mi cha ła i Ro -

za lii z Tusz kie wi czów. Uczeń Col le gium Ma ria -

num w Pel pli nie (od 1896 r.), uczeń Gim na zjum
Mę skie go w Choj ni cach i w Na kle (w la tach

1904-1906), czło nek taj nej or ga ni za cji fi lo mac -
kiej, sty pen dy sta To wa rzy stwa Po mo cy Na uko -
wej w Chełm nie, alumn Se mi na rium
Du chow ne go w Pel pli nie (w la tach 1906-1908),
stu dent teo lo gii, fi lo lo gii, eko no mii (dok to rat)
we Wro cła wiu, Ber li nie, Kra ko wie (w la tach 1908-
1920), czło nek Sto wa rzy sze nia Aka de mic kie go
Po la ków i gro na stu den tów z Ka szub i Po mo rza,
pod czas stu diów we Fry bur gu Ba deń skim. 

Pro mo tor ka szub skie go cza so pi sma
"Gryf", au tor ar ty ku łów opu bli ko wa nych na ła -
mach pi sma "Prąd", w 1912 ro ku czło nek kon gre -
su za ło ży ciel skie go To wa rzy stwa
Mło do ka szu bów w Gdań sku, w 1920 ro ku
uczest nik zjaz du Mło do ka szu bów w Ko ście rzy -
nie. Eko no mi sta, dy rek tor gdań skiej fi lii Ban ku
Dys kon to we go z Byd gosz czy, rad ca fi nan so wy
Ra dy Por tu i Dróg Wod nych, na uczy ciel księ go -
wo ści w Pol skich Szko łach Han dlo wych Ma cie -
rzy Szkol nej w Gdań sku, czło nek Gmi ny Pol skiej
Związ ku Po la ków w Gdań sku, przed sta wi ciel Ra -
dy Nad zor czej Za rzą du Spół dziel ni Kre dy to wej,
ak tyw ny dzia łacz Ma cie rzy Szkol nej w Gdań sku,
spor to wiec w Klu bie Wio ślar skim „Ge da nia”.
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Jan Wró blew ski (1863 – 1922)
Syn Jó ze fa. Dzia łacz spo łecz ny i go spo dar czy.
Wła ści ciel ce giel ni w Lub ni, tar ta ku w Bru sach,
pie kar ni i mle czar ni.  W 1902 ro ku wy bu do wał
no wo cze sny młyn pa ro wy więk szy od te go w
Choj ni cach, z ele wa to rem i bocz ni cą ko le jo wą.
Czło nek ra dy nad zor czej Ban ku Lu do we go i
„Kup ca” W 1912 ro ku w po ro zu mie niu z ks. Bol -
tem sprze dał więk szość in te re su spół ce „Ce res”,
spe cjal nie za ło żo nej, aby ten ma ją tek nie zo stał
prze ję ty przez wro gi ka pi tał.

Ks. Jó zef Wy siń ski (1876 – 1936)
Uro dził się w Bru sach. Był dzia ła czem nie -

pod le gło ścio wym i po li ty kiem zwią za nym ze
Stron nic twem Na ro do wym. Wie lo let ni pro -
boszcz w To ru niu. To dzię ki nie mu ko ściół św. Ja -
na Chrzci cie la i św. Ja na Ewan ge li sty otrzy mał
ty tuł ba zy li ki mniej szej. Po cho wa ny w pod zie -
miach ba zy li ki.

Zbigniew Gierszewski

Ludzie wolontariatu
Mły nek po wstał, gdy Mi chał We ltrow ski wy ku pił resz tów kę po Teo fi lu Jan kow skim, wła ści -

cie lu ma jąt ku Bro da. Był tam staw o po wierzch ni ok. 2 ha przez któ ry pły nę ła Pa rze ni ca. Wy bu do -
wał tam młyn jed no kon dy gna cyj ny we dług sta rej tech no lo gii. W la tach 1935-38 Mi chał z sy nem
Do mi ni kiem prze bu do wa li młyn. Do mi nik We ltrow ski wy uczył się za wo du mły na rza, zdo był ty tuł
mi strzow ski, a po tem kon ty nu ował roz wój przed się wzię cia. W cza sie oku pa cji Do mi nik dzia łał w ru -
chu opo ru ra zem z ks. Wry czą, zo stał osa dzo ny w Stu tho fie, a po tem w Po tu li cach. Prze żył te ka tor -
gę i po wró cił do do mu wy czer pa ny fi zycz nie i psy chicz nie. Po sta no wił jed nak uru cho mić swój młyn
i kon ty nu ować prze miał zbo ża dla oko licz nych miesz kań ców.

