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Od autora
Bedeker Luziński jest przewodnikiem po Gminie Luzino. Posiada walory
poznawcze, kształcące i wychowawcze, ma promować, popularyzować i
przybliżyć piękno oraz tradycje naszej „Małej Ojczyzny”.
Dokładny spis treści i rzeczy pozwala łatwo wyszukać ułożone alfabetycznie
hasła.
Specjalne podziękowania składam Panu Profesorowi dr hab. Gerardowi
Labudzie i redaktorowi Stanisławowi Jankę, za życzliwość i pomoc w pisaniu
niniejszej pracy.
Specjalne podziękowanie składam Wójtowi Gminy inż. Jarosławowi Wejer, za
pomoc merytoryczną udzielaną w czasie pisania książki jak również pomoc w
wydaniu niniejszego opracowania.
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy udostępnili ilustracje ze
swych zbiorów, udzielali wywiadów, relacji i w jakikolwiek sposób dopomogli
mi w pisaniu tego opracowania, które ma przypomnieć nam i następnym
pokoleniom o przywiązaniu ludu kaszubskiego do wiary i Ojczyzny, za którąjak
trzeba było przelali swą krew.
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Wykaz skrótów
abp
- arcybiskup
areszt.
- aresztowany
bp
- biskup
d
- dom
dkg
- dekagram
gen.
- generał
GS „SCh” - Gmina Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
GRN
- Gromadzka Rada Narodowa
ha
- hektar
im.
- imienia
jęz.
-język
ks.
- ksiądz
l.
- lata
LO
- Liceum Ogólnokształcące
LP
- Liceum Pedagogiczne
LPR
- Liga Polskich Rodzin
m
- metr
m. in.
- między innymi
n. p.m - nad poziomem morza
nr
- numer
NSZZ
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
ok.
- około
OSP
- Ochotnicza Straż Pożarna
PKP
- Polskie Koleje Państwowe
pow.
- powiat
prob.
- proboszcz
ps.
- pseudonim
pw.
- pod wezwaniem
r.
- rok
RI
- Rolników Indywidualnych
s.
- strona
SP
- Szkoła Podstawowa
św.
- święty
t.
- tom
TOW „GP” - Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski ’
tzw.
- tak zwany
UB
- Urząd Bezpieczeństwa
ul.
- ulica
ur.
-urodzony
USC
- Urząd Stanu Cywilnego
w.
- wiek
wg
- według
ZBoWiD - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
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Administracja. Dniu 5 sierpnia 1772 r. trzy państwa, Rosja, Prusy i Austria
zawarły w Petersburgu między sobą układ o zaborze pogranicznych ziem
Rzeczypospolitej, Prusy zagarnęły tym sposobem Warmię i tzw. Prusy
Królewskie. Król Fryderyk II przystąpił do wcielania swojej części do państwa
pruskiego już od 13 września 1772 r., choć dopiero 27 września wyznaczył jako
dzień składania hołdu przez górne warstwy społeczeństwa (szlachtę,
przedstawicieli Kościoła, miasta) nowej władzy państwowej w Malborku.
Uchylającym się od tego obowiązku groziła utrata posiadłości. Wszyscy
dotychczasowi urzędnicy Rzeczpospolitej tracili w tym dniu swoje stanowiska.
Wsie szlacheckie i królewskie, podlegające dotąd w obrębie gminy luzińskiej
starostwom: puckiemu i mirachowskiemu, zostały oddane pod zarząd powstałym
na ich miejsce „Amtom” (urzędom) w Pucku i Mirachowie. Los taki spotkał
również Luzino, które z dniem 27 września 1772 r. stało się wsią królewską, a w
kościele, w miejsce klasztoru norbertanów jako patronów, zajął jak pisze w
wizytacji biskupiej z 1780 r., rex Borussiae (król Prus). Wszyscy właściciele
ziemscy, zamieszkujący gminę luzińską, stali się odtąd, po złożeniu hołdu,
poddanymi króla pruskiego. 13 grudnia 1872 r. w całym państwie pruskim doszło
do reorganizacji ustroju administracyjnego na poziomie powiatów, a w
konsekwencji także gmin. Ordynacja powiatowa z 1872 r. usunęła ostatecznie
prawa policyjne właściciela wsi i jego nadzoru nad samorządem wiejskim
(dotyczyło to dóbr szlacheckich). Na podstawie tej ordynacji oddzielono
ostatecznie „gminy wiejskie” (Landgemeinde) od „obwodów dworskich”
(Gutsbezirke). Stanowisko średniowiecznego sołtysa zastąpił teraz urzędnik
państwowy, formalnie wybierany przez zebranie gminne lub tylko przez zarząd.
Część Pomorza, która wróciła do Polski w 1920 r., stanowiła jedno
województwo nazwane pomorskim, z siedzibą w Toruniu. Wojewodowie
reprezentowali rząd centralny, podlegali ministrowi spraw wewnętrznych. Obok
funkcjonował jako forma samorządu sejmik pomorski ze starostą krajowym
pomorskim, jako organem wykonawczym na czele, do którego należały zupełnie
inne zadania niż do wojewody, m.in. sprawy z zakresu kultury, opieki społecznej,
oświaty specjalistycznej itp.
5 listopada 1922 r. odbyły się w całej Rzeczypospolitej wybory do Sejmu, a
12 listopada do Senatu. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
29 lutego 1928 r. połączono pow. pucki i wejherowski w jeden pow. morski z
siedzibą władz powiatowych w Wejherowie. Pierwszym Starostą Morskim w
Wejherowie został Bolesław Lipski.
4 maja 1935 r. w całym państwie polskim został wprowadzony jednolity nowy
ustrój. Dotychczasowe gminy jednostkowe zdały wszystkie akta do Urzędu Gminy
Zbiorowej w Luzinie, a nowo wybrani sołtysi gromad rozpoczęli swe
urzędowanie.
W skład Gminy Zbiorowej w Luzinie weszły gromady: Barłomino, Częstkowo
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Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino, Robakowo, Strzebielino, Wyszecino i
Zelewo. Wójtem gminy w Luzinie został wybrany właściciel ziemski Paweł
Żelewski z Luzina.
Należy wspomnieć, że w Wejherowie zostało utworzone, dekretem z dnia 20
kwietnia 1920 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Urząd Marynarki Handlowej.
Do jego kompetencji należało załatwianie wszystkich spraw morskich na polskim
Wybrzeżu. Urząd ten mieścił się w budynku przy ul. Dworcowej, a przeniesiony
został do Gdyni dopiero w maju 1927 r. Wejherowo było jakby pierwszą „stolicą
morską”, którą odwiedził 30 kwietnia 1923 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Wojciechowski.
W okresie okupacji 10 września 1939 r. utworzono w Wejherowie Landratsamt
(starostwo), a jego landratem przez całą okupację był Heinz Lorenz, który pełnił
również funkcję kreisleitera, czyli kierownika NSDAP w pow. Na wsi powołano
Amtsbezirke (gminy) i Kleingemeinde (gromady, czyli sołectwa).
Po oswobodzeniu w 1945 r. w gminie została zorganizowana nowa
administracja. Funkcję wójta kolejno pełnili: Jan Kotłowski, Franciszek Nastały,
Bronisław Grzenia.
Gruntowna reforma administracyjna została przeprowadzona ustawą z 25
września 1954 r. Dotyczyła podziału administracyjnego wsi i powołania
Gromadzkich Rad Narodowych. Ustawa znosiła urząd wójta, a funkcję
wykonawczą powierzała prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Gromadzka
Rada Narodowa była najniższym szczeblem w strukturze rad narodowych.
Pierwsze wybory do rad narodowych odbyły się 5 grudnia 1954 r.
GRN utworzono 1 stycznia 1955 r. Radą zarządzał przewodniczący GRN,
funkcję tę kolejno pełnili: Klemens Szymich, Jan Darznik, Klemens Drzeżdzon,
Leon Kowalewski, Bronisław Świniarski (od 1957 -1965), Jan Kędziora (1965)
i Edwin Koss (1966 - 1972).
GRN rozwiązano 1 stycznia 1973 r., powołując na jej miejsce Urząd Gminy,
którym zarządzał naczelnik gminy, funkcję tę pełnili: Stanisław Wieki, Władysław
Kowal (1982 - 1983), Alfred Pawelczyk (1984), Róża Wandke i Krystyna
Grzenkowicz (do - 1990).
W 1975 r. weszła w życie ustawa O reorganizacji administracji państwowej i
nowym podziale administracyjnym państwa. Likwidacji uległy powiaty, a z nimi
wszystkie urzędy i instytucje powiatowe.
Od wyborów do rad narodowych w 1984 r. sekretarze Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej nie pełnili już funkcji przewodniczącego GRN.
Pierwsze demokratyczne wybory do władz samorządowych odbyły się 27 maja
1990 r.
Od 1990 r. Urzędem Gminy zarządzał wójt. Funkcję tę pełnili Kazimierz Hinc
(1990 - 1992) i Jarosław Wejer (1992 i nadal).

