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Zbi gniew Gier szew ski 

Jan Kar now ski, po eta z Czar no wa (1886 - 1939)
Pùstó noc

Smut no, jak cziéj na smãtôrzu,
Tam gdze piérwi bëło gwësnie -

Dôwno òni pòchòwalë
Naszé spiéwë pie snie!

Mie sąc w czôrnëch bro dzy chmu rach,
No ce pła czą gòrzczié rosë,

Le no ja łówc szu mi w bòrze,
Le no kwit ną szaré wrzosë (…)

Mi nę ła 80-ta rocz ni ca je go śmier ci, tak jak rocz ni ca wy bu chu II woj ny świa to wej. Kar now ski już
moc no scho ro wa ny za sma ko wał gro zy jej po cząt ku. Zda wał so bie spra wę, że ja ko urzęd nik pań -
stwa pol skie go i dzia łacz spo łecz ny mu si być na li stach po szu ki wa nych przez nie miec kie służ by
oku pa cyj ne. 

Czym się „za słu żył” Niem com?
Jego karta historyczna nie mogła być alibi. 11 sierpnia 1914 roku wyruszył z swoim korpusem na
front rosyjski, do Prus Wschodnich. 20 sierpnia brał udział w bitwie pod Gombinem, a we wrześniu
został ranny w bitwie pod Kruglankami. W listach do rodziny pisał o ciężkich warunkach frontowych,
ranach i pogarszającym się stanie zdrowia. Pojawiły się problemy z sercem. W maju 1916 roku znowu
był ranny w bitwie pod Baranowiczami. Do tej pory chcąc nie chcąc był dobrym poddanym państwa
pruskiego.
Pod koniec wojny przydzielony zostaje do
poznańskiego Generalkommando, gdzie dotrwał
do wybuchu powstania wielkopolskiego. Z
swoim oddziałem przyłączył się do powstańców
i 31 grudnia 1918 roku objął Komendę Obwodu
w Poznaniu. W marcu 1919 roku przydzielono go
do sztabu II Dywizji w Wągrowcu na stanowisko
oficera sądowego. Brał aktywny udział w
budowaniu struktur młodego państwa
polskiego, zwłaszcza aparatu sądowego. I to już
aktualnym i przyszłym władzom niemieckim na
pewno nie mogło się podobać. 

Ostat nie la ta ży cia
Na le żał do gro na naj wy bit niej szych Ka szu bów,
ab sol wen tów w choj nic kim gim na zjum: Flo rian
Cey no wa, Hie ro nim Der dow ski, Alek san der Maj -
kow ski i on. I ostat nie ak tyw ne za wo do wo i spo -
łecz nie la ta spę dził w Choj ni cach. Prze niósł się
tam w 1927 ro ku obej mu jąc sta no wi sko sę dzie -
go w Są dzie Okrę go wym.
Nie za nie chał dzia łal no ści spo łecz nej. W 1930 ro -

Jan Karnowski, okres I wojny światowej.
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ku w Choj ni cach po wo ły wa no od dział
Pol skie go To wa rzy stwa Kra jo znaw cze go.
Kar now ski zo stał je go pre ze sem, a se kre -
ta rzem i kie row ni kiem sek cji wy ciecz ko -
wej i mu ze al nej Ju lian Rydz kow ski. Ich
współ pra ca da ła licz ne owo ce. Sztu ka Kar -
now skie go „Ka szubë pod Wid nem” w re -
ży se rii Ju lia na Rydz kow skie go za gra na
przez ze spół To wa rzy stwa Han dlow ców
mia ła pre mie rę w Choj ni cach w 250 rocz -
ni cę od sie czy wie deń skiej, czy li w 1933
ro ku. Kar now ski i Rydz kow ski by li tak że w
gro nie za ło ży cie li To wa rzy stwa Mi ło śni -
ków Choj nic i Oko li cy w 1934 ro ku. To wa -
rzy stwo po wsta ło z ini cja ty wy dr. J. P.
Łu ko wi cza, któ ry zo stał je go pre ze sem,
Kar now ski był wi ce pre ze sem, a Rydz kow -
ski skarb ni kiem. Naj więk szym osią gnie -
ciem sto wa rzy sze nia by ło wy da wa nie
„Za bo rów”, do dat ku do „Dzien ni ka Po -
mor skie go”. W pierw szym nu me rze z 1935

ro ku B. Hof f mann, na uczy ciel hi sto rii, dzia -
łacz spo łecz ny, współ pra cow nik Kar now skie go pi sał o Za bo rach:
Za bo ry – Za borsz czy zna. Zie mia za bor ska – to pra sta ra na zwa znacz nej czę ści po wia tu choj nic kie go,
niech na zwa ta ja ko na zwa do dat ku re gio nal ne go przy po mi na nam sta le nasz obo wią zek pra cy nad
tem, by fi zjo gno mia du cho wa tej zie mi ro dzin nej na bie ra ła co raz więk szej wy ra zi sto ści 1.
Jan Kar now ski w 1937 ro ku w wie ku 51 lat wy cień czo ny cho ro bą nad ci śnie nio wą prze szedł na eme -
ry tu rę, prze pro wa dza jąc się do Krost ko wa
nad No te cią do swo jej sio stry Elż bie ty. Jesz -
cze w syl we stra te go ro ku od wie dził ostat ni
raz To ruń, gdzie ode brał Zło ty Krzyż Za słu gi.
Roz wi ja ją ca się cho ro ba ogra ni czy ła je go
bez po śred nią ak tyw ność w or ga ni za cjach,
któ rych był do tej po ry człon kiem. W lu tym
1938 ro ku wy bra no go jesz cze na człon ka za -
rzą du To wa rzy stwa Mi ło śni ków Choj nic i
oko li cy, cho ciaż stan zdro wia nie po zwo lił
mu na obec ność. 14 lu te go uczest ni czył w
Kar tu zach w po grze bie swo je go przy ja cie la i
wie lo let nie go współ pra cow ni ka na ni wie ka -
szubsz czy zny Alek san dra Maj kow skie go.
Stan zdro wia nie po zwo lił mu na prze mo wę
na po grze bie. W lip cu był na uro czy sto ściach
ju bi le uszo wych Brac twa Kur ko we go w Choj -
ni cach, któ re go był ho no ro wym człon kiem.
Jesz cze pi sał i pu bli ko wał, ko re spon do wał.

Jan Karnowski, koniec lat 20-tych.

1 B. Hoffmann, Na drogę, Zabory, 1935, nr 1, s. 1.
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W „Za bo rach” pi sał o Maj kow skim, ko re spon do wał z Fe lik sem Mar szał kow skim, jed nym  z re dak to -
rów „Zrze szy Kaszëbskiej”, pu bli ko wał swo je utwo ry w kar tu skich „Ka szu bach”, re cen zo wał sztu ki
Sych ty, Hey ke go, za chwy cał się „Re mu sem” Maj kow skie go. La tem 1939 ro ku nie po je chał na mszę
pry mi cyj ną Fran cisz ka Gru czy do Go wi dli na. W lip cu i sierp niu le żał w szpi ta lu, po tem le czył się w
do mu. 
Z po wo du złe go sta nu zdro wia, tra fił do szpi ta la w Wy rzy sku, gdzie zmarł 2 paź dzier ni ka 1939 ro -
ku. Po cho wa ny zo stał w Krost ko wie. Woj na prze rwa ła szla ki ko mu ni ka cyj ne, tak, że jesz cze w lu tym
1940 ro ku pi sał do nie go Mar szał kow ski, któ ry był z nim naj bli żej w ostat nich la tach ży cia. Sio stra
Elż bie ta od pi sa ła mu in for mu jąc, że brat już nie ży je. 11 grud nia 1947 ro ku uro czy ście zło żo no je go
pro chy na cmen ta rzu w Bru sach.

Gdyby żył dłużej ...
W paź dzier ni ku 1939 ro ku, na mo cy de cy zji władz III Rze szy, ca ły ob szar Ka szub po now nie zna lazł
się w gra ni cach pań stwa nie miec kie go (Gdańsk włą czo no już 1 wrze śnia). W ten spo sób część Ka -
szub, któ ra na le ża ła przed woj ną do Pol ski, zna la zła się, wraz z Gdań skiem, w Okrę gu Gdańsk -Pru -
sy Za chod nie (Re ichs gau Dan zig -We st preußen).
Po li ty ka wzglę dem lud no ści na za ję tym Po mo rzu Gdań skim, na Ka szu bach by ła in na niż w po zo -
sta łych czę ściach za ję tej Pol ski. Z my ślą o anek sji Po mo rza w gra ni ce III Rze szy Niem cy za czę li od
ra zu we wrze śniu 1939 ro ku re ali zo wać swo ja zbrod ni czą „po li ty kę” lud no ścio wą. Ma jąc w pla nach
two rze nie pań stwa na ro do we go moż li wie jed no li te go et nicz nie go dzi li się co naj wy żej na „przy -
spo so bie nie” sła bo wy kształ co nych klas niż szych, któ re mia ły być re zer wu arem ta niej si ły ro bo czej.
Eli ty in te lek tu al ne prze zna czo ne by ły do eks ter mi na cji. 
Pierw sze kro ki pod ję to prze ciw ko tym, któ rzy swo ją dzia łal no ścią spo łecz na u schył ku za bo rów, w
cza sach I woj ny świa to wej czy okre sie bu do wy pol sko ści na tych zie miach na ra zi li się nie miec kim
in te re som. Wró cił daw ny za bor ca, ale w zu peł nie in nym, zbrod ni czym ob li czu. Film „Ka mer dy ner”
po ka zu je te prze mia ny, kie dy to są siad Nie miec sta je się par tyj nym funk cjo na riu szem, a po tem
opraw cą.

Czy kwa li fi ko wał by się na nie miec ką li stę na ro do wo ścio wą?
Nie miec ka Li sta Na ro do wo ścio wa Deut sche Volks li ste by ła jed ną z me tod zmniej sze nia licz by lud -
no ści pol skiej za miesz ka łej na te re nach wcie lo nych do III Rze szy, na Po mo rzu po utwo rze niu w paź -
dzier ni ku 1939 ro ku Okrę gu Rze szy Gdańsk -Pru sy Za chod nie. Roz po rzą dze nie w spra wie NLN wy dał
4 III 1942 He in rich Him m ler, dzie ląc miej sco wą lud ność na IV ka te go rie. olks deut schów dzie lo no na
czte ry ka te go rie DVL:
Volks deut scher – oso by na ro do wo ści nie miec kiej, ak tyw ne po li tycz nie, dzia ła ją ce na rzecz III Rze -
szy w okre sie mię dzy wo jen nym.
Deut schstämmi ge – oso by przy zna ją ce się do na ro do wo ści nie miec kiej, po słu gu ją ce się na co dzień
ję zy kiem nie miec kim, kul ty wu ją ce kul tu rę nie miec ką, ale za cho wu ją ce się bier nie.
Ein ge deut sch te – oso by au to chto nicz ne, uwa ża ne przez Niem ców za czę ścio wo spo lo ni zo wa ne
(Gór no ślą za cy, Ka szu bi, Ma zu rzy) oraz Po la cy nie miec kie go po cho dze nia (oso by po zo sta ją ce w
związ kach mał żeń skich z Niem ca mi).
Rückge deut sch te – oso by po cho dze nia nie miec kie go, któ re się spo lo ni zo wa ły i czyn nie współ pra -
co wa ły w okre sie mię dzy wo jen nym z wła dza mi pol ski mi, bądź ak tyw nie dzia ła ły w pol skich or ga -
ni za cjach spo łecz no -po li tycz nych (po pu lar nie zwa ne przez Niem ców re ne ga ta mi) oraz tak że Po la cy,
któ rzy po po mia rach czasz ki i in nych ba da niach uzna ni zo sta li za war to ścio wych ra so wo.
Tych, któ rzy nie do sta li oby wa tel stwa Rze szy, uzna no za pod opiecz nych pań stwa nie miec kie go,
czy li pod lu dzi, nie po sia da ją cych praw. Dla męż czyzn kon se kwen cją zna le zie nia się na li ście by ła
służ ba w We hr mach cie; uchy la ją cym się i de zer te rom gro zi ła ka ra śmier ci, ich ro dzi nom – wy sła nie
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do obo zu kon cen tra cyj ne go. Mi mo to od no to wa no licz ne uciecz ki z We hr mach tu. Część de zer te -
rów z fron tu za chod nie go za si la ła sze re gi ar mii gen. Wła dy sła wa An der sa. We dług da nych z lip ca
1945 ro ku Pol skie Si ły Zbroj ne na Za cho dzie li czy ły 288 ty się cy żoł nie rzy, w tym by łych żoł nie rzy
We hr mach tu aż 89 600. Po II woj nie świa to wej oso by, któ re pod pi sa ły volks li stę, mu sia ły przejść
pro ces re ha bi li ta cji. 

Czy tra fił by do Pia śni cy?
Ma so we eg ze ku cje prze pro wa dzo ne przez oku pan tów nie miec kich w la sach pia śnic kich w po bli żu
Wej he ro wa roz po czę ły się już pod ko niec paź dzier ni ka 1939 ro ku i by ły kon ty nu owa ne do po cząt -
ków kwiet nia 1940 ro ku. Sta no wi ły ele ment tzw. ak cji „In te li gen cja”, a ich wy ko naw ca mi by li funk -
cjo na riu sze SS oraz człon ko wie pa ra mi li tar ne go Selb st schut zu. Sza cu je się, że ofia rą mor dów pa dło
tam od 12 tys. do 14 tys. lu dzi. W gro nie ofiar zna leź li się licz ni przed sta wi cie le pol skiej in te li gen cji
z Po mo rza Gdań skie go, a tak że oso by na ro do wo ści pol skiej, cze skiej i nie miec kiej przy wie zio ne z
głę bi Rze szy. Pia śni ca sta no wi więc naj więk sze, po KL Stut thof, miej sce kaź ni lud no ści pol skiej na
Po mo rzu w okre sie II woj ny świa to wej. 

Czy zgi nął by w Do li nie Śmier ci?
Wię zie nie w bu dyn ku Za kła du Po praw cze go, a po tem Do li na Śmier ci w Igłach ko ło Choj nic, to dro -
ga ma so wych zbrod ni hi tle row skich od 20 paź dzier ni ka do po cząt ków grud nia 1939 ro ku. Zgi nę ło
tam oko ło 500 osób, w tym 4 księ ży, 12 na uczy cie li, 23 kup ców i rze mieśl ni ków, 47 urzęd ni ków, 13
woj sko wych i po li cjan tów.

Źródła:
C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski, Gdańsk 1999
J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Młodokaszubi. Szkice biograficzne, Gdańsk 2012 
Dzieje Chojnic, red. K. Ostrowski, Chojnice 2003
B. Hoffmann, „Jan Karnowski a ruch młodokaszubski”, Zabory R. II 1936, nr 1, 5 s. 5-6.
Gedanopedia

Janina Głomska 

Ks. Augustyn
Wika-Czarnowski

(1809 - 1876)
Uro dził się 19 sierp nia 1809 ro ku w Ma łym Gli śnie,
gm. Bru sy. Wy cho wa ny był w drob nosz la chec kiej
ro dzi nie Igna ce go Wi ka -Czar now skie go i ewan ge -
licz ki Ka ta rzy ny Scher barth. W ro ku 1835 ukoń czył
gim na zjum ka to lic kie w Choj ni cach. Na stęp nie
wstą pił do Se mi na rium Du chow ne go w Pel pli nie,
a 10 mar ca 1838 ro ku przy jął świę ce nia ka płań skie.
Ja ko wi ka ry pra co wał w Brod ni cy i Ko ście rzy nie, a
w la tach 1842-1945 pia sto wał funk cję ad mi ni stra -
to ra pa ra fii Wiel ko łę ka. Był ini cja to rem wie lu przed -
się wzięć bu dow la nych, a tak że za sły nął wiel ką
ak tyw no ścią dusz pa ster sko – spo łecz ną i pa trio -
tycz ną.
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W 1846 ro ku zo stał pro bosz czem pa ra fii w Bru sach. Już wte dy zo sta ła wy bu do wa na ple ba nia z
ce gły pod da chów kę z 3 po ko ja mi na par te rze dla pro bosz cza i 2 po ko ja mi dla służ by. Po bu do wa -
no też no wą sto do łę z tzw. „pru skie go mu ru”. W 1855 ro ku po bu do wa no czte ro ro dzin ny dom, kry -
ty pa pą dla ro bot ni ków pra cu ją cych na ple ba ni, a po tem po sta wio no staj nie. Po sze rzo no na
prze ło mie lat 50-tych i 60-tych cmen tarz przy ko ściel ny. Za sy pa no kacz nik, czy li obór kę z głę bo ką
stud nią i sa dzaw ką le żą cą na te re nie mię dzy sta rym ko ścio łem a głów ną uli cą. Wkrót ce za szła po -
trze ba dal sze go po sze rze nia cmen ta rza, co na stą pi ło w kie run ku za chod nim kosz tem dział ki sta -
no wią cej te ren ogro du i za bu do wań or ga ni sty. Ca łość po sze rzo ne go cmen ta rza oto czo no mu rem
z ce gły na wy so kim ka mien nym fun da men cie. Da or ga ni sty pro boszcz prze zna czył daw ny ogród
szpi tal ny, na któ rym w la tach 1863 - 1866 wy bu do wa no no wą or ga ni stów kę i wi ka riat kę. Rok póź -
niej po wsta ły bu dyn ki go spo dar cze or ga ni stów ki. Dla szpi ta la pro boszcz za ku pił ogród i cha łu pę
na pół noc nej stro nie wsi, za ko ścio łem, czy li na miej scu, gdzie obec nie stoi klasz tor. Nie za po mnia -
no też o ubo gich, prze zna cza jąc dla nich 6 miesz kań. Na te re nie ple ba nii ist nia ły też ta kie obiek ty
jak, np. re mi za dla wo zów, owczar nia, kur nik, tor fow nik, świ niar nia, czy li to wszyst ko, co by ło nie -
zbęd ne w du żym go spo dar stwie. Pro boszcz tak że dbał o go spo dar stwo ple bań skie w Le śnie, gdzie
rów nież po wsta wa ły no we bu dyn ki go spo dar cze. Mi mo ta kie go za ple cza pro boszcz bez po śred nio
nie zaj mo wał się go spo dar ką rol ną. Sto so wa no for mę go spo da ro wa nia zie mią tzw. dzier ża wę. Dzier -
żaw cę wy bie ra no dro gą kon kur su, w któ rym star to wa ło za zwy czaj wie lu kan dy da tów. Zwy kle dzier -
żaw cę wy bie ra no spo śród pa ra fian.

Oprócz ta len tu bu dow ni cze go ksiądz Wi ka -Czar now ski miał ta lent or ga ni za tor ski i dusz pa ster -
ski. Wpro wa dzał wie le zmian w ży ciu pa ra fii – ogra ni czył le ga ty mszal ne róż nych po boż nych osób,
tzw. sta łych fun da cji, od 1872 ro ku za stą pił dzie się ci nę pro cen ta mi od ka pi ta łów ren to wych.
Ksiądz po zy tyw nie wpły wał na oży wie nie ży cia re li gij ne go miesz kań ców swej pa ra fii po przez przy -
wró ce nie ak tyw no ści bractw ist nie ją cych przy ko ście le pod ku ra te lą księ ży, np. Brac twa Szka ple rza
Świę te go, któ re go ce lem by ło po głę bia nie ży cia chrze ści jań skie go pa ra fian, prze strze ga nie przez
człon ków okre ślo nych obo wiąz ków: m.in. co dzien ne mo dli twy, spo wie dzi św. na nie dzie le i świę ta
oraz nie dzie lę brac ką przy pa da ją raz w mie sią cu, ad o ra cje Naj święt sze go Sa kra men tu, uczyn ki mi -
ło sier dzia, głów nie wo bec cho rych, wy rze ka nia się prze kleństw, har mo nij ne go ży cie ro dzin ne. Brac -
two po sia da ło swój sta tut i spo ry in wen tarz. Zna czą cym wy da rze niem w ży ciu pa ra fii by ło
po wo ła nie w ro ku 1855 przez ks. Czar now skie go Brac twa wstrze mięź li wo ści (ja ko re ak cja na pla gę
pi jań stwa w pa ra fii) pod we zwa niem Naj święt szej Ma rii Pan ny. Sta tus po wsta łe go brac twa za twier -
dził ar cy bi skup wro cław ski, pa tro nu ją cy ak cji trzeź wo ści z ra mie nia epi sko pa tu nie miec kie go. W po -
cząt ko wym okre sie swe go ist nie nia li czy ło ono pra wie 3000 człon ków.

Bru ski pro boszcz ja ko in spek tor szkol ny do ce niał ro lę edu ka cji w ży ciu mło de go po ko le nia. Przy -
stą pił dla te go do utwo rzo ne go w 1848 ro ku to wa rzy stwa Po mo cy Na uko wej w Chełm nie i nie rzad -
ko fun do wał sty pen dia dla mło dzie ży uczą cej się i wy wo dzą cej z zie mi za bor skiej. By ło
po wszech nym zwy cza jem, że księ ża wspo ma ga li swo ich krew nia ków. Dzię ki po mo cy fi nan so wej i
za na mo wą księ dza Wi ka -Czar now skie go zdo by li wy kształ ce nie mię dzy in ny mi je go bra tan ko wie z
Ma łe go Gli śna, sy no wie Fry de ry ka i Ma rian ny z Ha mer skich, le ka rze Fry de ryk i Alek san der, ksiądz
Mak sy mi lian i zna ny imien nik księ dza pro bosz cza, na uczy ciel, póź niej den ty sta Au gu styn Czar now -
ski.

Ksiądz Wi ka -Czar now ski na le żał do gro na nie stru dzo nych obroń ców pań stwa i na ro du pol skie -
go, gdyż wte dy Pol ska by ła pod za bo ra mi, a Bru sy pod za bo rem pru skim. 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 w War sza wie pod czas ma ni fe sta -
cji pa trio tycz no -re li gij nej. W je go trak cie śpie wa no hymn „Bo że, coś Pol skę” i sło wa mi „Oj czy znę wol -
ną racz nam wró cić, Pa nie”, szcze gól nie pod kre śla no więź z oj czy zną. W okre sie po wsta nia
stycz nio we go wy róż niał się wśród du cho wień stwa po wia to we go i za li cza ny był przez wła dze pru -
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skie do czo ło wych agi ta to rów po wstań czych w po wie cie.
Po nad to ten du chow ny był jed nym z ini cja to rów, obok Ste fa na Si kor skie go z Wiel kich Cheł mów,

Paw ła Si kor skie go z Le śna i Mi cha ła Głów czew skie go z Ka szu by, po wsta nia naj star szej i naj waż niej -
szej z bru skich in sty tu cji spół dziel czych, spół ki oszczęd no ścio wo - po życz ko wej. Z cza sem, po zła -
ma niu nie uf no ści pol skich
gbu rów, in sty tu cja ta pod na -
zwą Spół ka Po życz ko wa Bru -
sko -Le śnień ska z sie dzi bą w
Bru sach sta ła się ma so wą
spół ką chłop ską.

Zwień cze niem ad mi ni -
stra cyj nych i dusz pa ster skich
wy sił ków za bor skie go ka pła -
na by ło uzy ska nie w 1875 ro -
ku po zwo le nia na bu do wę
no wej rzym sko ka to lic kiej
świą ty ni. Sta ry, drew nia ny ko -
śció łek oka zał się za ma ły dla
pa ra fii li czą cej 7000 dusz.
Fun du sze zbie ra ne by ły na
dłu go przed ob ję ciem przez
nie go sta no wi ska pro bosz cza
w Bru sach, jed nak je mu przy -
pa dła od po wie dzial na ro la ini cja to ra tak wiel kie go dzie ła. W świę to Pio tra i Paw ła 29 czerw ca 1876
ro ku po raz ostat ni od pra wio no na bo żeń stwo w sta rym ko ście le. Z udzia łem za pro szo nych na tę
oko licz ność go ści pro boszcz bru skiej pa ra fii wmu ro wał ka mień wę giel ny pod obec ny oł tarz no we -
go ko ścio ła.

Ksiądz Au gu styn Wi ka -Czar now ski nie do cze kał koń ca bu do wy. Zmarł w Bru sach 15 grud nia
1876 ro ku. Je go cia ło zło żo no na miej sco wym cmen ta rzu. Ad mi ni stra to rem pa ra fii Bru sy zo stał
ksiądz Gra du szew ski, któ ry kon ty nu ował roz po czę te dzie ło. Bu do wa ko ścio ła zo sta ła ukoń czo na
wio sną 1879 ro ku, a jej po świę ce nie na stą pi ło 29 li sto pa da te goż ro ku.

Źródła:
Borzyszkowski J., Z południa Kaszub, Gdańsk 1982
Borzyszkowski J., Kościół w Brusach, Gdańsk 1988
Dzieje Brus i okolicy, pod red. J. Borzyszkowskiego, Chojnice-Gdańsk 1984
Jaruszewski K., Zaborski budowniczy, maszynopis, Chojnice 2000
Kotewicz P., Oni swój ślad tu zostawili, Brusy 1998
Kotewicz P., Oni stąd wyszli. Brusy 2000
Mross H., Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821- 1920, Pelplin 1995
Stromski Z., Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275- 1980, Bydgoszcz 1986

Grób na bruskim cmentarzu parafialnym.
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Zbi gniew Gier szew ski 

Ks. Bernard Grü̈ning  
(1869 - 1956)

Urodził się w Nawrze w powiecie lubawskim 150 lat temu. Nauki pobierał w gimnazjum
chełmińskim, w 1895 roku ukończył seminarium duchowne w Pelplinie. Był wikarym w kilkunastu
parafiach na Kujawach i Pomorzu, m.in. w Leśnie w latach 1904-05. Od 1921 roku objął probostwo
w Brusach. Dał się poznać jako dobry gospodarz i działacz społeczny. Zakupił nowe dzwony,
wybudował kostnicę, przyczynił się do sprowadzenia do Brus w 1921 roku sióstr zmartwychwstanek,
które podjęły opiekę na chorymi i biednymi. Z jego inicjatywy powstała dla dziewcząt Szkoła
Gospodarstwa Domowego. Patronował Towarzystwu Śpiewaczemu „Lutnia”, które odnosiło liczne
sukcesy. Sympatyzował z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”.

Z tego okresu wspomina go pisarka kaszubska Anna Łajming. Jeszcze jako nastolatka Ania
Żmuda-Trzebiatowska wybrała się z Przymuszewa do Brus na odpust św. Anny. Mszę świętą miał
akurat ksiądz proboszcz Bernard Grüning.

Zbliżał się odpust Świętej Anny w Brusach, więc poszłam na piechotę, a wracać miałam pociągiem.
Mimo żniw do Brus przybyły nie tylko wszystkie Anny, ale i bardzo wiele ludzi z obcych parafii. 
Kościół na szczęście był tak obszerny, że nigdy nie było tłoku. Trafiłam na główne i najdłuższe

nabożeństwo, po którym było kazanie, wygłoszone przez księdza proboszcza Grüninga. 
Trwało ono tak długo, że ludzie, myśląc o żniwach, przestępowali z nogi na nogę, oglądając się na

drzwi. Ksiądz zaś kazanie przeciągał. Mówił, że w dawnych czasach kobieta przybywała do kościoła
okryta od stóp do głów chustką; po to, by się modlić. Natomiast dzisiaj kobieta ulega szatańskiej
modzie, bezwstydnie wchodzi do świątyni z nagimi ramionami, by tu, na tym świętym miejscu, 

kusić tego chłopa do grzesznych myśli. 
Mówił też o mężatkach, które na noc zamykają się przed mężem na klucz,

a za obcymi oczyma wodzą...
Dziewczęta chichotały po kryjomu, starsze kobiety zgorszone spuszczały wzrok i z zaciśniętych ust

robiły podkowę. Potem jeszcze długo rozwodził się o zachowaniu postu. 
Mówił, że dawniej, nawet w czasie ciężkich robót, nikt nie najadał się do syta, dziś się ludzie,

objadają, jak nie mięsem, to rybami.
Kiedy wreszcie kazanie się skończyło, ludzie rzucili się do wyjścia wszyscy na raz i w drzwiach nas

zakorkowało. Ja także chciałam zdążyć na pociąg. Prosto z kościoła biegliśmy na dworzec jak dzicy,
mimo iż zegar na wieży wskazywał spóźnioną porę.

- Lëdze, nie biéjtaż na banę, bo ona ju dôwno je precz! – wołał z ulicy do nas jakiś człowiek i laską
wskazywał kierunek odjazdu.

Wszystko przystanęło zmartwione, by zawrócić. Jedna tylko kobieta rozgniewała się:
- Cóż na swiece i z tacim ksędzem, co godo! Cały obrządek nôs czekô, a teru tu léz piechti jaż do

Dzémión!
Grupka kobiet zawróciła do szosy chojnickiej. Ruszyłam za nimi na piechotę. 

Szły w milczeniu, cicho wzdychając, tylko znowu ta jedna nie mogła się uspokoić.
- Gôdô i gôdô, jakbë kuńca nalézc ni mógł. Téc, że dôwni lëdze więcy poscëli, to ma wiéma.

A na chłopów, juchów, leno nic nie gôdô1.

1 A. Łajming, Młodość, s. 130.
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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. Na te -
re nie po wia tu choj nic kie go wy stę po wał, po dob nie jak w in nych re jo nach wo je wódz twa po mor -
skie go, mo no lit po li tycz no -par tyj ny wśród du chow nych, opo wia da ją cy się - po za nie licz ny mi
wy jąt ka mi - za ha sła mi en dec ki mi.

(…) oso ba Pił sud skie go wzbu dza ła znacz ne kon tro wer sje wśród po mor skich księ ży, zde cy do wa -
nych ad he ren tów SN, co nie wąt pli wie po wo do wa ło nie sub or dy na cję ka pła nów wo bec władz ko ściel -
nych, któ re oka zy wa ły je go oso bie sym pa tię. W związ ku z po wyż szym zda rza ły się czę sto nie prze jed na ne
sta no wi ska księ ży po mor skich, któ rzy w spo sób ofi cjal ny sprze ci wia li się nada wa niu uro czy sto ściom z
oka zji imie nin mar szał ka wy mia ru re li gij ne go. Dla przy kła du iko na po mor skie go pa trio ty zmu ks. pro -
boszcz Jó zef Wry cza z Wie la, czo ło wy dzia łacz SN, nie od pra wił na bo żeń stwa w dniu imie nin Pił sud skie -
go w 1933 ro ku, zaś w Bru sach ks. pro boszcz Ber nard Grüning (SN) za bro nił mło dzie ży sku pio nej w
Sto wa rzy sze niu Mło dzie ży Pol skiej udzia łu w uro czy sto ściach imie ni no wych. Po dob ne zda rze nie mia ło
miej sce w Czer sku2.

Aresz to wa ny przez Niem ców w 1939 ro ku wię zio ny był 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. 19 wrze śnia 1945 ro ku pa ra -
fia bru ska prze ję ła ko ściół w Ko so bu dach ja ko fi lię, a wy świę ce nia do ko nał pro boszcz ks. Ber nard
Grüning.

Wspo mnie nia Je rze go Świercz ka z Mę ci ka łu z cza sów po wo jen nych.
W ro ku 1947 cho dzi łem na na ukę I Ko mu nii św. przez 7 ki lo me trów do Brus. Do słow nie cho dzi łem, bo
po ciąg nie pa so wał, lub nie by ło for sy, au to bus jesz cze nie jeź dził, a nie za wsze moż na by ło sko rzy stać z
ro we ru, bo był po trzeb ny ro dzi com. Z Mę ci ka łu cho dzi ło nas kil ku chło pa ków i dziew cząt. W ko ście le na -
to miast uczył nas dłu go let ni ks. pro boszcz Ber nard Grüning, któ ry w ob ra zo wy spo sób miał dar prze ka -
zy wa nia na uki po łą czo nej - nas tym nie zra żał, bo by li śmy z lat oku pa cji przy zwy cza je ni – z po cią ga niem,
na krę ca niem chłop ców za uszy, na to miast dziew cząt za war ko cze. A by li śmy w wie ku od 10 do 15 lat,
już chło pi ska wy ro śnię te od por ne na wszyst ko, co moż na na zwać ka rą cie le sną. Ale anioł ka mi nie by li -
śmy. Na uka trwa ło raz w ty go -
dniu mo że go dzi nę. W ko ście le
mon to wa no drew nia ny oł tarz
głów ny i ma lo wa no brą zo wą
far bą oraz sto so wa no srebr ną
fo lią w miej sce znisz czo ne go w
cza sie dzia łań wo jen nych w lu -
tym 1945 r.

Za rzą dzał pa ra fią aż do
1956 ro ku. 

Zmarł w 1961 ro ku i po -
cho wa ny zo stał na bru skim
cmen ta rzu.

2 A. Węsierski, Propagandowe święto, Stowarzyszenie Arcana Historii - 2013-02-16 11:09:34
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Ks. Ana sta zy Kręc ki (1888-1939)
Uro dził się w ro dzi nie rol ni ka Ste fa na Kręc kie go i Ksa we ry z do mu Ja -
ni kow skiej. W 1900 ro ku roz po czął na ukę w Col le gium Ma ria num w
Pel pli nie. Od 1907 ro ku na ukę kon ty nu ował w choj nic kim gim na zjum.
Był tam człon kiem ko ła taj nej pol skiej or ga ni za cji sa mo kształ ce nio wej
Fi lo ma tów Po mor skich, To wa rzy stwa To ma sza Za na.
Stu dia w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Pel pli nie prze rwa ne
wy bu chem I woj ny świa to wej stu dia ukoń czył, otrzy mu jąc świę ce nia
ka płań skie 21 mar ca 1920 ro ku. W cza sie I woj ny świa to wej po wo ła ny
do woj ska nie miec kie go do 1919 ro ku.
Pra cę dusz pa ster ską roz po czął ja ko wi ka riusz w Sta ro gar dzie Gdań -
skim, a na stęp nie w Ty ło wie ko ło Żar now ca i Kar tu zach i od 14 lip ca
1927 roku zo stał pro bosz czem w Strzel nie.
Ad mi ni stru jąc po wie rzo ną pa ra fią pro wa dził dzia łal ność dusz pa ster -
ską, go spo dar czą, spo łecz ną i kul tu ral ną. Był wi zy ta to rem na uki re li -

gii, za ło ży cie lem Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, ini cja to rem po wsta nia Spół dziel ni Mle czar skiej w
Łeb czu, zor ga ni zo wał kur sy ha ftu ka szub skie go, kro ju, szy cia i go to wa nia, a tak że an ga żo wał się w
udzie la nie po mo cy miej sco wym
po go rzel com. Wy bu do wał or ga ny
dla ko ścio ła pa ra fial ne go, a tak że za -
ku pił dzwo ny. Zbu do wał Dom Pa ra -
fial ny, w któ rym sku pi ło się lo kal ne
ży cie kul tu ral ne i był opie ku nem
miej sco we go ko ła te atral ne go.

Ks. Wie sław Ma zu row ski, po stu -
la tor w pro ce sie be aty fi ka cyj nym
gru py mę czen ni ków z cza su II woj -
ny świa to wej, wśród nich ks. Ana sta -
ze go Kręc kie go, oce nia, że ja ko
pro boszcz oka zał się do sko na łym
dusz pa ste rzem oraz or ga ni za to rem
ży cia kul tu ral ne go, spo łecz ne go i go -
spo dar cze go. Za ra zem był wy jąt ko -
wy, bar dzo skrom ny i ubo gi. Jeź dził
sta rym ro we rem, bo na no wy nie by -
ło go stać.

Po wy bu chu II woj ny świa to wej zo stał aresz to wa ny przez Niem ców ok. 11 wrze śnia 1939 ro ku,
a po ty go dniu zwol nio ny. Ko lej ne aresz to wa nie mia ło miej sce 24 paź dzier ni ka 1939 ro ku. Z wię zie -
nia w Wej he ro wie, prze nie sio ny zo stał do nie miec kie go obo zu przej ścio we go w Gdań sku. Za mor -
do wa ny zo stał w Le sie Pia śnic kim ja ko jed na z 12 ty się cy ofiar zbio ro we go mor du do ko na ne go na
lud no ści ka szub skiej i pol skiej.