Z ko lei syn Le onard kształ cił się na księ dza po cząt ko wo w Wil nie, po tem w cza sie oku pa cji
w kon spi ra cji. Po woj nie na sku tek cho ro by zmarł jesz cze ja ko kle ryk. Po cho wa ny zo stał na cmen -
ta rzu w Wie lu. 
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Ro dzi na Łu cji i Paw ła Mi szew skich to ro dzi na z dłu gi mi tra dy cja mi. Do cho wa li się 10 sy nów:
Jan, Win cen ty, Sta ni sław, Piotr, Wik tor, Fran ci szek, Jó zef, Mi chał, Bro ni sław, Bo le sław oraz 6 có rek:
Fran cisz ka, Ana sta zja, An to ni na, Ro za lia, Jó ze fa, Le oka dia. Żyli w trud nych wa run kach z po wo du
wie lo dziet no ści, ale wy róż nia li się pra co wi to ścią.

Dwóch sy nów wy je cha ło do pra cy do Fran cji. Tam pra co wa li w ko pal niach wę gla. Je den zgi -
nął na fron cie I woj ny świa to wej. 

Syn Fran ci szek po zo stał na go spo dar stwie i po legł w cza sie II woj ny świa to wej w oko li cach
Gdań ska. Je go ro dzi na skła da ła się z 4 sy nów i 4 có rek. Naj star szy syn Sta ni sław zo stał na go spo -
dar ce. Dru gi syn wy uczył się cie siel stwa i pra co wał w róż nych przed się bior stwach bu dow la nych na
te re nie po wia tu człu chow skie go. Z  żo ną Ja dwi gą mie li sy na i cór kę. Obo je zdo by li wyż sze wy kształ -
ce nie. Cór ka Fe li cja zmar ła ma jąc 17 lat, kształ ci ła się na na uczy ciel kę. Ko lej na cór ka Fe li cja ukoń -
czy ła li ceum pe da go gicz ne w By to wie. Póź niej zdo by ła wyż sze wy kształ ce nie. Jej dwo je dzie ci
Gra ży na i Ja nusz tak że zo sta li na uczy cie la mi. Trze ci syn Le on skoń czył li ceum pe da go gicz ne w By -
to wie, a po tem wyż sze stu dia pe da go gicz ne uzy sku jąc ty tuł ma gi stra hi sto rii. Był dy rek to rem szko -
ły w Bu ko wie ko ło Człu cho wa. Tak że je go dwój ka dzie ci po szła w śla dy oj ca i zo sta li na uczy cie la mi.
Czwar ty syn Bru non ukoń czył tech ni kum bu dow la ne w Byd gosz czy. Pra co wał ja ko kie row nik bu -
do wy. Po mał żeń stwie osie dlił się w Sta ro gar dzie Gdań skim, gdzie za ło żył fir mę bu dow la ną, któ ra
świad czy ła usłu gi dla miesz kań ców, mia sta i ko ścio ła, m.in. współ pra co wał z ks. Bp Szla gą. Je go syn
Ta de usz jest księ dzem w Za ko nie Pa lo ty nów, rek to rem do mu mi syj ne go w Chełm nie, ukoń czył stu -
dia na uni wer sy te cie gre go riań skim w Rzy mie, ma ty tuł dok to ra na uk teo lo gicz nych. Dru gi syn po -
sia da tak że wy kształ ce nie wyż sze i pra cu je w bran ży prze my sło wej. Po zo sta łe cór ki tak że po szły w
śla dy ro dzi ców i zo sta ły na uczy ciel ka mi. Ostat nia cór ka An na ma tak że dwój kę dzie ci, któ re po sia -
da ją wy kształ ce nie pe da go gicz ne i są na uczy cie la mi. Naj młod szy w ro dzi nie Sta ni sław z żo ną Wan -
dą ma ją trój kę dzie ci: Ka ta rzy nę, Pio tra i Mag da le nę. Piotr ob jął go spo dar stwo po oj cu, spe cja li zu je
się w pro duk cji mle ka. Zo sta li mię dzy in ny mi wy bra ni go spo da rza mi do ży nek pa ra fial nych i so łec -
kich. 