Agencja bankowa w ramach oddziału centrum PKO BP S.A. funkcjonuje
w Luzinie od lutego 1999 r. Pierwszą umowę o działalności podpisała Irena
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Małaszycka. Osoby prowadzące agencję zmieniały się. W 2003 r. była nią Olga
Wittbrodt.
W 2003 r. funkcjonowało 15 agencji: na terenie pow. wejherowskiego 8, w
tym jedna w Luzinie, Pucku 2, Redzie 1 i Rumi 4.
Agencja zajmuje się wykonywaniem czynności kasowych, przyjmowaniem i
wypłacaniem od klientów indywidualnych na rachunki prowadzone w PKO oraz
świadczeń bankowych. Dokonuje wypłaty na podstawie czeków z rachunków
oszczędnościowych, rozliczeń dotyczących rekompensat z książeczki obiegowej,
akwizycji rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego superkonta oraz akwizycji
kredytu konsumpcyjnego, mieszkaniowego i pożyczki hipotecznej. Przyjmuje
zamówienia na blankiety czekowe i wydaje klientom wnioski na kartę bankową.
W agencji przyjmuje dyspozycje otwarcia lokaty terminowej, wystawia książeczki
oszczędnościowe, obiegowe i mieszkaniowe. Przyjmuje od klientów dyspozycje
przelewów z rachunków indywidualnych klientów i instytucji.
Aresztowania. Trudno wymienić na Kaszubach miejscowość, w której
hitlerowcy nie dokonali areszt. Metody stosowane przez okupanta były twarde i
rygorystyczne w stosunku do Polaków. Z gminy Luzino gestapo areszt.: Jakuba
Agacińskiego leśniczego z Tępcza wraz z żoną Teodorą 15 marca 1943 r. Zostali
zwolnieni z areszt. 3 maja 1943 r. Ponownie areszt, ich 24 maja 1943 r.; Doscha
Józefa, syna Antoniego z Kębłowa w 1943 r.; Franciszka Kępka z Milwina areszt,
i zamordowano 20 czerwca 1944 r. Pochowany został w zbiorowej mogile w
Rożnym Dębie koło Łebna; Pawła Litwina - kupca z Luzina 8 listopada 1939 r.,
po śledztwie został zwolniony; Rodzinę Pionków z Luzina 13 września 1939 r.
(zob. Pionke).; ks. Franciszka Priss rozstrzelano 1 listopada 1939 r. (zob. Priss);
Teofila Wojewskiego kowala z Luzina zastrzelono w lesie Szpęgawskim; Rodzinę
Ziemanów Klarę, Annę, Kleofasa, Wandę, Waleriana, Stefana, Klemensa,
Roberta, Władysława i Jana z Kębłowa w grudniu 1943 r. (zob. Zieman);
Anastazję Kowalewską z Zelewa 3 maja 1943 r., po sześciu miesiącach została
zwolniona z areszt, w Gdańsku.
W leśnictwie Tępcz, jednostka SS z Lęborka wykryła na skutek zdrady bunkier
partyzantów „GP”. W czasie potyczki 18 lipca 1944 r. zginęli: Franciszek Konkoldowódca grupy, Prakseda Dąbrowska - Stenzel - łączniczka z Kamienicy
Królewskiej i Franciszka Zachariasz szesnastoletnia łączniczka z Sulic (pow.
pucki).
W tym samym dniu, wkrótce po wykryciu i likwidacji bunkra Franciszka
Konkola, operujące jednostki z Lęborka wykryły drugi bunkier, ale pusty.
Znaleziono w nim 3 nabite pistolety. W pobliży schronu ujęto 3 partyzantów
„GP”: Brunona Krefta - dowódcę grupy, Zygmunta Pobłockiego i Józefa
Dziecielskiego. Schwytanych powiązano drutem kolczastym i przewieziono do
Lęborka na przesłuchanie. Po śledztwie w Lęborku zostali przekazani do Gdańska.
Po siedmiu miesiącach dalszych przesłuchań oskarżono ich o niebezpieczną
działalność przeciwko III Rzeszy. Sąd skazał ich na karę śmierci. Wyrok
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wykonano przez rozstrzelanie w Gdańsku 17 lutego 1945 r.
15 marca 1944 r. zginął w bunkrze Willi Wolter, byłNiemcem, antyhitlerowcem.
W czasie obławy w lasach tępskich urządzonej przez Wehrmacht i żandarmerię
luzińską zraniono i areszt. Jana Lubockiego z Wyszecina, członka „GP”, dezertera
z Wehrmachtu. Został postawiony przed sądem karnym i skazany na śmierć.
Wyrok wykonano w Słupsku przez powieszenie na jednym z miejscowych
mostów.
(Nie wymieniono osób osadzonych w obozach koncentracyjnych oraz areszt, i
zamordowanych w Piaśnicy).

Bank Spółdzielczy. Po zakończeniu II wojny światowej powołano Bank
Rolny oraz Spółdzielnie Oszczędnościowo - Pożyczkowe. Bank w Wejherowie
stał się Oddziałem Banku Rolnego, który w 1950 r. utworzył na terenie GS „SCh”
w Luzinie punkt kasowy. Kasjerami kolejno byli: Julian Krzywoszyński, Leon
Trybowski, Gertruda Trybowska, Stefania Lewandowska i Gabriela Dampc.
1 stycznia 1976 r. oddano do użytku budynek Banku Spółdzielczego przy ul.
Lipowej.
Decyzją Sejmu od 1 stycznia 1975 r. zlikwidowano Banki Rolne i Spółdzielnie
Oszczędnościowo - Pożyczkowe, a w ich miejsce powstały Banki Spółdzielcze.
Bank w Luzinie stał się oddziałem Banku Spółdzielczego w Łęczycach.
Kilkuletnie starania przedstawicieli Rady Nadzorczej z Luzina (Jerzy Miotk)
doprowadziły, że 1 stycznia 1990 r. powstał Bank Spółdzielczy w Luzinie na
bazie Oddziału BS z Łęczyc. W celu zwiększenia kapitału 1 stycznia 1998 r. BS
w Luzinie połączył się z BS w Krokowej tworząc w ten sposób większąjednostkę,
obejmującą terenem działania gminy: Krokowa i Luzino oraz miasta Puck i
Władysławowo. Obecnie Bank posiada następujące placówki: Centrala w
Krokowej, Oddziały we Władysławowie, Luzinie i Pucku oraz Filię w Luzinie
(ul. Młyńska 3) i punkt kasowy w Wierzchucinie. W Radzie Nadzorczej obecnie
z terenu gminy Luzino zasiadają: Zygmunt Brzeziński, Jerzy Miotk, Ryszard
Groth i Genowefa Kasprzyk. W
Komitecie Kredytowym: Andrzej
Stenka i Bronisław Kunz. W 5
osobowym Zarządzie od 1998 r.
zasiada Kazimierz Hinc.
Bańko Artur, organista. Ur. 17
września 1972 r. w Lęborku, syn
Stanisława i Teresy z d.
Szymerowska. Ukończył SP w
Bożympolu Wielkim, średnią Szkołę
Muzyczną, Studium Organistowskie,
Organista z zoną Jolą na tle organów
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Studium wokalno - instrumentalne, był uczestnikiem warsztatów organowych w
Bydgoszczy. Zasadniczą służbę wojskową odbywał w Wojskowej Orkiestrze
Reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (1992 - 95).
Pracę organisty rozpoczął w wieku 14 1., najpierw w Lęborku a następnie w
Bożympolu Wielkim. Posadę organisty w parafii św. Wawrzyńca w Luzinie podjął
1 maja 2003 r.

Baranowska Anna, katechetka. Ur. 6 maja 1922
r. w Łebnie. Pracę katechetyczną podjęła w 1957 r. w
Będargowie, Łebnie i Smażynie, później w
Częstkowie, Milwinie, Strzebielinie, Luzinie,
Kębłowie i Barłominie. Przeżyła poszczególne etapy
walki PRL z Kościołem o prawo nauczania religii w
szkole. W 1. sześćdziesiątych wbrew obowiązującym
zakazom władz oświatowych, katechetka Anna
Baranowska prowadziła lekcje religii, za co nałożono
na nią karę pozbawienia wolności. W celu uniknięcia
niesłusznie nałożonej kary, korzystając z przychylności
miejscowych lekarzy Bronisławy Cieszkowskiej i
dyrektora szpitala dr Alojzego Jagalskiego, znalazła
w szpitalu czasowe schronienie. Funkcjonariusze UB sprawdzali zasadność
pobytu chorej Anny w tej placówce. Leczenie szpitalne trwało pół roku. W tym
czasie „przestępstwo” jej zostało objęte amnestią. Była wolną. Był okres kiedy
chodziła z własnym krzyżem na zajęcia, stawiała go w klasie na stole i tak
prowadziła katechezę. Jej praca nie ograniczała się tylko do nauki religii. Była
samoukiem, a talenty jej przejawiały się w kilku dziedzinach. Wykonywała
dekoracje ołtarzy na Boże Ciało, pięknie malowała, co ułatwiało jej wykonywanie
przeróżnych pomocy dydaktycznych na lekcje. Prała i prasowała bieliznę
liturgiczną. W okresie wakacyjnym przygotowywała dzieci do pierwszej Komunii
św. Przeszła na emeryturę w 1990 r. Pracowała nadal w niepełnym wymiarze
godzin do momentu nieszczęśliwego wypadku, któremu uległa w drodze do pracy
w 1996 r.
Mając na uwadze całokształt służebnej działalności na rzecz mieszkańców
Gminy Luzino, a w szczególności w sferze kształtowania postaw patriotycznych
oraz wrażliwość sumień, Rada Gminy Luzino dnia 28 sierpnia 2003 r. nadała
Pani Annie Baranowskiej tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Luzino”.
Bargański Edmund, syn Józefa. Rolnik w Barłominie. Z żoną Stefanią
gospodarowali na gospodarstwie o powierzchni 3,97 ha. Wychowali ośmioro
dzieci, które zdobyły co najmniej średnie wykształcenie, zaś córka Daniela wyższe
magisterskie. W miejscowej szkole dał się poznać jako wspaniały organizator
życia pozalekcyjnego. Przez długie lata był przewodniczącym Komitetu
Rodzicielskiego.
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W pasiece Edmund Bargański z
wnukiem Leszkiem Konkel, który
otrzymał w prezencie rodzinę pszczelą,
w dowód uznania za wykazywane
zainteresowania, przejęte po dziadku.