Po dob ny los spo tkał w do łach śmier ci je sie nią 1939 r. wie lu je go ko le gów z se mi na rium. Brat
Księ dza Ana sta ze go, Ber nard, zo stał roz strze la ny w po ło wie paź dzier ni ka w Le sie Szpę gaw skim. Po -
przed nik Księ dza Ana sta ze go na pa ra fii w Strzel nie, ks. Le on Po łom ski (1875-1940), pro boszcz w
Kar tu zach, aresz to wa ny za spo wia da nie po pol sku, zgi nął w Stut tho fie.
Ks. Ana sta zy Kręc ki jest jed nym z 122 Sług Bo żych, wo bec któ rych 17 wrze śnia 2003 ro ku roz po czął
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się pro ces be aty fi ka cyj ny dru giej gru py mę czen ni ków z okre su II woj ny świa to wej.
Wy wo dzi się z ro dzi ny, któ ra da ła Ko ścio ło wi cheł miń skie mu wie lu ka pła nów: księ dza Au gu sty -

na (1832-1919) – pierw sze go pro bosz cza ko ciew skie go Osie ka i póź niej sze go dusz pa ste rza w Sta -
rej Ki sze wie, stry ja Księ dza Le ona (1883 -1966), któ ry prze jął po nim pro bo stwo tej du żej wsi w
po wie cie ko ścier skim, zna nej z tra dy cji pa trio tycz nych, księ dza Ber nar da (1904-1939), naj młod sze -
go z dzie wię cior ga ro dzeń stwa Ana sta ze go, pro bosz cza pa ra fii Kró lów Las w de ka na cie gniew skim.
Wszy scy uro dzi li się w Czycz ko wach.

W Strzel nie wy bu do wa no sym bo licz ny po mnik dla uczcze niu pa mię ci Słu gi Bo że go Ana sta ze -
go Kręc kie go. Dom Pa ra fial ny, któ ry w 1950 ro ku prze ję ło pań stwo i utwo rzy ło tam Wiej ski Dom
Kul tu ry, 27 paź dzier ni ka 1985 ro ku na zwa no imie niem ks. Ana sta ze go Kręc kie go.

Za: Woj ciech Wiel go szew ski http://www.nie dzie la.die ce zja.to run.pl/2009/0931/4.html Pu blik. 23.08.2015.

Oprac. Zbigniew Gierszewski

Zbi gniew Gier szew ski 

Sta ni sław Si kor ski
(1855 - 1929)

Si kor scy her bu Cie trzew do bra Wiel kie Cheł my i Le śno ko ło
Brus prze ję li od ro dzi ny Le walt -Je zier skich her bu Ro ga la.
Ostat ni mi wła ści cie la mi tych dóbr ze stro ny ro dzi ny Je zier -
skich by li bra cia Mi chał i An to ni. Do pierw sze go z nich na -
le ża ły Wiel kie Cheł my, do dru gie go – Le śno. Po śmier ci
Mi cha ła w 1837 ro ku, je dy nym wła ści cie lem ca ło ści dóbr zo -
stał An to ni, ale nie miał po tom ków, więc w 1844 ro ku je dy -
ną spad ko bier czy nią ma jąt ku Wiel kie Cheł my uczy nił swą
sio strze ni cę An nę Si kor ską z do mu Get zen dorf -Gra bow ską,
żo nę Wła dy sła wa. Ich syn Ste fan de cy zją mat ki w 1848 ro ku

zo stał ich peł no praw nym wła ści cie lem Wiel kich Cheł mów, a je go brat, Pa weł odzie dzi czył Le śno.
Ste fan Si kor ski go spo da rzył z nie zwy kłym roz ma chem pod no sząc ren tow ność ma jąt ku, co po zwo -
li ło mu na za kup no wych po sia dło ści. W ten spo sób stał się jed nym z czo ło wych wła ści cie li ziem -
skich na Po mo rzu. Na Ka szu bach Si kor ski na le żał do gru py naj bo gat szych, na to miast na te re nie
po wia tu choj nic kie go zaj mo wał dru gie miej sce za Wła dy sła wem Wolsz le gie rem z Schönfel du (dziś
Nie ży cho wi ce).

Sta ni sław Si kor ski uro dził się 9 lu te go 1855 ro ku. Zdo był wy kształ ce nie śred nie w choj nic kim
gim na zjum. Pod czas na uki w Choj ni cach ze tknął się z dzia łal no ścią fi lo ma tów, wśród któ rych wiódł
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wów czas prym je go przy ja ciel, rów nież zie mia nin, An to ni Wolsz le gier z Schönfel du. Na stu dia wy -
je chał do Nie miec. Edu ka cję za koń czył w 1880 ro ku w Ber li nie eg za mi nem in ży nier skim ze spe cjal -
no ścią bu do wy mo stów. Wio sną 1883 ro ku prze jął za rząd Wiel kich Cheł mów, któ re w 1887 ro ku
sta ły się je go wła sno ścią. W 1888 ro ku po ślu bił An nę Ły skow ską. Go spo dar stwo trak to wał jak przed -
się bior stwo ma ją ce przy no sić zy ski. Owe zy ski oraz za cią ga ne z wszel kich moż li wych źró deł kre dy -
ty po zwo li ły mu na za kup ko lej nych po sia dło ści. Sta ni sław Si kor ski był moc no za an ga żo wa ny w
pra cę pol skich in sty tu cji go spo dar czych. W ska li pro win cji stał się uoso bie niem go spo dar no ści i
pra co wi to ści.

La tem 1919 ro ku Niem cy for mal nie rzą dzi li jesz cze zie mią choj nic ką, jed nak co raz więk szą ro lę
od gry wa ły przed sta wi ciel stwa spo łecz no ści pol skiej.

Sta ni sław Si kor ski sta nął do pra cy w od ra dza ją cej się ad mi ni stra cji cy wil nej. 3 lip ca 1919 ro ku
zo stał mę żem za ufa nia przy wy dzia le po wia to wym w Choj ni cach. Na pod sta wie usta leń pol sko -nie -
miec kich w Ber li nie (pro to kół z 7 lip ca 1919 ro ku) po wo ła no na ob sza rze pla no wa ne go wo je wódz -
twa po mor skie go 18 Pol skich De le ga tów Po wia to wych przy lan dra tach i nad bur mi strzach. Funk cję
De le ga ta Po wia to we go w Choj ni cach po wie rzo no 26 sierp nia 1919 ro ku Sta ni sła wo wi Si kor skie mu,
wła ści cie lo wi ma jąt ku ziem skie go w Wiel kich Cheł mach.

W dniu 17 sierp nia 1919 ro ku ukon sty tu owa ła się w Choj ni cach ko mi sja li kwi da cyj na, któ rej za -
da niem by ło przej mo wa nie urzę dów z rąk nie miec kich. W jej skład we szli m.in. ks. Jó zef Szy dzik z
Wie la, An to ni Ku now ski z Choj nic, Jan Głów czew ski z Ka szu by, Wła dy sław Ho ło ga z Brus, Fran ci szek
Czar now ski z Za le sia.

31 stycz nia 1920 ro ku Sta ni sław Si kor ski ja ko sta ro sta pol ski prze jął od Niem ców ad mi ni stra cję
po wia to wą. Akt ten miał miej sce ok. go dzi ny 11-tej. Te go sa me go dnia ok. go dzi ny 13-tej na Ry nek
w Choj ni cach wkro czy ło woj sko pol skie z puł kow ni kiem Sta ni sła wem Wrza liń skim na cze le, do wód -
cą 59 Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej. Wy co fa ły się bez prze szkód od dzia ły Grenz schut zu. Sta ro sta
Si kor ski na ryn ku mia sta wi tał bur mi strza Aloj ze go So bie raj czy ka (1870-1934), któ ry swo ją ka den -
cje spra wo wał w la tach 1920-1933.

Si kor ski sta nął przed pro ble mem re po lo ni za cji ad mi ni stra cji. Jed ną z je go waż nych de cy zji by -
ło mia no wa nie ko mi sa rycz nych wój tów i soł ty sów po cho dze nia pol skie go. Wie lu Niem ców opusz -
cza ło zie mię choj nic ką, a na ich miej sce przy by wa li osad ni cy pol scy. Niem cy wy jeż dża jąc zo sta wia li
swe nie ru cho mo ści. Z sy tu acji tej sko rzy stał Si kor ski na by wa jąc wów czas ma ją tek Ostro wi te, a tak -
że Ra dzim w po wie cie tu chol skim i Ba wer ni cę w po wie cie kar tu skim. Jed nak Sta ni sław Si kor ski nie
mógł speł nić wszyst kich ocze ki wań władz zwierzch nich re pre zen tu ją cych ogól ny in te res pań stwa,
sprzecz ny w pew nych kwe stiach z in te re sa mi ów cze sne go po wia tu choj nic kie go.

Draż nią cą spra wą był wów czas pro blem wy własz cze nia Niem ców. Si kor ski nie chciał wy własz -
czać wszyst kich Niem ców, a szcze gól nie tych, któ rzy od daw na za miesz ki wa li zie mię choj nic ką. Ca -
łe ży cie wal czył z pra wa mi wy jąt ko wy mi sto so wa ny mi przez Niem ców wo bec Po la ków, trud no więc
by ło wy ma gać od nie go, by sam sto so wał to, z czym przez wie le lat wal czył.  

An na Żmu da Trze bia tow ska, przy szła pi sar ka, po la tach w to mie wspo mnień „Mło dość” kre śli
krót ki wi ze ru nek pierw sze go sta ro sty choj nic kie go:
W ko ry ta rzu na tknę łam się na ja kie goś sta rusz ka w bi no klach. Ni ski, drob ny, lek ko przy gar bio ny2.
Sta ro ście Si kor skie mu po ma ga ła z ra cji je go wa dy słu chu w roz mo wie te le fo nicz nej. Oce ni ła go ja -
ko czło wie ka do bre go. „Był bar dzo uprzej my i do bry. Do bry ja ko prze ło żo ny i ja ko czło wiek”3.
Sa ma zna la zła się w Choj ni cach wła śnie w 1920 ro ku, przy wie zio na z Przy mu sze wa, by uczyć się w
szko le go spo dar czej. Prak ty kę zdo by ła ja ko se kre tar ka w sta ro stwie.

1 kwiet nia 1923 ro ku szam be lan Si kor ski zo stał od wo ła ny ze sta no wi ska przez wo je wo dę Ja na
Brej skie go, re pre zen tu ją ce go NPR. Si kor ski, choć od zna czo ny w 1922 ro ku Or de rem Po lo nia Re sti -

2 A. Łajming, Mło dość, s. 35.
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tu ta za za słu gi w umac nia niu pol skiej pań stwo wo ści, prze stał od po wia dać wła dzom ja ko czło nek
En de cji. Si kor ski nie wy co fał się jed nak z ży cia po li tycz ne go. W la tach 1924 - 1929 Wiel kie Cheł my
od wie dza li zna ni po li ty cy z Ro ma nem Dmow skim i Sta ni sła wem Woj cie chow skim na cze le. W 1926
ro ku, po prze wro cie ma jo wym, dzie dzic Cheł mów włą czył się w wal kę z sa na cyj nym obo zem Jó ze -
fa Pił sud skie go, któ ry z ro ku na rok zdo by wał w po wie cie choj nic kim wie lu zwo len ni ków, o czym
mo że świad czyć wy nik wy bo rów do po wia tu w 1930 ro ku. Si kor ski nie wziął już jed nak udzia łu w
gło so wa niu.
Zmarł w 1929 ro ku i zo stał po cho wa ny w Bru sa ch4.

3 A. Łajming, Mło dość, s. 49.
4 Dzie je Choj nic, s. 404.

Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski

Pol ska wra ca na Po mo rze
W cza sie I woj ny świa to wej Po la cy wal czy li w sze re gach ar mii za bor czych. Zgi nę ło oko ło 4%

miesz kań ców gmi ny Bru sy, głów nie męż czyzn wal czą cych na fron cie za chod nim. Za bor cy zna leź li
się wśród prze gra nych. Wcze śniej Ro sja po re wo lu cji lu to wej 1917 r. już się nie li czy ła. Ra da Re gen -
cyj na prze ka za ła na czel ne do wódz two Jó ze fo wi Pił sud skie mu 11.11.1918 r. W Com pie gne
11.11.1918 r. na stę pu je za wie sze nie bro ni.

Po wy bu chu w Niem czech re wo lu cji li sto pa do wej 1918 r. ukształ to wał się sys tem rad ro bot ni -
czo -żoł nier skich i chłop skich, w któ rych prze wa ża li Niem cy oraz pol skich rad lu do wych – miej sco -
wych i po wia to wych pod po rząd ko wa nych Na czel nej Ra dzie Lu do wej z sie dzi bą w Po zna niu. W
wy ni ku re wo lu cji nie miec kiej ze lżał kurs ger ma ni za cyj ny, a tym sa mym na stą pi ło zwięk sze nie ak -
tyw no ści na ro do wej.

Tym cza so wa Na czel na Ra da Lu do wa w Po zna niu wy da ła ode zwę za przy łą cze niem ziem by łe -
go za bo ru pru skie go do Pol skim kwe stię usta le nia gra ni cy po zo sta wia jąc kon gre so wi po ko jo we -
mu. Już 17.11.1918 r. w Czer sku od był się wiec o przy łą cze nie Prus Za chod nich do Pol ski. Wy bra no
tam 15 człon ków do miej sco wej Ra dy Lu do wej oraz de le ga tów na sejm dziel ni co wy do Po zna nia.
Z po wia tu choj nic kie go przy by ło do Po zna nia 20 po słów o sześć wię cej niż wy ni ka ło z wy li czeń. Z
gmi ny Bru sy w skła dzie zna leź li się: Win cen ty Bloch i Jan Skwie raw ski z Brus, Ed mund Si kor ski z Le -
śna, Jó zef Pie chow ski z Ko so bud. Bru sza nie wy ka za li du żą ak tyw ność w Po wia to wej Ra dzie Lu do -
wej w Choj ni cach 11.12.1918 r. Wy bra no za rząd w oso bach ks. Szy dzi ka z Wie la – pre zes, za stęp cą
zo stał Jan Skwie raw ski z Brus, Jan Głów czew ski z Ka szu by. Na le że li rów nież do niej Sta ni sław Si kor -
ski z Wiel kich Cheł mów, Wła dy sław Ho ło ga z Brus, Fran ci szek Czar now ski z Za le sia. Ten że wraz z
Głów czew skim i Ho ło gą zo sta li człon ka mi Po wia to wej Ko mi sji Li kwi da cyj nej ma ją cej prze jąć wła -
dzę z rąk nie miec kich, głów nie Grenz schut zu.
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Dzia ła ły tak że lo kal ne ra dy lu do we od koń ca 1918 r. do stycz nia 1920 r. Roz wi ja ły się pol skie or -
ga ni za cje. W Bru sach i Kar si nie po wsta ły ko mór ki Sto wa rzy sze nia Na uczy cie li Po la ków, któ re do -
ma ga ły się spo lsz cze nia szkol nic twa. W Mę ci ka le ist nia ło To wa rzy stwo Lu do we, z któ re go wy ło nio no
kół ko śpie wa cze. Te re ny wiej skie wy ka zy wa ły ogrom ną ak tyw ność w dzie dzi nie wal ki o pol skość.
Ze bra ni w Bru sach 24.11.1918 r. uczest ni cy wie cu żą da li usu nię cia krzyw dzą cych za rzą dzeń i moż -
li wo ści pi sa nia po pol sku. Or ga ni zo wa no uro czy ste po wi ta nia żoł nie rzy wra ca ją cych z woj ny. 29
grud nia 1918 r. w Le śnie przed szko łą ze bra ło się 284 męż czyzn, któ rzy po na bo żeń stwie w ko ście -
le pod ję li uchwa łę o wy sta wie niu na miej sco wym cmen ta rzu po mni ka ku czci po le głych. Po dob na
uro czy stość wzbo ga co na chó ra mi od by ła się w Bru sach 6 i 7 stycz nia 1919 r. W po cho dzie przez
wieś wzię ło udział oko ło 6 ty się cy osób.

Or ga ni za cją rwą cą się do wal ki by ło Pol skie To wa rzy stwo Gim na stycz ne „So kół” po wsta łe 6 stycz -
nia 1919 r. z Wła dy sła wem Ho ło gą – pre ze sem, Fe lik sem Skwie raw skim se kre ta rzem i Le onem Wy -
soc kim na czel ni kiem. Dzia łal ność „So ko ła” za nie po ko iła wła dze tak, że w ma ju 1919 r. wy da ły na kaz
roz wią za nia or ga ni za cji. Na stą pi ło to tyl ko for mal nie, a wzmo żo na dzia łal ność przy bra ła cha rak ter
taj ny. Po wsta ły też nie co póź niej gniaz da „So ko ła” w Czycz ko wach i Lub ni. W kon spi ra cyj nej dzia łal -
no ści „So ko ła” prze wa ża ły za ję cia woj sko we. W ra por tach nie miec kich po da wa no, że w ćwi cze niach
woj sko wych na te re nie Brus bra ło udział oko ło 800 osób.

W Po zna niu 27.12.1918 r. wy bu -
cha po wsta nie. Do wódz two nad
po wsta niem wiel ko pol skim ob jął
12.01.1919 r. gen. Jó zef Do wbor -
-Mu śnic ki. W Pa ry żu 18.01.1919 r.
roz po czę ły się ob ra dy kon fe ren cji
po ko jo wej. De le ga ta mi Pol ski by li
Ro man Dmow ski i Igna cy Pa de -
rew ski.
W Tre wi rze 16.02.1919 r. w ukła -
dzie ro zej mo wym Niem cy zo bo -
wią za ne zo sta ły do za prze sta nia
ofen sy wy prze ciw ko Po la kom. Z
człon ków „So ko ła” po wsta ła w
koń cu 1918 r. sze ro ko roz bu do wa -
na pod po rząd ko wa na Po zna nio -
wi Or ga ni za cja Woj sko wa
Po mo rza /OWP/ z dr Fran cisz kiem

Kręc kim. OWP po dzie li ła Po mo rze
na czte ry okrę gi. Bru sy i oko li ce wcho dzi ły w skład IV Okrę gu zwa ne go Ka szub skim z Bo le sła wem
Lip skim ja ko do wód cą. Sze fem OWP na Bru sy i oko li ce był Wła dy sław Ho ło ga, któ re go od dział miał
li czyć 820 osób. Wsku tek re ali stycz nej po sta wy Ko mi sa ria tu Na czel nej Ra dy Lu do wej nie do szło do
wy bu chu po wsta nia na Po mo rzu. OWP za an ga żo wa ła się w zbie ra nie pie nię dzy, ak cję udzie la nia
po mo cy i prze my ca nia ochot ni ków do po wsta nia wiel ko pol skie go.

Wzmo żo nej ak cji pol skiej prze ciw dzia ła ły wła dze nie miec kie. Do tkli we by ły po czy na nia Grenz -
schut zu – stra ży gra nicz nej, któ rej dzia łal ność mia ła cha rak ter wy bit nie an ty pol ski. W 1919 r. w Mę -
ci ka le prze pro wa dzo no kil ka krot nie re wi zje w do mach w po szu ki wa niu bro ni. W mar cu 1919 r. 400
oso bo wy od dział z ar ma ta mi i ku lo mio ta mi oto czył Czycz ko wy, gdzie po raz trze ci prze pro wa dzo -
no re wi zje aresz tu jąc kil ku miesz kań ców. Re wi zje na mniej szą ska lę od by wa ły się w in nych wio -
skach. W ma ju na ca łym Po mo rzu wpro wa dzo no stan ob lę że nia i za wie szo no sze reg wol no ści

ul. 2-go Lutego w Brusach.
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kon sty tu cyj nych. Zmia na na stą pi ła po pod pi sa niu trak ta tu po ko jo we go.
W Wer sa lu 28.06.1919 r. pod pi sa no trak tat po ko jo wy z Niem ca mi. Po wiat choj nic ki przy padł

Pol sce. W paź dzier ni ku no mi na cję na przy szłe go sta ro stę otrzy mał Sta ni sław Si kor ski z Wiel kich
Cheł mów. Do Choj nic prze nio sła się Po wia to wa Ra da Lu do wa z Wie la. 25.11.1919 r. pod pi sa no umo -
wę pol sko -nie miec ką o stop nio wym prze ka zy wa niu ad mi ni stra cji. Od dzia ły pol skie pod do wódz -
twem gen. Jó ze fa Hal le ra od 17.01.1920 r. wkra cza ją na Po mo rze. Do cie ra ją w cią gu ty go dnia mię dzy
in ny mi do To ru nia, Byd gosz czy i Gru dzią dza. Ak cję przej mo wa nia tu tej szej gmi ny opi su je na uczy -
ciel Ju lian Ga li kow ski.

W kro ni ce szko ły w Sko sze wie czy ta my:
We dług pro jek tu trak ta tu wer sal skie go z dnia 7 ma ja 1919 r. gra ni ca Pol ski mia ła po kry wać się z za się -
giem et no gra ficz nym je go lud no ści. Do Pol ski na le żeć mia ły tak że po wia ty by tow ski i Lę bor ski. Prze ciw -
ko te mu po sta no wie niu roz pę ta li Niem cy po wia tu by tow skie go za cię tą wal kę. Niem cy So miń scy po su nę li
się tak da le ko, że żą da li, aby je zio ro So miń skie cią gną ce się wzdłuż miej sco wo ści Sko sze wo, Pe plin i Len -
dy po zo sta ło przy Niem cach. Żą da nie swe mo ty wo wa li tym, że na le ży ono do Niem ców so miń skich, wo -
bec cze go po win no na le żeć do te go pań stwa co So mi ny to jest do Nie miec. Prze ciw tym po su nię ciom
lud ność Sko sze wa wy sto so wa ła ener gicz ny pro test, w któ rym oświad czy ła jed no myśl nie, że chce na le -
żeć do Pol ski. Pro test ten wrę czy li spe cjal ni de le ga ci R. Pe pliń ski, J. Ostrow ski, Fr. Ka szu bow ski, J. Ja rzę -
biń ski. Mię dzy na ro do wej Ko mi sji Gra nicz nej w Lip ni cy. Spra wę tę bar dzo po pie rał czło nek Ko mi sji
Gra nicz nej Ka czo row ski. Je go to głów nie za słu ga by ło, że Sko sze wo i je zio ro So miń skie po zo sta ło przy
Pol sce.

Dnia 2 lu te go 1920 r. po dłu gich i mę czą cych ocze ki wa niach wkro czy ło do Sko sze wa woj sko
pol skie i od tej chwi li na le ży Sko sze wo do nie pod le głej Pol ski. Przy by ła jed na kom pa nia Hal ler czy -
ków. Lud ność na po wi ta nie po sta wi ła tu trzy bra my, na któ rych umiesz czo no od po wied nie na pi sy.
Do wód cą kom pa nii był por. Ba ra now ski. Póź niej by ła tu kom pa nia, któ rą do wo dził pan Wil czew ski.
Na stęp nie przy był tu od dział 66 puł ku ka szub skie go i puł ku to ruń skie go, oraz od dzia ły woj sko we
z Kon gre sów ki, któ ry mi do wo dził ka pi tan Ło siń ski. Woj sko kwa te ro wa ło nie mal u wszyst kich miesz -
kań ców. W czerw cu 1920 r. usta lo no i wy ty czo no w Sko sze wie li nię gra nicz ną. Ka mie nie gra nicz ne
przy wie zio no ze sta cji ko le jo wej w Dzie mia nach i wko pa no w ozna czo ne miej sca. Po mia ra mi i pra -
cą tą kie ro wał po rucz nik Gą sio row ski.

Cie ka wost kę od no to wał Ma rian Zmu da Trze bia tow ski w kro ni ce szko ły Przy mu sze wo. Szko ła
20 ma ja 1937 r. zor ga ni zo wa ła jed no dnio wą wy ciecz kę wspól nie ze szko łą z Trze bu nia do gra ni cy
pań stwo wej. Na sty ku po wia tów choj nic kie go, ko ścier skie go i by tow skie go po sta wio no słup, na
któ rym za pi sa no o za war tym po ko ju wer sal skim w ję zy kach pol skim, fran cu skim, nie miec kim i an -
giel skim. Po mię dzy woj skiem a lud no ścią do cho dzi ło czę sto do za tar gów. Woj sko re kwi ro wa ło fur -
man ki, jak i trzo dę chlew ną. Lud ność sła ła za ża le nia do sta ro sty po wia to we go Si kor skie go. Do ba dań
skarg lud no ści utwo rzo no spe cjal ną ko mi sję. Stwier dzi ła, że ża le lud no ści by ły słusz ne, a re kwi zy -
cje bez praw ne.

Da ne te uzu peł nia ją Cze sław Cy ra i An drzej Szu to wicz. Do Sko sze wa Woj sko Pol skie wkro czy ło
4 lu te go 1920 r. W mo men cie wej ścia woj ska do wsi by ła ona pu sta, gdyż lud ność by ła w ko ście le
w Stu dzie ni cach. Gdy wró ci li gra ni ca by ła już ob sta wio na żoł nie rza mi. Por. Ba ra now ski kwa te ro wał
u Fran cisz ka Pe pliń skie go. Do wódz two mie ści ło się w Przy mu sze wie. Eu fo ria za mie ni ła się w roz -
go ry cze nie. Od cię to miesz kań ców od ko ścio ła w Stu dzie ni cach, sta cji ko le jo wej w Osła wie Dą bro -
wie, po zba wio no moż li wo ści ro bie nia za ku pów w So mi nach, do jaz du do By to wa. W prze ci wień stwie
do woj ska prze myt ni cy pła ci li nie źle. Głów nym punk tem prze my tu był Ba bi Dół. Zła pa nych prze -
myt ni ków i nie le gal nie prze kra cza ją cych gra ni ce prze trzy my wa no w Przy mu sze wie. Woj sko opu -
ści ło Sko sze wo 15 sierp nia 1922 r. Służ bę na gra ni cy pod ję ła straż cel na, któ rą prze nie sio no do
Ga po wa. Pla ców ka wcho dzi ła w skład ko mi sa ria tu Stra ży Cel nej w Ko ście rzy nie.
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W Sko sze wie był Gra nicz ny Urząd Go spo dar czy – przej ście go spo dar cze. Z nie go, za oka za niem
prze pust ki gra nicz nej wy da nej przez Sta ro stwo Choj nic kie w po ro zu mie niu z by tow skim ko rzy stał
Al bert Li piń ski wła ści ciel je zio ra Sko sze wo, któ re w po ło wie na le ża ło do Pol ski, a w dru giej do Nie -
miec. Je zio ro So miń skie do koń ca woj ny dzier ża wił Hu gon Trap pe. Za rok pła cił 9000 rmk wła ści -
cie lom, któ rzy po da tek grun to wy i do cho do wy pła ci li do Pol ski. Po po wro cie Ga li kow skie go z
nie wo li an giel skiej w szko le na uka od by wa się w ję zy ku pol skim. W 1920 r. do szko ły w Sko sze wie
uczęsz cza ło 37 dzie ci.

Przy by cie do Przy mu sze wa woj ska pol skie go opi su je An na Łaj ming w książ ce „Dzie ciń stwo”:
W Przy mu sze wie po ogło sze niu, że tu taj bę dzie Pol ska przy szli do nas An der scho wie po że gnać się, bo
tu taj bę dzie Pol ska tj. tym cza so wo i wy pro wa dza ją się w po znań skie. Na uwa gę oj ca, że i tam bę dzie
Pol ska nad le śni czy od po wie dział – wy klu czo ne. Jed nak nie dłu go po tem w ga ze cie nie miec kiej zna la zła
się in for ma cja, że An dersch z ko lei z po znań skie go ucie kał do Nie miec. Ga ze ty do no si ły o two rzą cym się
woj sku Gen. Hal le ra. Pi sa no o naj star szym 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 zdzi wie niu po zna li śmy w nim.. sta re go Piel grzy ma z Brus. 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 ły śmy dłu gą gir lan dę, a dziew czę ta Gla sów wraz z Idą po ma ga ły. 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 łym ręcz ni ku, wid niał na pis: Wi ta my Pol skie Woj sko. By ło to 19? fak tycz nie 29 stycz nia 1920
ro ku. Ale woj sko w tym dniu się nie zja wi ło. Nie spa łam pra wie ca łą noc. Na za jutrz przez ca ły mroź ny
dzień wy glą da li śmy. Do pie ro gdy ukła da li śmy się do snu usły sze li śmy stu kot koń skich ko pyt. Był to pa -
trol z trzech żoł nie rzy na ko niach, szu ka li noc le gu dla woj ska. Oj ciec dał im klu cze od pu stej szko ły. Sta -
łam w ko szu li przy oknie i po pew nym cza sie woj sko wma sze ro wa ło do wsi. Gir lan dy nikt nie za uwa żył.
Wcze snym ran kiem po szłam z brać mi po pa trzeć na pol skie woj sko. By li to pięk nie, w nie bie skie mun du -
ry ubra ni żoł nie rze. Woj sko zo sta ło w Przy mu sze wie, czym za nie po ko ili się Ry szard i Gla sa i za czę li roz -
pa czać, że zo sta li od cię ci od krew nych w So mi nach. Ka szu bi rów nież by li nie za do wo le ni - a gdzie je na sze
Be to wo? Cze mu Ti gra ni ce nie po pchną da li. Woj sko za ję ło szko łę do przy by cia stra ży cel nej
15.01. 1922 r. W szko le by ła sie dzi ba ba onu. W szko le sta cjo no wa li hal ler czy cy, 4 pułk strzel ców gra nicz -
nych i 1 kom pa nia 66 pp.

Uro czy sty sym bo licz ny akt za ślu bin Pol ski z mo rzem od był się 10 lu te go 1920 r. przez rzu ce nie
pier ście nia w fa le Za to ki Puc kiej. Pol ska uzy ska ła 147 km bał tyc kie go wy brze ża.
Choj ni ce woj sko nie miec kie opu ści ło 31.01 1920 r. o go dzi nie 10 i na tych miast roz po czę ło się prze -
ka zy wa nie wła dzy w po szcze gól nych in sty tu cjach w rę ce pol skie. Spra wu ją cy obo wiąz ki lan dra ta
de pu to wa ny po wia to wy Wal ter Na hgel zdał spra wy urzę du i wy dzia łu po wia to we go Sta ni sła wo wi
Si kor skie mu. W po łu dnie wkro czy ło do Choj nic woj sko pol skie do wo dzo ne przez płk. Sta ni sła wa
Wrza liń skie go. W Czer sku pierw sze od dzia ły po ja wi ły się 29.01.1920 r.
Do ude ko ro wa nych Brus Woj sko Pol skie wkra cza ło 2 lu te go 1920 r. en tu zja stycz nie wi ta ne przez
licz nie ze bra ną spo łecz ność wsi i oko li cy. Fakt ten upa mięt nio no na da jąc uli cy, któ rą prze jeż dża li
na zwę 2 lu te go.

Już wcze śniej roz po czę to przy go to wa nia do prze ję cia wła dzy. Uda ło się zmon to wać eki pę
współ pra cow ni ków i prze szko lo nych urzęd ni ków. Sys tem za rzą dza nia opar to na ist nie ją cych for -
mach. Naj wyż szą wła dzą w po wie cie był sta ro sta ja ko przed sta wi ciel pań stwa i prze wod ni czą cy sej -
mi ku po wia to we go, or ga nu sa mo rzą do we go. Or ga nem wy ko naw czym był Wy dział Po wia to wy
skła da ją cy się ze sta ro sty i 6 człon ków z wy bo ru.

Miesz kań cy Za bo rów upa mięt nia li wy da rze nia I woj ny świa to wej two rząc obiek ty o cha rak te -
rze re li gij nym sta wia jąc Bo że Mę ki i krzy że przy droż ne, któ re w cza sie oku pa cji II woj ny świa to wej
hi tle row cy nisz czy li. Kal wa ria Wie lew ska zbu do wa na zo sta ła w la tach 1915- 1927 ja ko ka szub skie
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Sank tu arium Mę ki Pań skiej upa mięt nia ją ce ofia ry I woj ny świa to wej.
Od zy ska nie nie pod le gło ści przy nio sło jed nak wie le pro ble mów. Sca le nie i zsyn chro ni zo wa nie

Pań stwa by ło po waż nym za da niem, tym bar dziej, że na stą pi ło za ła ma nie go spo dar ki świa to wej.
Już 12.01.1919 r. do wódz two Ar mii Czer wo nej wy da ło roz kaz przej ścia do dru giej fa zy „Czer wo ne -
go mar szu na Za chód” (ope ra cja Wi sła).

Źró dła:
Dzie je Brus i oko li cy. Jó zef Bo rzysz kow ski
Dzie je Zie mi i Po wia tu choj nic kie go t. 1.
An na Łaj ming. Dzie ciń stwo
Kro ni ka szko ły Przy mu sze wo
Kro ni ka szko ły Sko sze wo
Pla ców ka SG Sko sze wo. Cze sław Cy ra, An drzej Szu to wicz.

Zbi gniew Gier szew ski

100 lat te mu za mknię to obóz jeń ców wo jen nych
w Czer sku

Jak był obóz, to po trzeb ny był du ży cmen tarz. Wła dze nie miec kie w stycz niu 1915 ro ku nie da -
le ko Czer ska, przy dro dze do Łu ko wa, za ło ży ły cmen tarz, któ ry osią gnął po wierzch nie 10 hek ta rów.
Znaj du je się tam oko ło 1000 zbio ro wych mo gił. Grze ba no po cząt ko wo zmar łych jeń ców ro syj skich.
We dług usta lo nych da nych
ar chi wal nych po cho wa no
tam 3755 Ro sjan, w tym wie -
lu Po la ków li czo nych w tej
gru pie ja ko pod da nych ów -
cze sne go ca ra, 1119 Ru mu -
nów, 126 Wło chów, 65
An gli ków, 51 Fran cu zów, 3
Por tu gal czy ków, 2 Ser bów i
4 in nych.

Obo zy na Po mo rzu za -
czę to bu do wać już w 1914
ro ku. Pierw szy w oko li cy po -
wstał obóz w Tu cho li. Ten w
Czer sku kil ka ty go dni póź -
niej. I od po cząt ku wa run ki
w Czer sku by ły znacz nie gor -
sze niż w Tu cho li.
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Pierw szy du ży na pływ jeń ców
na stą pił po klę sce ar mii ro syj -
skiej pod Tan nen ber giem. Zi mo -
we przy mroz ki oraz brak
przy go to wa nia obo zu dla tak
du żej gru py żoł nie rzy spra wi ły,
że wa run ki by ły od po cząt ku fa -
tal ne. Jeń ców umiesz cza no w
ba ra kach, za głę bio nych w zie mi.
Bu do wa li je sa mi jeń cy. Ta ka pół -
zie mian ka mia ła ok. 80 m dłu go -
ści, dwu pię tro we pry cze po
jed nej i dru giej stro nie oraz me -
tro we przej ście. Mie ści ło się w
niej od 180 do po nad 200 jeń -
ców. Pa no wał tam za duch,
szcze gól nie je sie nią, kie dy by ła
wil goć.

W paź dzier ni ku 1915 ro ku skła dał się z 4 po do bo zów mo gą cych po mie ścić 25000 jeń ców, a bu do -
wa no jesz cze 2 po do bo zy na 10000 jeń ców. Ci na pły wa li ma so wo z fron tu w Pru sach Wschod nich.
Ran nych i cho rych le czo no w 3 la za re tach mo gą cych po mie ścić po kil ka set pa cjen tów. Du ża śmier -
tel ność wy ni ka ła z ran, któ re trud no by ło le czyć w kiep skich wa run kach hi gie nicz nych, wy nisz cze -
nia or ga ni zmów prze ży cia mi wa run ków fron to wych, ale tak że skrom ne go ży wie nia obo zo we go i
za tło cze nia sprzy ja ją ce go roz prze strze nia niu się cho rób za kaź nych.