Ro dzi na Fran cisz ki i Ja ku ba Szcze pań skich z Hu ty. To ko lej na ro dzi na wie lo dziet na, a ich dzie -
ci to Jó zef, Le oka dia, Jó ze fa, Le on, Sta ni sła wa, He le na, Bo le sław, Sta ni sław, Mi ko łaj, Ma ria, Jan i Ce -
cy lia. Ży li w okre sie mię dzy wo jen nym, któ ry cha rak te ry zo wał się du żym bez ro bo ciem co skła nia ło
do emi gra cji np. do Ame ry ki. Jed nak Szcze pań scy mie li du że go spo dar stwo, gdzie by ło po trze ba
wie le rąk do pra cy. Część ro dzeń stwa wy jeż dża ła do pra cy w ma jąt kach ziem skich. Cór ka Jó ze fa wy -
szła za ro bot ni ka, osie dli li się na wy brze żu i mie li trzech sy nów: Le ona, Ja ku ba i Fran cisz ka. Le on
wy uczył się za wo du ślu sa rza i pra co wał w stocz ni w Gdy ni. Zo stał kon tro le rem ja ko ści o wy so kich
kwa li fi ka cjach, uho no ro wa ny zo stał Zło tym Krzy żem Za słu gi kie dy prze szedł na eme ry tu rę. Cór ka
Sta ni sła wa po ślu bi ła Alek san dra Ry du chow skie go, wy cho wa li dwie cór ki, któ re zo sta ły na uczy ciel -
ka mi w Kwidzynie, uczą cy mi ma te ma ty ki i hi sto rii. Naj star szy syn Jó zef oże nił się w 1936 ro ku z He -
le ną Cza piew ską osie dli na go spo dar stwie uro dzi ło im się 5 có rek i je den syn. 

He le na Szcze pań ska mia ła trzech sy nów: Bo le sła wa, Ze no na i Zbi gnie wa. Bo le sław zo stał
ślu sa rzem i pra co wał w El blą gu. Ze non jest le ka rzem, któ ry skoń czył Aka de mie Me dycz ną w Gdań -
sku i pra cu je w Bru sach. Zbi gniew z za wo du ślu sarz pra cu je w spół dziel ni miesz ka nio wej w Czer -
sku. 

Trze ci syn Ja kub zo stał na stęp cą oj ca na go spo dar stwie i miał pię cio ro dzie ci. Jed na cór ka
miesz ka ko ło Ko ście rzy ny. Syn Ka zi mierz zdo był wy kształ ce nie za wo do we rol ni cze i pra co wał na
go spo dar stwie. Syn Zbi gniew ukoń czył szko łę śred nią w Czersk a po tem Aka de mię Rol ni czo -Tech -
nicz ną w Byd gosz czy i jest dok to rem na uk rol ni czych, obec nie jest wój tem gmi ny Choj ni ce -naj -
więk szej w wo je wódz twie po mor skim. Trze ci syn Cze sław z za wo du ślu sarz pra co wał w PKP Choj ni ce
a obec nie w gdań skiej stocz ni re mon to wej. Czwar ty syn Mie czy sław z wy kształ ce nia ma larz, obec -
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nie jest kie row cą pra cu ją cym w Geo fi zy ce w po szu ki wa niu ro py naf to wej.
Siód my czło nek ro dzi ny to Sta ni sław, któ ry ukoń czył stu dium na uczy ciel skie i pra co wał w

szko łach w Hu cie, Mosz cze ni cy i Łę gu. Już w cza sie oku pa cji pra co wał w ma jąt ku w Jar ce wie i Czar -
to ło miu. Miał czwór kę dzie ci, z któ rych dwo je po sia da wy kształ ce nie wyż sze, pe da go gicz ne. 

Ósmy czło nek ro dzi ny Mi ko łaj zmarł w la tach 80. W mło dych la tach wstą pił do klasz to ru w
Nie po ka la no wie, ale szyb ko opu ścił za kon i pra co wał na ro li wraz z ro dzi ną. Na stęp nie udał się na
Żu ła wy gdzie pra co wał w wie lu za wo dach. Tam skoń czył szko łę śred nią i był jed no cze śnie na uczy -
cie lem, księ go wym i kie row ni kiem świe tli cy, a po tem pra co wał w szpi ta lu w El blą gu ja ko sa ni ta -
riusz. Je go mał żeń stwo by ło bez dziet ne. Zmarł w wie ku 65 lat. 

Dzie wią ty czło nek ro dzi ny Ma ria ukoń czy ła szko łę śred nią. Jej mąż An to ni Cza piew ski był
na uczy cie lem wi kli niar stwa, po sia da li tro je dzie ci wy kształ co nych w kie run ku pe da go gicz nym. 

Ostat ni syn Jan był ro bot ni kiem bu dow la nym, pra co wał w przed się bior stwie me lio ra cyj -
nym. Zgi nął tra gicz nie w cza sie pra cy. Miał dwie cór ki, któ re pra cu ją w han dlu. 