Jako 10 latek otrzymał od ojca
chrzestnego wspaniały prezent na 1
Komunię św., był nim rój pszczeli. I
tak zaczęła się ponad pół wieku
przyjaźń z tymi niezwykle
pracowitymi owadami. Wyrósł na
pszczelarza wielkiej klasy. Posiada
ok. 230 pszczelich rodzin. Sam
budował wszystkie ule, z których dwa
zwracają na siebie szczególną uwagę oryginalnością wykonanych figur, a
właściwie pawilon figuralny.
Spośród ciekawostek, które miały miejsce wjego życiu należy wymienić kupno
samochodu marki „Warszawa 204” w 1967 r. Był fundatorem krzyża dla parafii
św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie. W szczycie budynku umieścił figurę
Najświętszej Maryi Panny. Gospodarstwo przekazał synowi Jerzemu w 1990 r.
Podsumowanie pracy w gospodarstwie pasiecznym rodziny państwa Stefanii i
Edmunda Bargańskich miało miejsce 20 września 1999 r. w czasie XIII
dorocznych obchodów Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Organizatorami
imprezy byli: Zarząd WZP w Gdańsku i Rejonowe Koło Pszczelarzy Ziemi
Wejherowskiej w Wejherowie. Zgodnie z programem zjazd pszczelarzy rozpoczął
się uroczystą Mszą św. odprawioną w kościele pw. Chrystusa Króla w Wejherowie,
połączoną z poświęceniem witraża z wizerunkiem patrona pszczelarzy św.
Ambrożego.
Druga część spotkania miała charakter pikniku na wolnym powietrzu i odbyła
się w pięknie położonym gospodarstwie pasiecznym państwa Stefanii i Edmunda
Bargańskich w Barłominie. W części oficjalnej, na którą złożyły się: referat
sprawozdawczy z działalności Zarządu WZP, okolicznościowe wystąpienia
przedstawicieli miejscowych władz samorządowych oraz gości, nastąpiła bardzo
doniosła uroczystość wręczania najbardziej zasłużonym pszczelarzom odznaczeń,
medali i dyplomów. Najwyższym odznaczeniem pszczelarskim, Medalem ks.
Dzierżona, uhonorowany został Edmund Bargański, gospodarz pikniku, zasłużony
i wieloletni pszczelarz, łubiany w środowisku pszczelarskim z powodu niezwykłej
skromności, gościnności i oddaniu idei pszczelarstwa.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część kulturalno - rozrywkowa,
na którą złożyły się występy zespołów regionalnych, m.in. Kaszubskiej Kapeli
Roszmana z Gnieżdżewa i zespołu „Luzińskie Dzwoneczki”, kiermasz miodów,
produktów pszczelich, sprzętu pasiecznego. Dużym zainteresowaniem cieszyło

BEDEKER LUZIHSK!

13

się zwiedzanie bardzo profesjonalnie prowadzonej pasieki. Oczywiście starym
zwyczajem kaszubskim musiały być wspólne tańce przy ognisku i pieczenie
kiełbasek, degustacja grochówki, miodowego grzańca, drożdżowego ciasta i
wiejskiego chleba ze smalcem.

Barłomino, wieś sołecka, przynależna do gminy, parafii i poczty Luzino.
Najstarszy dokument pochodzi z 1400 r. Podawał nazwę Buchholtz jako
miejscowość nieznaną w parafii Luzino. Kolejne źródła podawały nazwy
Barnomyno (1534), Barłomino (1599), Barłomino (1648), Barlomin (1796).
Barłomino w 1571 r. było z nadania królewskiego własnością szlachecką Jana
Lubockiego, która składała się z 40 włók i karczmy, potem dość często zmieniała
właściciela. W 1624 r. był nim Chrystian Czapski, a następnie jego synowie
Krzysztof i Piotr (może wnuk). W tym też roku połączona została z dworem
Kębłowo. W 1625 r. Chrystian Czapski zmarł, zaś żona jego zapisała dwory
synowi Krzysztofowi. Od 1696 r. jako właściciel Barłomina występował Krzysztof
Krokow.
Dalsza zmiana właścicieli Barłomina nastąpiła w 1701 r. Następcą Czapskich
i Krokow był generał Schachtmann. Po jego śmierci w 1720 r. dwór zatrzymała
jako dożywocie jego żona, która w 1740 r. zapisała Barłomino Ernestowi
Grumbkow - Grąbczewskiemu. Rodzina Grumbkowskich posiadała Barłomino
do 1796 r.
Wg dokumentu lustracyjnego z 1765 r. w Barłominie istniał dwór gliniany,
kryty słomianym dachem. Znajdowało się w nim 5 pokoi i spiżarnia. Obok
znajdowała się stodoła i cztery chlewy, w których znajdowało się 140 owiec [...]
We wsi było 7 ogrodników.
W 1789 r. Barłomino było dworem szlacheckim z pięcioma wybudowaniami,
jednym młynem, 19 rodzinami chłopskimi. Liczyło 141 mieszkańców.
Właścicielem majątku Barłomino od 1880 r. był Fryderyk Żelewski. Dwór w
1902 r. obejmował 1182 ha, mieszkało tam 120 mieszkańców narodowości
polskiej i 121 niemieckiej. Majątek kupił w 1909 r. baron von Fuchs, był jego
właścicielem do zakończenia pierwszej wojny światowej. Po 1922 r. majątek
nabył Zygmunt Hempel.
Krajobraz wsi zmienił się po przeprowadzonej parcelacji w 1937 r. Powstało
wówczas 34 nowych gospodarstw chłopskich. Kolejne zmiany zaszły po
rozparcelowaniu majątku w 1946 r., wówczas powstało dalszych 23 gospodarstw
małorolnych i działka szkolna z byłym budynkiem administracyjnym dworu
przystosowanym na budynek szkolny w 1948 r. Powstawały w szybkim tempie
nowe zabudowania, rozsiane po parcelach.
W Barłominie do końca II wojny światowej dominował dwór, a jego mieszkańcy
byli z nim związani. Zauważyć należy wpływ postępu technicznego na życie
mieszkańców. Doprowadzenie energii elektrycznej w 1958 r. wpłynęło zasadniczo
na warunki życia wsi. Równie ważnym było założenie w 1965 r. telefonu w szkole,
gdyż dopiero w 2000 r. telefon stał się ogólnodostępny. W 1978 r. oddano do
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Pałac w Barłomime.
Został spalony w 1945 r.
przez sowietów.
Gabaryty pałacu: długość
- 31,25 m+8,60 m,
szerokość - 13,35 m
względnie 11,35 m,
wysokość 2,75 m+3,62
m=3,70=10,07 m.
Powierzchnia zabudowy 515,34 m2, kubatura 5189,47 m2

użytku wodociąg wiejski (sieć o długości 8,8 km, przyłączy 1,2 km) dla 108
gospodarstw. Zmieniające się warunki ekonomiczne zmusiły ludzi
przedsiębiorczych, by wzięli sprawy w swoje ręce i podjęli trud pracy na własny
rachunek. W sektorze prywatnym w 2003 r. były: 3 zakłady produkcyjne, 19
usługowych, w tym dwa tartaki, 1 handlowy, 2 transportowe.
Krajobraz wsi jest urozmaicony bogatą rzeźbą terenu i pomnikami przyrody.
Szczególnie uroczym miejscem był park otaczający pałac, można tam dzisiaj
podziwiać 150 letniąjodłę (wysoką30 m) i buka czerwonego (wiek 1501., wysoki
20 m), do najstarszych drzew należą dąb szypułkowy 210 letni i daglezja 160
letnia. Lasy oraz przepływająca w dolinie i jarach rzeka Luzinka wraz ze
strumykiem stanowiącym jej dopływ stanowią atrakcyjność tego terenu.
Sołtysami wsi byli: Feliks Nowak (1945 -1948), Bronisław Wiśniewski (1948
- 1958), Aleksander Regliński (1959 - 1985), Andrzej Stenka (od 27 lutego 1985
r. i nadal).
Zob.: KlotzkeZ., Barłomino, monografia wsi, Wejherowo 2000.

Bartel Józef (1894-1955), ks. Ur. 23 grudnia w Czersku, syn Józefa z zawodu
listonosz i Klary z d. Mrozińskich. Maturę zdał w 1915 r. w Państwowym
Gimnazjum w Nakle nad Notecią. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca
1923 r. Przed wojną był dyrektorem i w 1. 1925 - 1939 katechetą w Zakładzie
Głuchoniemych w Wejherowie. Od 2 stycznia 1940 r. wikariuszem w parafii
Świętej Trójcy Wejherowie. Administratorem parafii św. Wawrzyńca w Luzinie
w 1. 1940 - 1941. Współorganizator organizacji konspiracyjnej o charakterze
charytatywnym „Pomoc Polakom”, a następnie członek kierownictwa organizacji
konspiracyjnej „Polska Żyje”, członek kierownictwa TOW „GP”. Ks. Bartel został
areszt, kilkanaście godzin wcześniej od pozostałych księży wejherowskich, bo
już 2 maja 1943 r. Uprzedzony o mającym nastąpić areszt., przeniósł się do
Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie. 2 maja 1943 r., zostawił broń u sióstr, wrócił
do swego mieszkania na ul. Kościuszki, by zabrać ubranie. Tam zastał 8
gestapowców. Został areszt, i umieszczony w wejherowskim więzieniu, skąd
nocą samochodami firmy Freinkeszteina wraz z pozostałymi księżmi
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przewieziony do więzienia w Gdańsku. Zarzucano mu przynależność do
organizacji podziemnej. Podczas śledztwa torturowany. Więziony był w: Toruniu,
Poznaniu, Wrocławiu, Wiedniu. W końcu października 1943 r. przewieziony
został do obozu Stutthof, gdzie otrzymał nr obozowy 26327. 4 lutego 1944 r.
przewieziono go jako więźnia III stopnia do obozu w Mauthausen, gdzie działał
w obozowym ruchu oporu, w grupie „nocnych pisarzy”, którzy tworzyli duplikaty
dokumentów, by móc później odtworzyć wykaz zamordowanych. Otrzymał wyrok
sądu specjalnego, podpisany przez Kalterbrunera, skazujący go na dożywotnie
więzienie. Wyzwolony 5 maja 1945 r. przez wojska amerykańskie. Wrócił do
kraju 6 lipca 1945 r. i osiadł w parafii Dobrcz. Zmarł 7 lutego. Pochowany został
na cmentarzu przykościelnym.