Znacz nie le piej mie li ci jeń cy, któ rzy zo sta li skie ro wa ni na ro bo ty i nie mu sie li prze by wać w obo -
zach. Jeń cy mu sie li pra co wać w rol nic twie, a póź niej tak że w prze my śle, przy bu do wie dróg i li nii
ko le jo wych. Wspo mi na ich m.in. An na Łaj ming, ka szub ska pi sar ka z Przy mu sze wa, któ ra w dzie ciń -
stwie spo tka ła jeń ców pra cu ją cych na dwor cu w Lub ni. By ło to wcze sna wio sna 1916 ro ku.
(…) do po cze kal ni wnie sio no na płasz czu za krwa wio ne go ro syj skie go nie wol ni ka, któ re go przy ła do -
wa niu drze wa do wa go nów kło da ude rzy ła w gło wę. Po ło żo no go na pod ło dze. Chło pi mie li go od wieźć
do le ka rza w Bru sach, ale za nim nad szedł po ciąg, zmarzł i zmar ł1.

W jej opo wia da niach po ja wia ją się po sta ci ro syj skich jeń ców zwa nych nie wol ni ka mi, któ rzy
przy dzie la ni by li do pra cy ja ko pa rob cy w go spo dar stwach ka szub skich, zwłasz cza tych, z któ rych
męż czyź ni po szli wal czyć na
front. Aku rat ci, je że li wy ka zy wa li
się pra co wi to ścią, nie mie li źle
wśród Ka szu bów, nie do skwie rał
ich głód, a je śli już to tak jak Ka -
szu bom na przed nów ku.
(…) Ce za ry otrzy mał wo jen ne go
nie wol ni ka do po mo cy w go spo -
dar stwie. Był to Ro sja nin, mło dy
czło wiek imie niem Alek sy, chęt ny
do pra cy, któ ra wy ko ny wał pod -
śpie wu jąc. Znał się nie tyl ko na
pra cy rol nej, ale i na ry bo łów stwie.
1 Łajming A., Dzieciństwo, s. 160.
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Ce za ry zno wu po czuł się pa nem i wy da wał roz ka zy jak nie gdyś, gdy ży li je go sy no wie2.
W obo zie w Czer sku pierw szy je niec Piotr Ku ro zin (lat 26) zmarł i zo stał po cho wa ny na cmen ta -

rzu 5 lu te go 1915 ro ku. Ro sjan zmar ło w su mie 3252. Pierw szy je niec Ru muń ski Di nu Saw wa (lat 34)
zmarł 9 grud nia 1916 ro ku. Do koń ca woj ny zmar ło Ru mu nów aż 5005.

War to do dać, że nie miec kie obo zy z cza sów I woj ny świa to wej zo sta ły wy ko rzy sta ne przez pań -
stwo pol skie już w la tach 1919-1920 w cza sie woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Je dy nie obóz w Czer sku
ze wzglę du na fa tal ny stan nie był od na wia ny i nie zo stał wy ko rzy sta ny.
Cmen tarz ko ło Czer ska z od no wio nym po mni kiem, ale z więk szo ści za tar ty mi ta blicz ka mi mie ści
pro chy w su mie 5116 jeń ców z lat 1914-1919. Miesz kań cy Czer ska pa mię ta ją o tych, któ rzy nie po -
wró ci li do swo ich ro dzin. Ich na zwi ska wy ry te na me ta lo wych ta blicz kach wi docz ne są co raz sła -
biej…

Źró dła:
Kar pus Z., Re zmer W., Tu cho la: obóz jeń ców i in ter no wa nych 1914-1923, To ruń 1997
Kar pus Z., Jeń cy i in ter no wa ni ro syj scy i ukra iń scy na te re nie Pol ski w la tach 1918-1924
Łaj ming A., Dzie ciń stwo, Gdańsk 1997
Łaj ming A., Nad je zio rem, [w]: Mrok i świt, Słupsk 1994
Mar cin kie wicz A., Cmen tarz obo zu jeń ców wo jen nych w Czer sku w świe tle ma te ria łów ar chi wal nych ze zbio rów Mu zeum Hi sto rycz -
no -Et no gra ficz ne go w Choj ni cach, [w:] Ze szy ty Choj nic kie 32/2016
Mar cin kie wicz A., Jeń cy wo jen ni na te re nie po wia tu choj nic kie go w la tach 1914-1918, [w:] Ze szy ty Choj nic kie 34/2018

2 Łajming A., Nad jeziorem, s. 39.

Zbi gniew Gier szew ski

Ka szu by wy spą?
Ka ta stro fa kli ma tycz na się zbli ża…

Hu hu ha, hu hu ha, na sza zi ma zła…
Moż na nie zga dzać się na fak ty, ale co to zmie ni?

Wy ra sta po ko le nie, któ re bez wy ja śnień nie zro zu mie sen su tej dzie cię cej pio sen ki…
Lu dziom szcze gól nie trud no zro zu mieć ja kąś praw dę wte dy, gdy ich po sa da za le ży od jej nie zro zu -
mie nia (Upton Sinc la ir).
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Pierw szym kro kiem do roz wią za nia ja kie goś pro ble mu jest wła ści wie go na zwać. A na zwa po win -
na okre ślać nie tyl ko isto tę pro ble mu, ale tak że nieść ade kwat ny ła du nek emo cjo nal ny, tzn. od po -
wia da ją cy ska li pro ble mu, nie uchron no ści je go na dej ścia, spo dzie wa nym skut kom dla ludz kiej
po pu la cji.
Efekt cie plar nia ny, glo bal ne ocie ple nie i wresz cie ka ta stro fa kli ma tycz na, to uży wa ne w me diach i
dys ku sjach na uko wych okre śle nia te go, co sta ło się za uwa żal ne jesz cze w XX wie ku, a na si la się w
XXI wie ku na pla ne cie  z Zie mia. Wi dać w tych ko lej nych ter mi nach wy raź ne stop nio wa nie ro sną ce.
Po ję cia te uży wa ne są cza sa mi przez tą sa me oso by za mien nie, ale wy kształ ci ły się gru py spo łecz -
ne w świe cie po li ty ki, na uki i me diów, któ re uży wa ją ich w róż nych kon tek stach. Szcze gól nie w me -
diach prze ka zu ją cych ob raz pro ble mu sze ro kim ma som spo łecz nym wi dać ha sło wość tych okre śleń
sprzy ja ją cą kształ to wa niu opi nii spo łecz nej.
Do pó ki nie zde fi niu je się pro ble mu w obiek tyw nych ka te go riach, do pó ty po zo sta nie spór czy ka -
ta stro fa się zbli ża czy też mo że my spać spo koj nie. Wła ści we zde fi nio wa nie pro ble mu wy ma ga jed -
nak zdo by cia wie dzy o tym, co dzia ło się, dzie je się i bę dzie się dzia ło z Zie mią, a w szcze gól no ści
jak zmie niał się, zmie nia się i bę dzie się zmie niał jej kli mat. Wa run kiem ko niecz nym jest roz wa że nie
i usta le nie ja kie czyn ni ki są istot ne, ja ka jest ich ran ga i ska la od dzia ły wa nia oraz praw do po do bień -
stwo wy stą pie nia. Z per spek ty wy na szej cy wi li za cji waż na jest też oce na ja ki wpływ mo że my mieć
na za blo ko wa nie lub przy naj mniej ogra ni cze nie po szcze gól nych za gro żeń.

To wi dać. Są lu dzie, któ rzy pa mię ta ją.
Lo dow ce z te re nu dzi siej szej Pol ski znik nę ły „krót ko” po epo ce lo dow co wej (ustą pie nie lą do lo du),
ale wi dać do dzi siaj, że by ły. Ich śla dem są np. cha rak te ry stycz ne dla ich dzia łal no ści ko tły po lo dow -
co we w Ta trach i Kar ko no szach. Al py, gó ry od Kar pat 2 km wyż sze, ma ją lo dow ce jesz cze obec nie,
ale ob ser wu je się w ostat nich dzie się cio le ciach pro ces szyb kie go ich za ni ku. Zdję cia z po cząt ku XX
wie ku i po cząt ku XXI wie ku w wie lu miej scach do sie bie „nie pa su ją”. Po za ob ry sem szczy tów na tle
nie ba nic się nie zga dza. Mniej sze lo dow ce już wy pa ro wa ły, więk sze się „cof nę ły”. Sta re ośrod ki nar -
ciar skie zo sta ły „na lo dzie” bez lo du. Mu szą tak jak w pol skich gó rach cier pli wie cze kać na świe ży
śnieg.
Kra jo braz po je zier ny, np. sandr na po łu dniu Ka szub jest świad kiem te go, że lą do lód kil ka na ście ty -
się cy lat te mu z ogrom ną si łą „rzeź bił” pod ło że, w czym po ma ga ły mu ogrom ne ma sy wo dy wy pły -
wa ją ce spod nie go, kie dy już za czął się co fać. Nie przy szły tu jed nak tro pi ki. Sro gie zi my na wie dza ły
te te re ny co ro ku czy niąc z gle by gru dę (zwy kle w grud niu) i sku wa jąc je zio ra, a tak że co wol niej
pły ną ce rze ki. Śnieg sy pał po pas, a cza sem du żo wy żej. Za le gał od grud nia do mar ca, a cza sem do
kwiet nia. Ostat nia na praw dę śnież na zi ma by ła w 1979 ro ku, a dłu ga i mroź na w 1986 ro ku. Już kil -
ka po ko leń nie uży wa i nie ro zu mie po ję cia „wio sen ne roz to py”. Jed nak kie dy pod no si ło się Słoń ce
za spy (ta kie ma łe ko py lub wa ły stward nia łe go przez mie sią ce zi mo we śnie gu) po wo li się kur czy ły.
Roz to py, jak nie koń czy ły się po wo dzia mi, to za wsze na po lach i łą kach two rzy ły roz le wi ska. Nikt
nie wy obra żał so bie świat Bo że go Na ro dze nia bez świe że go śnie gu. By ło zim no i śli sko, ale nie ciem -
no i po nu ro, bo bia ły śnieg spra wiał, że krót kie dni i zmierz chy by ły ja sne. Pu szy sty śnieg, lo do wi -
ska na sta wach i je zio rach by ły gwa ran to wa ne. Te raz to już tyl ko lo te ria, z co raz rzad sza wy gra ną.
Prze lot ny opad śnie gu, przy mro zek, to zja wi sko spo ra dycz ne. Je śli na wet spad nie 20 cm śnie gu i
trze ba od śnie żać swój od ci nek chod ni ka, to pro blem na ogół zni ka po ty go dniu, gdy za wie je z ni -
żo wym fron tem cie plej sze po wie trze. Ta kie trwa ją ce zmia ny od lat kil ku dzie się ciu, to nie fluk tu acje
po go do we, to zmia na kli ma tu, któ ra po twier dza się tak że na in nych kon ty nen tach.

Wie dza w pę che rzy ku.
Za ma rza ją ca wo da wię zi w so bie po wie trze, któ re by ło w niej roz pusz czo ne. Lód wię zi każ dą za war -
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tość tak dłu go, jak dłu go jest lo dem. Kie dy two rzą się lo dow ce, lą do lo dy, to w tych pę che rzy kach
kon ser wu je się stan at mos fe ry sprzed 10, 100, 1000, 10000, 100000 czy mi lio na lat. Wie dza o prze -
szło ści na szej at mos fe ry sta ła się do stęp na me to dom na uko wym. Wy ko nu je się od wiert w lo dow -
cu, wy do by wa się rdzeń lo do wy, ukła da po szcze gól ne od cin ki chro no lo gicz nie do pa so wu jąc ska le
cza su, a po tem me to da mi ana li tycz ny mi krok po kro ku ba da się skład za war te go w nim po wie trza.
Moż na w ten spo sób stwo rzyć bar dzo pre cy zyj ny wy kres zmian stę że nia CO2 na prze strze ni ty się -
cy lat. Dla po twier dze nia do kład no ści otrzy ma nych wy ni ków ist nie ją in ne me to dy, np. den dro chro -
no lo gia, po nie waż przy rost drzew (gru bość słoi) za le ży tak że od kli ma tu (tem pe ra tu ra) i skła du
at mos fe ry (stę że nie CO2). Moż na tak że sko or dy no wać wy ni ki z osa da mi wo dy mor skiej na ska łach
przy brzeż nych, któ re za le żą od po zio mu wo dy. To wi dać, to moż na zmie rzyć. Lu dzie prze cież do -
tar li do Ame ry ki pierw szy raz dro gą lą do wą, gdy w cza sie epo ki lo dow co wej po ziom mórz był ni -
ski. Po tem in ni „od kry li” ją dro gą mor ską. Kie dy bu do wa no We ne cję chy ba nikt nie my ślał, ja kie
pro ble my z mo rzem bę dzie mia ło to mia sto, któ re prze cież tę po tę gę dzię ki mo rzu zdo by ło. W 2019
ro ku na pla cu św. Mar ka prze sta ły wy star czać gu mo we bu ty, że by przejść go su chą sto pą. Ma le di -
wy i Na uru są pań stwa mi, któ re bę dą mu sia ły się ewa ku ować ja ko pierw sze. I to nie z po wo du na -
jaz du ob cych ple mion.

Lo kal nie czy glo bal nie.
Prze cież to do brze jak bę dzie cie plej! Wie lu przy zna je się, że lu bi cie pło, że są „zmarź la ka mi”, a naj -
lep sza po rą ro ku jest la to. Sło necz ne la to. Ale są też ta cy, któ rzy nie lu bią upa łów. Upał ich do bi ja.
Ro bić się nie chce. Na po łu dniu Eu ro py i w Afry ce w oko li cach go dzin po łu dnio wych ruch i pra ca
za mie ra. Tam od za wsze lu dzie w cie niu są cząc zim ne na po je sta ra li się prze trwać wa run ki dla or -
ga ni zmu czło wie ka za bój cze. My sta ło ciepl ni ma my co raz więk szy pro blem z utrzy ma niem sta łej
tem pe ra tu ry cia ła. Ni by fi zjo lo gia to za pew nia, ale eks tre mal ne wa run ki oto cze nia spra wia ją, że wy -
dol ność fi zjo lo gicz na osią ga kres swo ich moż li wo ści. Prze chło dze nie (hi po ter mia), prze grza nie (hi -
per ter mia) skut ku ją nie od wra cal ny mi zmia na mi w or ga ni zmie, na wet le tal ny mi.
Tem pe ra tu ra wil got ne go ter mo me tru mó wi nam, że na le ży coś zro bić, bo zwy kłe po ce nie się prze -
sta je być pro ce sem efek tyw nym. Prze grze wa się mózg, tra cisz przy tom ność, umie rasz… Włą czyć
kli ma ty za cję, któ ra de fac to jest grzej ni kiem dla kli ma tu, je śli się ją ma i nas na nią stać, lub wy emi -
gro wać. Gdzie? Na pół noc. Z Afry ki do Eu ro py.

Or ga ni zmy się do sto so wu ją, ale już nie te sa me.
Ewo lu cja spra wia, że w każ dym okre sie geo lo gicz nym, w każ dych wa run kach kli ma tycz nych ży cie
bę dzie się roz wi jać. Nie mo że to jed nak dla nas być stwier dze nie opty mi stycz ne. Po le ga to bo wiem
na tym, że wy mie ra ją ga tun ki, któ re nie ma ją szans na do sto so wa nie się, a prze ży wa ją te, u któ rych
za kres to le ran cji na zmie nia ją ce się wa run ki nie zo stał prze kro czo ny. Po wsta ją też no we, dla któ -
rych nad szedł czas opti mum.
Jesz cze raz na le ży pod kre ślić, że or ga ni zmy sta ło ciepl ne (np. czło wiek) ma ja wa dę, ich za kres to le -
ran cji tem pe ra tu ro wej jest sto sun ko wo wą ski. Me cha nizm ho me osta zy ma swo je ogra ni cze nia, po
ich prze kro cze niu włą cza się alarm i trze ba ucie kać, tyl ko gdzie? Nie ma my pla net za stęp czych w
Ukła dzie Sło necz nym…
Pro blem ze zmia na mi kli ma tu nie le ży w sa mych zmia nach, one by ły i bę dą. Praw dzi wy pro blem to
tem po tych zmian. Ga tun ki ewo lu ują, ich po pu la cje zmie nia ją li czeb ność, fe no typ, sie dli ska, ale wy -
ma ga to cza su. Ewo lu cja jest po wol na, ale zmia ny śro do wi ska, gdzie ona za cho dzi tak po wol ne być
nie mu szą. Ude rze nie pla ne to idy, ko me ty, wy buch su per wul ka nu, ale tak że ak tyw ność cy wi li za cji
tech nicz nej w szczy cie jej roz wo ju zmie nia ją cej śro do wi sko w ska li glo bal nej są na ty le szyb kie, że
ża den ga tu nek nie ma szans „płyn nie” do sto so wać się do zmian, któ re trwa ją dni, la ta czy set ki lat.
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Bez piecz ne dla na szej po pu la cji są tyl ko pro ce sy do strze gal ne w okre sie se tek ty się cy czy mi lio nów
lat.

Al. Go re: Nie wy god na praw da
Przy czy ny ocie ple nia kli ma tu to:

1. za bu rze nie rów no wa gi ra dia cyj nej Zie mi, tzn. efekt cie plar nia ny wy wo ła ny przez ga zy ta kie jak
CO2, CH4, itp. Utrud nia ją ce emi sje fal pod czer wo nych w prze strzeń ko smicz ną.

2. pod grze wa nie at mos fe ry ziem skiej przez cy wi li za cję od we wnątrz. Ko mu ni ka cja, a przede- 
wszyst kim mia sta, gdzie lo kal nie tem pe ra tu ra pod no si się zna czą co, a przy du żej ich licz bie po
wsta je efekt glo bal ny (każ dy dom, biu ro wiec, wie żo wiec jest grzej ni kiem, na wet w kli ma cie tro-
pi kal nym, gdzie kli ma ty za cja speł nia tą ro lę na ze wnątrz bu dyn ku).

Ży cie na Zie mi od po cząt ku mia ło pro ble my ze sta bil no ścią. Wiel kie wy mie ra nia są te go do wo dem.
Jed nak to cią gła zmien ność i okre so we ka ta stro fy usta li ły ta ki skład ga tun ko wy na Zie mi, że mógł
po wstać czło wiek. Nie sta bil ność wa run ków kli ma tycz nych na Zie mi na pę dza ła i na pę dza ewo lu cję.
Ewo lu cja nie trosz czy się o swo je wy two ry, lecz na ich upad ku bu du je swo je no we wy na laz ki…

Pro blem sta bil no ści Słoń ca
Ży je my w po bli żu wy jąt ko wo spo koj nej gwiaz dy. Za li cza na for mal nie do kar łów „spa la” (wła ści wie
syn te zu je wo dór w hel) po wo li. W każ dej se kun dzie tyl ko ok. 600 mln ton i ty le wo do ru uby wa w
je go ją drze. Ale spo ko, tak dzie je się już 5 mld lat i z mo de li ma te ma tycz nych wy ni ka, że star czy go
na dru gie ty le i tro chę. Ar ma ge don zgo tu je Zie mi za po nad 6 mld lat, gdy i tak na sza cy wi li za cja od
daw na nie bę dzie ist nieć. Bo tak dzia ła ewo lu cja. Czło wiek ży je krót ko i gi nie, ga tu nek ho mo sa -
piens dłu żej, ale też zgi nąć mu si. Gwiaz dy więk sze od Słoń ca 10 ra zy „wy pa lą się” jak „su cha sto do -
ła”, na wet 100 ra zy szyb ciej. Dłu go okre so we zmia ny ja sno ści na szej gwiaz dy li czo ne w mi lio nach
czy mi liar dach lat nie ma ją żad ne go zna cze nia dla ta kiej cy wi li za cji jak na sza, któ ra swój do ro bek
gro ma dzi ła le d wie przez kil ka dzie siąt ty się cy lat. Krót ko okre so we cy kle zmian ak tyw no ści sło necz -
nej na szczę ście nie po wo du ją zna czą cych zmian emi to wa nej ener gii pro mie ni stej, ale wiatr sło -
necz ny na ła do wa nych elek trycz nie czą stek już mo że my od czuć, bo opar li śmy na sze sys te my
ener ge tycz ne i te le ko mu ni ka cyj ne na czu łych urzą dze niach elek tro nicz nych.

Pro blem sta bil no ści or bi ty Zie mi
Or bi ta Zie mi by ła by sta bil na, gdy by Zie mia by ła je dy na pla ne tą okrą ża ją ca Słoń ce, ale tak nie ste ty
nie jest. Po za tym nie na le ży na sza ży wi ciel ka do pla net naj więk szych. Jo wisz ma ją cy ma sa więk -
szą niż ma sa wszyst kich po zo sta łych pla net ra zem wzię tych czy ni w or bi tach są sia dów spo re za -
mie sza nie. Dla kli ma tu Zie mi być bli żej Słoń ca lub da lej to spra wa „gar dło wa”. Elip tycz ność or bi ty
spra wia, że dy stans do ma cie rzy stej gwiaz dy się zmie nia. Na szczę ście na po cząt ku stycz nia je ste -
śmy 5 mln km bli żej niż w po cząt kach lip ca. Dla nas, miesz kań ców pół ku li pół noc nej jest to czyn nik
ła go dzą cy ska lę wa hań tem pe ra tu ry w okre sie ro ku. Ina czej la tem by ło by tro chę cie plej, a zi mą zim -
niej. Do pór ro ku lu dzie ja ko ga tu nek przy sto so wa li się od daw na. Już u za ra nia na szej cy wi li za cji
ogień i skó ry za pew ni ły lu dziom moż li wość prze ży cia u czo ła co fa ją ce go się lo dow ca. Kto oglą dał
„Epo kę lo dow co wą”, ten wie, o co cho dzi. Nie by ło jed nak tak od po cząt ku, je śli uznać, że po cho dzi -
my ja ko ga tu nek z rów ni ko wych oko lic Afry ki.

Pro blem ko li zji z cia ła mi nie bie ski mi
Nie wszyst ko da się ści śle ob li czyć. Jak nie moż na uzy skać do kład ne go roz wią za nia, to moż na jesz -
cze ob li czyć, jak praw do po dob ny jest okre ślo ny wy nik. To tak jak gra w to to lot ka. Nikt nie wie, czy
wy gra, ale praw do po do bień stwo wy gra nej zna my bar dzo do kład nie. Tu koń czy się ma te ma ty ka, a
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za czy na psy cho lo gia. Skraj nie ma łe praw do po do bień stwo nas nie wzru sza i nie fa ty gu je. Chy ba że
wy da tek na los jest nie du ży, a szan sa nie ze ro wa. Ktoś prze cież wy gry wa. Tro chę ina czej jest z ude -
rze niem du żej pla ne to idy w Zie mię. Praw do po do bień stwo ma łe, jak w to to lot ka, ale gra tyl ko Zie -
mia, czy li my wszy scy ma my je den los. Psy cho lo gia na sze go ga tun ku na sta wio na jest na za gro że nia
co dzien ne, bez po śred nie, na głe, że by wie dzieć kie dy być ostroż nym, a kie dy ucie kać. Ma ło praw -
do po dob ne ka ta stro fy, ale glo bal ne są „usu wa ne” z świa do mo ści. Po wol ne pro ce sy roz ło żo ne w ska li
cza su na po ko le nia tak sa mo umy ka ją na szej per cep cji.

Nasz zbior czy ”układ ner wo wy”, dzię ki któ re mu roz po zna je my zbli ża ją ce się i za gra ża ją ce na sze mu ży -
ciu nie bez pie czeń stwo, jest po dob ny do ukła du ner wo we go ża by. Kie dy sy tu acja, w ja kiej się znaj du je -
my, zmie nia się w spo sób zna czą cy, lecz stop nio wo i po wo li, tkwi my w bez ru chu i nie do strze ga my
po wa gi zmian wo kół nas wo kół nas, aż do mo men tu, gdy jest już za póź no, aby dzia łać.

Al Go re, Nie wy god na praw da, s. 254.

Pro blem wul ka ni zmu
Wul ka ny rze czy wi ście emi tu ją w cza sie erup cji ogrom ne ilo ści CO2, głów ne go ga zu cie plar nia ne go
i dla te go ich ak tyw ność jest uzna wa na za do bre uspra wie dli wie nie, że czło wiek ma dru go rzęd ny
wpływ na kli mat. Scep ty cy an tro po ge nicz ne go po cho dze nia współ cze snych pro ble mów z kli ma -
tem nie bio rą jed nak pod uwa gę roz kła du cza so we go kon cen tra cji CO2 w at mos fe rze. Wy kres tej
kon cen tra cji przy po mi na krzy wą wy kład ni czą, gwał tow nie ro sną ca, ale gład ka. Ozna cza to na ra sta -
ją cy, ale rów no mier nie przy rost kon cen tra cji ga zów cie plar nia nych. Gdy by wi na le ża ła po stro nie
wul ka nów, to z ra cji krót ko trwa ło ści wy rzu tu ma te rii, w tym ga zów w cza sie ich wy bu chów, wy kres
po wi nien być schod ko wy. Do dat ko wo na sza wie dza z cza sów hi sto rycz nych po win na wy ka zy wać
na ra sta nie ak tyw no ści wul ka nicz nej na Zie mi. Nie ma ta kich da nych, nie po twier dza się więc ta kie
tłu ma cze nie. Zresz tą sza cun ko we ob li cze nia mo cy wul ka nów, czy li ilo ści wy rzu ca nej la wy, ma te ria -
łów pi ro kla stycz nych i ga zów wska zu ją na co naj wy żej kil ku pro cen to wy do da tek tych na tu ral nych
pro ce sów geo lo gicz nych. Zu peł nie in nym pro ble mem są su per wul ka ny, któ re mo gą jed no ra zo wo,
glo bal nie wpły nąć na kli mat. Je den ta ki drze mie pod Par kiem Na ro do wym Yel low sto ne i po dob no
ro śnie w nim ci śnie nie. Wy bu cha ją bar dzo rzad ko w ska li na wet cza su geo lo gicz ne go, ale wy bu -
cha ją…

Pro blem sta bil no ści bios fe ry
Ży cie na Zie mi ma po rów ny wal ną z pro ce sa mi geo lo gicz ny mi moc jej kształ to wa nia. Tlen w at mos -
fe rze i wie lo ki lo me tro we po kła dy skał wa pien nych to je go naj więk sze osią gnię cia. Po ja wił się w
koń cu ga tu nek, któ ry sa mo dziel nie za czął pod grze wać oce any i at mos fe rę.
Są ga tun ki ro ślin i zwie rząt, któ re na ocie ple niu zy ska ją, zwięk sza np. swo je za się gi wy stę po wa nia,
ale wie le te za się gi ogra ni czy, zwy kle prze su ną się tam, gdzie bę dzie jesz cze w mia rę chłod no, czy li
wy żej w gó ry lub bli żej bie gu nów. Czło wiek ja ko ga tu nek mo bil ny i wszyst ko żer ny, ko smo po li tycz -
ny bę dzie miał pro ble my, ale nie ta kie jak mi sie ko ala w pło ną cych w Au stra lii la sach eu ka lip tu so -
wych. Nie ste ty ja ko ga tu nek sta ło ciepl ny dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia or ga ni zmu ma
wbu do wa ny me cha ni zmy utrzy my wa nia sta łej tem pe ra tu ry cia ła. Nie dość te go, ta opty mal na tem -
pe ra tu ra le ży bar dzo bli sko tem pe ra tu ry śmier tel nej. De na tu ra cja bia łek za czy na się przy tem pe ra -
tu rze 5 stop ni wyż szej. To pro blem nie tyl ko czło wie ka, ale wie lu ga tun ków zwie rząt i ro ślin. Wy gi ną
na pew no te, któ re ści śle zwią za ne są z okre ślo ny mi sie dli ska mi i zmia na eko sys te mu nie wcho dzi
u nich w grę. Ko ala są te go do bit nym przy kła dem. Uciecz ka z sie dlisk zbyt go rą cych, nie speł nia ją -
cych wa run ków kli ma tycz nych, to sta nie się wa run kiem oca le nia. Sęk w tym, że lu dzi jest już
7,5 mld, a stref do sta tecz nie chłod nych dla prze ży cia bę dzie uby wać. Ma my pro blem obec nie z mi -
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gra cja mi kil ku set ty sięcz ny mi z Afry ki do Eu ro py. Pol sce przy dzie lo no kil ka lat te mu rap tem kil ka ty -
się cy mi gran tów. Nie któ rym wy da wa ło się strasz nie du żo. Co sta nie się, gdy ru szy ich na pół noc kil -
ka set mi lio nów? I to nie dla te go, że chcą le piej żyć, tyl ko dla te go, że chcą w ogó le prze żyć.

Pro blem sta bil no ści at mos fe ry
Je że li przyj mie my nie zmien ność czyn ni ków geo lo gicz nych i od dzia ły wań ko smicz nych, to pro blem
ocie ple nia kli ma tu moż na roz pa try wać w bar dziej pro stej wer sji sta bil no ści at mos fe ry wo bec zmian
bios fe ry. Przy czym jest to re la cja zwrot na. Jesz cze więk szym uprosz cze niem bę dzie ogra ni cze nie
się do re la cji czło wiek – at mos fe ra, ale jest to na ty le upraw nio ne, że je ste śmy du żym ga tun kiem
ssa ków, któ re go bio ma sa (30% ma sy zwie rząt na Zie mi) w świe cie zwie rząt (ra zem z wszyst ki mi
zwie rzę ta mi ho dow la ny mi to już 90% bio ma sy zwie rzę cej), a zu ży cie ener gii w roz wi nię tej cy wi li -
za cji tech nicz nej wie lo krot nie prze kra cza jed nost ko we zu ży cie ener gii na wet sło nia. Do kład niej sze
wy li cze nia i po rów na nia nie są tu zresz tą w ogó le po trzeb ne, in ne ga tun ki funk cjo nu ją w ra mach
na tu ral nych obie gów ma te rii, a je dy nie czło wiek „do kła da” do za so bów ener gii i ma te rii pier wiast -
ki i związ ki che micz ne, któ re w in nych epo kach geo lo gicz nych z bios fe ry wy pa dły. Tyl ko ten do da -
tek jest nie bez piecz ny.

Pro blem czyn ni ka ludz kie go
Od dzia ły wa nie ca łej po pu la cji ludz kiej na kli mat i bios fe rę moż na z grub sza okre ślić mno żąc licz bę
lud no ści przez czyn nik opi su ją cy śred ni sto pień do bro by tu lu dzi, bo to do bro byt wa run ku je po -
ziom kon sump cji, a tym sa mym zu ży cie ener gii. Eks plo zja de mo gra ficz na w XX wie ku i ko niunk tu -
ra go spo dar cza po II woj nie świa to wej spra wi ła, że oba te czyn ni ki są od daw na moc no ro sną ce, co
po tę gu je efekt. Dla Eu ro py pro ble mem sta je się Afry ka, któ ra jesz cze w XIX wie ku by ła uzna wa na
za skan sen, miej sce, gdzie upra wia się sa fa ri. Tem po przy rost lud no ści na tym kon ty nen cie prze ro -
sło wskaź ni ki azja tyc kie. W 1960 ro ku Eu ro pa li czy ła 606 mln miesz kań ców, a Afry ka 285 mln. W ro -
ku 2018 pro por cje zmie ni ły się ra dy kal nie. Je że li licz ba miesz kań ców Eu ro py zmniej szy ła się
nie znacz nie do 742 mln, to w Afry ce na stą pił ogrom ny skok do 1256 mln lud no ści mi mo gło du, wo -
jen i roz ra sta ją cej się na po łu dnie Sa ha rze.

Pro blem spo łecz no -psy cho lo gicz ny
W pi ra mi dzie po trzeb Ma slo wa po trze by by to we, eg zy sten cjal ne są na sa mym do le, czy li sta no wią
fun da ment. Bez ich za spo ko je nia czło wie ko wi trud no jest my śleć o za spo ka ja niu in nych, wyż szych
po trzeb. Za spo ka ja nie po trzeb by to wych na le ży od róż nić jed nak o kon sump cjo ni zmu, po sta wy, w
któ rej kon su mo wa nie sta je się nie tyl ko wa run kiem prze trwa nia, ale mo dą i wy znacz ni kiem sta tu -
su spo łecz ne go. Nad po trze by po mna ża ją wy da tek ener ge tycz ny ludz ko ści i przy czy nia ją się zna -
czą co do ocie ple nia kli ma tu. Ra chu nek za nie bę dzie my więc pła cić jesz cze raz. Tym bar dziej, że
bied ni chcą być bo ga ci, a bo ga ci jesz cze bo gat si. To sa mo na pę dza ją cy się me cha nizm. Ludz kość
wy two rzy ła kul tu rę wzro stu, tzn. do brze się czu je my jak się bo ga ci my.

Mo de le ma te ma tycz ne
Mo de le ma te ma tycz ne ma ją dwie funk cje. Po pierw sze do brze opi sy wać to, co jest już da ne, fak ty
em pi rycz nie zmie rzo ne, a po dru gie i naj waż niej sze, prze wi dy wać przy szłe zda rze nia. Po niż sze wy -
kre sy po ka zu ję roz wój pew nych zja wisk. Mo de le ma te ma tycz ne mo gą po ka zać ich dal szy ciąg i
ewen tu al ne opcje, je że li ludz kość po dej mie in ter wen cje, by wska zy wa ne tren dy od wró cić.
Wie lu ne ga cjo ni stów pro gnoz o ka ta stro fal nym ocie ple niu kli ma tu pod wa ża tzw. na uko we prze -
wi dy wa nia, po nie waż opie ra ją się one na mo de lach ma te ma tycz nych at mos fe ry i kli ma tu, a te prze -
cież są ze sa mej swej isto ty nie do kład ne, przy bli żo ne. I świę ta to praw da, o czym świad czyć mo że
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prze wi dy wal ność pro gnoz po go dy, któ re mi mo na sy ce nia zie mi i prze strze ni ko smicz nej czuj ni ka -
mi, sa te li ta mi i sta cja mi me te oro lo gicz ny mi nie da ją nam pro gnoz wia ry god nych na wet na naj bliż -
szy week end. Sta ty sty ka ma te ma tycz na jed nak opie ra się na za ło że niu, że je że li po peł ni my ja kiś
błąd w pro gno zach w dół, to moż li we jest po dob ne od chy le nie w gó rę. Jak mo że być le piej, to mo -
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że być też go rzej. Nie pew ność prze wi dy wać teo rii nie wy klu cza żad nych sce na riu szy. Czy ni tyl ko
jed ne mniej, a in ne bar dziej praw do po dob ne. W ta kim ra zie przy oce na ry zy ka i skut ków dla ludz -
ko ści po win na brać się pod uwa gę naj bar dziej pe sy mi stycz ny z re ali stycz nych sce na riu szy.
Mo del ma te ma tycz ny pro gno zu ją cy moż li wość ka ta stro fy kli ma tycz nej i ska lę jej skut ków po wi -
nien być moż li wie ca ło ścio wy, bo czyn ni ków wpły wa ją cych na kli mat jest wie le, a do te go są one
ze so bą na róż nych płasz czy znach współ za leż ne. Do brze by by ło, gdy by się zno si ły, ale nie ste ty wie -
le z nich wza jem nie się wzmac nia (sy ner gia).
Głów ne czyn ni ki wa run ku ją ce stan at mos fe ry to:

- od dzia ły wa nie pro mie nio wa nia sło necz ne go z mo le ku ła mi po wie trza
- ruch po wie trza spo wo do wa ny gra dien tem ci śnie nia i tem pe ra tu ry
- wa run ki pa ro wa nia wo dy i kry sta li za cji pa ry wod nej

Każ dy mo del ma te ma tycz ny at mos fe ry mu si uwzględ niać nie iner cjal ny układ od nie sie nia ja kim jest
ob ra ca ją ca się pla ne ta Zie mia, za sa dy ter mo dy na mi ki ga zów, pro ce sy prze ni ka nia pro mie ni UV, IR
i wi dzial nych przez at mos fe rę, w tym szcze gól nie od dzia ły wa nie UV z war stwa ozo no wą w stra tos -
fe rze, IR z ga za mi cie plar nia ny mi, roz pra sza nie i od bi ja nie pro mie nio wa nia przez chmu ry, czą stecz -
ki smo gu). Mo del ten mu si tak że uwzględ niać ca ły cykl hy dro lo gicz ny, gdyż wo da, głów nie w po sta ci
pa ry wod nej, jest głów nym ga zem cie plar nia nym. Do te go róż no rod na po kry wa na po wierzch ni
zie mi (lód, śnieg, wo da, zie leń) de cy du je o al be do, czy li zdol no ści od bi ja ją cej pro mie nio wa nie.