Naj młod sza cór ka Ce cy lia po za ło że niu ro dzi ny pra co wa ła z mę żem na go spo dar stwie. 

Zbi gniew Gier szew ski

Lu dzie wo lon ta ria tu
Ga la Wo lon ta ria tu to co rocz ne świę to, a jed no cze śnie pod su mo wa nie dzia łal no ści or ga ni za cji i

lu dzi, któ rzy wpi sa li w swój sys tem war to ści na czo ło wym miej scu po ma ga nie in nym. Wo lon ta riusz
(fr. vo lon tiers – chęt nie) nie tyl -
ko po ma ga in nym, ale ro bi to
chęt nie.

Od lat głów nym ko or dy -
na to rem dzia łań wo lon ta riac -
kich w gmi nie Bru sy jest pa ni
Ewa Ko sie dow ska, jed no cze -
śnie pre zes Re gio nal ne go
Cen trum Wo lon ta ria tu w Słup -
sku. W te go rocz nej ga li or ga -
ni za cyj nie wspar li ja pan
Krzysz tof Gra dow ski z Cen -
trum Kul tu ry i Bi blio te ki w Bru -
sach oraz Urząd Miej ski w
Bru sach re pre zen to wa ny
przez wi ce bur mi strza Krzysz -
to fa Gier szew skie go. Ra dę
po wia tu choj nic kie go re pre -
zen to wał To masz Orzłow ski.

SP W. Chełmy
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Na gro dzo ne zo sta ły klu by wo lon ta riu sza – or ga ni za cje po za rzą do we, któ re wy ka za ły się ak tyw -
no ścią na rzecz śro do wi ska lo kal ne go. Funk cjo nu ją one w pra wie wszyst kich szko łach gmi ny Bru -
sy. Klu by oprócz re ali za cji wła sne go pro gra mu wspie ra ją in ne or ga ni za cje i przed się wzię cia, jak np.
Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej Po mo cy, Amne sty In ter na cio nal, schro ni ska dla zwie rząt, or ga ni za cje
i in sty tu cje zaj mu ją ce się oso ba mi nie peł no spraw ny mi.
W tym ro ku wy róż nio ne zo sta ły klu by mło dzie żo we:

- Klub Wo lon ta riu sza przy Szko le Pod sta wo wej im. Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w Le śnie,
- Szkol ne Ko ło Ca ri tas przy Szko le Pod sta wo wej w Za le siu,
- Klub Wo lon ta riu sza przy Szko le Pod sta wo wej im. Ks. Kan. Bo le sła wa Śle dzia w Ko so bu dach,
- Szkol ny Klub Wo lon ta ria tu przy Szko le Pod sta wo wej  nr 2 w Bru sach,
- Klub Wo lon ta riu sza przy Sto wa rzy sze niu na Rzecz Osób Nie peł no spraw nych „Ty i Ja”,
- Ko ło Wo lon ta ria tu przy Ka szub skim Li ceum Ogól no kształ cą cym w Bru sach,
- Klub Wo lon ta riu sza przy Szko le Pod sta wo wej im. Ja na Paw ła II w Bru sach.

Po ma ga nie nie jest do me ną tyl ko lu dzi mło dych. Ak ty wi zu ją się tak że w śro do wi sku oso by
star sze. W 2018 ro ku oka zją ku te mu był pro jekt „Ra zem mo że my wię cej”, do fi nan so wa ny ze środ -
ków Mi ni ster stwa Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w ra mach Pro gram ASOS 2014-2020 (Rzą do -
wy Pro gram na rzecz Ak tyw no ści Spo łecz nej Osób Star szych). Re gio nal ne Cen trum Wo lon ta ria tu w
Słup sku Od dział Le śno ogło si ło kon kurs ofert na re ali za cję ini cja tyw lo kal nych pn. „Or ga ni zo wa nie
i ani mo wa nie dzia łań na rzecz śro do wi ska lo kal ne go z gmi ny Bru sy przez gru py se nio rów 60+” zgod -
nie z za sa dą, że uczyć trze ba się ca łe ży cie, twór czym moż na być w każ dym wie ku, a współ pra ca
naj le piej wy zwa la ak tyw ność.