Bertrand Antoni Józef (1924-1998), nauczyciel. Ur. 17 stycznia w
Robakowie w rodzinie „wielkich gburów”, syn Władysława. Gospodarstwo ojca
liczyło 300 ha ziemi i lasu. Po ukończeniu wiejskiej szkoły, posłano go do szkoły
w Wejherowie, potem do gimnazjum prywatnego w Gdyni. Po wybuchu II wojny
światowej ojca Władysława za nie przyjęcie listy engedeutsch wywieziono do
obozu w Dachau, gdzie wg zawiadomienia przysłanego rodzinie - zmarł na atak
serca. Rodzinę wyrzucono z majątku, który przejął Treuhändler Gustaw Schöffen
Antoni podjął pracę w Gościcińskiej Fabryce Mebli (od 1 czerwca 1941 r. do
31 lipca 1942 r.). Areszt. 1 sierpnia 1942 r. i odesłany pod strażą na dworzec
kolejowy w Gdyni. Miał wtedy 18 1. Transportem przez Berlin, Francję, skąd
statkiem trafił na wyspę Jersey do obozu pracy „Udet”. Więźniowie zostali
przydzieleni do firmy Arbeitsgememachaff. Kehl - Co. Duisburg - Hambom
Kaiser - Wilhelm - Dentschland. Antoni wspominał, że ponad 3000 więźniów w
skalistym terenie budowało bunkry. Więzień mógł otrzymać z domu 3 paczki w
miesiącu, każda o wadze 10 dkg plus 2 dkg
wagi papieru i sznurka. Obóz był
podzielony wg narodowości, mieszkali w
barakach, jedli to, co wszyscy w innych
obozach, czyli wodę z czymś - jakąś
brukwią, marchwiąitp. Chleba otrzymywali
małą kostkę na dzień czy dwa. Przed
inwazją aliantów na Francję przewieziono
jeńców krypami do Francji, ulokowano ich
w obozie w mieści Aberville. Tam również
budowali bunkry.
We wrześniu 1944 r. obóz został
wyzwolony przez wojsko polskie walczące
na zachodzie. Antoni podjął ochotniczo
Antoni Bertrandjako były żołnierz
Polskich Sił Zbrojnych
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służbę w Wojsku Polskim pod dowództwem brytyjskim od 16 listopada 1944 r.
do 15 stycznia 1947 r. Został zdemobilizowany z honorami. Otrzymał brytyjski
Medal Wojny 1939 - 45.
Wrócił do Polski 23 kwietnia 1947 r., zarejestrował się w punkcie przyjęcia
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Gdańsku Port. I tu miał szczęście, bo
wielu Polaków od razu zabierał UB. Cmentarz tych pomordowanych mieści się
w Gdyni Orłowie. Jako syn obszarnika mógł podzielić ich los. Nie był osobą
mile widzianą, rodzinę nękali różni z UB; jako byli właściciele, których majątek
podlegał dekretowi reformy rolnej - mieli być wywiezieni „do trzeciego powiatu”,
ale udało się im zostać w Robakowie. Jednak zarówno Antoni, jak i jego brat
Stanisław musieli utrzymywać rodzinę, to jest 2 siostry, matkę i kuzyna, którymi
teściowa się opiekowała.
Mgr Antoni Bertrand pracował po wojnie jako nauczyciel w szkołach: Luzinie,
Robakowie, był długoletnim dyrektorem SP Nr 8 i 6 w Wejherowie.
Zmarł 13 listopada. Pochowany został na cmentarzu w Wejherowie.

Białk Józef, organista. Ur. 10 grudnia 1937 r. w Sianowie. Ojciec Antoni,
matka z d. Merchel. Swoją edukację organistowską rozpocząłjako młody chłopak.
Uczęszczał półtora roku do ogniska muzycznego w Liceum Ogólnokształcącym
w Kartuzach. Trzy lata pobierał prywatne lekcje u profesora Wiktora Smukały w
Kartuzach. Świadectwo organisty III klasy otrzymał 2 lutego 1964 r. w Wyższym
Seminarium w Pelplinie. Systematycznie podwyższał swoje kwalifikacje, w 1971
r. uzyskał świadectwo organistowskie II
klasy wydane przez Biskupią Komisję
Egzaminacyjną Organistów w Pelplinie.
Był organistą w parafiach: Najświętszej
Marii Panny Nieustającej Pomocy w
Gdańsku Brentowie (1959 - 1960), św.
Jakuba w Mechowie, gdzie posadę objął
1 października 1960 r., pełnił tam też
funkcję sołtysa (1973 - 1974), św.
Wawrzyńca w Luzinie, gdzie posługę
pełnił przez 28 lat, od 1 stycznia 1975 r.
do 30 kwietnia 2003 r., kiedy to przeszedł
na emeryturę
Przez cały okres swej pracy
organistowskiej prowadził Scholę i chór
mieszany. W zawodzie organisty
przepracował 45 lat. Żonaty z Teresą z d.
Grzenkowicz.
Józef Białk i ks. Mieczysław Sumiński
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Białk Teresa, nauczycielka jęz. polskiego. Ur. 15 sierpnia 1939 r. w Zajezierzu
pow. Kartuzy z d. Grzenkowicz. Pracę w charakterze nauczycielki rozpoczęła w
1957 r. w Kolonii koło Kartuz. Po wyjściu za mąż za Józefa Białk (1963)
przeprowadziła się do męża i od 1 września 1963 r. podjęła pracę w SP w
Darżlubiu koło Pucka, uczyła jęz. polskiego i rosyjskiego.
Razem z mężem przeprowadziła się do Luzina. Odtąd pracowała w miejscowej
SP, jako nauczycielka jęz. polskiego, Od 1 września 1984 r. do chwili przejścia
na emeryturę 31 sierpnia 1987 r. pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Obchodziła
uroczyście jubileusz 25 lecia w październiku 1982 r., a w 1987 r. - 30 lecie pracy
zawodowej. Po przejściu na emeryturę pracowała w niepełnym wymiarze godzin
kolejno w SP w: Luzinie (2 1.), Strzebielinie (4 1.) oraz w Społecznej SP nr 1 w
Wejherowie (1 r.). W zawodzie nauczycielskim przepracowała 37 1.
Została odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Złotą Odznaką Związku
Nauczycielstwa Polskiego (1984), Medalem 40 - lecia Polski Ludowej (1984).
Kilkakrotnie nagradzana za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Teresa i Józef Białk wychowali troje dzieci - dwie córki Mirosławę i Joannę
oraz syna Grzegorza. Wszyscy uzyskali wyższe wykształcenie pedagogiczne
magisterskie i pracująjako nauczyciele w SP im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie.
Żona Grzegorza jest również nauczycielką i logopedą. Podobnie jak on pracuje
w SP w Luzinie.

Bianga Jan Augustyn (1913-1994), ps. Patria, działacz regionalny i
konspiracyjny, autor kaszubskich audycji radiowych, kolejarz. Ur. 8 kwietnia w
Luzinie, w wielodzietnej rodzinie Teofila i Marty z d. Rompca. Po ukończeniu
Publicznej Szkoły Powszechnej kontynuował naukę w gdyńskiej Szkole
Rzemieślniczo Przemysłowej, gdzie uzyskał w 1933 r. dyplom ślusarza
czeladnika. Służbę wojskową odbył w Marynarce Wojennej. Świadectwo
dojrzałości uzyskał jako ekstern w 1963 r. Pracę zawodową podjął w 1937 r.
jako urzędnik kolejowy w Luzinie i w Parowozowni Toruń Główny. Od wczesnej
młodości angażował się w kaszubską działalność kulturalną. Był członkiem
zespołu pieśni i tańca Kaszubi, grał w amatorskich przedstawieniach teatralnych.
W końcu lat trzydziestych wspólnie z Bolesławem Kulasem nagrał dla toruńskiej
rozgłośni Polskiego Radia cykl popularnych audycji kaszubskich „Tona i Gust”.
Toną był Bolesław Kullas, natomiast Gustem Jan Biapga,.który^flągisał wszystkie
scenariusze. Wrzesień 1939 r. spędził we Włpet5ą0^)0(^ Waifeżąj^ą,'-gdzie był
sanitariuszem. Po powrocie na Kaszuby zos#wtó4unkiem TOW „(jP^ifkjfcrpwał
oddziałem propagandy i informacji Głównego' WyęLz-iąły.Organizacyjnego.
Według niepotwierdzonych informacji był współtwórcą szyfrów „GPfv. ^fu stfycnu
u Franciszka Sychowskiego zainstalował Tajną radiostację. Po pewnym czasie
radiostacja została przeniesiona do organistówki. Thrift
Sylwestra 1941 r.
wkroczyło gestapo, areszt. Stanisława Grabowskiego, ale radiostacji rye.znpłeźli,
bo zdążyli wyrzucić ją przez okno do ogrodu. J anpod jgęimtową* prźy&gTej żony
Ludwiki Łużyńskiej, przyjął III grupę, bo chcieli zawrzeć ślub (1942). Po tym
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wydarzeniu po trzech miesiącach dostał wezwanie do Kriegsmarine. Do wojska
nie poszedł, zaczął ukrywać się w domu, następnie po znajomych, m.in. u
Stanisława Labudy, aż zdecydował się pójść do „lasu”. 23 października 1943 r.
(informacje na temat daty tego wydarzenia są sprzeczne) kierowane przez
Kaszubowskiego oddziały żandarmerii oraz trzej gestapowscy - Stenzel, Roehrer
i Voelz otoczyli Bądzką Hutę i przystąpili do szczegółowego przetrząsania
gospodarstw na podstawie informacji od niemieckiej mieszkanki, że we wsi
znajdują się partyzanci. Policja odnalazła bunkier, a w nim Jana Biangę,
kierownika propagandy „GP”, który miał tam drukarnię czasopism
organizacyjnych oraz warsztat naprawy radioodbiorników. Przewieziony do
więzienia na Strzeleckiej w Gdańsku. Torturowany, załamał się, wydał tajemnice
organizacyjne i zgodził się na współpracę z gestapo. Przekazany został do obozu
koncentracyjnego KL Stutthof. Przeszedł drogę „Marszu śmierci” do Luzina.
Umieszczony na noc w kościele ewangelickim, tam w nocy zajechał czarny
samochód osobowy z gestapo, wywołali Jana Biangę, wsadzili go do auta i
odjechali, do Kartuz, gdzie do wyzwolenia ukrywał się u zegarmistrza (nazwisko
nieznane).
Po wyzwoleniu krótko pracował w Urzędzie Gminy Luzino. Wyprowadził się
z żoną i synkiem do Gdańska. Podjął współpracę z gdańską rozgłośnią Polskiego
Radia, jako współautor i wykonawca audycji kaszubskich, będących kontynuacją
przedwojennych humoresek „Tona i Gust”. Pierwsza audycja powojenna została
nadana 9 września 1945 r., a następne emitowano co dwa tygodnie do 1952 r.
Wtedy wszczęto przeciwko niemu długoletni proces sądowy w związku z jego
postawą w czasie okupacji po jego areszt, przez gestapo. Z więzienia wyszedł
po dwóch latach, w 1954 r., a po 1956 r. został częściowo zrehabilitowany. Po
wyjściu z więzienia już nie udzielał się publicznie. Do emerytury (1973), był
zawiadowcą Oddziału Zabezpieczenia Ruchu i Łączności na stacji PKP w
Gdańsku.
Jan Bianga działacz regionalny, oprócz twórczości literackiej uprawiał również
malarstwo. Z kilkudziesięciu rękopisów, które zachowały się, wynotowałem
niektóre tytuły. Oto one: „Maryo”, „Weseli”, „Babski zort”, „Z czegne w miesce
żeją”, „Sen tabacznika”, „Lest do Gusta”. Zmarł 11 lutego w Gdańsku, gdzie
został pochowany na cmentarzu Lostowickim.
Zob.: Fikus S., Historia wsi Luzinoi okolic w l. 1871 - 1985, Gdańsk, s. 159,
233; Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998, s. 307; Jankę
St., Z Kaszubskiej Anteny, w: Pomerania nr 4 z 1991, s. 19-21; Męclewski A.,
Neugarten 27, Z dziejów gdańskiego gestapo, Warszawa 1974, s. 303 - 324;
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s.
33. Relacja Teodory Sychowskiej.