Cze go po win ni śmy się bać naj bar dziej?
Czu łość kli ma tu na stę że nie ga zów cie plar nia nych wzmac nia na jest częstym w przyrodzie
mechanizmem zwanym do dat nim sprzę że niem zwrot nym: wzrost ilo ści pa ry wod nej, któ ra jest

Kształt i korelacja wykresów przypadkowa nie jest ...
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bar dzo sil nym ga zem cie plar nia nym po wo du je top nie nie po lar nych czap lo do wych, top nie nie
wiecz nej zmar z li ny, co zwięk sza ilość wo dy i pro ces pa ro wa nia.
Do dat nie sprzę że nie zwrot ne na krę ca czu łość at mos fe ry na czyn ni ki wy wo łu ją ce wzrost tem pe ra -
tu ry. Tłu mio ne jest to przez ujem ne sprzę że nia zwrot ne, np. wzrost ilo ści pa ry wod nej zwięk sza ilość
chmur, a to sto pień od bi ja nia pro mie nio wa nia sło necz ne go. Jed nak w wyż szej tem pe ra tu rze ro śnie
po jem ność at mos fe ry na pa rę wod ną (zmniej sza się jej pręż ność), a to ozna cza mniej chmur (po -
rów naj my nie bo w lip cu i li sto pa dzie).
Na da le kiej pół no cy znaj du je się wie lo let nia zmar z li na, w któ rej po wierzch nio wej war stwie uwię -
zio na jest dwu krot nie więk sza ilość wę gla niż w ca łej at mos fe rze. W wy ni ku po wo do wa ne go przez
nas ocie ple nia kli ma tu zmar z li na za czy na się roz pa dać, a roz kład za mro żo nej w niej do tych czas ma -
te rii or ga nicz nej skut ku je emi sja mi ga zów cie plar nia nych – dwu tlen ku wę gla i me ta nu. Tra fia jąc do
at mos fe ry wzma ga ją one za ini cjo wa ne przez nas ocie ple nie kli ma tu i po wo du ją dal sze roz pa da nie
się zmar z li ny. To do dat nie sprzę że nie zwrot ne zmia ny kli ma tu, gro żą ce je go de sta bi li za cją.
Sko ro ma my cie plej, w zi mie jest mniej śnie gu. Sko ro nie ma śnie gu, na wio snę nie ma się co to pić,
więc zie mia jest wy su szo na. Spra wia to, że pa ro wa nie jest mniej sze i po ja wia się więk sza szan sa na
wyż, czy li po go dę bez desz czo wą. Rów nież let nie fa le upa łów bio rą się z te go, że zie mia jest su cha.
Gdy by by ła mo kra, pa ro wa nie zmniej szy ło by tem pe ra tu rę po wierzch ni zie mi i zwięk szy ło ilość
chmur.
Im wyż sza tem pe ra tu ra, tym wię cej pa ry wod nej w at mos fe rze i tym sil niej sze zja wi ska ty pu kon -
wek cyj ne go. Stąd też ma my co raz sil niej sze wia try oraz bu rze nio są ce bar dzo gwał tow ne opa dy.
Naj lep szym te go przy kła dem by ło de re cho, któ re przy nio sło tra gicz ne skut ki na Po mo rzu dwa la ta
te mu. Jest to zja wi sko, któ re moż na po rów nać do tor na da, ty le że nie krę cą ce go się – ko mór ka bu -
rzo wa wy twa rza wiatr o si le hu ra ga nu, po su wa ją cy się pro sto przed nią. Jest ono zna ne ze ste pów
i pre rii Tek sa su i nie wy stę po wa ło wcze śniej w Eu ro pie. W ostat nim cza sie po ja wi ło się tu dwu krot -
nie – wła śnie w Pol sce oraz w Niem czech. Po dob ne go ty pu zja wisk bę dzie wię cej, bo ma my cie plej -
szą i bar dziej wil got ną at mos fe rę.

Ka szu by wy spą?
Ma pa przed sta wia skraj ny sce na riusz ka ta stro fy kli ma tycz nej, gdy by na stą pi ło gwał tow ne przy spie -
sze nie wzro stu tem pe ra tu ry. Na ra zie pod no sze nie po zio mu mo rza wie rzy się w cen ty me trach. Ale
już metr spo wo du je, że za la ne zo sta ną nad brzeż ne ob sza ry, czę sto bar dzo gę sto za lud nio ne.
Gdańsk, Lon dyn, Szan ghaj, Kal kuta mo gą czuc się za gro żo ne.
War to mieć na uwa dze, że na wet tak po wol ny wzrost po zio mu mo rza prze kła da się na po ziom zi -
mo wych spię trzeń sztor mo wych, wy wo ła nych wia trem oraz fa la mi. Te pro ce sy mo że my od czuć już
za na sze go ży cia, w miej scach naj bar dziej na ra żo nych, jak brze gi mo rza czy brze gi rzek ucho dzą -
cych do mo rza. W ska li Pol ski za gro żo ne bę dą cho ciaż by Żu ła wy Wi śla ne oraz Pół wy sep Hel ski. Rów -
nież w Gdań sku źró dła wo dy słod kiej znaj du ją ce się nie da le ko mo rza mo gą stać się na ty le za so lo ne,
że nie bę dą zdat ne do użyt ku.

Przy to czo ne opi nie na ukow ców:
Mar�cin�Po�pkie�wicz ana li tyk me ga tren dów, eks pert i dzien ni karz zaj mu ją cy się po wią za nia mi w

ob sza rach go spo dar ka -ener gia -za so by -śro do wi sko. Au tor be st sel le rów Świat na roz dro żu i Re wo lu cja
ener ge tycz na. Ale po co? oraz głów ny au tor książ ki Na uka o kli ma cie. Re dak tor por ta li zie mia na roz dro -
zu.pl oraz na uka okli ma cie.pl. Prze wod ni czą cy pol skie go od dzia łu ASPO (As so cia tion for the Stu dy of Pe -
ak Oil) i czło nek ra dy pro gra mo wej IN SPRO.
Lau re at głów nej na gro dy "Dzien ni ka rze dla kli ma tu" 2015, "Eco no mi cus 2016" za naj lep szą książ kę sze -
rzą cą wie dzę eko no micz ną oraz „Pro mo tor Ener ge ty ki Od na wial nej 2016”. Wraz z ze spo łem re dak cji
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„Na uka o kli ma cie” lau re at przy zna wa nej przez MNiSW oraz PAP na gro dy „Po pu la ry za tor Na uki 2017”.
 Prof. dr hab. Ja�cek�Pi�sko�zub jest oce ano lo giem, pro fe so rem In sty tu tu Oce ano lo gii Pol skiej Aka -

de mii Na uk.

 Prof. Pa�weł�Ro�wiń�ski z wy kształ ce nia jest ma te ma ty kiem. Spe cja li zu je się w hy dro dy na mi ce i hy -
dro lo gii, in te re su je go w szcze gól no ści mo de lo wa nie ma te ma tycz ne oraz ba da nie eks pe ry men tal ne pro -
ce sów hy dro lo gicz nych oraz hy dro fi zycz nych. Sto pień dok to ra na uk o Zie mi uzy skał w za kre sie geo fi zy ki
w 1995 ro ku, dok to ra ha bi li to wa ne go na uk o Zie mi w za kre sie geo fi zy ki – w 2003 ro ku, a pro fe so ra – w
2009 ro ku. Wi ce pre zes Pol skiej Aka de mii Na uk.

Źró dła:
Al Go re, Nie wy god na praw da, So nia Dra ga, Ka to wi ce 2007
Na uka o kli ma cie dla scep tycz nych, Na uka okli ma cie.pl
Hu bert Buł ga jew ski za Mar cin Po pkie wicz Zie mia na roz dro żu, Ko lej ny mi liard lu dzi co 15 lat … ile jesz cze znie sie Zie mia? 2017-
01-26, http://prep pe ris.pl/ar ty kul/ko lej ny -mi liard -lu dzi -co -15-lat -ile -jesz cze -znie sie -zie mia
Wy wiad Ce za re go Ko ryc kie go z Paw łem Ro win skim: Nie ba wem Płock bę dzie le żał nad mo rzem. Zmia ny kli ma tycz ne przy spie -
szy ły, Ty go dnik TVP, 21 czerw ca 2019
Ma pa Wy spa ka szub ska Ma pę, uka zu ją cą, jak mo że wy glą dać Pol ska w 2119 ro ku, fa ce bo oko wy pro fil pro gra mu Son da 2 TVP,
https://www.do nald.pl/ar ty ku ly/Xxf2XChV/ty go dnik -tvp -o -pol sce -2119-li nia -brze go wa -pod -ploc kiem
Roz mo wa z prof. Jac kiem Pi sko zu bem Mar ci na Wan da łow skie go –thin klet te ra Kon gre su Oby wa tel skie go.

Polska 2119 r. - wersja pesymistyczna ... 

... ale Kaszuby częściowo ocaleją 
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Zbi gniew Gier szew ski

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Został�utworzony�decyzją�obradującej�w�Paryżu�w�dniach�31�maja�–�4�czerwca�2010�r.
Międzynarodowej�Rady�Koordynacyjnej�programu�Człowiek�i�Biosfera. W wyniku starań Lokalnej

Grupy Działania „Sandry Brdy”, Stowarzyszenia „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”, przy wsparciu
Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Wdeckiego Parku

Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Sam formularz nominacyjny został złożony w
siedzibie UNESCO w czerwcu 2009 roku.

Czym jest Rezerwat Biosfery?
Jest to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze. Rezerwaty mają na
celu ochronę różnorodności biologicznej i umożliwienie lepszej obserwacji zmian ekologicznych w
skali całej planety.
Pełnią trzy zasadnicze funkcje:

- ochronną, polegająca na przyczynianiu się do ochrony krajobrazów, ekosystemów,
zróżnicowania gatunkowego i genetycznego, 

- rozwojową poprzez sprzyjanie formom rozwoju gospodarczego i ludzkiego, które uznać
można za społeczno-kulturowo i ekologicznie zrównoważone, 

- funkcję wspierania logistycznego poprzez edukację ekologiczną, a także szkolenia, badania i
monitoring w odniesieniu do lokalnych, regionalnych, narodowych i globalnych zagadnień
związanych z ochroną i zrównoważonym rozwojem.
Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie” jest 10 rezerwatem utworzonym w Polsce, największym tego
typu obiektem w Polsce. Łączna powierzchnia jego trzech stref wynosi 3195 km². Ze względu na
stopień ochrony zasobów przyrodniczych podzielony jest na trzy strefy:

Strefa rdzenna, najwartościowsza przyrodniczo, tworzą obszary już podlegające ochronie.
Obejmuje ona: Park Narodowy “Bory Tucholskie” utworzony w 1996 roku na terenie gminy Chojnice
i Brusy o powierzchni 4613,04 ha oraz 30 następujących rezerwatów przyrody:
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Tabela 1. Rezerwaty przyrody

Obszar parku narodowego i wymienione powyżej rezerwaty przyrody stanowią najcenniejsze
obiekty przyrodnicze całego regionu Borów Tucholskich.

Lp. nazwa rok utworzenia powierzchnia
ha typ gmina park

krajobrazowy
1 Nawionek 1974 10,67 wodny Brusy Zaborski

2 Bagno Stawek 1977 40,80 torfowiskowy Brusy Zaborski

3 Jezioro Laska 1977 70,40 faunistyczny Brusy Zaborski

4 Piecki 2001 19,42 florystyczny Brusy Zaborski

5 Dolina Kulawy 2009 155,41 torfowiskowy
Brusy,
Studzienice

Zaborski

6 Moczadło 2010 26,17 wodny Brusy Zaborski

7 Kruszynek 2014 8,42 torfowiskowy Brusy Zaborski

8 Bór Chrobotkowy 1993 41,50 florystyczny Brusy -

9 Jezioro Małe Łowne 1993 37,83 torfowiskowy Chojnice Zaborski

10 Kamienne Kręgi 1958 16,91
przyrody
nieożywionej

Czersk -

11 Mętne 1963 53,28 torfowiskowy Czersk -

12 Ustronie 1958 9,64 leśny Czersk Tucholski

13 Cisy nad Czerską Strugą 1982 17,19 leśny Czersk Tucholski

14 Bagno Grzybna 1982 6,26 torfowiskowy Tuchola Tucholski

15 Jezioro Zdręczno 1982 15,74 wodny Tuchola Tucholski

16 Jeziorka Kozie 1984 12,30 torfowiskowy Tuchola Tucholski

17 Dolina rzeki Brdy 1994 1681,50 krajobrazowy
Tuchola,
Gostycyn,
Cekcyn

Tucholski

18 Bagna nad Stążką 1999 478,45 torfowiskowy Tucholski Tucholski

19 Źródła rzeki Stążki 1993 250,20 krajobrazowy Cekcyn Tucholski

20
Cisy Staropolskie im. Leona
Wyczółkowskiego

1827, 
ponownie 1956

85,73 leśny Cekcyn -

21
Jelenia Góra im. Kazimierza
Szlachetko

1995 4,25 florystyczny Cekcyn -

22 Miedzno 1968 88,52 faunistyczny Osie Wdecki

23
Brzęki im. Zygmunta
Czubińskiego

1975 102,21 leśny Osie Wdecki

24 Jezioro Ciche 1994 37,96 torfowiskowy Osie Wdecki

25 Dury 1975 13,02
wodno-
torfowiskowy

Osie Wdecki

26 Jezioro Piaseczno 2001 159,78 krajobrazowy Osie Wdecki

27 Jezioro Martwe 1996 3,96 wodny Osie -

28 Jezioro Łyse 2006 20,26 torfowiskowy Warlubie -

29 Czapliniec Koźliny 1996 23,21 faunistyczny Lubiewo -

30 Krwawe Doły 1996 13,02 leśny
Stara
Kiszewa

Wdzydzki
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Strefa buforowa czyli obszary stanowiące formalnie otulinę dla strefy rdzennej, tworzą głównie
cztery parki krajobrazowe, z wyłączeniem powierzchni występujących w nich rezerwatów przyrody,
które stanowi strefę rdzenną.

Tabela 2. Parki krajobrazowe

Strefa tranzytowa tworzona jest przez te obszary 22 gmin (13 z województwa kujawsko –
pomorskiego i 9 z województwa pomorskiego), które nie wchodzą w skład parku narodowego i
parków krajobrazowych. Wśród nich znajdują się obszary następujących gmin: Tuchola, Cekcyn,
Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice (powiat tucholski) i Bukowiec, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie,
Świekatowo, Warlubie (powiat świecki) oraz Brusy, Chojnice, Czersk (powiat chojnicki) i Dziemiany,
Karsin, Konarzyny, Kościerzyna, Lipusz, Stara Kiszewa (powiat kościerski). W granice rezerwatu
biosfery nie weszło spora część zwartego kompleksu Borów Tucholskich położona w gminach
Kaliska, Czarna Woda, Osieczna i Osiek (powiat starogardzki)
Strefa tranzytowa jest niemal dwukrotnie większa od obszaru strefy buforowej. Pod względem
ekonomicznym jest to obszar w dużym stopniu zorientowany na gospodarkę leśną, przetwórstwo
drewna i produktów leśnych, a także na rekreacją, wypoczynek i różne formy turystyki. Rezerwat
biosfery z swojego założenia powinien wspierać wszystkie ekologiczne formy wykorzystania Borów
Tucholskich.
Istotne jest to, że rezerwat biosfery z
tradycyjnymi w Polsce formami
ochrony przyrody pokrywa się także
z unijnym systemem Natura 2000,
do którego Polska przystąpiła i
zrealizowała go wraz z
przystąpieniem do UE. Na jego
obszarze znajduje się lub
przynajmniej częściowo pokrywa
siedem specjalnych obszarów
ochrony siedlisk (SOO) ustanowione
w oparciu o Dyrektywę Siedliskową
Unii Europejskiej oraz dwa obszary
specjalnej ochrony ptaków (OSO)
ustanowione w oparciu o
Dyrektywę Ptasią UE.

nazwa rok powstania powierzchnia
ha położenie w gminach siedziba

Zaborski PK 1990 34026 Brusy, Chojnice Charzykowy

Wdzydzki PK 1983 17800
Kościerzyna, Dziemiany, Karsin, Lipusz, 
Stara Kiszewa

Kościerzyna

Tucholski PK 1985 36983
Tuchola, Śliwice,
Cekcyn, Lubiewo, Gostycyn, Chojnice, Czersk

Tuchola

Wdecki PK 1993 23177 Śliwice, Cekcyn, Osie, Warlubie, Lniano, Drzycim, Jeżewo Osie

W skład strefy buforowej wchodzą te powierzchnie otuliny rezerwatów przyrody położonych poza
obszarami parków krajobrazowych.
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L.P. kod obszaru nazwa rok utworzenia powierzchnia ha zarządca

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)

1 PLB220001 Wielki Sandr Brdy 2004-11 37106,25 PNBT

2 PLB220009 Bory Tucholskie 2008-11 322535,94 RDOŚ Gdańsk

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO)

1 PLH220056 Czerwona Woda nad Babilonem 2011-03 821,12 RDOŚ Gdańsk

2 PLH220058 Dolina Brdy i Chociny 2011-03 1455,76 RDOŚ Gdańsk

3 PLH220060 Las Wolność 2011-03 335,29 PNBT/RDOŚ Gdańsk

4 PLH220026 Sandr Brdy 2008-02 7492,59 PNBT

5 PLH220057 Ostoja Zapceńska 2011-03 3804,86 RDOŚ Gdańsk

6 PLH040023
Dolina Brdy i Stążki w Borach
Tucholskich

3948,40 RDOŚ Bydgoszcz

7 PLH220034 Jeziora Wdzydzkie 2009-03 13583,75 RDOŚ Gdańsk

8 PLH220077 Młosino-Lubnia 2008-02 2469,49 RDOŚ Gdańsk

Tabela 3. Obszary Natura 2000

CHOJNICE

TUCHOLA

CZERSK

KOŚCIERZYNA

STAROGARD GDAŃSKI

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

OSO Bory Tucholskie + Wielki Sandr Brdy 

BRUSY

BYTÓW

Źródła:
Kowalewski G. 2002. Granice Borów
Tucholskich, [w:] Banaszak J., Tobolski K. 2002.
Park Narodowy „Bory Tucholskie” na tle
projektowanego rezerwatu biosfery. 
Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy.
Mapa turystyczna Bory Tucholskie, Region,
Gdynia 2016
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Zbi gniew Gier szew ski

Na ro do wość a oby wa tel stwo
W dys ku sjach, zwłasz cza na por ta lach in ter ne to wych, po ja wia się czę sto wą tek na ro do wo -

ści ka szub skiej. Nie któ rzy uczest ni cy owych dys ku sji stwier dza ją w nich, że nie ist nie je na ród
ka szub ski, gdyż Ka szu bi uro dzi li się i miesz ka ją w Pol sce oraz ma ją pol skie oby wa tel stwo. 

War to przy tym zwró cić uwa gę na fakt, że jed no cze śnie ci dys ku tan ci „za po mi na ją”, iż we wspól -
no cie ka szub skiej są oso by, któ re uro dzi ły się i miesz ka ją po za Pol ską, a ma ją np. oby wa tel stwo nie -
miec kie, ame ry kań skie, au stra lij skie, ka na dyj skie, bry tyj skie, czy też bra zy lij skie. Nie kie dy ta ka
po sta wa wy ni ka z na sta wie nia ide olo gicz ne go, z po trze by szu ka nia „na si łę” ar gu men tów, gdy w
rze czy wi sto ści ich brak. Czę sto jed nak przy czy ną jest brak wie dzy, a w kon se kwen cji nie do strze ga -
nie róż nic mię dzy na ro do wo ścią a oby wa tel stwem.

Na ro do wość a oby wa tel stwo
Wśród wie lu de fi ni cji po ję cia „na ro do wość” naj le piej przy jąć tę za pro po no wa ną przez Głów ny Urząd
Sta ty stycz ny w ostat nim spi sie po wszech nym (2011 r.). Po pierw sze, w związ ku z tym, że sto so wa -
no ją w spi sie po wszech nym, moż na – przy naj mniej teo re tycz nie – przy jąć, że każ dy miesz ka niec
Pol ski mógł się z nią za po znać. Po dru gie, GUS jest cen tral nym or ga nem ad mi ni stra cji rzą do wej i
pod le ga Pre ze so wi Ra dy Mi ni strów. W związ ku z tym, de fi ni cja za pro po no wa na przez ten urząd nie -
ja ko od zwier cie dla sta no wi sko władz pol skich. 

GUS za pro po no wał na stę pu ją cą de fi ni cję na ro do wo ści (przy na leż no ści na ro do wej lub et nicz nej): 
Na ro do wość jest to de kla ra tyw na (opar ta na su biek tyw nym od czu ciu) in dy wi du al na ce cha każ -

de go czło wie ka, wy ra ża ją ca je go zwią zek emo cjo nal ny, kul tu ro wy lub wy ni ka ją cy z po cho dze nia
ro dzi ców, z okre ślo nym na ro dem lub wspól no tą et nicz ną.

Oby wa tel stwo ozna cza praw ną więź po mię dzy oso bą a pań stwem. Nie wska zu je ono na po -
cho dze nie et nicz ne tej oso by i jest nie za leż ne od jej na ro do wo ści. Oso ba mo że mieć jed no, dwa
lub kil ka oby wa telstw. Moż li wa jest rów nież sy tu acja, że oso ba nie ma żad ne go oby wa tel stwa. 

Wspo mnia na de fi ni cja ko re spon du je z uję cia mi o cha rak te rze mię dzy na ro do wym, np. z Eu ro -
pej ską Kon wen cją o Oby wa tel stwie z 1997 r. („oby wa tel stwo” ozna cza praw ną więź po mię dzy oso bą
a pań stwem i nie wska zu je na po cho dze nie et nicz ne tej oso by). Zgod nie z tą Kon wen cją każ de pań stwo
okre śla w swym usta wo daw stwie, kto jest je go oby wa te lem.

We dług pol skie go usta wo daw stwa ist nie je kil ka moż li wo ści na by cia oby wa tel stwa. Jest to moż -
li we przede wszyst kim na pod sta wie tzw. „pra wa krwi” (gdy ro dzi ce, bądź je den z ro dzi ców ma ją
pol skie oby wa tel stwo) i „pra wa zie mi” (przez uro dze nie się w Pol sce).

Już w sa mej de fi ni cji „oby wa tel stwa” zo stał uwi dacz nia się czyn nik, któ ry po wo du je, że nie moż -
na go utoż sa miać z „na ro do wo ścią”: Nie wska zu je ono na po cho dze nie et nicz ne tej oso by i jest nie za -
leż ne od jej na ro do wo ści. Po nad to, po rów nu jąc de fi ni cje do strze ga my co naj mniej dwie in ne
za sad ni cze róż ni ce mię dzy „na ro do wo ścią” a „oby wa tel stwem”:

- na ro do wość od wo łu je się do wię zi o cha rak te rze emo cjo nal nym i kul tu ro wym,
a oby wa tel stwo - praw nych.

- na ro do wość ma wy miar su biek tyw ny - waż ne jest to, co da na oso ba czu je, z kim (z ja ką wspól -
no tą et nicz ną) się iden ty fi ku je, a oby wa tel stwo od zwier cie dla for mal ne re la cje mię dzy jed nost ką a
pań stwem. 
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W związ ku z tym oby wa tel stwo na da je się bądź od bie ra (czy ni to ja kiś or gan wła dzy w da nym
pań stwie), na to miast nikt (ani pań stwo, ani żad na oso ba fi zycz na) nie mo że te go uczy nić w od nie -
sie niu do na ro do wo ści da nej oso by, gdyż jest to in dy wi du al na ce cha każ de go czło wie ka. To da na
oso ba de cy du je o tym, kim się czu je, a od no sząc się do na szej rze czy wi sto ści na le ża ło by po wie -
dzieć, że to każ dy Ka szu ba (i tyl ko on) de cy du je o tym, kim się czu je. 

Wpraw dzie pró bu je się nie kie dy obiek ty wi zo wać de fi ni cję na ro do wo ści (ze wzglę du na róż ne
kry te ria, np. ję zyk), ale – pa trząc prze cież zdro wo roz sąd ko wo – nikt in ny po za oso bą za in te re so wa -
ną – nie mo że orzec w spo sób prze ko nu ją cy, o tym kim ona się czu je (czyn nik su biek tyw ny). W kon -
tek ście tych roz wa żań war to przy to czyć roz po wszech nio ne w na uce okre śle nie po ję cia „na ro du”,
któ re świet nie wkom po no wu je się w gu sow ską de fi ni cję. Je go au to rem jest Er nest Gel l ner (tekst
po cho dzi z pra cy pt. Na ro dy i na cjo na li zm1):

De fi ni cja kul tu ro wa:
Dwie oso by na le żą do te go sa me go na ro du, je że li – i tyl ko je że li – uczest ni czą w tej sa mej kul tu rze,

przez któ ra ro zu mieć bę dzie my sys tem idei, zna ków, sko ja rzeń, spo so bów za cho wa nia i po ro zu mie wa -
nia się.

De fi ni cja wo lun ta ry stycz na:
Dwie oso by na le żą do te go sa me go na ro du, je że li – i tyl ko je że li – u w a ż a j ą, że na le żą do te go sa -

me go na ro du. Ina czej mó wiąc, n a r o d y  s ą d z i e ł e m c z ł o w i e k a, wy two rem je go prze świad czeń,
lo jal no ści i so li dar no ści. Zbiór osób (na przy kład miesz ka ją cych na da nym te re nie lub mó wią cych da -
nym ję zy kiem) sta je się na ro dem wte dy i tyl ko wte dy, gdy są one sta now czo prze ko na ne, iż z ty tu łu współ -
przy na leż no ści do owe go zbio ru ma ją wo bec sie bie pew ne obo wiąz ki i pew ne pra wa. Tym, co czy ni z
nich na ród, jest wza jem ne uzna nie się za ro da ków, a nie ja ka kol wiek in na wspól na ce cha, któ ra przy -
słu gu je wy łącz nie im i od róż nia ich od resz ty lu dzi. 

Opie ra jac się na tych de fi ni cjach i roz róż nie niach moż na po wie dzieć, że sko ro Ka szu bi, a wła -
ści wie część sze ro ko ro zu mia nej wspól no ty ka szub skiej, uwa ża ją się za od ręb ny – od in nych – na -
ród (we dług ostat nie go spi su po wszech ne go przy na leż ność do na sze go na ro du za de kla ro wa ło
po nad 16 ty się cy osób), to Ka szu bi są więc na ro dem!

Nie ade kwat ność pol skie go usta wo daw stwa w kwe stii na ro do wo ści sta je się w po wyż szym kon -
tek ście oczy wi sta. 6 stycz nia 2005 ro ku uchwa lo na zo sta ła Usta wa o mniej szo ściach na ro do wych
i et nicz nych oraz o ję zy ku re gio nal nym. Wy mie nio nym tam ję zy kiem re gio nal nym był ję zyk ka -
szub ski. Nic nie wspo mnia no o Ka szu bach ja ko mniej szo ści et nicz nej, nie mó wiąc już o mniej szo ści
na ro do wej. A prze cież to ję zyk wy róż nia naj bar dziej za raz po sta nie świa do mo ści. Jest pod sta wą
kul tu ro wą te go, co lu dzie o so bie my ślą… 

Za http://ka szeb sko.com/na ro do wosc -a -oby wa tel stwo U S T AWA z dnia 6 stycz nia 2005 r. o mniej szo ściach na ro -
do wych i et nicz nych oraz o ję zy ku re gio nal nym: http://pra wo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do cDe ta ils.xsp?id=WDU -
200501701

1 Gellner E., Narody i nacjonalizm, PiW, Warszawa 1991, s. 16..
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Już niedługo otwarcie żłobka w Brusach!
Samorządowy Żłobek w Brusach powita dzieci już w lutym 2020 roku. Opieką zostanie

objętych osiemdziesięcioro maluchów, które nie ukończyły jeszcze 3 lat. Będzie to kolejna
jednostka opiekuńczo - wychowawcza działająca na terenie gminy Brusy.

Budowa żłobka to ważna inwestycja szczególnie dla tych rodziców, którzy chcą podjąć nową
pracę lub wrócić do zawodu. Często w opiece nad dziećmi pomagają dziadkowie, jednak nie zawsze
jest to możliwe. To szczególnie istotne przedsięwzięcie dla matek powracających do pracy po urlopie
macierzyńskim czy wychowawczym oraz dla tych, które po okresie bierności zawodowej chcą
zdobyć zatrudnienie i rozwijać się w danej dziedzinie. Godzenie życia prywatnego i zawodowego
jest dziś bardzo trudne, zwłaszcza kiedy wychowuje się dzieci, chce się im zapewnić odpowiednią
opiekę, otoczyć stosowną troską i należytą uwagą. Taką możliwość daje Samorządowy Żłobek w
Brusach, bowiem satysfakcja i spokój rodziców oznaczają radość i zadowolenie dzieci.

Żłobek powstał w nowej bryle wybudowanej przy budynku socjalno – sportowym w Brusach.
Znalazło się w nim miejsce między innymi na sale i szatnie dla dzieci, pomieszczenia sanitarne i

biurowe. Żłobek zajmuje parter i część piętra dobudowanego obiektu. Gmina Brusy ma także na
uwadze komfort opieki i nauki dzieci w wieku przedszkolnym. W związku z wymogiem przyjęcia
do przedszkoli wszystkich trzylatków, sale przedszkolne w obecnie działających przedszkolach w
Brusach są przepełnione. W nowym obiekcie, w pozostałej części piętra, stworzono dwie dodatkowe
sale, łazienki i szatnie dla przedszkolaków. Obiekt socjalno-sportowy przy Armii Krajowej powiększył
się łącznie o ok. 900 m2. Na realizację inwestycji Gmina Brusy wydała ok. 5 mln zł, z czego ok. 3 mln
zł dotyczą żłobka. Znaczną część kosztu jego budowy pokryło dofinansowanie, które Gmina
pozyskała w ramach rządowego programu „Maluch+” w kwocie 2,4 mln zł. Pozostały koszt
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przedsięwzięcia, w tym wydatek budowy nowej części przedszkolnej, Gmina Brusy pokryła z
własnego budżetu.

Budowa żłobka to jedna kwestia. Ważne jest też jego funkcjonowanie i utrzymanie. Gminny
Zarząd Oświaty w Brusach, z ramienia Gminy Brusy, jest realizatorem drugiego przedsięwzięcia
związanego z bruskim żłobkiem. „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu
na rynek pracy” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Jego
celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek zawodowy rodziców dzieci,
które zostaną objęte opieką w żłobku. Zadanie zakłada też stworzenie odpowiednich warunków
pracy i opieki nad maluchami, a zatem zakup mebli, pomocy dydaktycznych niezbędnych do
wspomagania rozwoju dzieci, zapewnienie wyżywienia oraz budowę placu zabaw. Wydatek, który
poniesie Gmina w związku z realizacją tego projektu to niespełna 2,2 mln zł. Dofinansowanie ze
środków europejskich wynosi ponad 1,8 mln zł.

Samorządowi Gminy Brusy zależy na tym, by żłobek był miejscem gwarantującym dzieciom
bezpieczeństwo, odpowiednią opiekę, edukację i zabawę. Zaplanowano stworzenie czterech
zróżnicowanych wiekowo grup dziecięcych, dwóch liczących dwudziestu czterech maluchów i
dwóch do szesnaścioro dzieci, które zostaną objęte opieką od dwóch do trzech wykwalifikowanych
opiekunek. Indywidualne podejście do każdego malucha i jego potrzeb to kluczowe założenie
przyświecające działalności bruskiego żłobka. Ważnym jest, by dzieci czuły się tam jak w domu, a
rodzice mieli pewność, że oddają swoje maluchy we właściwe ręce.
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Dynamika wzrostu ludności na Kaszubach i w gminie Brusy na tle trendów demograficznych Polski
wygląda optymistycznie. Żłobek powinien mieć więc wsparcie w polityce rodzinnej mieszkańców.

Z.G.
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XIV Kon gres Oby wa tel ski
Ja kie „Ra zem” Po la ków w XXI wie ku,

wo kół za sad, ce lów czy za gro żeń?
Odbył się 19 października 2019 r. w Cen trum Na uki Ko per nik w War sza wie.

Spo tka nie na XIV Kon gre sie Oby wa tel skim jest ży wym do wo dem zbio ro wej mą dro ści oraz da je
na dzie ję na re ali za cję stra te gicz ne go za da nia dla Po la ków i Pol ski, czy li zbu do wa nia pol skie go
„RA ZEM” od po wia da ją ce go na współ cze sne wy zwa nia.

Re cep ta na pol skie „Ra zem” - główne tezy prelegentów:

1) Wię cej spo tkań i roz mów „w re alu”, du żo
gę stych in te rak cji – nic nie za stą pi bez po -
śred nie go spo tka nia. To od spo tkań roz po -
czy na się bu do wa nie kul tu ry oby wa tel skiej,
de mo kra cji par ty cy pa cyj nej czy in no wa cyj -
nej go spo dar ki. Spo tka nia na uczy cie la z ro -
dzi cem nie za stą pi e -dzien nik. Po trze bu je my
spo tkań w no wej for mu le, w sze ro kich ukła -
dach, bo wy ma ga ją te go wy zwa nia ho ry zon -
tal ne jak np. roz wój pro in no wa cyj ny czy
dzia ła nia na rzecz ochro ny kli ma tu i śro do wi -
ska.

2) Bez pie czeń stwo wy po wia da nia (szcze rych) opi nii, ujaw nia nia swo ich my śli i emo cji – kul tu ra
bez piecz ne go róż nie nia się – mó wi ła o tym p. Han na Ra dzie jow ska, kie row nicz ka od dzia łu In sty -
tu tu Pi lec kie go w Ber li nie, pod czas se sji do ty czą cej kul tu ry. Bez pie czeń stwa te go ro dza ju po trze -
bu je my jed nak we wszyst kich sfe rach na sze go ży cia – w prze strze ni pu blicz nej, w biz ne sie czy w
ro dzi nach.
3) Zro zu mie nie z cze go wy ni ka ją opi nie part ne ra dys ku sji – ja ki jest je go świat war to ści – aby
zro zu mieć dru gie go czło wie ka mu si my wejść w świat je go war to ści i do świad czeń. Kie dy po dej mu -
je my pró bę ta kie go po zna nia, oka zu je się, że zro zu mie nie po glą dów czy dzia łań dru giej oso by sta -
je się ła twiej sze. Zna cze nie te go wa run ku pod kre ślał Ro bert Firm ho fer, Dy rek tor Cen trum Na uki
Ko per nik, ale po ja wia ło się to rów nież w wie lu Pań stwa wy po wie dziach.

4) Wspól ne dą że nie do praw dy – jak pod kre ślał ks. prof. An drzej Szo stek na wet je śli przyj mie -
my, że po zna nie peł ni praw dy nie jest moż li we, to wa run kiem ko niecz nym do za ist nie nia zdro wej
wspól no ty jest pew ność, że wszy scy do praw dy chce my dą żyć. W cza sach po pu la ry za cji kłamstw,
do bra wo la w dą że niu do praw dy i uni ka nie ce lo we go kłam stwa jest za rów no na szym oso bi stym,
jak i wspól no to wym za da niem.

5) Lo jal ność i wza jem ność re la cji – bo wiem bez niech nie je ste śmy w sta nie zbu do wać praw -
dzi wie part ner skich re la cji (mó wił o tym prof. Piotr Sztomp ka) i wy two rzyć trwa łych re la cji spo łecz -
nych, któ re po zwa la ją na bar dziej wspól no to wy roz wój (w eko sys te mach roz wo ju).