SP Leśno



• 2018 • Ziemia Zaborska • 81

SP Zalesie

SP nr 2 Brusy
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Stowarzyszenie Ja i Ty

Kaszubskie LO Brusy
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SP JPII Brusy

SP Czapiewice
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Zbi gniew Gier szew ski

Jubileuszowy konkurs botaniczny
o Złote Kocanki Piaskowe
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XV konkurs botaniczny o Złote Kocanki Piaskowe odbył się w Kaszubskim LO w Brusach w dniu
11 kwietnia 2018 roku. Organizowany przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Kaszubskie Liceum
Ogólnokształcące i Zaborski Park Krajobrazowy zgromadził 22 uczniów z 8 szkół podstawowych i
ponadpodstawowych z Brus, Chojnic, Tucholi i Wiela. Konkurs polegał na rozpoznawaniu gatunków
roślin na podstawie zdjęć z listy 250 gatunków dostępnych na stronie www.ztn.com.pl. Dodatkowy
zadanie polegające na przyporządkowaniu gatunków roślin do odpowiednich rodzin pozwalało
sprawdzić wiedzę z zakresu systematyki. Test i prezentację przygotował autor zdjęć Zbigniew
Gierszewski, nauczyciel przyrody w KLO.

Zwyciężył Mateusz Muzolf z Technikum Leśnego w Tucholi, który zdobył 71,5 pkt. na 90
możliwych, drugie miejsce zajęła Zuzanna Miętka ze Szkoły Podstawowej we Wielu, a trzecie Natasza
Gierszewska Z Kaszubskiego LO w Brusach. Kolejne miejsca zajęli Julia Połczyńska z II LO w
Chojnicach, Kacper Sosnowski z TL w Tucholi i Maja Hejnicka z SZP nr 7 w Chojnicach.

W pracach jury i organizacji konkursu pomagali Agnieszka Żywicka z ZTN, Justyna Rymon
Lipińska z Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Anna Szulta z Parku Narodowego „Bory Tucholskie”,
Mirosław Łangowski z Nadleśnictwa Czersk i Piotr Chybowski z Nadleśnictwa Rytel.

Sponsorami nagród byli: Park Narodowy”Bory Tucholskie”, Zaborski Park Krajobrazowy,
Wdzydzki Park Krajobrazowy, Nadleśnictwa Czersk, Rytel i Przymuszewo oraz Zaborskie
Towarzystwo Naukowe. Nagród, głównie książek o tematyce przyrodniczej, wystarczyło dla
wszystkich uczestników.

Kon kurs or ni to lo gicz ny o Ku li ka Wiel kie go

W XIII kon kur sie or ni to -
lo gicz nym o Ku li ka Wiel kie -
go, któ ry od był się w
Ka szub skim LO w Bru sach
12 grud nia 2018 ro ku wzię li
udział ucznio wie z 6 szkół
pod sta wo wych i po nad gim -
na zjal nych z Brus, Choj nic,
Li pu sza, Czer ska i Tu cho li.
Mie li do roz wią za nia test,
roz po zna wa nie ga tun ków
na zdję ciach i gło sów pta -
ków.

Te sty i pre zen ta cje przy -
go to wał Zbi gniew Gier -
szew ski (na uczy ciel w
Ka szub skim LO, pre zes Za bor skie go To wa rzy stwa Na uko we go).
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Pierwsze miejsce zajął Ma te usz Mu zolf z Tech ni kum Le śne go w Tu cho li, dru gie Ja ro sław
Pie chow ski z Ze spo łu Szkół w Choj ni cach, a trze cie Hu bert Fry ca z LO w Czer sku. 

Ko lej ne miej sca zdo by li Ad rian Klo skow ski i Da wid Ko za nec ki z Tech ni kum Le śne go w Tu cho li
oraz Pa try cja Knit ter z KLO w Bru sach. 

Pra ce uczest ni ków oce nia ło ju ry w skła dzie: Ma ria Chy bow ska (Park Na ro do wy „Bo ry Tu chol -
skie”), Do ro ta Krzo ska (Za bor ski Park Kra jo bra zo wy), Piotr Chy bow ski (Nad le śnic two Ry tel), Ma rek
Sob czak (Nad le śnic two Czersk) i Ed mund Spie rew ka (Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we).

Dy plo my i na gro dy otrzy ma li wszy scy uczest ni cy dzię ki spon so rom: Park Na ro do wy „Bo ry Tu -
chol skie”, Za bor ski Park Kra jo bra zo wy, Nad le śnic two Ry tel, Nad le śnic two Czersk, Za bor skie To wa -
rzy stwo Na uko we, Urząd Miej ski w Bru sach, Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej w Gdań sku.

Wspar cie or ga ni za cyj ne: Ka szub skie LO, ZTN. Wy kład z pre zen ta cją o ba żan tach i ich ho dow li
przed sta wił je den z uczest ni ków Hu bert Fry ca.



Bory Tucholskie rok po nawałnicy.

Rok 2018 miał urodzaj na żołędzie.



Brusy od strony Kosobud.

Koleje polskie, poczatek XXI wieku.