Biblioteka Publiczna powstała z połączenia księgozbiorów Towarzystwa
Powstańców i Wojaków oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w 1936 r.
i do wybuchu II wojny światowej była filią wejherowskiego Towarzystwa Czytelni
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Budynek biblioteki od 1977 r.

Ludowych. Do września 1939 r. udało się zgromadzić ok. 400 woluminów. We
wrześniu 1939 r. Feliks Dampz z przyjaciółmi z narażeniem życia ukryli
księgozbiór: najpierw w sali widowiskowej pod sceną, potem wspólnie z Józefem
Grabowskm, bratem organisty, przenieśli książki na poddasze kościoła
katolickiego, a po areszt, ks. Bernarda Gończa w obawie, że Niemcy odnajdą
ukryty księgozbiór, Feliks Dampz rozdzielił książki wśród zaufanych
mieszkańców Luzina. Po odzyskaniu niepodległości w 1945 r. przystąpiono do
ponownego organizowania biblioteki. Feliks Dampz zaczął zbierać uratowane
książki.
Biblioteka przyjmowała nazwy: Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie,
Biblioteka Publiczna Gminy Luzino (1973). Biblioteka mieściła się w budynkach:
Franciszka Rybakowskiego przy ul. Kościelnej (1936), Jana Jankowskiego (do
września 1939), Urzędu Gminy 1945 r., Feliksa Rybakowskiego przy ul. Ofiar
Stutthofu, Anastazji Jasiewicz, a po jej śmieci, Jadwigi Semak przez 10 lat, w
siedzibie GRN (budynek po remoncie) w 1968 r. Powierzchnia użytkowa
biblioteki wyniosła 54 m2. Lokalizacja była bardzo dogodna przy ul. Ofiar
Stutthofu. Ostatniej przeprowadzki dokonano w 1977 r. Dewastowany budynek
kościoła ewangelickiego, przystosowano do potrzeb biblioteki. Wówczas Gminna
Biblioteka zasadniczo zmieniła swe warunki pracy. Powierzchnia użytkowa
wyniosła prawie 300 m2.
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Księgozbiór biblioteki jest bogaty - to ponad 37 tys. książek z różnych dziedzin:
literatury pięknej, naukowej i popularnonaukowej. Z biblioteki korzysta wielu
studentów wydziałów humanistycznych.
Szczególnym miejscem w bibliotece jest czytelnia - wspaniała i tajemnicza,
na ścianach wiszą fotografie z okresu międzywojennego. Znajdują się również
eksponaty z VI w. p.n.e. wzięte w depozyt z Muzeum Archeologicznego,
eksponowane były różne wystawy okolicznościowe. W 2004 r. czytelnia została
wyposażona przez Ministerstwo Nauki i Informatyki w komputery dzięki, którym
społeczeństwo Gminy ma dostęp do internetu.
Rok
1947
1957
1960
1964
1968
1977

Księgozbiór biblioteki w tomach
100
1850
1965
3366
5000
14020

Liczba czytelników

178
846
1528

co stanowi 1,8 książki na mieszk

1999

36828

1551

Księgozbiór uzupełniany był przez: Powiatową Bibliotekę Publiczną w
Wejherowie, od 1975 r., Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, a od
1992 r. przez Samorząd Gminy.
Kierownikiem biblioteki byli: Feliks Dampz - (1936 - 1939 i 1945), Regina
Maszota - (1946 - 1951), Franciszka Majkowska - (1951 - 1959), Danuta
Pielowska, Janina Sikora, Danuta Gołuchowska - (1960), Helena Kotłowska (1960 do przejścia na emeryturę w maju 1990 r.) Maria Kraśnicka - 1990 i nadal.
Rada Gminy w Luzinie postanowiła dla uczczenia II Kongresu Kaszubskiego,
nadać Bibliotece im. Leona Roppla. Uroczystość nadania imienia i odsłonięcie
tablicy nastąpiło 12 czerwca 1992 r. Pamiątkowa tablica zawiera: podobiznę
Leona Roppla, herb Gminy oraz motto: „ Może nie dozdrza tego moje ocze / co
mie są mekci wiedno w mojij głowie że zdżinąc muszy człowiek - wół roboczy /
be są nareszce mógł narodzić człowiek”.
Zob.: Akt Erekcyjny Biblioteki. Fikus St., Luzino, Gdańsk 1992, s. 197.

Bistroń Kazimierz, nauczyciel, dyrektor gimnazjum, działacz społeczny.
Ur. 16 grudnia 1962 r. w Wejherowie. Ukończył Technikum Elektryczne w
Wejherowie (1983). Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku
zdobywając tytuł magistra historii i na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskał
tytuł magistra filologii polskiej. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania
Oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdyni (2000-2001).
Był dyrektorem SP im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie (1900-1999). Od
1999 r. jest dyrektorem Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko -

BEDEKER LUZIMSKI

21

Dyrektor mgr Kazimierz Bistroń
na tle sztandaru Gimnazjum
Publicznego im. Pisarzy
Kaszubsko - Pomorskich i
uczniów

Pomorskich w Luzinie.
W 1. 1994-1998 był
wiceprzewodniczącym Rady
Gminy Luzino II kadencji i
przewodniczącym Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji. W 1. 1998-2002 b'1
wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu Wejherowskiego I
kadencji, zaś w 2002 r. został
wybrany przewodniczącym
Rady
Powiatu
Wejherowskiego II kadencji. Jest długoletnim członkiem ZK - P oddziału w
Luzinie i jego władz naczelnych w Gdańsku. Członek Rady Programowej
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy.
Zainteresowania turystyczne. Zna doskonale Kaszuby, Polskę, zwiedził wiele
krajów europejskich.

Bober Krzysztof Paweł leśniczy, działacz społeczny. Ur. 9 lutego 1962 r.
w Gdyni. Ukończył: SP (1978), Technikum Leśne w Tucholi (1982), zdobywając
tytuł technika leśnika. W tym samym roku
podjął pracę w Nadleśnictwie Strzebielino,
zaliczając staż pracy. Zasadniczą służbę
wojskową odbył (1982-1984) jako
obserwator meteorologiczny, telegrafista.
Po wojsku wrócił do pracy w Nadleśnictwie
Strzebielino. Został powołany przez
Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów
Państwowych w Gdańsku na stanowisko
leśniczego Leśnictwa Luzino (15 marca
1986 r.), którą to funkcję pełni do chwili
obecnej. Przygoda z łowiectwem zaczęła
się w latach szkolnych, gdy został
sokolnikiem.
Jako społecznik, działa w organizacjach
Polskiego Związku Łowieckiego (1986),
gdzie przez dwie kadencje pełnił funkcję
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prezesa Koła Łowieckiego „Knieja” Wejherowie; był przewodniczącym NSZZ
„Solidarność” w Nadleśnictwie Strzebielino (1989-1994); współzałożycielem i
sekretarzem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Luzinie (1989).
Przechowuje pieczątkę Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”;
został powołany przez Wojewódzkiego Komisarza Wyoorczego na
przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia pierwszych
wolnych i demokratycznych wyborów do Rady Gminy (1990). Zorganizował,
otworzył i prowadził 6 czerwca 1990 r. pierwszą Sesję I kadencji Rady Gminy
Luzino. To od tego dnia w bibliotece obok godła państwowego wisi znak
chrześcijaństwa krzyż. Był członkiem komitetu organizacyjnego obchodów 750
istnienia Luzina (1995); był jednym z pomysłodawców oraz osobą
odpowiedzialną za powstanie pomnika poświęconego pamięci leśniczego Józefa
Wilczka. Od tego roku jest współorganizatorem obchodów święta 11 listopada
w Gminie Luzino; radny Rady Gminy (1998 - 2006) w obu kadencjach pełnił
funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy. Aktywnie uczestniczy we
wszystkich ważnych wydarzeniach: wdrażaniu reformy służby zdrowia, reformy
oświaty, w organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy. Był uczestnikiem
kaszubskiej pielgrzymki, na spotkanie z Ojcem św. Janem Pawłem II na Błoniach
Krakowskich (18 sierpnia 2002), z okazji święta odzyskania niepodległości
(2000), wspólnie z nadleśniczym Mariuszem Kaliszewskim i dowódcą Jednostki
Wojskowej z Dąbrówki ppłk R. Lubowiedzkim posadził na terenie SP im. Lecha
Bądkowskiego drzewko, lipę, która nos imię „Józef’ na cześć marszałka Józefa
Piłsudskiego. Był pomysłodawcą posadzenia dwóch symbolicznych drzewek (27
maja 2001): pierwsze o nazwie „Wojciech”, na cześć św. Wojciecha, które
posadził Honorowy Obywatel Gminy Luzino prof, dr hab. Gerard Labuda, drugie
otrzymało imię „Stanisław”, na cześć św. Stanisława, posadził je Honorowy
Obywatel Gminy Luzino ks. prałat Henryk Szydłowski. Zainteresowania:
myślistwo, kynologia, jeździectwo, biegi na orientację.
Z żona Jolantą z d. Kustosz, mają troje dzieci: Klaudię, Michała i Patrycję.