6) Wy rze cze nie się prze mo cy – dzię ku ję, że pod kre ślił to w swo jej wy po wie dzi prof. An drzej
Zy ber to wicz. Nic nie nisz czy na szych re la cji tak moc no, jak do świad cze nie prze mo cy. Jest to do -
świad cze nie tak sil ne, że po tra fi ze rwać bu do wa ne przez la ta wię zi. Na sze „RA ZEM” wy klu cza sto so -
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wa nie prze mo cy, tak że prze mo cy sym bo licz nej i prze ja wia ją cej się w na szym ję zy ku.
7) Pa trze nie na róż ni ce nie przez pry zmat kło po tów i za gro żeń, ale szans, do peł nień, wza -

jem ne go ko rzy sta nia z sie bie – po nie waż jest to wa ru nek peł ne go wy ko rzy sta nia na sze go po ten -
cja łu. Sta ra łem się to Pań stwu po ka zać pod czas se sji otwie ra ją cej na przy kła dzie eto su li be ral ne go
i kon ser wa tyw ne go. Te eto sy wza jem nie się prze ni ka ją, ko rzy sta ją z sie bie i uzu peł nia ją. Pol ska po -
trze bu je i si ły dy na mi zu ją cej i si ły uspój nia ją cej – po trze bu je syn te zy tych sił.

8) Zmia na isto ty ry wa li za cji naj wy bit niej szych – od po dzi wia nych so li stów do li de rów ze spo -
łów – aby zmie nić typ na szych re la cji, po trze bu je my te go na wszyst kich szcze blach na sze go funk -
cjo no wa nia – od szko ły, po przez biz nes (no wy typ me na dże ra), po na sze ży cie pu blicz ne.

9) Da wa nie do bre go przy kła du – trud no, aby ucznio wie wie rzy li, że na uczy cie le są ze spo łem,
sko ro ni gdy nie wi dzą ich współ pra cy. Tak sa mo w wy mia rze spo łecz nym po trze bu je my oka zji do
da wa nia świa dec twa „zdro wej wspól no ty”. Mo że to być ja kieś wspól ne dzia ła nie np. lo kal ny pro jekt
lub wspól ne prze ży cie np. udział w fe sti wa lu te atral nym czy ma ra to nie, ale rów nież wspól no ta co -
dzien nych prak tyk – trzy ma nie się przy ję tych spo łecz nie za sad – np. sprzą ta nie po swo im psie, nie -
pa le nie śmie cia mi itp.

dr Jan Szom burg
Pre zes Za rzą du In sty tu tu Ba dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą, Ini cja tor Kon gre su Oby wa tel skie go

Za ufa nie, lo jal ność, wza jem ność, so li dar ność, sza cu nek i spra wie dli wość – to ze staw ele men -
tar nych re la cji mo ral nych, na któ rych moż na bu do wać re la cje bar dziej zło żo ne, jak mi łość, przy jaźń
czy współ pra cę. Gdy ni mi dys po nu je my i otrzy mu je my je od in nych, na sze ży cie – in dy wi du al ne i
wspól no to we – jest szczę śli we. Z ko lei, gdy wię zi mo ral ne od gry wa ją mi ni mal ną ro lę, a więk szość
re la cji opie ra się na zim nej kal ku la cji, ży je my w prze strze ni in te re sów, a na wet cy ni zmu. Któ re z sze -
ściu fun da men tów wspól no ty są naj bar dziej obec ne w ży ciu spo łecz nym Po la ków? Któ rych z nich
nam zaś szcze gól nie bra ku je? Czy pol skie mu spo łe czeń stwu bli żej dziś do prze strze ni wspól no -
to wej czy prze strze ni in te re sów?

Za ufa nie po zwa la ocze ki wać, że part ner po stą pi zgod nie z na szy mi pra gnie nia mi i na dzie ja mi.
A więc, w za leż no ści od te go, cze go ocze ku je my, że bę dzie kom pe tent ny (gdy wsia dam do tak sów -
ki lub na po kład sa mo lo tu), uczci wy i praw do mów ny (gdy przy cho dzę na wy kład lub oglą dam po -
li ty ka w te le wi zji), po moc ny i współ czu ją cy (gdy idę do le ka rza), dba ły o mo je in te re sy (gdy
wy naj mu ję ad wo ka ta al bo pro szę o in ter wen cję po sła).

Lo jal ność po zwa la li czyć, że ktoś, ko go ob da rzy li śmy za ufa niem, wo bec ko go po stę pu je my szla -
chet nie, nie wy ko rzy sta te go prze ciw ko nam, nie bę dzie nas ob ma wiał za na szy mi ple ca mi, bę dzie
nas bro nił wo bec osób trze cich, a do bro, któ re mu po wie rzy li śmy (po życz kę pie nięż ną, sa mo chód,
miesz ka nie, dziec ko pod opie kę itp.) bę dzie od po wied nio chro nił i w swo im cza sie je zwró ci.

Wza jem ność po zwa la ocze ki wać, że ten, ko go czymś ob da rzy li śmy bę dzie po czu wał się do re -
wan żu, na wet od ro czo ne go w cza sie czy zre ali zo wa ne go w od mien ny spo sób (mó wiąc prze no śnie,
w in nej „wa lu cie”).

So li dar ność po zwa la wie rzyć, że wspól no ta przej mie się na szy mi pro ble ma mi i w ra zie po trze -
by przyj dzie z bez in te re sow ną po mo cą.

Sza cu nek po zwa la li czyć, że na sze za słu gi, osią gnię cia, suk ce sy zo sta ną do strze żo ne i do ce nio ne.
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Spra wie dli wość ma nam za pew nić słusz ną pro por cję mię dzy tym, co da je my in nym, a tym, do
cze go in ni po czu wa ją się wo bec nas (np. mię dzy wkła dem pra cy a pła cą, war to ścią na szej książ ki a
ho no ra rium od wy daw nic twa, wy so ko ścią po dat ków a świad cze nia mi so cjal ny mi ze stro ny pań -
stwa).

(…) do brze jest gdy part ne rzy są wia ry god ni i wy wią zu ją się z wza jem nych zo bo wią zań, po stę pu -
ją lo jal nie, od wza jem nia ją do bre uczyn ki in nych, go to wi są do po świę ceń na rzecz swo jej wspól -
no ty, da rzą uzna niem za za słu gi i roz dzie la ją gra ty fi ka cje pro por cjo nal nie do wy sił ku i pra cy? A źle
się dzie je, gdy in ni za wo dzą na sze za ufa nie, po stę pu ją nie lo jal nie, wy ko rzy stu ją nas dla ego istycz -
nych in te re sów, nie po czu wa ją się do so li dar no ści ze swo ja wspól no tą, od ma wia ją sza cun ku i nie
do strze ga ją czy ichś za sług oraz nie spra wie dli wie roz dzie la ją do stęp ne do bra, na gro dy i przy wi le -
je?

Wśród re la cji mo ral nych nie któ rzy au to rzy wpro wa dza ją hie rar chię waż niej szych i mniej waż -
nych. Są ta cy, któ rzy za fun da ment ży cia spo łecz ne go uwa ża ją za ufa nie, a brak za ufa nia za prze jaw
naj głęb sze go kry zy su. In ni od po wiedź na py ta nie, jak moż li wa jest wspól no ta ego istycz nych jed -
no stek do strze ga ją w mo ral nym od ru chu wza jem no ści. Jesz cze in ni si łę spa ja ją cą no wo cze sne spo -
łe czeń stwo prze my sło we wi dzą w so li dar no ści or ga nicz nej, kom ple men tar no ści i wza jem nej
nie zbęd no ści funk cji spra wo wa nych przez jed nost ki o od mien nych sta tu sach i ro lach spo łecz nych
(np. róż nych za wo dach). Dla przy wód ców ru chów spo łecz nych i re wo lu cji naj waż niej sza by ła za -
wsze spra wie dli wość, a po czu cie nie spra wie dli wo ści wy ko rzy sty wa ne by ło ja ko naj moc niej szy czyn -
nik mo bi li zu ją cy ma sy spo łecz ne do dzia ła nia.

Ist nie ją ta kie re la cje zło żo ne, kom plek so we, któ re wręcz na mo cy de fi ni cji miesz czą w so bie wy -
mie nio ne wy żej re la cje mo ral ne. W szcze gól no ści są to re la cje o cha rak te rze wię zi spo łecz nych, an -
ga żu ją ce sil ny wkład emo cjo nal ny, trak to wa ne ja ko szcze gól nie waż ne, tre ścio wo wie lo te ma tycz ne
i z za ło że nia trwa łe. Czy moż na mó wić o przy jaź ni, gdy mię dzy part ne ra mi brak za ufa nia, lo jal no -
ści, wza jem no ści, so li dar no ści, sza cun ku, czy spra wie dli wo ści, al bo choć by jed nej z tych re la cji? Po -
dob nie, czy mi łość jest do po go dze nia z nie uf no ścią, nie lo jal no ścią, ego izmem, po gar dą czy
nie spra wie dli wo ścią? Czu je my, że by ło by to con tra dic tio in adiec to, bo wiem re la cje mo ral ne są kon -
sty tu tyw ne za rów no dla wię zi przy jaź ni jak i mi ło ści.

Moż na mó wić o prze strze ni wspól no to wej, gdy uczest ni ków wią żą re la cje za ufa nia, lo jal no ści,
wza jem no ści, so li dar no ści, sza cun ku i spra wie dli wo ści i o prze ciw staw nej prze strze ni in te re sów, czy
w skraj nym przy pad ku, prze strze ni cy ni zmu, gdy więk szość re la cji opie ra się na zim nej kal ku la cji.

Prze strzeń mo ral na ma tym więk szy po zy tyw ny wa lor hu ma ni stycz ny i spo łecz ny, im bar dziej
jest in klu zyw na (po jem na), obej mu ją ca wiel kie i zróż ni co wa ne zbio ro wo ści. Do brym te stem jest to,
czy go to wi je ste śmy ob jąć nią tak że nie zna jo mych: współ miesz kań ców, współ o by wa te li, od mien -
nych et nicz nie czy ra so wo.

prof. Piotr Sztomp ka
So cjo log, pro fe sor na uk hu ma ni stycz nych. In sty tut So cjo lo gii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Za kła dem So cjo lo gii Teo re tycz -

nej, Cen trum Ana liz Zmian Kul tu ro wych „Eu ro pa'89" Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Wyż sza Szko ła Eu ro pej ska im. J. Ti sch ne ra

w Kra ko wie.Czło nek PAN i PAU, Aca de mia Eu ro pa ea (Lon dyn) oraz Ame ri can Aca de my of Arts and Scien ces (Cam brid ge, 

Mass.). W la tach 2002-2006 Pre zy dent Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia So cjo lo gicz ne go (ISA).

Oprac. Z. Gierszewski
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VIII Fo rum Po mor skiej Edu ka cji
Od by ło się 11 paź dzier ni ka 2019 ro ku w Te atrze Mu zycz nym

im. Da nu ty Ba dusz ko wej w Gdy ni. 

Ha słem prze wod nim Fo rum by ło „ 2019 – Rok Wol no ści i So li dar no ści”. Pod czas spo tka nia od by ła
się uro czy sta ga la wrę cza nia na gród mar szał -
ka wo je wódz twa po mor skie go z oka zji Dnia
Edu ka cji Na ro do wej – Na uczy ciel Po mo rza
2019. 

Pre le gen ci Fo rum, dr hab. Alek san der Hall,
mar sza łek Mie czy sław Struk, pro fe sor Ce za ry
Ob racht -Pron dzyń ski od nie śli się do hi sto rii

wol no ści i So li dar no ści oraz wy zwań dla współ cze snej edu ka cji. 
Fo rum to wa rzy szy ła rów nież wy sta wa, pod ty tu łem „Dru ży na Le cha”, za wie ra ją ca zdję cia z kam pa -
nii wy bor czej do pierw szych czę ścio wo wol nych wy bo rów z 1989 ro ku. 

Pol ska szko ła – dia gno za ru iny - głów ne te zy wy stą pie nia prof. Cezarego Ob rach ta -
-Pron dzyń skie go:
Je stem ze śro do wi ska szkól nych (szkól ny – kasz. na uczy ciel) i wszyst ko to, co Pań stwu po wiem, jest efek -
tem mo ich co dzien nych roz mów, per ma nent nej ra dy pe da go gicz nej w do mu, w gro nie przy ja ciół, zna -
jo mych, wła ści wie roz ma wia my o tym ca ły czas. Mam też świa do mość, że to, co po wiem, w wie lu
mo men tach nie bę dzie sym pa tycz ne, ale je śli roz mo wa i re flek sja ma mieć ja kiś sens, to po win na być
szcze ra, otwar ta i pu blicz nie trze ba ar ty ku ło wać wszyst kie dy le ma ty i pro ble my, z któ ry mi bo ry ka my się
na co dzień, bo one roz strzy ga ją o tym, co bę dzie w przy szło ści. 
Wśród nas – w krę gach osób opi nio twór czych, de cy zyj nych, w tych “pa skud nych eli tach”, a tym bar -
dziej w sze ro kich rze szach spo łecz nych zde cy do wa nie nie ma sil ne go prze świad cze nia, że na sza
przy szłość za le ży od edu ka cji. A je śli już ono się po ja wia to wszyst ko się za trzy mu je na pew nych ni -
szo wych, jed nost ko wych pro ble mach, a nie my śle niu o cha rak te rze sys te mo wym, struk tu ral nym.
To po wo du je że ma my bar dzo du żo dzia łań punk to wych, ra tun ko wych. 
Je śli edu ka cja w Pol sce dzi siaj, brzyd ko mó wiąc, trzy ma się ku py, to trzy ma się dzię ki de ter mi na cji,
ogrom nej de ter mi na cji na uczy cie li, sa mo rzą dów, or ga ni za cji po za rzą do wych – tych, któ rym jest
ona bli ska. 
Ob ser wu je my, nie ste ty, jak roz cho dzą się dro gi sys te mu edu ka cji w Pol sce i w kra jach naj wy żej roz -
wi nię tych. W tych kra jach, na któ rych bar dzo czę sto chcie li by śmy się wzo ro wać, my śle nie o sys te -
mie edu ka cji sku pio ne jest na przy szło ści. Tam w my śle niu o sys te mie edu ka cji mie rzy my się z
wy zwa nia mi, któ re nam nie sie przy szłość. Przede wszyst kim wy zwa nia mi o cha rak te rze tech no lo -
gicz nym, i cho dzi tu nie tyl ko o to, jak uży wać tech no lo gii w edu ka cji, ale tak że ja kie wy zwa nia two -
rzy no wa tech no lo gia w ży ciu spo łecz nym. Kim my bę dzie my w przy szło ści? Au to ma ty za cja,
ro bo ty za cja, sztucz na in te li gen cja i wie le in nych rze czy… To są pod sta wo we wy zwa nia, z któ ry mi
mie rzy się sys tem edu ka cji, bo przy szłość mło dzie ży bę dzie w ta kim wła śnie świe cie. W związ ku z
tym to są wy zwa nia o cha rak te rze me to dycz nym, dy dak tycz nym, ale rów nież men tal nym, oso bo -
wo ścio wym, po nie waż czę sto prze ży wa my szo ki tech no lo gicz ne. I edu ka cja, przy szło ścio wa edu -
ka cja w wy so ko roz wi nię tych kra jach z ty mi wy zwa nia mi się mie rzy i pro wa dzi do bar dzo
po waż nych dys ku sji na te mat: po co w ogó le jest edu ka cja i dla ko go, gdzie się dzie je edu ka cja…



• 2019 • Ziemia Zaborska • 44

W szko le? Czy tyl ko w szko le i ja ka ta szko ła po win na być? 
U nas – uży wa jąc po ję cia Zyg mun ta Bau ma na – na stę pu je „re tro to pia”, czy li zwrot ku „wy obra że -
niu o lep szej prze szło ści”. Nie ma po wro tu do szczę śli wej prze szło ści, a i ona ta ką nie by ła.
(…) 
Kło pot ma ją ci, któ rzy nie ak cep tu ją zmian, któ re się dzie ją dzi siaj. Dzi siaj w ra mach my śle nia re tro -
pij ne go jest sil ne my śle nie w kontrze do zmian, któ re się dzi siaj z na mi dzie ją. 
(…) 
Trze ba to po wie dzieć wprost – my, ja ko lu dzie zwią za ni z sys te mem edu ka cji, do świad czy li śmy w
ostat nich mie sią cach i la tach nie zwy kle de struk cyj ne go pro ce su, i mó wię to z peł ną od po wie dzial -
no ścią. Nie zwy kle de struk cyj ne go pro ce su, któ re go skut ki bę dą się cią gnę ły za na mi przez la ta. Cóż
to jed nak ob cho dzi tych, któ rzy są prze świad cze ni że ma ją mi sję ra to wa nia praw dzi wej Pol ski. 

W tym co ro bi my i z tym, co się dzie je z edu ka cją ma my do czy nie nia z czte re ma NIE. Po pierw -
sze – jest to nie prze wi dy wal ność. Dzia ła nia są po dej mo wa ne w krót kim ho ry zon cie cza su. 
Nie wia do mo, co jest za ro giem. (…) nie prze wi dy wal ne są rów nież roz ma ite roz strzy gnię cia praw -
ne czy in ne roz strzy gnię cia, któ re nas obo wią zu ją. (…) Nie prze wi dy wal ność w sys te mie świad czy o
kom plet nym bra ku wy obraź ni do ty czą cej te go, jak funk cjo nu je szko ła. 

Dru gie NIE to jest nie sta bil ność. Rok do ro ku za wsze ktoś coś po kom bi nu je i coś zmie ni. A je śli
szko ła cze goś ocze ku je, je śli cze goś ocze ku je sys tem wy cho wy wa nia, kształ to wa nia mło dzie ży, to
przede wszyst kim ocze ku je prze wi dy wal no ści i sta bil no ści. Dla cze go to ta kie waż ne? Dla te go, że
wszy scy, któ rzy uczest ni czą w sys te mie edu ka cji – na uczy cie le, ad mi ni stra cja szko ły, i rów nież
ucznio wie, mu szą wy ko ny wać gi gan tycz ny wy si łek ada pta cyj ny do zmie nia ją cych się re guł gry.
Nikt te go nie uwzględ nia. (…) ro bo ta ada pta cyj na, któ ra mu si zo stać wy ko na na, na przy kład przez
na uczy cie li, przez ad mi ni stra cję szkol ną, to są dzie siąt ki, set ki, ty sią ce go dzin pra cy, któ rą ktoś mu -
si wy ko nać pi sząc wszyst kie re gu la mi ny, pro to ko ły, usta le nia… Ktoś wy ko nu je tą pra cę i oczy wi -
ście ni gdy za nią nie jest za pła co ne. To jest ogrom ne mar no traw stwo ener gii, któ ra po win na być
wy ko rzy sta na na in ne rze czy, do któ rych je ste śmy w szko le po wo ła ni. 

Trze cim NIE jest nie spój ność. Znam na uczy cie li w szko łach śred nich, któ rzy uczą we dług czte -
rech pod staw pro gra mo wych. (…) Nie mó wiąc o tym, w jak nie spój nym sys te mie funk cjo nu ją
ucznio wie. Nie funk cjo nu ją we dle re guł zna nych, ak cep to wa nych i przede wszyst kim prze wi dy -
wal nych. Ma my mnó stwo pęk nięć struk tu ral nych w sys te mie edu ka cji. To do ty czy tre ści kształ ce -
nia, rów nież pod sta wy pro gra mo we są ze so bą nie spój ne, do ty czy zgod no ści pod staw
pro gra mo wych z nie do stęp ny mi bar dzo czę sto pod ręcz ni ka mi. W edu ka cji za wo do wej cią gle wie -
lu pod ręcz ni ków po pro stu nie ma i nikt się nie mar twi tym, że na uczy cie le mu szą sa mi so bie two -
rzyć na rzę dzia że by móc pra co wać. To do ty czy rów nież nie zgod no ści mię dzy tym, jak to czy się ży cie
spo łecz ne i ja kie są ocze ki wa nia grup spo łecz nych i co szko ła mo że, al bo co mu si im za ofe ro wać,
cze go ocze ku ją ro dzi ce, cze go ocze ku je mło dzież, nie mó wiąc o sys te mie go spo dar czym.

Czwar te NIE – to nie ade kwat ność, zwłasz cza w od nie sie niu do wy zwań przy szło ści. Je śli na dal
trzy ma my po ziom i na si ucznio wie w róż ne go ro dza ju olim pia dach i kon kur sach mię dzy na ro do -
wych świę cą trium fy, to po ka zu je, że ma my zdol ną mło dzież i ogrom ną de ter mi na cję na szych szkól -
nych, w tym, że by tej mło dzie ży two rzyć szan se do te go aby swo je ta len ty mo gła roz wi jać. (…)
Pro blem po le ga na tym, że bar dzo wie lu się w tym sys te mie nie od naj du je. Nie ozna cza to mniej
mą drych, tyl ko mniej wy trzy ma łych, mniej od por nych. (…) A prze cież ona z ty mi dy le ma ta mi z okre -
su mło do ści pój dzie w do ro słe ży cie. To są skut ki odło żo ne w cza sie. 
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Ten brak spój no ści, nie sta bil ność, nie ade kwat ność i nie prze wi dy wal ność spra wia ją, że mło dy
czło wiek na bie ra głę bo kiej nie uf no ści, do sys te mu pań stwo we go. Czy ktoś po my ślał o tych dłu -
go fa lo wych skut kach re form?
(…) 
Nic nie da za kli na nie rze czy wi sto ści w per spek ty wie dra ma tycz nie na ru szo ne go sta tu su i pre sti żu
spo łecz ne go na uczy cie la, ale też ca łe go sys te mu kształ ce nia. On już był, po wiedz my so bie szcze -
rze, ni ski i sys te ma tycz nie się ob ni żał, ale ni gdy nie był, w spo sób za mie rzo ny, ce lo wy, z pre me dy -
ta cją i przy wy ko rzy sta niu in sty tu cji wła dzy pu blicz nej, przez tę wła dzę nisz czo ny. Ni gdy wcze śniej
cze goś ta kie go nie by ło. To jest no wa „ja kość”.
(…) 
Po ja wia się py ta nie, ja ki jest ukry ty pro gram? Pe da go dzy, so cjo lo go wie, fi lo zo fo wie czę sto śle dzą
ukry ty pro gram, czy li to, co jest scho wa ne, ja ki jest kul tu ro wy ide ał oso bo wo ści kształ to wa ny przez
na rzu ca ne re gu ły gry w mo de lu wy cho waw czym. Je śli się te mu bli żej przyj rzy my, to czło wie ka mo -
że ogar nąć smu tek, ale i strach. Po nie waż w tym, co jest dzi siaj kon stru owa ne i w tym, co jest w
szko le na rzu ca ne wi dzi my re tro to pię, tra dy cjo na lizm, na szyzm, sil ny kon sump cjo nizm, brak
otwar to ści i sil ny dar wi nizm spo łecz ny. Wy gry wa ten, kto ma naj lep sze po cho dze nie, ma ją tek.
Pró ba re kon struk cji ta kie go ide ału oso bo wo ści, nie ty le rzą dzą cej par tii, ile ca łe go nur tu ide owe go,
co raz sil niej wpi sy wa ne go w sys tem szkol ny, po ka zu je, że tym ide ałem jest mło dy czło wiek… 

 Kon for mi stycz ny, opor tu ni stycz ny tra dy cjo na li sta pie lę gnu ją cy na tu ral ny po dział ról, przy -
wią za ny do ide olo gicz nie zde fi nio wa nej tra dy cyj nej ro li ro dzi ny. 

 Pa syw ny spo łecz nie, któ re go ak tyw ność po win na ogra ni czyć się do pra cy i udzia łu w ry tu al -
nych, głów nie re li gij nych czy na ro do wych ak tach wier no ści i uzna nia dla wła dzy po przez uczest -
nic two w czę sto pseu do pa trio tycz nych re kon struk cjach czy wie cach na sta wio nych na zdo by wa nie
po kla sku. 

 Sku pio ny na kon sump cji i wdzięcz ny za to, że na tę kon sump cję go stać. 
 Nie chęt ny ob cym, obo jęt nie jak so bie ak tu al nie zde fi niu je my owe go ob ce go (…). 
 Na siąk nię ty ma ni pu la cyj nie sfor ma to wa ną wie dzą hi sto rycz ną i uży wa ją cy ję zy ka któ ry słu -

ży wy wyż sza niu nas i po ni ża niu tych, któ rzy są ob cy, in ni, któ rzy są wro dzy. 
 Ide al nie ela stycz ny, a wła ści wie pla stycz ny, pod da ją cy się do wol ne mu kształ to wa niu przez

te go, któ ry ma ak tu al nie ta kie pra gnie nie. 

Py ta nie, czy na praw dę chce my, czy na praw dę jest to na sza am bi cja, aby przy szłe po ko le nia by ły
kształ to wa ne w ta kim du chu ide owym? Czy to jest to, co cze ka nas w naj bliż szej, da ją cej się opi sać,
przy szło ści?
Czy ta kie kształ ce nie ma nam za gwa ran to wać po wsta nie sil nej de mo kra tycz nej, otwar tej na świat
wspól no ty oby wa tel skiej, któ ra po tra fi za ofe ro wać świa tu coś po za mia zma tycz ną wi zją re chry stia -
ni za cji Eu ro py?
(…) 
Być mo że wszyst ko to dzie je się wła śnie dla te go, że nie ma my in nej ofer ty…

Ce za ry Ob racht -Pron dzyń ski, prof. zw. dr hab., so cjo log, an tro po log, hi sto ryk. 

Uro dził się w By to wie w 1966 r. Pra cu je w In sty tu cie Fi lo zo fii, So cjo lo gii i Dzien ni kar stwa, gdzie jest kie row ni kiem Za kła du An -

tro po lo gii Spo łecz nej, a w la tach 2005-2012 był dy rek to rem te goż in sty tu tu. Za in te re so wa nia ba daw cze do ty czą głów nie pro -

ble ma ty ki mniej szo ści na ro do wych i et nicz nych, kul tu ro wych pro ble mów współ cze sno ści, kul tu ry Ka szub i Po mo rza, po li ty ki

re gio nal nej.

Oprac. Z. Gierszewski
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Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski 

Huty szkła w powiecie chojnickim
Hu ta szkła we dług en cy klo pe dii jest za kła dem prze my sło wym wy ta pia ją cym szkło i wy twa rza -

ją cy pro duk ty szkla ne. W hu cie szkła su row ce szklar skie po od wa że niu i zmie sza niu za sy pu je się do
pie ców szklar skich, w któ rych wy ta pia się ma sę szkla ną. Szkło to pi się głów nie w pie cach wan no -
wych o dzia ła niu cią głym, a pro ces to pie nia pod le ga au to ma tycz nej re gu la cji i kon tro li. Z wy to pio -
nej ma sy szkla nej for mu je się wy ro by w spo sób zauto ma ty zo wa ny – przez wy dmu chi wa nie w
for mach, pra so wa nie, cią gnie nie, wal co wa nie, od le wa nie. Wy ro by ar ty stycz ne są wy dmu chi wa ne
ręcz nie lub w spo sób czę ścio wo zme cha ni zo wa ny, ufor mo wa ne wy ro by uwal nia się od na prę żeń
we wnętrz nych przez wy grze wa nie w od po wied nich pie cach /od prę ża nie/ a na stęp nie pod da je się
ope ra cjom wy kań cza ją cym, nie kie dy zdo bie nie /szkło go spo dar cze/, sor tu je i pa ku je.

Od wrot nie niż współ cze śnie w sta ro żyt no ści i w śre dnio wie czu czyn ni kiem lo ka li za cji za kła dów
był do stęp do su row ców i ener gii wod nej i dla te go wy stę pu ją w głę bi la sów. Pro ble mem był trans -
port na więk sze od le gło ści i głów nie trans port wod ny umoż li wiał trans port więk szych ła dun ków.

W 1977 r. w Le śnie od kry to 11 pa le nisk dy mar skich za pew nie zwią za nych z osad nic twem wcze -
snej epo ki że la za a w 1995 r. w cza sie or ki od sło nię ty zo stał piec wa pien ni czy kul tu ry wiel bar skiej.
W użyt ko wa niu drew na głów nym użyt kiem w okre sie śre dnio wie cza i wy stę pu ją cym aż do po ło wy
XIX w. by ło smo lar stwo po łą czo ne z wę glar stwem i po zy ska niem po ta żu. Po wsta ją smo lar nie, wę -
gla nie, kuź ni ce, hu ty, wa pien ni ki, tar ta ki, po taż nic two.

Hu ty szkła lo ka li zo wa no w la sach za sob nych w drew no głów nie bu ko we i dla te go w XVII w. na
Po je zie rzu Ka szub skim dzia ła ło 45 hut. Umo wy na lo ka li za cję hu ty i po bór drew na spi sy wa no na
okres 15 lat, gdyż na ta ki okres wy star cza ło głów ne go skład ni ka do pro duk cji – drew na. Do dziś po -
zo sta ły licz ne na zwy miej sco wo ści zwią za ne z hut nic twem na tam tym te re nie.

Pierw sze in for ma cje do ty czą ce hut z te re nu po wia tu choj nic kie go po cho dzą do pie ro z koń ca
XVIII w. W 1773 r. wy stę pu je ko so budz ka hu ta szkła /Hu ta/ po ło żo na przy szo sie Chło po wy – Ru dzi -
ny na dział ce nr 234/1 /B. Za broc ki/ po któ rej po zo sta ła na zwa miej sco wo ści. We dług ka ta stru fry -
de ry cjań skie go z 1772 r. Ko so budz ka hu ta li czy ła 34 miesz kań ców w tym 26 z ro dzin słu żeb nych /4
ro dzi ny/. Szklar nik Georg En gler i dwóch cze lad ni ków. Obok pro duk cji szkła waż na by ła upra wa zie -
mi i chów zwie rząt: 2 ko ni, 4 wo ły, 4 kro wy, 3 świ nie i 14 owiec. Pro duk cja mu sia ła być skrom na.

Z za pi sów pro bosz czów pa ra fii Bo rzysz ko wy o wsi Bo ro wy Młyn po da je się, że oko ło 1788 r. za -
ło żył tu Pi won ka hu tę szkła. Na te re nie dzi siej sze go po wia tu tu chol skie go dzia ła ła hu ta szkła w Li -
po wej, któ ra za koń czy ła swój ży wot pod ko niec lat 80 XIX w. W 1843 r. wy stę pu ją też hu ty w
Schen wal de, któ re za trud nia ły 21 ro bot ni ków. Na po cząt ku lat 70 XIX w. dzia ła ła też hu ta w Iw cu,
któ ra do pro duk cji bu te lek z ma sy szkla nej two rzy ła w no wo uru cho mio nym pie cu ga zo wym.

W XIX w po wsta ją na stęp ne licz ne hu ty w po wie cie choj nic kim. Po wtór nie po ja wia się szklar -
nik Pi won ka. Oko ło 1860 r. Czech Ca spar Pi won ka oże nił się z Con stan cją Rutz z Osusz ni cy i za miesz -
ka li w Cho ciń skim Mły nie a na stęp nie w Ko na rzy nach. Ca spar Pi won ka ur. 1832 r. w Cze chach w
Bo emen zmarł w 1876 r. w Ko na rzy nach. Był sy nem wła ści cie la ziem skie go i fa bry kan ta szkła Car la
Pi won ki. Wo kół Ko na rzyn zo sta ło zlo ka li zo wa ne wie le hut szkła. W Zie lo nej Hu cie ist nia ła hu ta dwu -
krot nie. Naj pierw na dz. Nr 186 /wcze śniej sza/ i dział ce nr 65, w któ rej pro du ko wa no zie lo ne szkło,
któ rą wy bu do wał Ca spar Pi won ka. Dwu krot nie funk cjo no wa ła hu ta w Cho ciń skim Mły nie. Pierw -
sza sta ła w obej ściu dwo ru /nad szo są/, a dru ga póź niej sza w od dzia le 353 o,r /od dzia ły po da je się
we dług map le śnych z lat 80 XX w./ w po bli żu je zio ra Głu che Du że. We dług Krol la z Cho ciń skie go
Mły na osie dle gór ni ków znaj do wa ło się po dru giej stro nie je zio ra w od dzia le 363 a,b, gdzie znaj do -
wa ła się karcz ma w któ rej co so bo tę od by wa ły się za ba wy. Karcz mę po za prze sta niu pro duk cji prze -
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nie sio no do Cho ciń skie go Mły na /dom przy mo ście/.
Rów nież w la sach kró lew skich na za chod nim brze gu je zio ra Cha rzy kow skie go znaj do wa ły się

hu ty szkła. W 1595 r. od no to wa no osa dę młyń ską Ko per ni cę. Krzysz tof Mi kul ski w książ ce: Osad nic -
two wiej skie wo je wódz twa po mor skie go od po ło wy XVI w. do koń ca XVII w., pi sze: Obok Kuź nic w
la sach woj. Po mor skie go za ło żo no też je den ha mer prze ra bia ją cy miedź -Ko per ni cę. Przed 20 la ty
uda łem się do Ko per ni cy, gdyż wcze śniej od Le onar da Trap pa do wie dzia łem się, że na cmen ta rzu
miał znaj do wać się pięk ny po mnik Glas sme istra. Za prze wod ni ka słu żył mi Hen ryk Kuchn. Cmen -
tarz był cał ko wi cie zde wa sto wa ny i nie uda ło usta lić na zwi ska. Ostat nia hu ta szkła w Ko per ni cy znaj -
do wa ła się nad je zio rem cha rzy kow skim /oddz. 222s/ ,dziś las. Obok miał znaj do wać się za kład
fa jan sów /Szli fier nia szkła?/ i tu taj znaj do wa ły się trzy gro by szkla rzy. Me ta lo we krzy że rów nież zo -
sta ły skra dzio ne. Na stęp na hu ta mia ła znaj do wać się już na te re nie le śnic twa Wol ność. Po woj nie
stał tam jesz cze ba rak.

Rów nież po są siedz ku w gmi nie Li pusz i Dzie mia ny na te re nie Bo rów Tu chol skich pierw sze in -
for ma cje o hu cie szkła po cho dzą z 1754 r. w opar ciu o ar ty kuł Krzysz to fa Jaż dżew skie go z Po me ra -
nii nr 2 z lu te go 2006 r. „Hi sto ria ukry ta w zie mi”. W Li pu skiej hu cie funk cjo no wa ły dwa pie ce słu żą ce
do pro duk cji szkła. Za ło że nie dwóch ko lej nych hut od da lo nych od sie bie o 6 km na le ży przy pi sać
ak tyw nej po sta wie go spo dar czej kró la pru skie go. To z je go po le ce nia ma nu fak tu ra da ją ca po czą -
tek póź niej szej wsi Szkla na Hu ta roz po czę ła dzia łal ność w zi mie 1785/86. Dru gą hu tę za ło żo no na
po łu dnio wym brze gu je zio ra Rzu no w la tach 90 XVIII w okre śla ną ja ko Dzie miań ską Hu tę. Za kła -
dem za rzą dzał kró lew ski in spek tor Fry de ryk Wil helm Krau ze. Po za mknię ciu za kła du pod ko niec lat
20 XIX w. pra cow ni cy prze szli do za kła du w Szkla nej Hu cie nad je zio rem Tra wi ce. W 1789 r. na li czo -
no na tym te re nie 12 dy mów. Pro du ko wa no głów nie na czy nia za so bo we, szkło ta flo we, ale i drob -
ne wy ro by szli fo wa ne i po zła ca ne. Wła ści cie la mi by li m.in. Carl Go tlieb Mul ler, He in risch Bie bisch
/Ku piec z Gdań ska/ oraz Frie drisch Adolph War brum. Oko ło 1869 r. Fa bry ka oraz 94 ha ma jąt ku
Szkla na Hu ta sta ły się wła sno ścią Car la Hin den ber ga. Ostat nim wła ści cie lem był Emil Schu bert. Li -
kwi da cja hu ty na stą pi ła po wy pad ku w 1911 r.