Bober Stanisław, działacz społeczny, kolejarz.
Ur. 17 sierpnia 1952 r. w dobrej kaszubskiej rodzinie
w Wejherowie. Absolwent Politechniki Gdańskiej. W
1978 r. zamieszkał w Luzinie.
Współtwórca gdańskiej „Solidarności” w 1.
osiemdziesiątych. Pracownik PKP (od 1976),
zatrudniony na samodzielnym stanowisku związanym
z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Nauczyciel
Technikum Kolejowego w Gdyni Orłowie.
Przewodniczący Koła Ligi Polskich Rodzin w
Luzinie i członek Zarządu Powiatowego. Radny Rady
Gminy (1998-2002). Prezes Kolejowego
Stowarzyszenia „Trzeźwość” w Gdyni. Kandydat na
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wójta w 2002 r. z ramienia LPR. Wysoko ceni przestrzeganie norm moralnych,
godność człowieka i poszanowanie prawa. Zainteresowania: prawo, pszczelarstwo
i wędkarstwo.
Żonaty z Anna z d. Kędziora. Z ich związku na świat przyszło dwóch synów i
dwie córki, każde z czwórki dzieci wyróżnia się w nauce, będąc wzorowymi
uczniami i studentami.
Boike Grzegorz (1913-1998), stolarz. Ur. 24 listopada w Milwińskiej Hucie,
syn Augustyna i Julianny. Zmobilizowany został 26 sierpnia 1939 r. do 2 Batalionu
Morskiego w Wejherowie. Brał udział w kampanii wrześniowej na Kępie
Oksywskiej. Wzięty do niewoli niemieckiej 18 września 1939 r., wywieziony
został do Stargardu Szczecińskiego, przebywał w Stalagu II D. Po wyzwoleniu
przez wojska sowieckie 10 lutego 1945 r. powrócił z niewoli do kraju. Przebieg
pracy zawodowej: Milicja Obywatelska (1945 - 1946), Milicja Kolejowa, (do
1950), stolarz w Gościcińskiej Fabryce Mebli. Od 1959 r. do przejścia na
emeryturę w 1979 r. pracował w własnym warsztacie stolarskim w Luzinie. Za
solidną pracę otrzymał od Izby Rzemieślniczej Srebrną Odznakę Rzemieślniczą
(1970) i kilka dyplomów uznania. Ożenił się 7 marca 1939 r. z Wandą z d.
Kotłowska. Wanda i Grzegorz za przeżycie 50 1. w związku małżeńskim,
szczęśliwy powrót z wojny i niewoli, postawili (1989) krzyż przydrożny przy ul.
Wiśniowej 3. Stoi w ogrodzie Katarzyny Sirockiej. Krzyżem opiekująsię wnuczki
Grzegorza i Wandy, Jadwiga Darznik i Katarzyna Sirocka. Zmarł 28 grudnia.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Luzinie.
Wanda i Grzegorz Bojkowie
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Bolszewka rzeka, dopływ Redy zob. Luzina,
Luzińska rzeka.

Borysiewicz Dionizy, ks. Ur. 12 października
1953 r. w Gdyni. Ojciec Polikarp, matka Halina
zajmowała się gospodarstwem domowym i
wychowaniem czworga dzieci. Dionizy ukończył: SP
nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni (1967). LO nr
5 w Gdyni - Oksywiu (1972). Po studiach w
Seminarium Duchownym w Pelplinie przyjął
świecenia kapłańskie 29 kwietnia 1979 r. Był
wikariuszem w parafiach: Gorębocinie koło Torunia
(1979-1981), św. Leona Wielkiego w Wejherowie, gdzie uczył dzieci głuche,
które przygotowywały się do I Komunii św. 1 marca 1987 r. otrzymał dekret na
Prob, parafii św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie, gdzie wraz z wiernymi wybudował
świątynię. Od 1990 r. jest nauczycielem religii w SP im. Jana Pawła II w Kębłowie.
Abp Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski w dekrecie z 6 marca 1996 r. napisał
„Mając na względzie gorliwą pracę duszpasterską, zwłaszcza wielkie
zaangażowanie w budowę kościoła parafialnego w Kębłowie i w budowanie
wspólnoty parafialnej, poparte przykładnym życiem kapłańskim, niniejszym
mianuję Przewielebnego Księdza Proboszcza Kanonikiem Honorowym Kapituły
Kolegiackiej Wejherowskiej”.
18 maja 2001 r. Rada Gminy Luzino nadała tytuł „Honorowego Obywatela
Gminy Luzino”, ks. Dionizemu Borysiewiczowi.
Borysiewicz Polikarp (1930-2000), ślusarz, kucharz. Ur. 29 stycznia w
Białymstoku, ślusarz i kucharz na kutrze. Po przejściu na emeiyturę przeprowadził
się wraz z żoną do syna ks. Dionizego w Kębłowie. Tam z całym sercem i umysłem
włączył się w budowę kościoła. Organizował prace od początku budowy do swej
nagłej śmierci 24 kwietnia. Żona Halina zmarła nagle 3 kwietnia 2000 r.
Spoczywają na cmentarzu w Gdyni - Obłużu. Parafianie wmurowali w kościele
pw. św. Jadwigi Śląskiej, tablicę upamiętniającą wysiłek Haliny i Polikarpa
Borysiewiczów w budowę kościoła. Zob. Kościół w Kębłowie.
Brudzisz Marek, ks., katecheta. Ur. 10 kwietnia 1966 r., w Gorlicach
województwo małopolskie. Syn Stanisława i Marii z d. Jaworska. Zdał maturę w
LO w Bieczu (1985). Podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w
Gdańsku Oliwie. Święceń kapłańskie przyjął z rąk abpa Tadeusza Gocłowskiego
18 maja 1991 r. Obronił pracę magisterską. Pracował jako wikariusz w miejskich
parafiach m.in. w Sopocie w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Obowiązki wikariusza w Luzinie przyjął 1 lipca 2003 r. W parafii opiekuje się
grupą Anonimowych Alkoholików, prowadzi młodzieżową Oazę i zespół
Przyjaciele, w każdy pierwszy czwartek miesiąca udziela nauk przedślubnych,
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przygotowuje młodzież do sakramentu
bierzmowania.

Brzeziński Zygmunt, sołtys. Ur. 5
kwietnia 1950 r. w miejscowości Podróżna na
ziemi złotowskiej. Rodzice Marcin i Irena
posiadali 20 hektarowe gospodarstwo rolne.
Rodzeństwo to 2 siostry i 2 braci. Ziemia
złotowska należała przed wojną do Niemiec.
Rodzice kończyli przed wojną szkołę
niemiecką. Jednak patriotyzm ich rodziców i
przywiązanie do polskości pozwoliły
przetrwać trudne czasy. Byli czynnymi
członkami Związku Polaków w Niemczech.
Zygmunt ukończył: SP (1964) w Podróżnej. Państwowe Technikum Rolnicze
w Złotowie. Po uzyskaniu matury w 1970 r. odbył staż pracy w Państwowym
Gospodarstwie Rolnym B unto wo w po w. Złotów. Zasadniczą służbę wojskową
odbył w 1. 1971-1973. W Luzinie osiedlił się 2 maja 1973 r. Przebieg pracy
zawodowej: Urząd Gminy w Luzinie, inseminator rolny (1973-1987), Zakład
Unasieniania Zwierząt w Pętkowicach, inseminator etatowy (1987-1997). Od 1
lipca 1997 r. prowadził punkt unasieniania zwierząt na własny rachunek. System
ekonomiczny rolników i zła koniunktura w rolnictwie, spowodowała coraz
mniejsze zainteresowanie unasienianiem zwierząt, co zmusiło do zamknięcia
punktu 1 października 2000 r. Stał się bezrobotnym. Uczestniczył czynnie w
pracach społecznych: przez trzy kadencje był członkiem Rady Nadzorczej GS w
Luzinie, przez dwie kadencje był: członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek
Rolniczych, członkiem komisji kredytowej Banku Spółdzielczego w Luzinie,
członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krokowej.
Na zebraniu wiejskim 18 grudnia 1994 r. został wybrany sołtysem Luzina,
funkcję tę pełni nadal. Został prezesem chóru Lutnia.
Ślub zawarł z Bogumiłą 7 września 1974 r. Z ich związku na świat przyszło
pięcioro dzieci.
Budynek przy ul. Kościelna 5. Na jego przykładzie, możemy prześledzić jak
kształtowała się zabudowa Luzina na przełomie XIX / XX wieku. Budynek
wzniesiony (częściowo) w oparciu o istniejącą chałupę z 1820 r. W 1898 r.
zakończono prace związane z jego rozbudową. Autorem projektu był
prawdopodobnie Henryk Peltz. Budowniczym Jan Janiszewski, cieślą Edward
Okrój. Bryła budynku zwarta, dwukondygnacyjna, budynek podpiwniczony
(częściowo), przykryty płaskim dachem dwuspadowym, przybudówka przykryta
dachem pulpitowym. Pierwszym właścicielem szkieletowej chałupy krytej
strzechą był Anton Warraz, który sprzedał ją Augustynowi Gowience, on
przekazał w wianie córce Annie, która wyszła za mąż za Wojciecha Jaszka.
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Spadkobiercą został w 1980 r. syn Florian, który sprzedał zabudowanie Jerzemu
Bartek, od tej pory budynek w całości wykorzystany został na mieszkania. Parter
domu był zwykle wynajmowany na usługi, kolejno mieściły się tam: piwiarnia,
sklep bławatny, piekarnia, po 1945 r. sklep GS - u oraz oddział przedszkolny.
Piętro spełniało zawsze funkcje mieszkalne. Lokatorami byli: Anna Michałka,
Ewa Lesner, Stanisław Belka. Parcela została pierwotnie zabudowana, następnie
odsprzedano część. W 1. sześćdziesiątych zabrano część działki pod budowę
szkoły, co spowodowało podział na dwie części przez wytyczenie ul. Szkolnej.

Bujak Wacław, nauczyciel, dyrektor szkoły,
społecznik. Ur. 8 października 1935 r. w Smażynie. Syn
Pawła i Elżbiety z d. Stenka. Do ósmego roku życia
wychowywał się u rodziców, którzy posiadali 20 ha
gospodarstwo rolne. W październiku 1943 r. rodzina,
została areszt, i wywieziona do obozu w Potulicach.
W lutym 1944 r. zmarli: matka Elżbieta, siostra
Gertruda i dziadek. Jesienią 1944 r. zwolniony z obozu
razem z siostrą Anną. Po powrocie wychowywał się u
dziadków - Franciszka Stenki. SP ukończył w Łebniu.
Następnie podjął naukę w LP w Wejherowie, gdzie zdał
maturę (1956). Pracował kolejno w szkołach jako
nauczyciel w: Zakrzewie, Wyszecinie (do 1959), Luzinie (do 1961). Pełnił funkcję
kierownika szkoły w: Jeleńskiej Hucie (1961-1968), gdzie był inicjatorem budowy
w czynie społecznym, pawilonu szkolnego z czterema salami lekcyjnymi. W
Wyszecinie (1968-1969), przeprowadził remont kapitalny szkoły. W Kębłowie
(1969-1986), kierownik i dyrektor szkoły (1970-1983). W tym czasie
wybudowano nową siedmioizbową szkołę, z dwoma mieszkaniami, z bieżącą
wodą i centralnym ogrzewaniem. W czerwcu 1986 r. przeszedł na emeryturę.
Dał się poznać jako społecznik: pełnił funkcje prezesa gminnego OSP w Luzinie
i OSP w Kębłowie (1973 -1989). Były więzień obozu koncentracyjnego, wstąpił
do Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski (1984), został prezesem koła
od 1987 r. Radny GRN w Luzinie (1988 - 1990).
Uznany inwalidą wojennym I grupy (2001).
Wspólnie z żoną (ślub w 1957) wychowali czworo
dzieci, które ukończyły studia wyższe. Córki wybrały
kierunek pedagogiki i psychologii, synowie, elektronik
drugi - żołnierz w stopniu pułkownika, profesor
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Cejrowski Stanisław, policjant. Ur. 8 maja 1960
r. w Wejherowie. Syn Wacława i Janiny. W 1983 r.
zamieszkał w Luzinie. Zdobył wykształcenie średnie
techniczne. Podjął pracę w Komendzie Powiatowej MO
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w Wejherowie od września 1986 r. W Luzinie od lipca 1994 r., komendantem
posterunku od 1998 r. do lipca 2003 r., po reorganizacji od lipca 2003 r. został
kierownikiem posterunku.

Chór Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. Z inicjatywy ks. Ludwika
Machalewskiego i organisty a zarazem dyrygenta Teofila Reinholza powstało
15 maja 1895 r. przy kościele św. Wawrzyńca Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”.
Ten historyczny fakt miał swoją wymowę społeczną. Zespół swoim śpiewem
uczestniczył w uroczystościach kościelnych, patriotycznych i narodowych. Chór
krzewił i rozwijał polską pieśń i polską mowę na tych terenach, tym samym
przeciwstawiał się fali germanizacji Kaszub. Ruch śpiewaczy na Kaszubach w
okresie zaboru należał do żywiołowych form pracy patriotycznej. Jednak do
końca XIX w. koła śpiewacze pracowały samodzielnie, bez nadrzędnej
Towarzystwo Śpiewacze „ Lutnia ” 20 sierpnia 1920 r: w pierwszym rządzie od prawej
siedzą: 1. Helena Rosik z d. EUwart, 3 Feliks fikus, 4. Jan Jankowski, 5. organista
Teofil Reinholz 6. dyrygent Maksymilian Goncerzewicz, 7. Leon Pielowski, w drugim
rzędzie od prawej stoją: 1. Marta Elwart, 2. Jadwiga Pónke z d. Ellwart, 3 Marta
Cierocka, 6 Leokadia Antkowiak z d. Pielówska, 7 Anna Jaszke z d Gowienka, 9.
Małgorzata Socha z d. Bobrucka, w trzecim rzędzie: 3. Maria Gruba z d. Piper, 4. Klara
Gruba z d Kupc z Zielonego Dworu, Anna Paszkę z Zelewa, Monika Szczybka z d.
Zelewska, Anastazja Konczakzd. Bobrucka, 9 - 10 Anna i Emilia Zelewskie, w czwarty
rząd od prawej' 2 Józef Darzmk
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organizacji. Ważnym dla dziejów ruchu śpiewaczego na Kaszubach był zjazd,
który odbył się w 1909 r. w Wejherowie. Uczestniczyło w nim 25 zespołów z
Gdańska, Gowidlina, Kartuz, Kościerzyny, Luzina, Pelplina, Sianowa,
Sierakowic, Skarszew, Starogardu, Wejherowa itd. Na tym zjeździe postanowiono
założyć Związek Kół Śpiewaczych na Okręg Gdański, czyli Kaszubski, a
pozostały teren Pomorza podzielić na okręgi śpiewacze: grudziądzki i tucholski.
Formalnie, Kaszubski Okręg Śpiewaczy utworzono dopiero 12 kwietnia 1910 r.
na okręgowym zjeździe w Sierakowicach. Chór w konkursie zespołów w 1909 r.
zajął czwarte miejsce. W zjeździe uczestniczyli: Franciszek Bach, Anna i Feliks
Fikus, Anna Gowienka, Józef i Leon Grubowie, Anna, Jan, Franciszek i Józef
Hebelowie, Helena i Teofil Janeczek, Otylia Kędziora, Maria, Antonina, Bernard
i Albert Kleinowie, Anna i Teresa Marszoła, Franciszek Okrój, Józef Oss,
Leokadia, Cecylia Leon i Józef Pielowscy, Ewa Wicon, Teresa i Teofil Wojewscy,
Teofil Wróbel. Po sześcioletniej przerwie - okres pierwszej wojny światowej,
chóry wznowiły swą działalność w wolnej Ojczyźnie.
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” odnowiło swój akt prawny i wznowiło swoją
działalność w 1. 1920-1925. Chór wówczas tworzyli: Franciszek Bach, Zofia
Bertrandt, Elżbieta Borowska, Cecylia Cisłowska, Marta i Jadwiga Ellwartowie,
Feliks Fikus, Anna Gowienka, Józef i Edmund Grubowie, Anna i Leokadia Hebel,
Antoni Janeczek, Maria Januszewska, Teresa i Maria Kleina, Bernard i Albert
Kleinowie, Maria i Tekla Kupc z Zielonego Dworu, Zofia Lenz, Anna, Jadwiga
i Jan Okrojowie, Józef Oss, Józef, Antoni i Leon Pielowscy, Józef Samp, Anna
Wicon, Monika Teofil i Józef Wojewscy, Teofil Wróbel, Anna i Emilia Żelewskie.
Zob.: Baran M., Harmonia Wejherowo, Zarys działalności w l. 1920-1970;
Baran M., Zjednoczony ruch śpiewaczy na Kaszubach, Wejherowo 1969;
Kamiński E., 30 l. Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie,
Wejherowo 1997; Tessa Z., 60 lat działalności społeczno - artystycznej
Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” w Wejherowie (1920-1980) Bydgoszcz
1980, maszynopis.
Chór św. Cecylii. Chór został reaktywowany w 1925 r. jako chór św. Cecylii,
który śpiewał do września 1939 r. Posiadał od 1926 r. swój sztandar
przyozdobiony pięknie haftowanym białym orłem oraz wizerunkiem św. Cecylii,
patronki śpiewaków. Otrzymany sztandar zwiększył konsolidację i stabilizację
chóru. W okresie międzywojennym działalność chóru w życiu społeczno kulturalnym wsi cechował patriotyzm, popularyzacja rodzimej pieśni,
wykształcenie u członków poczucia dumy narodowej, a ponadto przez swą
działalność śpiewaczą i organizatorską sprawił, iż Luzino stało się ważnym i
liczącym się ośrodkiem kultury w regionie kaszubskim. Ostatni zjazd odbył się
6 sierpnia 1939 r. w Wejherowie, uczestniczyło w nim 17 zespołów. Powyższy
zjazd był ostatnią manifestacją śpiewaczą w Wejherowie w okresie
międzywojennym. Nastąpił okres przymusowej przerwy w działalności
Towarzystwa spowodowanej wybuchem wojny i okupacji hitlerowskiej w 1.1939-
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45. Ks. prob. Mieczysław Sumiński, po II wojnie światowej, wystąpił do Kurii
Biskupiej Chełmińskiej o wyrażenie zgody na utworzenie chóru przy parafii w
1947 r. Kuria wyraziła zgodę na utworzenie chóru św. Cecylii przy parafii w
Luzinie 23 grudnia 1947 r.