Hu ta po sia da ła trzy du że ko tły do go to wa nia szkli wa. Do pro duk cji szkła su row cem by ło drew -
no, po piół, wo da, pia sek kwar co wy, sól glau ber ska, po taż i mar giel. Pia sek do wo żo ny był z Pie cho -
wic przez Mak sy mi lia na Si kor skie go z je zio ra Lip no. Mar giel na ogół znaj do wał się w nie wiel kiej
od le gło ści. Pia sek mu siał być uprzed nio utar ty na ka mie niach młyń skich po ru sza nych kie ra tem.
Oko ło 1907 r. Schu bert zbu do wał że la zny wia trak aby wy eli mi no wać pra cę zwie rząt oraz wy ko rzy -
stać do pom po wa nia wo dy na po trze by hu ty. Po sta wił go za bli sko dro gi. Do szło do kon flik tu z wła -
dzą, któ ra za le ci ła do ko nać roz biór ki. Z ko tłów spe cjal ny mi ka na ła mi szkli wo by ło do pro wa dza ne
do dru gie go po miesz cze nia, w któ rym znaj do wa ły się sta no wi ska dla szkla rzy oraz pie ce do har to -
wa nia bu te lek. Pra ca od by wa ła się przez ca łą do bę w dni ro bo cze jak i w świę ta. Na jed nej zmia nie
pra co wa ło 6- 10 szkla rzy nie li cząc in nych osób ob słu gu ją cych hu tę. Za kład za trud niał oko ło 50 pra -
cow ni ków. Pew ne go dnia szkla rze so lid nie po pi li w miej sco wej karcz mie. Na sku tek bra ku kon tro li
szkło wy ki pia ło, za la ło ka na ły wen ty la cyj ne. Schu bert mu siał po nieść znacz ne kosz ty usu nię cia awa -
rii.

Z te re nu gmi ny Bru sy wię cej in for ma cji ma my o hu cie w Okrę gli ku. W 1883 r. do bra Eli se bruch
/Okrę glik/ wy ku pił ku piec Edward Schu bert. Wy bu do wał hu tę w Okrę gli ku /oddz. 131 o/, gdzie za -
trud niał oko ło 50 ro bot ni ków. Już w sierp niu 1905 r. Schu bert sprze dał ma ją tek Okrę glik o po -
wierzch ni 697,62 ha w tym 392,99 ha la su fi sku so wi wraz z osa da mi za miesz ka ły mi przez 20 ro dzin
a fi skus prze ka zał Nad le śnic twu Gieł don. Przy czy ną za koń cze nia pro duk cji był brak drew na w po -
bli żu. W ostat nim okre sie po zy ski wa no na wet torf i ku po wa no wę giel. Pia sek do wo żo no z je zio ra
Czło wie czek.
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W XIX w. ist nia ły jesz cze hu ty o któ rych ma my mniej in for ma cji:
W Żab nie /Oddz. 1 a/ przy krzy żów ce w le śnic twie Spier wa ist nie ją ca we dług Ci choc kie go z Brus

na po cząt ku XIX w. Miej sce po za prze sta niu pro duk cji wy ko rzy sty wa no na cmen tarz. Ostat ni po -
chó wek w cza sie II woj ny świa to wej.

Rów nież z po cząt ku XIX w. po cho dzi hu ta znad je zio ra Ko so bud no. La sy po pra wej stro nie Brdy
mię dzy je zio ra mi na zy wa no la sa mi fran cu ski mi / Zwią zek z kon try bu cją dla Fran cji/.

Hu ta w No wej Karcz mie po wsta ła po za prze sta niu pro duk cji po 70 la tach dzia łal no ści hu ty w
Bo ro wym Mły nie, skąd pra cow ni cy prze nie śli się do No wej Karcz my. Wła ści cie lem był Bec ker. Po
włą cze niu do Pol ski w 1920 r. ją sprze dał. Hu ta za czę ła upa dać i za prze sta no pro duk cji.

Hu ta w Zie lo nej Cho ci nie /oddz. 344 g/ z prze ło mu XVIII/XIX w.

Hu ta w Dąb kach gm. Czersk.

Hu ta w La sce /oddz. 50 f/ ist nia ła w la tach 20-tych XIX w. gdy wła ści cie la mi La ski by li bra cia Go -
tlieb i Edward Scher bahrt. Na stęp cy pró bo wa li za go spo da ro wać te ren. Na stęp cy rów nież wy jąt ko -
wo za le sia li już wy le sio ne te re ny. Roz po czę to rów nież w związ ku z kry zy sem rol nym i upad kiem
owczar stwa zwią za nym z im por tem ta niej weł ny z Au stra lii bu do wę sys te mu na wad nia nia sto ko -
we go dla zwięk sze nia ho dow li zwie rząt rzeź nych. Osta tecz nie ma ją tek Sta rej La ski sprze da no fi sku -
so wi. Ma ją tek Sta ra La ska przej mo wał grun ty wy ku pio ne przez fi skus i za czął je za le siać. Na ma pie
z 1875 r. ma ją tek Sta rą La skę za zna czo no ja ko nad le śnic two. Po za prze sta niu pro duk cji na miej scu
hu ty wy bu do wa no ka pli cę pro te stanc ką i za ło żo no cmen tarz, gdzie cho wa no zmar łych do II woj ny
świa to wej. Ka plicz ka zo sta ła ro ze bra na w cza sie II woj ny świa to wej.

Hu ty szkła wy wie ra ły du ży wpływ na wy le sie nia. Do okre su ich po wsta wa nia wy rę by zaj mo wa -
ły nie wiel kie po wierzch nie i czę sto by ło to ra bun ko we wy ci na nie drzew po trzeb nych na byw cy i na -
stę po wał sa mo siew na tych po wierzch niach. Do pie ro wy rę by wiel ko po wierzch nio we spo wo do wa ły
wy le sie nia znacz nych po wierzch ni. Po kil ku la tach użyt ko wa nia rol ni cze go po zo sta wia no je na na -
tu ral ne pa stwi ska i z bie giem cza su za czy na ły się od na wiać, choć z po wo du wy pa sów i sła be go
zwar cia przed sta wia ły złą ja kość /kuź le/. By ły to głów nie te re ny san dro we, piasz czy ste. Użyt ko wa -
nie tych ob sza rów rol ni czo prze pro wa dza no na czę ści po wierzch ni. Na ja kość tych drze wo sta nów
wpływ wy warł rów nież plu skwiak ko ro wiec so sno wy, ga tu nek cie pło lub ny. W prze rze dzo nych drze -
wo sta nach wy sy sał so ki, osła bia jąc drzew ka a na wet do pro wa dza jąc do za mar cia pę du szczy to we -
go. Drzew ka te prze waż nie od ra dza ły się po przez bocz ne ga łę zie. Ta kie po żół kłe drze wo sta ny by ły
wi docz ne przy dro gach np. w Lub ni czy Swor ne ga ciach. Wi nę zrzu ca no na ja kość gle by. Drze wo -
sta ny po pa stwi sko we za ni ka ły po II woj nie świa to wej.

Bi blio gra fia:

Dzie je Zie mi i Po wia tu Choj nic kie go, red. Ja cek Kno pek Choj ni ce 2013

Dzie je Brus i oko li cy, red. J Bo rzysz kow ski, Choj ni ce -Gdańsk

Na sze ko rze nie. Ani ta Ma ryń czak Prą dziń ska. 

Dzie je ro dzi ny Rutz, Pi won ka, Wandt ke.

Ma rian Le mań czyk. Li pusz. Gdańsk 1989 r.

In for ma cje:

Jó zef Ci choc ki, Bru sy

Piotr Ja szew ski, Bru sy

Kroll, Cho ciń ski Młyn
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Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski 

O nie miec kim ży wi co wa niu
Ży wi ca to krew drzew, a krew to ży cie.

Od wie ków czło wiek dla swych po trzeb ko rzy stał i ko rzy sta z ubocz nych dóbr przy ro dy, ta kim
jed nym dość waż nym su row cem by ła i jest ży wi ca drzew igla stych. W za leż no ści od za po trze bo wa -
nia ist nia ły róż ne spo so by po zy ska nia.

Jed nym ta kim spo so bem zwięk sze nia wy cie ku ży wi cy jest „me to da” ja ką sto so wa li Niem cy pod -
czas ostat niej woj ny. By ło wiel kie za po trze bo wa nie na prze my słu zbro je nio we go. Aby wy daj ność
ze spa ły by ła du ża, za sto so wa no do po bu dza nia wy daj no ści kwas sol ny. Po dob no wy cią ga no do 8
kg ze spa ły. Dla te go or ga ni zo wa no bar dzo in ne, niż w na szym pol skim ży wi ciar stwie me to dy or ga -
ni za cyj ne. Jed ną waż ną no wo ścią by ło to .ze za po zy ska nie ży wi cy nie od po wia da ły nad le śnic twa
a in na spe cja li stycz na jed nost ka. Cho ciaż mie ści ła się ona w sie dzi bie ów cze sne go nad le śnic twa.

Or ga ni zo wa no 5 do 6 oso bo we bry ga dy męż czyzn do na ci na nia i ta kie sa mą li czeb nie bry ga dę
ko biet do wy bie ra nia. Na cze le ta kiej 10 – 12 oso bo wej bry ga dy stał tzw. gru po wy. Ta ki mi gru po -
wy mi w oko li cach od Czar nej Wo dy do Lu bi cho wa by li m. in. Pa weł Bo rzesz kow ski, Wa le rian Re kow -
ski i Hu bert Świer czek. Po wy zwo le niu pierw szy był pra cow ni kiem księ go wym w Go spo dar stwie
Łą ko wym i Nad le śnic twie Czersk, dru gi nad le śni czym nad le śnic twa Ry lel oraz trze ci le śni czy le śnic -
twa Spier wia.

Ży wi ca ja ko ma te riał stra te gicz ny – był pod wzmo żo ną kon tro lą, aby jak naj wię cej po zy skać. Po
wy ko na niu w okre sie zi my spał, wy zna cza no na po wierzch ni prze zna czo nej od po wied nie dział ki
tzw. pa sy ro bo cze. Spa ły mu sia ły być wy ko na ne bar dzo sta ran nie, gru bość ko ro wi ny mu sia ła być
bar dzo cien ka, ale nie mo gła uszko dzić mia zgi.

Po zy ska nie roz po czy na no za raz wcze sną wio sną. Je że li ta ki pod od dział był dość du ży po dzie -
lo no na 5 pa sów ty le ile li czy ła bry ga da. Ozna cza ne by ły na drze wach żół ty mi pa sa mi do oko ła strza -
ły. Był to żół te go ko lo ru pa pier na są czo ny wo skiem i jesz cze wzmoc nio ny ba weł nia na ga zą. Ta śma
ta miał sze ro ko ści oko ło 15 cm. W ten spo sób gra ni ce by ły bar dzo wi docz nie za zna czo ne, każ dy
wie dział gdzie pra cu je, kon tro lu ją cy ni gdy nie miał trud no ści usta le nia win ne go źle wy ko na nej pra -
cy. A każ da ta ka czyn ność mo gła być uzna na za sa bo taż skie ro wa ny prze ciw ar mii nie miec kiej.

Jak przy je cha ła mę ska bry ga da na po wierzch nie, każ dy za czy nał na ci nać na swo im pa sie. Na ci -
na nie po le ga ło na tym, że po wy ko na niu pio no we go row ka ście ko we go, przy po mo cy sza blo nu
me ta lo we go roz po czy nał od do łu pnia pierw sze że ber ka uko śne, na dwa stro ny od row ka. Po wy -
ko na niu że be rek, przy bi jał od po wied nią pro fi lo wa ną blasz kę ście ko wą. By ła ona tak skon stru owa -
na, że dwo ma ostry mi ostrza mi wbi ja na by ła w pień, oraz po sia da ła otwo ry na od po wied ni drut,
na któ rym by ła za wie szo na ce ra micz na do nicz ka na ży wi cę. Po dob na by ła do do ni czek ogrod ni -
czych tyl ko bez otwo ru. Do dat ko wo był ha czyk do przy trzy ma nia pa po wej przy kryw ki.

Przy kryw ka nie po zwa la ła na wpad nię cie do do nicz ki igli wia, ko ry czy wo dy. Row ki mu sia ły być
bar dzo sta ra nie wy ko na ne, rów no le głe. Od stęp mię dzy że ber ka mi nie mo gła być więk sza niż 5 mm.
Ko ry go wa no co pe wien czas – przy po mo cy wspo mnia ne go sza blo nu. Mu sia ła być za cho wa na nie -
miec ka pre cy zja wy ko na na przez pol skie go ro bot ni ka.

Sa mo na cię cie że ber ka, po le ga ło na tym. że ro bot nik mu siał bez wzglę du na wy so kość za czy -
nać za wsze od row ka do gó ry. Sys tem wstę pu ją cy. Sa me urzą dze nie do przy krę ce nia le wych i pra -
wych no ży, po sia da ło na rącz ce od po wied ni uchwyt. Na stęp nie przy po mo cy dość „pry mi tyw ne go”
jak na nie miec ką tech ni kę roz py la cza – roz py lał na wy ko na ny ro wek - kwas sol ny o wy so kim stę że -
niu.
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Ten „prymitywny rozpylacz to litrowa butelka, do której wlewano kwas. Zamykano korkiem
gumowym z odpowiednim otworem w który wpychaną szklą rurkę zakończoną z masy odpornej
na kwas trójnik. Z jednego końca była dysza a z drugiej zakończona tzw. gruszką, przez naciskanie
tworzyło się podciśnienie i wylatywał kwas w postaci mgły. (To urządzenie było podobne, jakie
posiadali fryzjerzy do spryskania twarzy wodą kolońska po goleniu brzytwą).

Po wykonaniu jednoczenie przez 5 żywiciarzy nacięć jechali – tylko rowerami – na następną
pozycje, czasem oddaloną kilka kilometrów. Tak dzień w dzień, be względu na pogodę. Co trzeci
dzień spotykali się na tej samej powierzchni.

Na drugi dzień na tą pozycje – zgodnie z czasem nacięć – przyjeżdżała brygada kobieca. W ten
sam sposób rozpoczynały jednocześnie na pasach wybierać płynną żywicę. Każda żywiciarka
wybierała do swego wiadra, odpowiednią łyżką (podobnej jaką teraz stosowano do wybrania)
Wiadra były drewniane względnie metalowe, albo emaliowane. Jak wiadra było pełne, jednocześnie
wszystkie wylewały pozyskaną żywicę do drewnianej beczki. 

Pojemność beczki koło 150 litrów. Przed wlaniem do beczki, każda odpowiednią miarą mierzyła
ile cm jest w wiadrze. To zapisywała do odpowiedniego formularza, co było podstawą do wypłaty.
Jak beczka była pełna, zabijano odpowiednią deseczką i rozpoczynano następną beczkę. Jeżeli
pomiary były nieprawdziwe, co wykazała napełniona beczka – potrącenia otrzymali wszyscy tak
nacinacze jak i wybieraczki. Dlatego jeden drugiego pilnował – znów wpajana Polakom niemiecka
narodowa dokładność.

Ja jako 8 letni dzieciak często jechałem z ojcem na takie powierzchnie i obserwowałem
nacinanie drzew, gdy po spryskaniu żywica wylatywała do doniczek, jak sok brzozowy z ranionej
brzozy. Ciekawa też była praca kobiet. Pracowały jak automaty. Gdyby nie ta praca to czekała ich
wywózka na Żuławy, albo w głąb Niemiec.

Kontrolę nad prawidłową żywicowania sprawowali nawet funkcjonariusze SS, - jak opowiadał
ojciec – pewnego razu podczas kontroli takiego wszechmocnego SS - mana – na pozycji zauważył
jak żywiciarz nacina z góry do rowka, to wyciągał pistolet i chciał na miejscu zastrzelić za sabotaż.
Tylko interwencja ojca a właściwie prośba o darowanie życia – zaniechała tego haniebnego czynu.
Ale nie obyło się na kilkakrotnym silnym uderzeniu pejczem. Do tych brygad werbowano mężczyzn,
którzy stali w kolejce – po podpisaniu III grupy – do Wermahtu, a kobiety to przeważnie młode
panny 18 do 25 lat.

Powierzchnie o których wspominam znajdowały się w nadleśnictwie Lubichowo - leśnictwa
Czubek i innych. Niedaleko powierzchni żywicowania w latach 1943/44 znajdowały się bunkry –
niby partyzantów. Ojciec też opowiadał jak podczas przechodzenia na przełaj z jednej powierzchni
na drugą usłyszał wydobywająca się z ziemi muzykę. Jak wrócił w 1946 z Anglii to stwierdził ze jest
zadowolony, że został na początku 1944 roku powołany do wojska niemieckiego a przez to nie
podzielił losu swego dobrego kolegi. Za pomoc udzielanym tym bunkrarzom w październiku 1944
został zamordowany Jan Donarski z żoną i 16 – letnią córką.

A do wyzwolenia pozostało tylko kilka miesięcy – do lutego 1945 r.
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Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski 

Ży dzi w gmi nie Bru sy
W Pol sce przed ro zbio ro wej Ży dzi cie szy li się sze ro kim sa mo rzą dem, dzię ki któ re mu za cho wa li

swo ją od ręb ność kul tu ro wą i re li gij ną. Po roz bio rach za miast sła bej wła dzy pań stwo wej po ja wi ły
się rzą dy sil nej rę ki. Wła dze mia ły po my sły na prze ro bie nie Ży dów na oby wa te li uży tecz nych i pro -
duk tyw nych. Przy stą pio no do zno sze nia ży dow skiej au to no mii i po zba wie nie Izra eli tów ich od ręb -
no ści. W za bo rze pru skim po dzie lo no ich na dwie gru py: pro te go wa nych i to le ro wa nych. Ży dow ska
au to no mia zo sta ła ogra ni czo na do spraw re li gij nych. Pru sy za bro ni ły Ży dom za wie ra nie mał żeństw
przed 25 ro kiem ży cia, chcąc za mro zić wy so ki przy rost na tu ral ny. Im młod sza mat ka, tym wię cej
ma po tem dzie ci. Mał żeń stwo i po sia da nie dzie ci by ły bo wiem na ka zem re li gij nym.

Ży dzi w po wie cie choj nic kim po ja wia ją się do pie ro w okre sie za bo rów i by li wy ko rzy sty wa ni ja -
ko czyn nik ger ma ni za cyj ny. W Choj ni cach pod ko niec 1772 r. nie by ło Ży dów. Po dob nie na te re nie
dzi siej sze go po wia tu. Po li ty ka kró la Fry de ry ka Wiel kie go zmie rza ła do wy eli mi no wa nia z pań stwa
Ży dów ubo gich a po zo sta wie nie tyl ko tych, któ rzy mo gli się wy le gi ty mo wać ma jąt kiem o war to ści
co naj mniej 1000 ta la rów. Choj ni ce do 1805 nie wy ka zy wa ły Niem ców. Do pie ro edykt z 1812 r. Ży -
dzi za miesz ku ją cy pań stwo pru skie zo sta li uzna ni za oby wa te li pru skich pod pew ny mi wa run ka mi.
Ży dzi mu sie li przy jąć sta łe na zwi sko i uży wać ję zy ka nie miec kie go bądź ła ciń skie go na two rzo nych
do ku men tach. Nie mie li jed nak do stę pu do spra wo wa nia urzę dów pań stwo wych, spra wo wa nia
urzę dów aka de mic kich. W Choj ni cach do 1821 r. wszyst kie oso by wy zna nia moj że szo we go w licz -
bie 74 po sia da ły oby wa tel stwo pru skie. W 1847 r. wy da no akt praw ny po sze rza ją cy upraw nie nia
spo łecz no ści ży dow skiej, gwa ran to wał pra wa i obo wiąz ki rów ne pod da nym chrze ści jań skim, ale z
ogra ni cze nia mi do pia sto wa nia urzę dów zwią za nych z wła dzą sę dziow ską, po li cyj ną i eg ze ku cyj ną
oraz ure gu lo wa no sta tus gmin wy zna nio wych ży dow skich, kul tu i szkol nic twa ży dow skie go. Ży dzi
miesz ka li głów nie w du żych wsiach pa ra fial nych. Ich pod sta wo wym za ję ciem by ło pro wa dze nie
kar czem i in nych drob nych punk tów han dlo wych. W 1847 r w Bru sach by ło 31 ro dzin. La ta 60 i 70
XIX w by ły szczy to wym okre sem roz wo ju li czeb ne go spo łecz no ści ży dow skiej w po wie cie w 1864
r. 2216 osób a 1871 r. 2193 co sta no wi ło 3,4% i 3,1 % po pu la cji.

W Mę ci ka le 2 karcz my by ły w rę kach Ży dów. Pierw szą więk szą po 1870 prze jął Ja nu szew ski a
dru gą w 1901 Jó zef Pest ka. W Bru sach po 1862 r. han del żyw cem i zwią za ne z nim rzeź nic two prze -
ję li w Bru sach Ży dzi. Jed nym z po zy tyw nych bo ha te rów epo pei H. Der dow skie go „o pa nu Czor liń -
skim ..” był Żyd Bar tek z Brus. W 1867 r. w po wie cie od no to wa no 2 na uczy cie li ży dow skich w
ośrod kach wiej skich gdzie miesz ka ło wię cej Ży dów, dzie ci uczęsz cza ły po za nor mal nym kształ ce -
niem w szko le lu do wej na pry wat ne lek cje re li gii ju da istycz nej. Lek cji w Bru sach udzie lał kan tor
Szch mul Isra el. Po 1875 licz ba Ży dów w po wie cie za czę ła spa dać. W 1885 r. by ło jesz cze 1105 to w
1910 r. po zo sta ło tyl ko 434 oso by. Te mu zja wi sku to wa rzy szył wzra sta ją cy an ty se mi tyzm, któ ry osią -
gnął szczyt w 1900 r. z po wo du za bój stwa w mie ście chrze ści jań skie go gim na zja li sty Ern sta Win te -
ra, o któ re po są dza no miej sco wych Ży dów. Do szło do za mie szek w mie ście, spro wa dzo no do
Choj nic 12 czerw ca ba ta lion woj ska. Ży dów oskar ża no o prak ty ki li chwiar skie, roz pi ja nie Po la ków.
Do szło do po bi cia Ży da Sach sa z Czycz ków przez Pio tra Jaż dżew skie go ze Swor ne ga ci. W okre sie
1885- 1910 ma lał od se tek lud no ści ży dow skiej pre zen tu ją cej orien ta cję pro nie miec ką z 2,2 do 0,7%.
Jed nym re pre zen tan tem ku piec twa w Bru sach w 1870 r. był Żyd Bar tel Bluhm, któ ry kil ka lat wcze -
śniej spro wa dził się bu du jąc na wy ku pio nej dział ce przy głów nym trak cie „in te res” funk cjo nu jąc
przez wie le lat mi mo kon ku ren cji. Był re pre zen tan tem nie licz nej ale sil nej po zy cji eko no micz nej
lud no ści ży dow skiej po dat nej na wpły wy za bor cy.

Pod ko niec XIX w. wy mie nia się ro dzi nę ku piec ką Izy do ra Blu ma, han dla rza i szkla rza Adol fa
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Got t fel da, han dla rza Fal ka Zo bla i rzeź ni ka He iman na Zo bla, karcz ma rza Jó ze fa Er li cha /sy na Mar -
cu sa ur. W Czer sku zmar łe go w Bru sach w 1891 r.. Je den z Blu mów – Ja kub bę dąc /słu gą/ ko ściel -
nym w 1894 r. zgło sił śmierć ubo giej ze szpi ta la Ka ta rzy ny Wo rzał ła, cór ki ro bot ni ka Gier szew skie go
i je go żo ny Pfe in n baum. Przed I woj ną miesz ka ło w sa mych Bru sach 8 ro dzin ży dow skich a wśród
nich trzy fa mi lie Zo blów trud nią cych się rzeź nic twem i han dlem. Do Sa lo mo na Zo bla na le żał naj -
więk szy wów czas dom w Bru sach /obok „La su”/. Więk szość obiek tów przy uli cy Gdań skiej po le wej
stro nie w kie run ku Choj nic, sta no wi ły rów nież wła sność Ży dów. Bu do wał je m. In. Ku piec Bar tek
Blum, póź niej prze jął je ku piec To ma szew ski z Po zna nia, a po nim Aloj zy Sło miń ski. Przy Ryn ku 13
Żyd Le wiń ski z Ko so bud za ku pił nie ru cho mość od Ha mer skie go i otwo rzył sklep bła wat ny. Bu dyn -
ki przy uli cy 2 lu te go 6 i dal sze przy uli cy Gdań skiej na prze ciw ple bań skich na le ża ły daw niej do
kup ca Ehr li cha pro wa dzą ce go rów nież za jazd. Czę sty mi go ść mi we wsiach za bor skich by li rów nież
wę drow ni han dla rze. Dzia łal ność pol skich in sty tu cji spół dziel czych ogra ni cza ła i za ha mo wa ła eks -
pan sję han dlu ży dow skie go, ale go nie zli kwi do wa ła. Kup cy ży dow scy po tra fi li wy ko rzy stać po stęp
tech nicz ny.

W pro wa dza nie lo ko mo bi li do na pę du tra ków umoż li wi ło wy ko rzy sta nie drew na od da lo ne go
od dróg i szla ków wod nych. Ta ką sy tu ację wy ko rzy sta ła fir ma ży dow ska N. We dell, A. J. Bach z Po -
zna nia ku pu jąc w 1888 r. drze wo stan na are ale 1993,15 mórg za 240 ty się cy ma rek od Sta ni sła wa
Si kor skie go z Wiel kich Cheł mów. Wła ści cie le la sów nie mie li ro ze zna nia w war to ści la su. Po je dyn -
cze drze wa tyl ko na pniu sprze da wa li usta la jąc ce nę na oko. Brak fa cho wych le śni ków spra wił, że
wła ści cie le po no si li stra ty. Przy kład po da je Fi lip Sko ra czew ski w re fe ra cie na I Kon gres le śni ków w
Kra ko wie w 1907 r. Pod Gnie znem np. je den z han dla rzy ży dow skich z Po zna nia tak ta nio ku pił nie -
złą dę bi nę, że wy ło żo ną kwo tę za ga łę zie i pień ki do stał po wro tem, a drew no wła ści wie czy sty zysk
sta no wi ło. F. Sko ra czew ski wy ce niał las ma jąt ku Wiel kie Cheł my na ob sza rze 3095 mórg na 887.744
ma rek a za do pusz czal ną su mę sprze da ży uwa żał 600.000 mk uwzględ nia jąc spław ną Brdę do miej -
sca zby tu drew na /Byd goszcz/. Po zo sta łe wy ci na ne drze wo sta ny w tym cza sie wy ku pi li kup cy ży -
dow scy, w ma jąt ku Le śno Pick. W tym ce lu wy bu do wa no tar tak przy Zie lo nej Gó rze, któ ry był czyn ny
przez sie dem lat i pro wa dził go miesz ka ją cy tam Le on Dar gas. Po dob nie po ban kruc twie Ostrow -
skie go Pa rzyn wy ku pił Cohn.

W 1920 r. po usta le niu gra ni cy z Niem ca mi roz po czę ła się ak cja zwią za na z opto wa niem -wy -
bo rem oby wa tel stwa przez miej sco wych Niem ców. W Więk szo ści Ży dzi opusz cza ją Pol skę nie wi -
dząc przy szło ści w Pol sce. Wśród optan tów zna la zła się więk szość Ży dów z Brus sprze da jąc Po la kom
nie ru cho mo ści. W Bru sach miesz ka ło kil ka ro dzin ka to lic kich spo krew nio nych z Ży da mi. W okre sie
mię dzy wo jen nym do Brus spro wa dził się uro dzo ny w Go lu biu Ar tur Eliasz i pra co wał ja ko kie row -
ca, oraz po cho dzą cy z Ło dzi Gu staw Her tel, któ ry krót ko przed woj ną chcąc się że nić z ka to licz ką z
Cza pie wic dał się ochrzcić. W cza sie oku pa cji pra co wał w Gdań sku. Po woj nie gło śny zwo len nik no -
wej wła dzy, spo tka nie z gru pą Zeu sa, szczę śli wie prze żył. W 1931 r. w Bru sach wy stę pu ją czte ry ro -
dzi ny w Bru sach . Na te re nie po wia tu w 1928 r. by ło 51 wy znaw ców. W okre sie mię dzy wo jen nym
na dal Ży dzi opusz cza ją Bru sy sprze da jąc po sia dło ści. Wy pro wa dził się Sa li Blum. Li ter ski sprze dał
nie ru cho mość Lo ro cho wi. Le wiń ski przy Ryn ku 13 sprze dał sklep bła wat ny La sce z Za le sia. Gu staw
Cohn wła ści ciel tar ta ku przy dwor cu w Lub ni ogło sił ban kruc two i wy emi gro wał do Sta nów Zjed -
no czo nych. Wy da rze niem przed woj ną by ło mor der stwo Ży dów ki Got t feld z uli cy Gdań skiej miesz -
ka ją cej u Rol biec kich przez nie zrów no wa żo ne go psy chicz nie A. Eber tow skie go spo krew nio ne go z
za mor do wa ną. W cza sie oku pa cji Eber tow scy ma jąc warsz tat ma lar ski przy zna wa li się do nie miec -
ko ści, gdyż mat ka by ła z do mu Ko ep ke. Po aresz to wa niu pro bosz cza Gru nin ga Eber tow ski usil nie
sta rał się o je go zwol nie nie. Wła dze hi tle row skie dba jąc o czy stość ra sy we zwa ły A .Eber tow skie go
do szpi ta la w Choj ni cach. Nie był to je dy ny przy pa dek w gmi nie w cza sie oku pa cji. Wła ści cie lem
warsz ta tu ma lar skie go był Sta ni sław Hu go Eber tow ski ur. 7.05.1900r. po oj cu An to nim i Fran cisz cze
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Ko ep ke , któ rzy zmar li w 1924 i 1927 r. Sta ni sław Eber tow ski nie wró cił po woj nie. Warsz tat prze jął
brat An to ni Jó zef. Obaj bra cia by li bez dziet ni i sa mot ni. Do mi nik Gór ski z Głów cze wic pra cu ją cy ja -
ko ma larz u Eber tow skich twier dził, iż Sta ni sław po woj nie zmarł w trak cje de por ta cji do Ro sji. Sąd
uzna jąc go po woj nie za zmar łe go nie po dał oko licz no ści je go śmier ci. An to ni zmarł 12.07.1987 r.
prze ka zu jąc za miesz ka łej z nim ro dzi nie dom. Bry gi da Szu fla udo stęp ni ła po sia da ne do ku men ty.

Na te re nie gmi ny w 1945 r. gi nę ły rów nież Ży dów ki z fi lii obo zu w Stut tho fie prze by wa ją ce w
obo zie w Dzie mia nach. W związ ku ze zbli ża ją cym się fron tem przy stą pio no do ewa ku acji obo zu.
Nie wszyst kie więź niar ki zdol ne by ły do wy mar szu i jak się po da je 68 po zo sta ło na miej scu. Przy -
stą pio no do przy go to wa nia zbrod ni, do wo żąc na wy bu do wa nie Le śna /Du ra jew ski/ na te re nie po -
li go nu 20 be czek smo ły. Na stęp ne go dnia 9 lu te go do wie zio no Ży dów ki, któ re pod do wódz twem
feld fe bla Schrec klin ga za mor do wa no a zwło ki pa lo no. Lu dzie z Le śna w więk szo ści zo sta li wy sie -
dle ni z te re nu po li go nu. Mi chał Szcze pań ski z wy bu do wa nia był w do mu i pil no wał go spo dar stwa.
Przy biegł do nie go SS -man po sie kie rę, któ rą wy dał a sam opu ścił dom i ukrył się za ja łow cem, skąd
ob ser wo wał co się dzie je w obej ściu są sia da. Przy wieź li dwu krot nie Ży dów ki i umie ści li w obo rze.
Na stęp nie po pięć osób wy pro wa dza li, a po tem je den na po dwó rzu je roz strze li wał. Na po dwó rzu
ro bi li sto sy z lu dzi prze kła da jąc trzci ną ze sto do ły i po le wa li smo łą, choć rów nież za bi ja li w obo rze.
Wy ko naw ca mi by ła za ło ga war tow ni cza obo zu ko bie ce go po tu lic kie go i i mę skie go war szaw skie -
go w Le śnie. Do wód cą był feld fe bel SS Schre kling z Ber li na. Po za mor do wa niu pod pa li li a mu ry za -
wa li li do we wnątrz przy po mo cy jeń ców z Za le sia. Spa lo ne zwło ki spo czy wa ły w do le za bu dyn kiem
do 5 kwiet nia 1968 r. Te go dnia na zle ce nie ko goś z Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w
Byd gosz czy do ko na no otwar cia gro bu i wy do by to zwło ki. Na stęp nie 6 paź dzier ni ka 1970 r. po wtór -
nie ko mi syj nie otwar to grób. Nie dość, że w zbrod ni czy spo sób za mor do wa no, to jesz cze w ha nieb -
ny spo sób po stę po wa no w sto sun ku do zwłok. Ar ty kuł Krzysz to fa Gra dow skie go na ten te mat
za mie ści ła Zie mia Za bor ska w nr 7 z 2014 r. Z ini cja ty wy Gmin ne go Oby wa tel skie go Ko mi te tu Ochro -
ny Po mni ków, Walk i Mę czeń stwa w Bru sach 27 wrze śnia 1986 r. od sło nię to po mnik upa mięt nia ją -
cy tę tra ge die nad dro gą Lub nia – Le śno. W okre sie wy co fy wa nia się w 1945r.na wy bu do wa nie
Ko so bud /Pry ba/przy szła Ży dów ka, a chwi lę póź niej dwaj Niem cy i ją za bra li. W cza sie prze wo zu
fur man ką do Brus, gdy w oko li cy pocz ty pró bo wa ła uciecz ki ,zo sta ła za strze lo na.

Na uli cy Szkol nej u Fran cisz ka Na piąt ka miesz kał Got t feld – pi sarz lu do wy z żo ną. We wrze śniu
1939 r. był umie ra ją cy a żo na mar twi ła się gdzie po cho wa mę ża, gdyż Niem cy nie po zwo lą prze -
wieść i po cho wać w Czer sku. Są sie dzi pro po no wa li aby ochrzcić i po cho wać na cmen ta rzu ka to lic -
kim. Na cmen ta rzu by ła kwa te ra dla nie ka to li ków. Ży dzi z oko li cy Brus na le że li do wła snych gmin
wy zna nio wych sku pio nych wo kół sy na gog w Choj ni cach i Czer sku. W Bru sach ist nia ła „boż ni ca”,
miej sce mo dli tew nych spo tkań wier nych wy zna nia moj że szo we go w do mu pie ka rza Za krzew skie -
go, a kan tor czer ski na uczał dzie ci re li gii tak że w Bru sach. Dru ga ro dzi na Got t fel dów praw do po dob -
nie syn z ro dzi ną, han dlarz miesz kał u Rol biec kich na ul. Gdań skiej, gdzie wy da rzy ła się tra ge dia
zwią za na z mor der stwem żo ny i któ ry po wtór nie oże nił się jak in for mo wa ła pa ni Ma jew ska. W Mo -
no gra fii Li pusz Dzie mia ny z 1994 r str. 338 za pi sa no : W Dzie mia nach za mor do wa no Ży da Got t fel -
da, któ ry w dro dze z Gdy ni do Brus, zgod nie ze zwy cza jem chciał prze no co wać na po ste run ku
/je sie nią 1939 r./.

Sa lo mon Zo bel, uży wa ją cy imie nia Jó zef np. Wy kaz rze mieśl ni ków i han dla rzy z 1929 r. po da je
rzeź nic two Jó zef Zo bel, rzeź nik pro wa dził skup zwie rząt rzeź nych w mniej szym stop niu świń i tym
nie sta no wił po waż nej kon ku ren cji, choć o jed nym wy pad ku krót ko przed woj ną sły sza łem. Mia no -
wi cie kon ku rent wy wie sił afisz, ale po li cja za raz in ter we nio wa ła. Jó zef Zo bel miesz kał na uli cy Ko -
ściel nej nie da le ko szko ły i dzie ci idąc do szko ły jak po da ła Ge no we fa Hac kert z do mu Pro miń ska
wi dzia ły czar ną bu dę, któ rą przy je cha ło ge sta po do Zo blów. By ła to licz na ro dzi na, choć na po cząt -
ku oku pa cji miesz ka li ro dzi ce Sa lo mon Zo bel i Lau ra z d. Schar lack i dwie cór ki Zo fia, któ ra w tym
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cza sie nie by ła obec na i Do li. Po zo sta łe dzie ci: Her ta, Er ne, Sta?, My ta, Len sien, Maks, prze by wa ły w
Ber li nie. W USC w Bru sach od no to wa no: Ro sa ur. 23.05.1905 r; Sel la ur. 4.04. 1906 r.; Me ta ur.
16.01.1909 r.; Frie da ur. 24.08.1912 r.; Zo fia ur. 20.06.1915 r. Z Do li Zo bel ko le go wa ła się Le oka dia
Blu ma z do mu Li piń ska ur. 1920 r. W wie ku 9 lat zi mą miesz ka ła u Zo blów, skąd cho dzi ła do szko ły.
Fo to gra fia Do li otrzy ma na od Le oka dii zo sta ła za miesz czo na w opra co wa niu Mar ty ro lo gia miesz -
kań ców gmi ny Bru sy na okład ce z pra wej stro ny. Zo fia chcąc się że nić z są sia dem przy ję ła chrzest
/1934 r./, na co ro dzi ce się nie zga dza li i dla te go nie by ło jej w do mu. Nie do szło jed nak do te go ślu -
bu. Frie da na to miast by ła mat ką Ger tru dy Ja nu szew skiej ur.1923 r. ? w Mę ci ka le. We dług E. Cheł -
mow skie go naj pierw je sie nią 1939 r. ge sta po po in for mo wa no Zo blów aby się spa ko wa li. Cho dzi ło
o zło to, i aby za bra li i in ne skar by. Przy je cha li na stęp ne go dnia ra no. Jak mó wi li Ossow scy z ul. Der -
dow skie go ge sta po po wie dzia ło, że jak od da dzą zło to to ich zo sta wią. Zło to by ło ukry te przy pie -
cu pod bla chą. Po za bra niu zło ta jed nak za mie rza li za brać Jó ze fa. Zo na i cór ka po wie dzia ły - co one
sa me zro bią i chcia ły się za brać z Jó ze fem. Więc je za bra li i po je cha li pod Czycz ko wy a na stęp nie
skrę ci li za Bru sa mi pod Ma łe Cheł my. Po pól go dzi ny wró ci li do Brus, jed nak już bez nich. Jak po da -
ła Kry sty na Spie rew ka z Mę ci ka łu mat ka Le oka dia Li piń ska z Brus na stęp ne go dnia ra no wstą pi ła
do Zo blów. Dom był pu sty, wszyst ko za bra ne: wy po sa że nie, za sta wa, ubio ry.

Ro dzi na Zo blów to bar dzo uczci wi, życz li wi lu dzie. Mat ka Le oka dia Li piń ska czę sto ich od wie -
dza ła. Po dob nie w pra sie je sie nią 2017 r. Pa ni z Po zna nia, po cho dzą ca z Czar no wo ser decz nie się
wy po wia da ła o Zo blach.

Ar tur Eliasz ur.23.01.1909 r. w Go lu biu miesz kał w Bru sach na Ka sza rach z mat ką z do mu Pau li -
na Erb. Pra co wał u Aloj ze go Sło miń skie go ja ko kie row ca po cho dze nia ży dow skie go chcąc się że nić
z Jó ze fi ną Szma glik 27.08.1936 r. dał się ochrzcić w ko ście le w Bru sach. Mie li sy na Ro ma na Win cen -
te go. We zwa ny zo stał 23.11.1939 r. na po li cję. Po li cja aresz to wa ła go i tzw. czar ną bu dą /ka ret ka
wię zien na/ prze wie zio ny do wię zie nia w Czer sku. Z Czer ska 26.11.1939 r. wraz z in ny mi aresz to wa -
ny mi głów nie z Ko so bud prze wie zie ni do Ry tla i tam w la sku nad Brdą na prze dłu że niu ul. Pia sko -
wej zo sta li roz strze la ni i po cho wa ni w wspól nym gro bie. Zwło ki eks hu mo wa no 10.10.1945 r.

Uro czy sty po grzeb 14.10.1945 w Ry tlu, po cho wa no na cmen ta rzu pa ra fial nym. Na to miast w
opra co wa niu „Choj ni ce 1939- 45” z 1945 r. za pi sa no: Eliasz, oskarż. Klatt Bru sy. Pod ko niec 1940 r.
ge sta po oświad czy ło, że wy wie zio ny do GG i tam za mor do wa ny przez pol skie ban dy.
Nie zna la złem w Bru sach in for ma cji o Le onie Ló we uro dzo nym 16.02.1897 r. w Bru sach i tam za -
miesz ka łym. Zgi nął w KL Stut thof 02.07.1942 r. Źró dło: D. Dry ga, Za gła da Ży dów w obo zie kon cen -
tra cyj nym Stut thof.

Na po cząt ku oku pa cji ge sta po za bie ra ło męż czyzn -Ży dów na pły wo wych . Lud ność po ma ga ła
Ży dom. Dwie Ży dów ki: mat ka Elia sza i Got t fel do wa zo sta ły wy wie zio ne z Brus na ro we rach do Ma -
łych Cheł mów od We iny /Fran ci szek Ossow ski i Ed mund Na pią tek/.
Do ro dzi ny ka to lic kiej spo krew nio nej z Ży da mi na le żał Al bert Stro bel z Brus. W Hi sto rii Brus i oko li -
cy oraz w Ze szy tach Choj nic kich po ka za no tę za słu żo ną ro dzi nę. Al bert Stro bel 1875-1956 r. po cho -
dził z Ba de nii. Uro dził się w rol ni czej ro dzi nie nad Je zio rem Bo deń skim. Pra co wał w fir mach
bu du ją cych mły ny, wcze śniej w Bel gii, Ju go sła wii, Ro sji, Kon gre sów ce i Ga li cji. W ber liń skiej fir mie
„Ca pler” spra wo wał nad zór nad bu do wą mły na Wró blew skie go. Za miesz kał u ro dzi ny Rol biec kich,
gdzie po znał przy szłą żo nę. Po za koń cze niu bu do wy przy po mo cy te ściów ob jął dzier ża wę karcz -
my w Lub ni. Po po wro cie z woj ska do Brus był kie row ni kiem tech nicz nym fir my Wró blew skie go w
któ rej pra co wał do po ża ru mły na. Pod nad zo rem A. Stro bla na po cząt ku XX w. do ko na no mo der ni -
za cji wia tra ka „Prze szko da” w Bru sach, ak tu al nie we Wdzy dzach.

W 1907 r oże nił się z Po lką Mar tą z Rol biec kich. Czwór kę swo ich dzie ci wy cho wa li na Po la ków.
Sy no wie, Hu bert i Fran ci szek ukoń czy li Uni wer sy tet Po znań ski, Hu bert mu zy ko lo gię, a Fran ci szek
pra wo. Cór ka Hi po li ta, ab sol went ka Se mi na rium na uczy ciel skie go w Wej he ro wie, pra co wa ła w pol -
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skich szko łach w Ko ście rzy nie, Ostro gu i Gniew ko wie. Cór ka Wan da wy szła za mąż za Po la ka, kie -
row ni ka Ban ku Lu do we go w Bru sach Fran cisz ka Besz ter dę.

W la tach oku pa cji hi tle row skiej przy jął II gru pę DVL i kie ro wał mły nem, a na stęp nie tar ta kiem.
Po woj nie prze szedł re ha bi li ta cję są do wą w Są dzie Grodz kim w Choj ni cach. Na roz pra wie W Są dzie
pra cow ni cy kie ro wa nych za kła dów wy sta wi li Woj cie cho wi /Al bert/ jak naj lep szą opi nię. Przy jął on
w 1941 r. do swo je go miesz ka nia wy sie dlo ną z Choj nic ro dzi nę Kle inów, udzie lił schro nie nia ukry -
wa ją ce mu się Ge rar do wi Gun te ro wi z Choj nic. Po ma gał ma te rial nie miesz kań com Brus ks. Po rzyń -
skie mu oraz ap te ka rzo wi Alek san dro wi Ba lo wi.

Hu bert w cza sie oku pa cji miesz kał na ul. Szkol nej i ra zem z żo ną udzie lał lek cji gry na pia ni nie i
skrzyp cach, któ re w zde ner wo wa niu uszko dził. Fran ci szek Stro bel w czerw cu 1945 r. zo stał wy bra -
ny se kre ta rzem gmi ny Bru sy. Zo stał rów nież wy bra ny do za ło żo ne go 7 stycz nia 1946 r. Pol skie go
Związ ku Za chod nie go i wy bra ny se kre ta rzem. W 1947 r. jest już w Gdań sku, gdzie 13.06. 1947 uro -
dził się Ja nusz Stro bel – mu zyk.

Źró dła:

Pol ska oj czy zna Ży dów, Do rze czy, nr 41/293 z 2018 r..

Je rzy Szwan kow ski, Dzie je Zie mi i Po wia tu Choj nic kie go T. I.

Dzie je Brus i oko li cy, red. Jó zef Bo rzysz kow ski, 1984.

Mieczysław Spierewka 

Sołectwo i sołtysi w Kosobudach
Funkcja sołtysa sięga czasów średniowiecznych. Istotą ówczesnego samorządu było

przeniesienie niektórych uprawnień panującego władcy na konkretne stany w formie przywileju,
który prawnie stanowiła umowa. Powstanie samorządu wiejskiego było połączone z procesem
kolonizacyjnym wsi na prawie niemieckim, gdzie podstawę prawną stanowiło porozumienie
pomiędzy tzw. zasadźcą, a panem lub władcą państwa. Na mowy tego porozumienia władca na wsi
przechodziła w ręce sołtysa, a jej przedmiotem była administracja, sądownictwo i ustawodawstwo.
Uprawnienia i obowiązki sołtysa pomorskiego w średniowieczu i następnych stuleciach były prawie
równe, chociaż historia w każdej wsi toczyła się inaczej. We wsiach lokowanych na prawie
niemieckim – tak jak Kosobudy – pierwszym sołtysem zostawał zasadźca. To osoba, która w imieniu
właściciela ziemi i na podstawie uzyskanego od niego przywileju lokacyjnego zajmowała się
organizacją prac mierniczych w obrębie zakładanej wsi.

Według prawa chełmińskiego sołectwo było dziedziczone w linii agnicyjnej i także w
kognicyjnej. W dokumentach źródłowych brak imienia sołtysa zasadźcy z 1390 roku, można jednak
domniemywać, że sołtys był autochtonem.

Dokument lokacyjny wystawiony przez komtura tucholskiego dla wsi Kosobudy z czerwca 1390
roku określał przywileje i powinności osadników. Odbiorcą dokumentu był sołtys jako przywódca
wsi i pośrednik między ludnością, a panem feudalnym. W zamian za sprawowanie urzędu i zbieranie
na rzecz pana czynszów chłopskich sołtys był zwolniony od zwykłych powinności, a ponadto miał
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udział z dochodów sądowych, miał kilka łanów wolnych od czynszu oraz miał dodatkowe
uprawnienia na prowadzenie karczmy lub budy kramarskiej, wolny połów ryb, prawo polowania na
drobną zwierzynę w granicach wsi. Dokument lokacyjny informował, że wieś liczy 37 łanów, z
których tylko jeden wolny należał do sołtysa. Miał dodatkowe 2 łany, z których musiał płacić czynsz
jak pozostali chłopi, ale nie był zobowiązany do szarwarków.

1 łan chełmiński nazywany też włóką to około 17,95 dzisiejszego hektara. Dzielił się na 30
morgów. Morga chełmińska określana przez Krzyżaków miała 0,59 ha.

Otrzymywał również zwyczajową część dochodów z sądów. Odmiennie niż w innych wsiach
sołtys z Kosobud nie otrzymywał dochodów z karczmy. Musiał jednak odbywać służbę wojskową.

W czasach polskich starosta tucholski Mikołaj Kościelecki odnowił przywilej Kosobud. Inwentarz
z 1545 roku zapisał, że sołtys ma 3 łany wolne a lustracja z 1570 roku mówi, że ma 1 włókę wolną, a
2 czynszowe.

W 1632 roku wymieniony jest z imienia sołtys Maciej, któremu nadano 4 włókę ze względu na
wzrost norm pańszczyźnianych, gdyż należało zwiększyć dozór pracy folwarcznej zwłaszcza przy
sprzęcie zboża.

4 włóka była wolna od czynszu „dla pilnowania robót… podróż z jednej tylko włóki nad robotę
stawa i gumna pilnuje”. Z trzech włók płacił czynsz w wysokości 1 fl. i dawał 1 ćwiertnią owsa, jak
gburzy osiedli.

Kolejnym wymienionym sołtysem w 1663 roku jest Jan Hank, który lustratorowi królewskiemu
pokazał oblatę z 1615 roku wyżej wspomnianego przywileju starosty tucholskiego. Sołtys ten „ze
trzech włók drogi odprawuje, a z czwartej gumna pilnuje. Czynsz z trzech włók wynosił po fl. 1/24,
a danina z owa 1 ćwiertnię.”

Należy przypuszczać, że po sołtysie Hanku dziedzicznymi sołtysami byli już tylko przedstawiciele
rodu Kossobudzkich aż do 1718 roku. Podaje się, że to Maciej i Andrzej Kossobudzczy.

W dokumencie z 10 maja 1718 roku jest informacja, że Maciej i Andrzej Kossobudzcy swe
dziedziczne sołectwo w wymiarze 3 włók sprzedali Piotrowi Łukowiczowi, mężowi ich nieżyjącej
siostry Konstancji Kossobudzkiej za sumę 450 zł pruskich płatnych w 3 ratach.

Inwentarz z 1727 roku w „Specyfikacji imion i przezwisk sołtysów i lemanów” wykazuje Piotra
Łukowicza i jego małżonkę Agnieszkę. W „Powinnościach wsi” dodano: „Szołtys jeden, usługi
pisarskie w tym kluczu podejmuje, za to ma włók 2 wolne. Tenże chowa do stodół folwarcznych
przystawę tak długo, póki młócą, za co ma nadaną 1 włókę.” Podano też inne prawa i powinności
sołtysa: „Drogi szołtys nie odprawuje, ex quo jest starszym. Kiedy szołtys albo leman umiera, wołu
lub talerów 8 daje dworowi, a kiedy szołtyska lub lemanka, to talerów 6 albo krowę. Szołtys z całą
wsią wożą na budowanie folwarków drzewo albo na reperację potrzebne”.

Kolejnym sołtysem w Kosobudach zostaje Franciszek Łukowicz, syn Piotra Łukowicza. To
podczas jego urzędowania przestaje istnieć w 1749 roku dziedziczne sołectwo w Kosobudach.
Zalegalizowano również przepis „O nieużytecznym sołtysie” umożliwiającym skup sołectw. W
przypadku sołectwa w Kosobudach nie można mówić o „nieużytecznym sołtysie”, gdyż Franciszek
Łukowicz cieszył się zaufaniem starosty jako pisarz prowentowy klucza kosobudzkiego. Chodziło o
powiększenie folwarku w Kosobudach. Dostał on folwark Dąbrowę „przez komutacje za szołectwo
kosobudzkie consensem P. Wojewody 2. Podlaskiej, starosty tucholskiego”.

Dawne sołectwo jako drugi folwark kosobudzki otrzymał w 6-letnią dzierżawę (1749-1755).
Dlatego dwór wolał złączyć w jednym miejscu większy majątek niż uprawiać odleglejszy folwark
Dąbrowę.

W dokumentach dotyczących spraw uwłaszczeniowych, separacji i abluicji w okolicy Brus,
zwykle występuje podpisujący się ręką własną Marcin Zbylicki – sołtys z Kosobud, pojawił się w
tej miejscowości jeszcze za czasów Rzeczypospolitej. W 1770 roku „na pełnienie urzędu” został
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osadzony na 10 morgach Zbylicki, będący jednocześnie na innych prawach użytkownikiem większej
ilości ziemi. Za czasów pruskich mianowano go „oberschulzem” – nadsołtysem przy urzędzie
frydrychowskim.

Jan Gierszewski (1771)
Jan Lędowski (1772)
M. Zbylicki (1777-1842) nadsołtys zmarł w Kosobudach. Jego syn Marcin rocznik 1801 jako

sołtys Kosobud mieszkał w Brusach. Mając 24 lata ożenił się z wdową Katarzyną Zborowską z d.
Kręcką lat 32 z Kosobud. Jego potomkowie wyemigrowali do Ameryki (2 połowa XIX w.) skąd 100
lat później odwiedzili te strony kontaktując się z rodziną Jagalskich z Brus.

Kolejny odnotowany w dokumentach to sołtys Knitter żyjący na przełomie XIX i XX wieku
posiadający 150 ha.

W czasie I wojny światowej sołtysem i policmajstrem był Niemiec Wimmer. Miał on opinię
sprawiedliwego urzędnika. Postawił mandat pastorowi za wysypanie popiołu, który się zarzył. Ukarał
nawet własną żonę za to, że na ulicę wylała wodę. Jak gospodarze za bardzo oborywali drogi,
nakazywał zagarnięć.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zachowano urząd sołtysa. W byłym zaborze pruskim
podstawę działalności samorządu wiejskiego były zdemokratyzowane pruskie przepisy z 1891 roku
zgodnie z rozporządzeniami z 29 marca 1919 roku i 25 marca 1920 roku. Pozostawiono tam gminy
jednowioskowe i przeprowadzono nowe wybory do reprezentacji, sołtysów i ławników.

Zmiana modelu gminy wiejskiej nastąpiła po przyjęciu przez Sejm ustawy scaleniowej z 1933
roku. Zaczęto wprowadzać gminy zbiorowe (wielowioskowe) w których tworzono gromady. Ich
wewnętrzna organizacja była zróżnicowana. Organem wykonawczym w gromadzie był zawsze
sołtys.

Ustawa scaleniowa miała istotne znaczenie w zakresie wyboru sołtysa. Każda kandydatura
musiała być zatwierdzona przez starostę powiatowego. Do zadań sołtysa należało zarządzanie
majątkiem i dobrem gromadzkim, załatwianie bieżących czynności gromady, reprezentowanie jej
na zewnątrz oraz przygotowywanie wniosków i wykonywania uchwał organu uchwalającego
gromady.

Po odzyskaniu przez Pomorze niepodległości w 1920 roku,
Stanisław Sikorski z Wielkich Chełmów objął urząd
komisarycznego starosty w powiecie chojnickim i mianował
komisarycznych wójtów i sołtysów. Pierwszym polskim sołtysem
w Kosobudach został Józef Piechowski.

W 1920 roku Kosobudy były obwodem wójtowskim, a stałym
wójtem w 1921 roku (do 1933 roku) mianowano gospodarza
Jana Piechowskiego.

Ustawa scaleniowa z 1933 roku weszła w życie w 1935 roku
i 5 obwodów wójtowskich jakie były na zaborach zastąpiono 2
gminami zbiorowymi w Brusach i Leśnie. Najniższe ogniwo
samorządu terytorialnego stanowiły teraz rady gminne
składające się z sołtysa i ławników wybieranych przez ogół
członków gminy co ukończyli 20 rok życia i tutaj mieszkali. Sołtys
był wybierany na 3-letnią kadencję.

31 marca 1933 roku sołtysem zostaje Jan Piechowski –
rolnik, a ławnikami Konrad Napiątek – rolnik i Frymark Bonifacy
– zagrodnik.

W czasie II wojny światowej Zabory zostały włączone do Rzeszy, ale podział administracyjny

Jan Leliwa Piechowski
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pozostał taki sam jak w okresie międzywojennym, lecz polska administracja została w całości
zlikwidowana, więc od 1941r. sołtysami mogli został tylko obywatele niemieccy.

W Kosobudach było sołectwo (Gemeinde). Sołtysem został Artur Fielbrandt, syn Karola, a brat
Ewalda (o przezwisku Puster), który był też listonoszem. Mieszkał w pastorówce i był dzierżawcą
ziemi kościelnej – 38 mórg ornej i 3-6 mórg łąk. W 1944 roku wcielony do wojska i do Kosobud już
nie wrócił. Sołtys był powiernikiem majątków i gospodarstw. W Kosobudach zamieszkiwała liczna
rodzina Fielbrandtów, przed wybuchem wojny ten niemiecki ród żył w zgodzie z Polakami, lecz w
okresie wojny niektórzy z nich zachowywali się niegodnie. Wg relacji ks. Gerarda Janikowskiego,
sołtys Artur Fielbrandt nie wykorzystał przeciw rodzinie Janikowskich donosu o tzw. „czarnym
uboju”, za co groziła kara śmierci lub deportacja do obozu koncentracyjnego.

W okresie PRL-u pozycja sołtysa, jako przedstawiciela wsi, wybieranego spośród mieszkańców,
zachowała się. Osoby na tym stanowisku wykonywały zadania samorządowe (np. zwoływanie
zebrań wiejskich), administracyjne (np. pobieranie podatków) i organizacyjno-społeczne (np.
inicjowanie tzw. czynów społecznych na rzecz lokalnej społeczności). Znaczenie sołtysa wynikało z
jego zaangażowania w dostęp do „luksusowych” jak na owe czasy dóbr, jak nawozy czy materiały
budowlane. Sołtys otrzymał wynagrodzenie za egzekwowanie podatków i innych należności
finansowych od mieszkańców, jak również za zarządzaniem mieniem gromadzkim.

Funkcja sołtysa istniała od 1954 roku, gdy została zastąpiona w latach 54-58 instytucją
pełnomocnika gromadzkiej rady narodowej. W 1958 roku funkcje sołtysa przywrócono. Samorząd
wiejski składał się z sołtysa jako organu wykonawczego i zebrania wiejskiego jako organu
uchwałodawczego. Do 1973 roku samorząd wiejski działał w ramach gromad, a następnie w ramach
sołectw jako jednostek pomocniczych gmin. Sołtysów
wybierano w wyborach jawnych na 3-letnią kadencję.
W latach 1958-72 sołtys był pośrednikiem między
mieszkańcami wsi, a gromadzką radą narodową, a po
1973 roku. między mieszkańcami, a gminną radą
narodową i naczelnikiem gminy.
Reforma samorządowa z 1990 roku nie określiła ściśle
obowiązków sołtysów. Tego typu zapisy uwzględnia
się w statutach poszczególnych sołectw.

Pierwszym po II wojnie światowej sołtysem
sołectwa Kosobudy został wybrany Teofil Czapiewski,
syn Teofila, który pełnił obowiązki przez pół roku.

Drugim wybranym sołtysem został rolnik z
Kosobud Józef Lewiński, który sprawował swoją
funkcję do czasu powołania go na przewodniczącego
Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosobudach. Urząd
GRN mieścił się w budynku mieszkalnym Józefa Bracy,
a potem na plebani kościoła poewangelickiego.

W 1954 roku został powołany nowy sołtys, Bernard
Spierewka (ojciec autora), który pełnił obowiązki sołtysa do czasu likwidacji Urzędu Gromadzkiej
Rady Narodowej Kosobudy (uchwałę o zniesieniu gromady Kosobudy i włączenie jej do Brus podjęto
18 sierpnia 1961 roku), co nastąpiło z początkiem 1962 roku.

Kolejnym sołtysem został Andrzej Majkowski. Jego kadencja trwała od 15.07.1962 roku do
31.12.1979 roku.

Po nim sołectwo objął emerytowany nauczyciel, były dyrektor szkoły Jan Skwierawski, jednakże
po roku urzędowania zmarł.

Józef Lewiński
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Po jego śmierci w 1981 roku sołtysem został
wybrany rolnik Jan Napiątek, który sprawował
swoją funkcję do swej śmierci w 1996 roku.

W kwietniu 1996 roku sołtysem wybrano
jego syna Piotra Napiątka, który sprawował
swój urząd do 2014 roku.

W 2014 roku na urząd wybrano kobietę
Elżbietę Narloch, która wykonuje obowiązek
sołtysa do dnia dzisiejszego.

Bernard Spierewka

Andrzej
Majkowski,

z lewej.

Jan Napiątek

Jan Skwierawski

Piotr
Napiątek
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Ju sty na Pie kar ska 

Pra pra dzia dek z on ta ryj skich Ka szub
Jo seph (Jó zef ) Pa stwa – uro dzo ny w 1840 r. w Gór kach

ko ło Wie la. Oso bo wość z pew no ścią nie po kor na, nie spo -
koj na, męż czy zna od waż ny, któ ry by strym, za dzior nym
wzro kiem pa trzy na zdję ciu w oko apa ra tu. Czy ta ki był? O
tych ce chach wnio sko wać moż na z je go dzie jów, któ re dziś
spo wi ja już jed nak gę sta mgła. Ja kie by ły przy czy ny je go
wy jaz du do Ka na dy wraz z trój ką dzie ci i po zo sta wie nie tu -
taj, na Ka szu bach, żo ny, cór ki i sy na? Ni gdy już się nie zo -
ba czy li. Do pie ro oko ło 100 lat póź niej przy szło się spo tkać
na ka szub skiej zie mi po tom kom tych, co wy je cha li i tych,
któ rzy, z nie wia do mych dziś przy czyn, zo sta li: pra wnu ków
i pra pra wnu ków Jo se pha i je go żo ny, Eli sa beth.

Emi gra cja z Ka szub by ła pierw szą za rob ko wą emi gra -
cją z ziem pol ski ch1 - roz po czę ła się już po po wsta niu li sto -
pa do wym. Jed nak znacz ny jej wzrost od no to wu je się w
dru giej po ło wie XIX w. Do 1860 r. wy pły nię cie stat kiem dla
emi gru ją cych na sta łe by ło bez płat ne, zaś na te re nach Ka -
szub dzia ła li spe cjal ni agen ci na ma wia ją cy lud ność do
osie dle nia się na no wym kon ty nen cie. Ame ry kę wy obra -
ża no so bie ja ko zie mię obie ca ną, swo isty raj, tym bar dziej,
iż do cie ra ły do lud no ści li sty od osób osie dlo nych już w
Ame ry ce, wy chwa la ją cych pa nu ją ce tam re alia. Zła sy tu acja ma te rial na Ka szu bów two rzy ła po dat -
ny grunt dla roz prze strze nia ją cych się in for ma cji na te mat ży cia w Ame ry ce. Jed nak, wg Ka zi mie -
rza Ic kie wi cza, „nie kie dy (…) przy czy ny na tu ry oso bi stej by ły waż niej sze niż ja kie kol wiek in ne. Lu dzie
wy jeż dża li, aby unik nąć nie po ro zu mień ro dzin nych, skan da lu, że by po łą czyć się z ro dzi ną, zo ba -
czyć ob ce kra je, a tak że dla te go, że in ni wy je cha li”2. In ny mi po wo da mi emi gra cji wg K. Ic kie wi cza
by ły bie da, uciąż li wość pra cy, złe wa run ki miesz ka nio we, wy so ki przy rost na tu ral ny po głę bia ją cy
nie do sta tek oraz uciecz ka przed po bo rem do pru skiej ar mii. Ka szu bi wy sy ła li swo ich sy nów do Ame -
ry ki, po zo sta wia jąc w do mu tyl ko jed ne go, któ ry zwol nio ny był z obo wiąz ku służ by woj sko we j3.

Ze zdo by tych z do ku men tów in for ma cji wia do mo, iż Jo seph Pa stwa w 1862 r. oże nił się z Eli sa -
beth von Or łow ską (ur. w Ra du niu w 1840 r.), cór ką Pe tri von Or łow skie go i Ma rian ny Plu to Pron -
dziń skiej. Cór ką Jo se pha i Eli sa beth by ła Pau li na uro dzo na w 1868 r. (po ślu bi ła Fran cisz ka Mol skie go
z Le śna). W 1869 r. w Gór kach uro dzi ła się Ma rian na (chrzest w ko ście le w Wie lu), póź niej sza żo na
Wa le ria na Ostrow skie go z Le śna. Naj młod szym dziec kiem był Mi chał uro dzo ny w ro ku 1872. We -
dług opo wie ści wnu czek Jo se pha (He le ny i Le oka dii), by ło jesz cze dwóch naj star szych sy nów, o któ -
rych do tąd nie od na le zio no po twier dzo nych w do ku men tach in for ma cji.

Jo seph Pa stwa z dwo ma naj star szy mi sy na mi wy emi gro wał do Ka na dy – z pew no ścią by ło to
po ro ku 1872 (kie dy to uro dził się naj młod szy syn). W Gór kach po zo sta wił żo nę z trój ką dzie ci: Pau -
li ną, Ma rian ną i Mi cha łem. Po la tach do łą czy ła do nie go Ma rian na wraz ze swym mę żem Wa le ria -
nem Ostrow skim. Osie dli li się, po dob nie jak więk szość emi gru ją cych Ka szu bów, w oko li cach Bar ry’s

Joseph (Józef ) Pastwa 

1 K. Ickiewicz, Kaszubi w Kanadzie, Gdańsk 2008, s. 27.
2 Tamże, s. 30.
3 Tamże, s. 31-32.
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Bay, w re jo nie on ta ryj skim. Ty le skrom nych fak tów. Resz ta po zo sta je ro dzin ną opo wie ścią, do my -
sła mi i cze ka na dal sze od kry cia te go, co jest jesz cze do zba da nia.

We dług opo wie ści wnu czek Jo se pha i Eli za beth: sio stry Le oka dii oraz He le ny Mol skich, „dzia -
duś” sprze dał go spo dar stwo, po zo sta wiw szy żo nę, dwie cór ki i sy na miesz ka ją cych ką tem u no wych
wła ści cie li. Przy słał po tem bi le ty dla ro dzi ny, z któ rych jed nak sko rzy sta ła je dy nie cór ka Ma rian na
wraz z mę żem. Rze ko mym po wo dem po zo sta nia Eli za beth na Ka szu bach był brak zgo dy jej bra ci
na wy jazd sio stry. Za tem być mo że w grę
wcho dzi ły ja kieś ro dzin ne utarcz ki.

Eli za beth z cza sem za miesz ka ła w Le śnie
wraz z cór ką Pau li ną i jej mę żem Fran cisz kiem
Mol skim. Pau li na i Fran ci szek mie li 11 dzie ci:
Ma rian nę, Ste fa na, Ana sta zję, Fran cisz kę
(imię za kon ne – Vi ta li sa), Ja na, An to nie go, Le -
oka dię, He le nę, Le ona, Hie ro ni ma i Bro ni sła -
wę. Vi ta li sa ja ko sio stra za kon na
Zgro ma dze nia Sióstr Zmar twych wsta nek
ode sła na zo sta ła do za ko nu w Chi ca go, skąd
pi sy wa ła li sty do ro dzi ców i ro dzeń stwa. Nie -
jed no krot nie kon tak to wa ła się z ro dzi ną w
Ka na dzie, któ rą na wet od wie dzi ła. Wi zy tę tę
opi sa ła w jed nym z li stów, w któ rym zre la cjo -
no wa ła tak że wa run ki osad nic twa „dzia dziu -
sia” na te re nach on ta ryj skich – nie ste ty nie
opi sa ła wie lu waż nych szcze gó łów, ta kich jak
rok wy jaz du Jo se pha czy do kład nej lo ka li za -
cji miej sca, na któ rym się osie dlił. Sa me li sty
s. Vi ta li sy, pi sa ne w la tach trzy dzie stych XX wie -
ku, sta no wią cie ka we źró dło in for ma cji na te mat
ów cze snych re aliów: wy da rzeń do ty czą cych Le śna, Brus, sy tu acji po li tycz nej na świe cie, a tak że re -
la cji ro dzin nych, wię zi po mię dzy po szcze gól ny mi jej człon ka mi. Vi ta li sa bar dzo cie ka wie opi su je re -

alia, ja kie na po ty ka li osad ni cy
ka szub scy w Ka na dzie: ka mie ni stą zie -
mię, ko niecz ność kar czo wa nia la sów,
za miesz ki wa nie w zie mian kach i od le -
głe po ło że nie zie mi od naj bliż szych
osad ludz kich. „Dzia dziuś” wraz z sy na -
mi kar czo wa li la sy, po sia da jąc tyl ko pro -
ste na rzę dzia, zdo by wa li cięż ką pra cą
ko lej ne te re ny pod upra wę. Z cza sem
wy bu do wa li lep szy, drew nia ny dom.
We dług li stów Vi ta li sy, ro dzi na w ka na -
dzie (praw do po dob nie cho dzi o ciot kę
Ma rian nę) spo dzie wa ła się, iż w przy -
szło ści bę dzie le piej, że „ta zie mia bę -
dzie kie dyś bo ga ta”.
Li sty s. Vi ta li sy są cie ka wym ob ra zem
tam tych cza sów, uka zu ją nie któ re wy -Margaret z córkami

Paulina Molska z d. Pastwa

wraz z mężem Franciszkiem Molskim i wnuczką Wandą
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da rze nia do ty czą ce kon kret nych miejsc w kon tek ście zja wisk o wie le szer szych, ta kich jak kry zys fi -
nan so wy w Ame ry ce czy sy tu acja w Niem czech w la tach 30. XX wie ku. Sta no wią jed nak ma te riał
na od dziel ny ar ty kuł.
Ma rian na z Wa le ria nem mie li w Ka na dzie dzie się cio ro dzie ci, spo śród któ rych kil ko ro zmar ło wsku -
tek złych wa run ków. Jed na z có rek, Jo an na, wy szła za Joh na Nor loc ka (mie li tak że dzie się cio ro dzie -
ci). Jej cór ki, Mar ga ret Kel ly i Ber na det tę Du dack mie li śmy oka zję po znać. Mar ga ret od wie dzi ła „sta ry
kraj” w 1988 r., póź niej zaś przy je cha ła do Pol ski z wy ciecz ką po lo nij ną wraz z sio strą Ber na det tą w
ro ku 2005. Kie dy w la tach 80. od wie dzi ła Pol skę i oglą da ła ów cze sne re alia, skle po we ko lej ki, sta tus
ma te rial ny lu dzi, ich pra cę, po wie dzia ła: „Jak do brze, że dzia duś wy je chał do Ka na dy! Ina czej ja też
zbie ra ła bym te raz te po krzy wy z wor kiem na ple cach”… Każ dy opo wia da wła sną opo wieść i tym
sa mym wpły wa tak że na lo sy in nych. Mar ga ret utrzy my wa ła przez ca ły czas kon takt z pol ską ro dzi -
ną – pi sa ła li sty, przy sy ła ła upo min ki, któ re w cza sach PRL z pew no ścią by ły czymś wy jąt ko wym.

Ber na det ta wraz z cór ka mi i ich ro dzi na mi od wie dzi ła Ka szu by (tak że Bru sy) w ro ku 2014. Wszyst -
kie te spo tka nia by ły wy jąt ko we: wzru sza ją ce, we so łe, peł ne opo wie ści ro dzin nych. Człon ko wie ka -
na dyj skiej ro dzi ny są oso ba mi nie zwy kle po god ny mi i ży wio ło wy mi. Mar ga ret i Ber na det ta, co
cie ka we, zna ją jesz cze mo wę swo je go pra dziad ka Jo se pha. Obie mó wią mie szan ką ję zy ka ka szub -
skie go i an giel skie go. Po słu gu ją się ka szubsz czy zną, któ ra prze trwa ła tam od 2. po ło wy XIX wie ku.
Za cho wa no ję zyk, ja kim oko ło ro ku 1890 po słu gi wa no się na po łu dnio wych Ka szu bach (oczy wi -

ście z do miesz ką ję zy ka an giel skie go). Ber na det ta le piej ro zu mia ła ję zyk ka szub ski niż pol ski, zna -
ła wie le ka szub skich słów. Po za ję zy kiem an giel skim moż na się by ło za tem po ro zu mieć w mo wie
„sta re go kra ju”. Nie ste ty, to już ostat nie po ko le nie wła da ją ce ję zy kiem ka szub skim wśród ka na dyj -
skiej ro dzi ny. Cór ki i wnu ki Ber na det ty i Mar ga ret nie zna ją już pol sz czy zny czy ka szubsz czy zny, po -
słu gu ją się ję zy kiem an giel skim i fran cu skim.

Hi sto ria ro dzi ny po dzie lo nej ży cio wy mi wy bo ra mi, lu dzie, któ rzy de cy du jąc o wła snym ży ciu,
wpły nę li na lo sy ko lej nych po ko leń, to rzecz bar dzo wcią ga ją ca. Na wie le py tań moż na jesz cze szu -
kać od po wie dzi: w księ gach pa ra fial nych z Le śna czy Wie la, w pu bli ka cjach do ty czą cych emi gra cji
Ka szu bów do Ka na dy, jed nak spraw czy sto ludz kich nie zdo ła my już zgłę bić: praw dzi wych po bu -
dek, po wo dów wy jaz du, uczuć ja kie to wa rzy szy ły lu dziom, któ rzy ska za ni by li na roz łą kę, pod ję li
de cy zje skut ku ją ce roz sta niem, aby już ni gdy się nie zo ba czyć.

Od lewej Bogumiła Ziółtkowska, Margaret Kelly, Antoni Ziółtkowski, Wanda Molska, Bernadetta Dudack
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Ju sty na Pie kar ska 

Ed mund Kon ko lew ski (1921 – 2019)
28 stycz nia 2019 r. zmarł w Wie lu Ed mund Kon ko lew ski – har cerz, żoł nierz, spo łecz nik, re gio na -

li sta, nie zrów na ny ga wę dziarz, Ho no ro wy Oby wa tel Gmi ny Kar sin. 1 lu te go 2019 r. w wie lew skim
ko ście le od był się Je go po grzeb. 

„Ed mund Kon ko lew ski uro dził się 28.01.1921
r. w Wie lu. Edu ka cję szkol ną od był w Ko ście rzy -
nie. Przez kil ka lat Je go mło dzień czą wraż li wość
kształ to wał ks. dr Le on Hey ke, ów cze sny ka te -
che ta (…). Po śmier ci oj ca prze ry wa na ukę. Na
kil ka lat przed woj ną (…) po wra ca do Wie la, na
ro dzin ne go spo dar stwo. Nie był stwo rzo ny do
pra cy na ro li. Szu kał swo jej dro gi, re cep ty na ży -
cie. Roz bu dzo ne w okre sie ko ścier skim za in te re -
so wa nie ka szubsz czy zną i skau tin giem mógł
roz wi jać w Wie lu. Przez dro gę są sia do wał z Wic -
kiem Ro ga lą, a mit Hie ro ni ma Der dow skie go był
w spo łecz no ści wie lew skiej ży wy (…). 

W mar cu 1939 r. wstą pił do Ju nac kie go Huf -
ca Pra cy w To ru niu. Ja ko ochot nik bu do wał for -
ty fi ka cje na wscho dzie, w re jo nie Ko sto po la na
Wo ły niu. Wy buch II woj ny świa to wej za stał Ed -

mun da Kon ko lew skie go w Po zna niu, skąd trans -
por tem ko le jo wym tra fił do War sza wy, gdzie
zo stał wcie lo ny do woj ska. Swo ją ju nac ko -żoł -
nier ską dro gę koń czy z Ar mią Po le sie gen. Kle -
ber ga 5.10.1939 r. pod Koc kiem. Tra fia do nie wo li
w Dę bli nie i Kiel cach. Ja ko mło dy żoł nierz bez
szar ży zo sta je zwol nio ny z nie wo li. Do Wie la po -
wra ca 5.12.1939 r. Od po cząt ku 1940 r. współ or -
ga ni zu je ruch opo ru. Na ży cie za ra bia w
go spo dar stwie ciot ki w Gli śnie i su szar ni grzy -
bów w Bru sach. Kie dy od mó wił wy jaz du do ko -
pa nia oko pów w Wo zar ce ko ło Gru dzią dza w
1944 r. , w oba wia przed za trzy ma niem przez
Niem ców, prze niósł się na sta łe do la su. Z te go
okre su po cho dzi zna ny Je go wiersz pt. Pieśń par -
ty zanc ka
(…). 

Kie dy tyl ko po zwo li ły oko licz no ści, po wra ca do
prze rwa nej przez woj nę edu ka cji. Wstę pu je do
gim na zjum w Choj ni cach, a póź niej do li ceum w
Gdań sku. Edu ka cję koń czy w 1948 r. kur sem
przy go to waw czym na Po li tech ni kę Gdań ską (…



• 2019 • Ziemia Zaborska • 64

). W 1957 r. po wra ca do Wie la. Od tej po ry za czy -
na się szcze gól na, wie lo wąt ko wa dzia łal ność
spo łecz ni ka i ani ma to ra kul tu ry ka szub skiej (…
). Nie spo sób wy mie nić wszyst kich do ko nań te -
go czło wie ka” – tak w po że gnal nej mo wie wspo -
mi nał Ed mun da Kon ko lew skie go Krzysz tof
Gra bow ski, wie lo let ni dy rek tor szko ły pod sta wo -
wej w Wie lu. To m.in. Ed mun do wi Kon ko lew skie -
mu Wie le za wdzię cza swój tu ry stycz ny roz wój
oraz elek try fi ka cję, dzię ki Nie mu po wstał tu nie -
gdyś ośro dek spor tów wod nych, ba za PTTK,
schro ni sko tu ry stycz ne, a tak że wie lew ski Dom
Kul tu ry. Jak wspo mi nał Krzysz tof Gra bow ski, „nie

pa sja spo łecz ni ka zde cy do wa ła, że na zwi sko Ed -
mun da Kon ko lew skie go zna ne jest na ca łych Ka -
szu bach. To dzię ki pa sji z ja ką prze ka zy wał
wie dzę o wiel kich Ka szu bach: He ru siu Der dow -
skim i Wic ku Ro ga li, zna Go bez ma ła pół Pol ski.
Nie da się zli czyć ile spo tkań, w ilu miej scach kra -
ju i dla ja kich słu cha czy, do ko na ło się dzię ki ta -
len to wi i ga wę dziar skie mu za cię ciu Pa na
Ed mun da. Pierw szą na gro dę ga wę dzia rza zdo -
był w Pa ła cu Opa tów w Oli wie w 1971 ro ku. Od
te go cza su ja ko ga wę dziarz sła wił Ka szu by, Wie -
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le, gmi nę Kar sin w kon -
kur sach i spo tka niach w
ca łej Pol sce. Przez la ta
był roz po zna wa ny na
kon kur sach kra so mów -
czych w Go lu biu -Do -
brzy niu i Sa ba ło wych
Ba ja niach w Bu ko wi nie
Ta trzań skiej (…).
Ak tyw ność i spraw ność
in te lek tu al ną za cho wał
do koń ca. Miał cie ka we i
bo ga te w wy da rze nia
ży cie. Miał opar cie w ro -
dzi nie, zwłasz cza w żo -
nie i dzie ciach. Cie szył
się sza cun kiem i po wa -

ża niem przy ja ciół. Te raz, w in te re sie nas wszyst kich, jest mą drze za go spo da ro wać to, co po so bie
po zo sta wił. Je go twór czą i kro ni kar ską spu ści znę”. 

Ed mund Kon ko lew ski
był uczest ni kiem tak że
wie lew skich zma gań
g a  w ę  d z i a r  s k i c h .
Uczest ni czył już w I
Tur nie ju Ga wę dzia rzy
Lu do wych, zaś w póź -
niej szych je go edy -
cjach wie lo krot nie
zaj mo wał wy so kie lo -
ka ty. W 1999 r. oraz
2006 r. zo stał lau re -
atem Na gro dy Głów nej
im. H. Der dow skie go.
W wy da rze niach or ga -
ni zo wa nych przez
Dom Kul tu ry udział
brał nie mal do koń ca. Pod czas 41. Wie lew skie go Tur nie ju Ga wę dzia rzy przy wi tał uczest ni ków tur -
nie jo we go prze mar szu w drzwiach swo je go do mu - uho no ro wa no Go wów czas grom ki mi okla ska -
mi. Jak się oka za ło, by ło to rów nież Je go po że gna nie z ga wę dzia rza mi co rocz nie przy jeż dża ją cy mi
na wie lew ski Tur niej. Pod czas 42. Wie lew skie go Tur nie ju Ga wę dzia rzy uczczo no Je go pa mięć mi -
nu tą ci szy.
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Mie czy sław Spie rew ka 

Hu bert Mar chle wicz
- za po mnia ny ar ty sta wi zjo ner z Ko so bud

Hu bert Mar chle wicz uro dził się 27 mar ca 1940 ro ku w Ko so bu dach w ro dzi nie Ja na Mar chle -
wicz i Ka zi mie ry z do mu Na pią tek. Oj ciec je go był sio dla rzem i ry ma rzem. Miał star sze go bra ta Sta -
ni sła wa urodzony w 1938 roku (na uczy ciel hi sto rii, uczył w Słup sku) oraz młod szą sio strę Ja dwi gę
urodzoną w 1942 ro ku (na uczy ciel -
ka z By to wa).

Przy szły ar ty sta był uczniem
Szko ły Pod sta wo wej w Ko so bu dach
w la tach 1947-1954. Po tym pod jął
na ukę w ów cze snym Pań stwo wym
Li ceum Tech nik Pla stycz nych w Byd -
gosz czy, któ rą ukoń czył w 1959 ro -
ku. Na stęp nie pod jął stu dia na
Wy dzia le Ar chi tek tu ry Wnętrz Pań -
stwo wej Szko ły Wyż szej Szko ły
Sztuk Pla stycz nych (obec nie Aka de -
mia Sztuk Pięk nych) w Gdań sku, któ -
re ukoń czył w 1966 ro ku Po stu diach
za miesz kał i zwią zał się z Ko sza li -
nem.

Bio gra my po da ją, że był ar chi -
tek tem wnętrz, gra fi kiem, ma la rzem,
kon struk to rem, pro jek tan tem mo dy, kraw cem, rzeź bia rzem.

Miał sza lo ne po my sły i umiał
je re ali zo wać. Jak wspo mi na
żo na Ur szu la w cią gu jed nej
no cy uszył so bie trzy czę ścio -
wy gar ni tur, płaszcz i czap kę z
żół tej skó ry – przy ja ciel wi dząc
to sko men to wał, że na za cho -
dzie zro bił by wiel ką ka rie rę ja -
ko pro jek tant mo dy.
Na uży tek pry wat ny pro jek to -
wał i bu do wał sprzę ty wod ne
i śnie go we, we wcze snej mło -
do ści zbu do wał pierw szy w
Pol sce ka ta ma ran, któ rym jak
wspo mi na Jó zef Drąż kow ski z
Ko so bud pły wał po je zio rze
Ską pe.
Miał sze ro kie za in te re so wa nia
świa tem, je go hi sto rią, dzie -

Hubert Marchlewicz

Rodzina Marchlewiczów przed swoim domem w Kosobudach przy obecnej ulicy
Sportowej, lata 50-te. Rodzice: Jan Marchlewicz i Kazimiera z d. Napiątek oraz

dzieci: Jadwiga ur. 1942, Stanisław ur. 1938, Hubert ur. 1940 (oparty o balustradę).
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dzic twem i po stę pem,
ob szer ną wie dzę w wie -
lu dzie dzi nach w tym
tech ni ki i tech no lo gii,
ła twość ko ja rze nia wie -
lu dzie dzin i sze ro kie go
obej mo wa nia spraw,
ogrom ną ła twość two -
rze nia sze ro kich kon -
cep cji, wi zji i zdol no ści
or ga ni za cyj ne.

Twór czość Hu ber ta Mar chle wi cza nie do ty czy ła po je dyn czych dzieł, lecz by ła spój nym cią giem świa -
do mych dzia łań uwzględ nia ją cych po trze by czło wie ka i cią głość pro ce su two rze nia dzie dzic twa.
Uwa żał twór czość za dzia ła nie pod po rząd ko wa ne po trze bom czło wie ka, w któ rym moż li wo ści twór -
cze czło wie ka w tym tak że tech nicz ne bu du ją ce i uwzględ nia ją ce do tych cza so wy do ro bek po win -
ny słu żyć speł nie niu je go po trzeb, w tym przy czy niać się do uświa do mie nia je go związ ku i po trze by
in te gra cji z ota cza ją cą na tu rą.

Z tym kry te rium użyt ko wa nia łą czył za wsze dru gie uzu peł nia ją ce – tech nicz ną moż li wość re ali -
za cji. Je go twór czość w dzie dzi nie ar chi tek tu ry wnętrz, któ rą for mal nie re pre zen to wał obej mo wa -
ła użyt ko wa nie wnętrz czy obiek tów stwo rzo nych przez czło wie ka, ale też użyt ko wa nie otwar tej
ogól nie do stęp nej prze strze ni ota cza ją cej na tu rę. Przy tym je go dzia ła nia by ły sil nie in ter dy scy pli -
nar ne, kon cep cje obej mo wa ły udział róż nych dzie dzin sztu ki i rze mio sła jak ma lar stwo, rzeź ba, gra -
fi ka, wi tra że, mo zai ka, apli ka cje sztu ka te rie, me ta lo pla sty ka, a tam gdzie to by ło upraw nio ne
naj now szych ma te ria łów, tech nik i tech no lo gii. Wszyst kie pro jek ty mu sia ły być moż li we do zre ali -
zo wa nia dla te go je śli by ło to wy ma ga ne za wie ra ły roz wią za nia tech nicz ne, któ re sam uprzed nio te -
sto wał na mo de lach. Do ja ko ści wy ko na nia przy wią zy wał ogrom ną wa gę. Pro jek ty by ły re ali zo wa ne
z udzia łem naj lep szych wy ko naw ców, któ rych za kła dał już w fa zie pro jek to wa nia, część prac wy ko -
ny wał sam (ele men ty rzeź biar skie, apli ka cje, wi tra że i gra fi ka). Każ dą re ali za cję nad zo ro wał oso bi -
ście.
Je go pra ce do ty czy ły dzie dzic -
twa, ak tu al ne go sta nu i przy szło -
ści. Two rzył głów nie w
od po wie dzi na róż no rod ne kon -
kret ne za po trze bo wa nia zwią za -
ne z użyt ko wa niem obiek tów,
prze waż nie re gio nu ko sza liń skie -
go, gdzie osiadł – od wier ne go
od twa rza nia obiek tów za byt ko -
wych po przez współ cze sne aran -
ża cje wnętrz sty lo wych, po
wy stro je współ cze sne i pro jek to -
wa nie no wych obiek tów (pro jek -
ty re wi ta li za cji pa ła cu w No so wie
i zam ku w By to wie, pro jek ty za -
jaz du w Bu dzi sto wie, pa ła ców ślu bu, re stau ra cji, ka wiar ni, skle pów, sa na to riów, ho te li ele wa cji bu -
dyn ków, pa wi lo nów, przy stan ków i ko ścio łów).
Prze wa ża ją ca więk szość tych pro jek tów zo sta ła zre ali zo wa na.

Widok wnętrza dyskoteki 1978

Wielofunkcyjny element zabaw dla dzieci, 1976
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Zna czą cą część twór czo ści ar ty sty
sta no wią cią gle pio nier skie mi mo
upły wu cza su i uni wer sal ne te ry to -
rial nie pro jek ty uka zu ją ce po trze by
wyj ścia czło wie ka po za obiek ty i
moż li wość użyt ko wa nia na tu ry z wy -
ko rzy sta niem jej ma te rial nych form
i fi zycz nych cech jak bar wa, świa tło,
dźwięk, ruch pod wpły wem wia tru i
wo dy (cykl pro jek tów te re nów re kre -
acyj nych, pla ców za baw, ele men tów
mo bil nych o róż nych funk cjach. Tyl -
ko dwa z tych pro jek tów zo sta ły zre -
ali zo wa ne – Or ga ny Świetl ne w
Ko sza li nie i Kin kiet na Tra wie, któ re
moż na oglą dać w Ko sza li nie do dnia
dzi siej sze go.

W 2010 ro ku na za pro sze nie Ja na Trze bia tow -
skie go przy by ła do Ko so bud do Szko ły Pod sta -
wo wej wdo wa po Hu ber cie pa ni Ur szu la, któ ra
na spo tka niu z miesz kań ca mi po dzie li ła się
wspo mnie nia mi o swo im mę żu.

Hubert Marchlewicz, Kto jest kim w Polsce, Warszawa 1984.
Katalog wystaw, Galeria sztuki współczesnej w Kołobrzegu, Dom Sztuki i Architektury w Koszalinie 1995.

Projekt wnętrza kościoła pw. Krzyża Św. w Koszalinie,

iluminacja prezbiterium.

Organy świetlne, Koszalin 1975, wysokość 5 m, 

stal chromoniklowa, luminofonia.

Słynny katamaran zwodowany na jeziorze Skąpe, 

lata 60-te.
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Kazimierz Jaruszewski 

Agent polskiego wywiadu rodem z Zaborów
Przeżył tylko 36 lat, ale jego biografia to materiał na ciekawy film fabularny. Postać Maksymiliana

Golisza należy dziś do grona zapomnianych pomorskich bohaterów dwudziestolecia
międzywojennego. Nauczyciel, społecznik, działacz narodowy zamordowany przez Niemców.

Z Wiela na Powiśle
Maksymilian Golisz urodził się 13 października 1906

r. w Wielu i był synem kaszubskiego kupca. Matka, Alma
z Lewandowskich, pochodziła ze wsi Mikołajki Pomorskie
w powiecie sztumskim, Po wczesnym owdowieniu Alma
Goliszowa przeprowadziła się w 1914 r. wraz z
ośmioletnim synem do rodzinnych stron, do Sztumu.
Utrzymywała siebie i syna z czynszu małej kamieniczki i
materialnego wsparcia brata.

Szkołę podstawową ukończył M. Golisz w Sztumie.
Jako piętnastolatek podjął naukę w Państwowym
Seminarium Nauczycielskim w Lubawie. Edukacja w
seminarium trwała pięć lat. Finansowej pomocy
przyszłemu nauczycielowi udzielała Helena Sierakowska
z Waplewa (powiat sztumski), prezeska Polskiego
Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Powiślu. W
zamian za otrzymane wsparcie Golisz zobowiązał się
wrócić po ukończeniu szkoły do Sztumu i pracować w
Polskim Katolickim Towarzystwie Szkolnym. Już w 1926
r. został sekretarzem Towarzystwa oraz równocześnie sekretarzem Okręgowego Zarządu Związku
Polaków w Niemczech.

Organizator oświaty
Rychło Maksymilian Golisz stał się duszą życia kulturalno-oświatowego na Powiślu jako

organizator wielu stowarzyszeń młodzieżowych i kół śpiewaczych. Współdziałał wówczas ściśle z
przywódcami ruchu ludowego. Z tego powodu popadł w konflikt z reprezentantami miejscowego
ziemiaństwa, piastującymi ważne stanowiska w zarządzie Związku Polaków w Niemczech i w
polskich organizacjach gospodarczych. Jego aktywność w ruchu narodowym, szczególnie od
stycznia 1931 r., kiedy wniósł skargę do rejencji w Kwidzynie na atak bojówek niemieckich na szkołę
polską w Mikołajkach Pomorskich, załączając własne fotografie zniszczeń (zdjęcia te reprodukowała
prasa mniejszości narodowych w Niemczech i pisma zagraniczne), skutkowała szykanami w pracy
ze strony niemieckiego nadzoru.

Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech, wykonując zarządzenie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, zmuszony został przenieść go w lipcu 1932 r. do Szczecina.

W ruchu narodowym
W Szczecinie Golisz pracował we wszystkich organizacjach polskich, został kierownikiem

Towarzystwa Śpiewu im. Chopina, założył drużynę harcerską „Gryf” i z zapałem werbował
czytelników do lektury prasy polskiej, zwłaszcza ,,Młodego Polaka w Niemczech". W tym okresie
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widoczne też były jego sympatie dla ruchu socjalistycznego. Wskutek znacznych utrudnień w pracy
przez władze hitlerowskie musiał przenieść się na przełomie 1934 i 1935 r. do Berlina. Tu pracował
jako kierownik Towarzystwa Szkolnego „Oświata” i organizator życia polskiego w Berlinie. Zakładał
kursy języka polskiego dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych, uczył również dzieci polskich
robotników sezonowych rolnych w Saksonii.

W lutym 1937 r. nawiązał współpracę z polskim wywiadem wojskowym w Berlinie i w Szczecinie.
Był agentem werbunkowym. Nosił pseudonim „Cronenberg”. Należał do grona polskich nauczycieli
pozyskanych przez wywiad działający na tym terenie.

Wciąż żywo interesował się sprawami rodzinnego Powiśla.
W lipcu i w sierpniu 1939 r. przebywał na terenie byłych Prus Wschodnich, gdzie potajemnie
nawoływał rodaków do oporu przeciw hitleryzmowi i zbierał informacje wywiadowcze.
Dwudziestego dziewiątego sierpnia 1939 r. wrócił do Berlina w celu złożenia sprawozdania w
Zarządzie Głównymi Związku Polaków w Niemczech o sytuacji Polaków w Sztumie i w Olsztyńskiem.

W cieniu gilotyny
Na skutek sytuacji wojennej nie zdołał już wrócić na teren Prus Wschodnich. Został aresztowany

11 września 1939 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. W styczniu 1940 r.
zwolniono go za zgodą komisarza gestapo i równocześnie powołano do Wehrmachtu do artylerii
przeciwlotniczej w Hamburgu. W październiku 1941 r. został ponownie aresztowany pod zarzutem
tajnej działalności na rzecz państwa polskiego. Przez szereg miesięcy przebywał w szpitalu
więziennym pod obserwacja psychiatrów, gdyż symulował chorobę umysłową. W 1943 r. został
skazany na karę śmierci przez ścięcie. Wyrok wykonano 1 kwietnia 1943 r. w Berlinie.

Patriotyczna działalność Maksymilana Golisza doczekała się po II wojnie światowej kilku
znaczących form upamiętniania. Jego biogram pomieszczony został w „Polskim słowniku
biograficznym”. W Szczecinie odnajdziemy tablicę memoratywną poświęconą jego postaci i
dokonaniom w Związku Polaków w Niemczech. Ponadto jest patronem ulic w Szczecinie i w
Koszalinie.
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Krzysztof Gradowski Chata Kaszubska, Brusy-Jaglie. 

Historie zaborskich rodzin. Cz. II.
Z Wiela na Powiśle
Chata Kaszubska, jako ośrodek dokumentacji wszelkiego przejawu życia społecznego w Gminie

Brusy, w poprzednim nr „Ziemi Zaborskiej” zainicjowało cykl  artykułów o rodzinach, które
wyemigrowały z ziemi bruskiej za granicę Polski. Okazuje się, iż tych rodzin nie jest aż tak mało.
Obecny artykuł będzie mówić o emigracji do Brazylii. Najwięcej osób (wszelkiej narodowości)
przybyło do Brazylii  w czasie tzw. gorączki brazylijskiej. Gorączka brazylijska to potoczna nazwa
określająca jedną z największych fal emigracyjnych, która wyszła z Europy Środkowej, a przede
wszystkim z ziem polskich od 1889/1890 do 1914 roku. Polacy emigrowali głównie do stanów
Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul. 95 % emigranci to chłopi. Jeżeli chodzi o emigrację z
Pomorza to znaczną większość stanowili emigranci z Kociewia (okolice Starogardu Gdańskiego,
Tczewa, Świecia). Tu zajmiemy się Kaszubami. Ile Kaszubów emigrowało do Brazylii?. Hieronim
Derdowski twierdził, iż było ich około 15 tys. Jednak okazuje się, iż było ich o wiele, wiele mniej.
Emigracja Kaszubów do Brazylii – to osobny temat. Tu zajmijmy się konkretnymi rodzinami. 

Rodzina Bruskich
Około 1841 roku w parafii Brusy urodził się Antoni Bruski. Jego rodzice to Paweł Bruski i Marianna

Rozk (Rożek?), którzy brali ślub w 1838 r. w parafii Brusy. W 1865 r. Antoni ożenił się z Antoniną
Mechlińską w parafii Łąg. Z tego związku urodził się: Józef (*1866 r.), Ignacy (*1869 r.), Marcjanna
*1871 r.), Barbara (* 1874 r.) Franciszka (*1877 r.).  Antoni emigruje do Brazylii, jako wdowiec z trójką
dzieci (Ignacym, Barbarą i Franciszką; ich śluby są rejestrowane w stanie Rio Grande do Sul i Espirito
Santo) pomiędzy 1877 a 1880 r. 

Rodzina Hamerskich
Historia rodziny Hamerskich w Brazylii do długa historia, która może stanowić odrębny długi

artykuł. Wspomnijmy tylko, iż do Brazylii emigrował w 1884 r. Józef Hamerski, jego żona Elżbieta z
d. Biesek oraz dzieci: Franciszka, Jan, Wincenty, Weronika i Marianna. Wszyscy oni emigrują z
ówczesnej parafii Łąg. Jednak należy podkreślić, że do Łęga trafili z miejscowości Giełdon w parafii
Brusy. Zainteresowanych dziejami Hamerskich odsyłam do książki; „Pomorska Emigracja do Brazylii”

Rodzina Kiedrowskich
Julianna Kiedrowska urodzona w parafii Brusy około 1846 r. wyszła za mąż (jako panna z

Czarniża) za Andrzeja także Kiedrowskiego w 1872 r. w parafii Brusy. Ich potomstwo to: Ewa (*1874
r.), Rozalia Franciszka (*1878), Andrzej (*1880), Jan (*1884). Wszyscy oni udali się pociągiem do portu
w Antwerpii. Tu wsiedli na statek o nazwie „Baltimore”. Do portu w Rio de Janeiro przypłynęli 25
stycznia 1885 r. Osiedlili się w rejonie miejscowości Alfredo Chaves w stanie Rio Grande do Sul. W
1894 roku Andrzej Kiedrowski jest rejestrowany w miejscowości Bento Gonçalves, w tym samym
stanie.

Rodzina Szynwelskich
Opowieść należy zacząć od Wojciecha Szynwelskiego, który urodził się 12 kwietnia 1831 roku

w Kosobudach z rodziców Wojciech i Marianna Miloch - Czapiewska. Wojciech-syn bierze ślub w
parafii Śliwice w 1858 r. z Anną Stopowską. Zamieszkali w miejscowości Lubocienie w parafii
śliwickiej. Tu doczekali się 13-ro dzieci. Wśród nich był syn, także Wojciech *1865 r. Ożenił się z
Marianną Weidemann w 1888 r. Jako młode, jeszcze bezdzietne małżeństwo emigrują do Brazylii z
portu w Hamburgu 19 marca 1888 r. statkiem o nazwie „Montevideo”.  Do Rio de Janeiro dopływają
13 kwietnia. Jednak tu nie wysiadają. Tym samym statkiem płyną dalej, do São Francisco w stanie
Santa Catarina, gdzie dopływają 17 kwietnia. Stąd udali się do kolonii Sao Bento, gdzie osiedlili się
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na linii Rio Vermelho.
Wraz z nimi płynął Wojciech ojciec, Wojciech (*1831). Brak jest informacji by Wojciech płynął do
Brazylii razem z żoną Marianną Miloch / Czapiewską. Jednak ów Wojciech (*1831) z ówczesnej parafii
Brusy, zmarł krótko po przyjeździe do Brazylii, w nieznanych dotąd okolicznościach w Rio Vermelho.
Nie doczekał się przyjazdu do Brazylii dwóch innych swoich synów, Pawła i Franciszka, którzy
emigrowali w 1911 r. wraz z swymi rodzinami. Potomkowie tych Szynwelskich do dziś żyją i
mieszkają w Brazylii. W roku 2019 odwiedzili Polskę i krewnych.
Jednakże emigracja następowała nie tylko do Brazylii czy stanów Zjednoczonych. Także do Kanady.
I o tym stanowi artykuł „Prapradziadek z ontaryjskich Kaszub”.

Mieczysław Spierewka 

Leśno
Monografia wsi i okolicy.

Tom I, red. Stanisław Frymark,
Zamek Zaborski 2019.

Redaktorem pracy zbiorowej jest Stanisław
Frymark, mieszkaniec tej miejscowości, który od
kilku lat mieszka w miejscowości Kaszuba
niedaleko Leśna, gdzie prowadzi działalność
agroturystyczną pod nazwą Zamek Zaborski.
Do pracy nad tą publikacją udało mu się zaprosić
kilku znanych autorów: prof. Zenona Licę, dr
Tomasza Rembalskiego, czy też związanego z
Leśnem, a obecnie mieszkającego w Niemczech
Leona Stoltmanna (małżeństwo Heleny i Leona
Stoltmannów otrzymało tytuł honorowych
obywateli miasta Chojnice w 2108 roku) oraz

młodego historyka sztuki Daniela Rożka (związanego z Krëbanami).
Zenon Lica przedstawił w wyczerpujący sposób genezę nazwy wsi Leśno od 1354 roku, zmieniającą
się w ciągu wieków w formie zapisu nazwy.
Bardzo cennym tekstem jest zamieszczona tu praca magisterska Leona Stoltmanna z 1971 roku pt.
„Przejście królewskiej wsi Leśno w ręce szlachty”. Praca ta była do tej pory niepublikowana, gdyż
pozostał tylko jeden egzemplarz, a w czasie PRL-u ta tematyka nie była mile widziana w historii.
Bardzo ciekawym wątkiem tej pracy jest sprawa dokumentu nadania praw dziedzicznego
posiadania Leśna i Lendów jako pełnoprawnych wsi szlacheckich. Można dowiedzieć się o położeniu
i powstaniu wsi Leśno, czas gdy zostało wsią królewską i o jej dzierżawcach Adamie Liszczyńskim,
Mikołaju Lewalt-Jezierskim oraz ostatnim właścicielu Leśna Witoldzie Cietrzew-Sikorskim. Tenże
autor przybliża również prawdopodobne źródło historyczne przezwiska Krubany dla określenia
grupy ludzi.
Tomasz Rembalski ukazuje Leśno na mapach Schröttera-Engelharta z lat 1796-1802.
Na wysokim poziomie opracowany jest przez daniela Rożka opis architektoniczny i artystyczny,
wyposażenie oraz tło historyczne kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie.
Szczególną uwagę zwraca świetne fotografie wnętrza kościoła i jego wyposażenia, ołtarzy, obrazów
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i figur. Jednakże największa zaletą jest przetłumaczony z łaciny aneks rękopisów wizytacyjnych z
1583, 1686, 1697 i 1711 roku. Dowiemy się z niego jaki był inwentarz kościoła leśnieńskiego w XVI-
XVIII wieku.
Bardzo ciekawym jest dla współczesnego czytelnika artykuł Stanisława Frymarka na temat wizyt
duszpasterskich czyli kolęd. Zamierzeniem redaktora tej pracy zbiorowej jest wydawanie monografii
Leśna w kolejnych tomach. Czekamy z niecierpliwością na następne. Minusem publikacji jest
trudność jej nabycia.

Zbigniew Gierszewski 

Kazimierz Jaruszewski, Pod królewskim patronatem.
Z dziejów gimnazjum pruskiego w Chojnicach (1815-1920), Chojnickie

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Chojnice 2019

To publikacja ciekawa nie tylko dla zainteresowanych historia i pamięcią o swoich znamienitych
przodkach chojniczan. Znajdą tu parę znajomych postaci także mieszkańcy Zaborów.

Autor od lat przeszukujący archiwach i biblioteki
łączy zebrane informacje w wizerunki naszych
przodków, wychodząc ze słusznego założenia,
ze historia to ludzie, ich dokonania i życiorysy.
Wpisane w tło epoki najlepiej oddają koloryt
lokalnej historii.
Nie zapomina przy tym o w swoich publikacjach
o Ziemi Zaborskiej uwzględniając znaczenie
jakie dla elit z zaborów miały Chojnice, a w
szczególności chojnickie gimnazjum ze swoja
wielowiekową tradycją. I w tej pracy pojawiają
się wizerunki ludzi, którzy z Brus i okolicy się
wywodzili, a chojnickie gimnazjum kończyli.
Ks. Stanisław Kossak-Główczewski (1893-1939)
Małe Chełmy – Toruń. Parafia bruska była istną
kopalnią powołań kapłańskich. Początki miał
typowe dla wielu chłopców „przeznaczonych” do
stanu kapłańskiego: Collegium Marianum w
Pelplinie, gimnazjum i egzamin dojrzałości w
Chojnicach, a potem seminarium znowu w
Pelplinie. Jako alumn seminarium służył w czasie
I wojny światowej w armii pruskiej, był
sanitariuszem. Nie wszyscy jego koledzy wrócili

z wojny, nie wszyscy dokończyli studia. On tak i został duszpasterzem początkowo na rodzinnych
Kaszubach w Chmielnie i Sierakowicach, a potem w Toruniu. Zakończył swoją misję jak wielu
pomorskich księży i działaczy społecznych. Wybuchła II wojna światowa i przyszli Niemcy.
Rozstrzelany został już 28 października 1939 roku.
Jan Sikorski (1898-2002) Wielkie Chełmy – Lucerna (Szwajcaria), syn Stanisława Sikorskiego,
pierwszego starosty chojnickiego po odzyskaniu niepodległości, ziemianina. Sam swój majątek
stracił inwestując nierozsądnie w branży filmowej, pracował jako dziennikarz, stał się obieżyświatem,
utrzymywał się z handlu. Żył długo i był ostatnim z rodu.



Zaborskie Towarzystwo Naukowe w 2020 roku
prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

i obywatelskiej:

na terenie województwa pomorskiego:
- Powiat Chojnicki
- Powiat Bytowski
- Powiat Słupski
- Powiat Kościerski
- Powiat Starogardzki
- Powiat Tczewski

na terenie województwa kujawsko - pomorskiego:
- Miasto Grudziądz
- Powiat Świecki
- Powiat Chełmiński 
- Powiat Toruński
- Powiat Golubsko 
- Dobrzyński
- Powiat Radziejowski
- Powiat Lipnowski
- Powiat Aleksandrowski
- Powiat Brodnicki 
- Powiat Wąbrzeski 
- Powiat Rypiński 
- Powiat Włocławski 
- Powiat Tucholski

na terenie województwa zachodniopomorskiego:
- Powiat Szczecinecki
- Powiat Kamieński 
- Powiat Koszaliński
- Powiat Gryficki 
- Powiat Sławieński

na terenie województwa warmińsko - mazurskiego:
- Powiat Nidzicki 
- Powiat Olsztyński
- Powiat Działdowski
- Powiat Iławski
- Powiat Żuromiński 
- Powiat Mławski
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chojnickim:
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56 p. 20
Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 11.30

wtorek 8.00 - 12.00
piątek 7.00 - 11.00

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56 p. 20
Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11.30 -15.30

wtorek 12.00 - 16.00
piątek 11.00 - 15.00

Urząd Miejski w Brusach
ul. Na Zaborach 1
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

Harmonogram: poniedziałek, środa 8.00 - 12.00
wtorek 13.00 - 17.00
czwartek, piątek 7.00 - 11.00

Punkt poradnictwa obywatelskiego:
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

Harmonogram: poniedziałek, środa 7.30- 11.30
wtorek, czwartek, piątek 10.30- 14.30

Na wizytę do w/w punktów należy się umówić.
Można tego dokonać na kilka sposobów:

1) za pośrednictwem strony internetowej: winpp.pl/Chojnice
2) telefonicznie, dzwoniąc pod następujący numery telefonu: 52 510 81 46.

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługuje każdej osobie, która złoży tylko pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to nie będzie przez nikogo weryfikowane.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu
terminu.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
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2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową,

5) nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia
świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby,
sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i
porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE:
spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
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Człowiek zmienia krajobraz.
Obwodnica Kosobud,

rok 2018 i 2019.



Zagrożone zmianami klimatycznymi obszary wodno-błotne,
Park Narodowy  „Bory Tucholskie” 2018,
planowany rezerwat „Motowęże” 2013.