Chór „Lutnia”. Stanisław Perszon członek Rady Gminy Luzino
zaproponował w 1994 r. utworzenie chóru. Realizacja tego pomysłu należała do
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Luzinie. Zbiegło się to z 100
rocznicą powołania pierwszego chóru w Luzinie przez ks. Ludwika
Machalewskiego. Pierwszymi członkami chóru byli: Danuta Klocka, Edmund
Klas i Stanisław Perszon. Zamierzenia organizacyjne zakładały, że będzie to
chór mieszany, czterogłosowy, a repertuar będzie uniwersalny. Wiek chórzystów
powinien przekraczać 161. Dyrygentami chóru kolejno byli: Jerzy Szóstakowski
były organista, Anna Kosik, Bernadeta Benkowska a od 2000 r. Tomasz Fopke.
Chór miał też 4 prezesów: Franciszka Okunia, Stanisława Perszona, Alicję Hinz
i obecnie Zygmunta Brzezińskiego. Chór „Lutnia” jest zarejestrowany w Polskim
Związku Chórów i Orkiestr w Gdańsku od 1997 r. Z chórem współpracują znane
osoby na Pomorzu. Teksty pisze Eugeniusz Pryczkowski, muzykę Jerzy Stachurski
Chór „Lutnia” przed Katedrą w Gnieźnie 25 września 1995 r. Od lewej w pierwszym
rzędzie; Jadwiga Rompca, Ewa Bużan, Danuta Domagała, Teodora Bliżniuk, Teresa
Temska, Alicja Klinkosz, M. Pobłocka, Janach, Anna Klocka, w drugim rzędzie M. Wittstok,
J. Kobiela, w trzecim rzędzie Alicja Hinz, Franciszek Okuń, Stanisław Perszon, Edmund
Klas, Marian Rekowski, Kazimierz Hinc, Stefan Doe -ng.
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a aranżacje Tadeusz Formela. Chór występował w: Katedrze Gnieźnieńskiej,
kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku, Sanktuarium w Stoczku Warmińskim,
podczas Mszy Papieskiej w Sopocie, Festiwalu Pieśni Chóralnej w Tczewie,
Kaszubskim Festiwalu „Pieśni Religijnej i Ludowej w Sierakowicach”, Pierwszej
Kaszubskiej Pasji w wejherowskim klasztorze, Jastarni, Lęborku i Luzinie,
przeglądzie Chórów Amatorskich w Gdańsku, koncercie Kolęd w wykonaniu
chórów pow. wejherowskiego, w programach TV Gdańsk „Rodno Zemia. Chór
koncertował podczas lokalnych uroczystości gminy Luzino, a w okresie Bożego
Narodzenia tradycyjnie występuje z kolędami w pobliskich parafiach oraz
corocznym koncercie kolęd organizowanym przez Wejherowskie Centrum
Kultury. Chór Lutnia 16 października 2004 r. obchodził dziesięciolecie swego
istnienia. Jubileusz był okazją do wypromowania pierwszej płyty kompaktowej
pt. „Bogu śpiewać chcą”, stanowiącą podsumowanie 10 1. śpiewania. Wśród 17
utworów są te tradycyjne, jak i innowacyjne, np. kaszubskie, patriotyczne,
kościelne oraz standardy muzyki pop, a także utwory w stylu gospel. Podczas
Występ konkursowy w kościele św. Stanisława Kostki w Wejherowie na XVIII
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu 23 - 25 kwietnia 2004 r. Chórem dyrygował
Tomasz Fopke. Od lewej: Zygmunt Brzeziński (prezes chóru), Stanisław Peszon, Mikołaj
Wilczek, Ryszard Tobias, Jan Schulz, Bartłomiej Kunc, Stefan Doering, Edmund Klas,
Zenon Kas, Dariusz Semak Wpienvszym rzędzie od lewej: Joanna Kobiela, Alicja Hinz,
Irena Sirocka, Elwira Krzywańska, Stanisława Naczk, Krystyna Sikora, Jadwiga Labuda,
Halina Janeczk, Teodora Bliżniuk, Małgorzata Pobłocka, Danuta Klocka, Zofia Mielke
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uroczystej Mszą św. w kościele św. Wawrzyńca został poświęcony i wręczony
chórzystom nowy sztandar replika sztandaru z 1926 r. W chórze śpiewa 25 osób,
ludzi różnych zawodów, których łączy wspólna pasja.

Cmentarz przykościelny. Pierwotnie miejscem pochówku były podziemia
kościoła. W czasie rozbudowy kościoła przy kopaniu fundamentów (1947-1950),
odkryto szkielety lub fragmenty kości, co świadczyło, że pochówku dokonywano
na cmentarzu przykościelnym, który w 1780 r. był bardzo zrujnowany i został
uporządkowany. Po cmentarzu przykościelnym pozostał jedyny ślad w postaci
płyty betonowej (z 1950 r.) upamiętniającej miejsce pochówku ks. prob.
Antoniego Kleista (1804-1874), kanonika Kolegiaty Kaliskiej. Teren wokół
kościoła otoczony został murem kamiennym w 1921 r. Główna brama wejściowa
została zlokalizowana od strony zachodniej z wrotami żelaznymi; druga brama
od strony wschodniej i furtka do plebanii - od strony południowej.
W 1952 r. po przebudowie kościoła, dla umożliwienia swobodnego przejścia
procesji przesunięto mur kamienny. Wokół muru rosną stare lipy o średnicy 90130 cm i klony o średnicy 90 cm. W 1954 r. poszerzono i odnowiono wejście do
plebanii. W 1980 r. ułożono szerokie podejście betonowe od ul. Kościelnej do
kościoła oraz pomiędzy kościołem a plebanią. W centralnym miejscu cmentarza
przykościelnego stoi kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca. W części: północno
- wschodniej usytuowano na cokole figurę św. Antoniego, a w południowej części
Matkę Boską Fatimską oraz figurę
Pana Jezusa na osiołku. Na terenie
przykościelnym usytuowane są dwa
krzyże misyjne.
Stara murowana kostnica, służyła
parafianom do 1993 r. okazała się
mało funkcjonalną, nie spełniała
potrzeb parafii, dlatego została
wyburzona. W tym miejscu został
zbudowany Dom Przedpogrzebowy
pw. Zmartwychwstania Pańskiego,
przystosowany do potrzeb i spełnia
warunki sanitarne. Obiekt został
zaprojektowany w stylu istniejących
obiektów sakralnych i mieszkalnych.
Dom przedpogrzebowy pw
Zmartwychwstania Pańskiego i krzyz
misyjny. Fundatorem krzyża była
rodzina Augustyna Franciszka Lange
w 2003 r.
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Cmentarz parafialny. W 1882 r. działająca Reprezentacja Gminy podjęła starania
o wyznaczenie miejsca pod nowy cmentarz, ok. 1890 r. ks. prob. Ludwik
Machalewski założył cmentarz grzebalny o powierzchni 2 morgów, na planie
geometiycznym z układem alei prostopadłych. Najstarszy istniejący nagrobek
zachował się z 12 listopada 1891 r. Podjęto budowę ogrodzenia cmentarza murem
kamiennym od 1952 r. Cmentarz podłączono do sieci wodociągowej (1975),
zbudowano dwie pompy z pojemnikami do wody, doprowadzono energię
elektryczną i założono oświetlenie, umieszczono 5 śmietników. Nową część
cmentarza ogrodzono w 1977 r. płotem drewnianym ze sztachet. Powierzchnia
cmentarza w 1985 r. wynosiła 1,82 ha i została powiększona z istniejącej rezerwy
0,61 ha. Wstawiono dwie nowe bramy wejściowe. W centralnym miejscu starego
cmentarza stoi krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa (w naturalnej wielkości).
Drugi krzyż umieszczono w nowej części cmentarza.
Groby o znaczeniu historycznym lub osób szczególnie zasłużonych: Ks.
Dziekana Ludwika Machalewskiego, ks. kanonika Mieczysława Sumińskiego,
na grobowcu figura Chrystusa Frasobliwego siedzi jakby na granicy dwóch
światów: zabieganego i codziennego oraz tego, gdzie czas jakby się zatrzymał...;
ks. Jerzego Polkowskiego; rodzin: Borgman; Kankowskich; Willów; Wojewskich,
Wrese z Strzebielina; Wagów; Aleksandra Kielasa długoletniego organisty z
Rozłazina i Bolszewa, właściciela gospodarstwa w Gościcinie; Teofila Reinholza
długoletniego organisty. Pierwszy pomnik byłych więźniów na cmentarzu
umieszczono w miejscu pierwotnego pochówku, pod płotem. Umieszczono na
nim inskrypcję: „Tu
spoczywają
byli
więźniowie
obozu
koncentracyjnego
Stutthof w liczbie 12,
którzy zginęli w czasie
marszu ewakuacyjnego
obozu w 1945 r. CZEŚĆ
ICH PAMIĘCI. Grobem
opiekuje się GS Luzino”.
W
XVIII
w.,
szczególnie w jego
pierwszej
połowie,
Pomnik więźniów obozu Stutthofna cmentarzu luzińskim, po renowacji i poświęceniu
3 maja 1999 r. Z inskrypcją: TYM KTÓRZY ZGINĘLI ZA OJCZYZNĘ 1939 - 1945 „ Tu
spoczywa 12 więźniów obozu koncentracyjnego w Sztutowie, którzy zginęli w 1945 r
podczas marszu ewakuacyjnego". „OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY”, „LUZINO
PAMIĘTA „ MARSZ ŚMIERCI”. Renowacji dokonał Zakład Kamieniarski z Łebna mistrza Józefa Gruby.
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Nowy krzyż fundacji Edmunda Kunza i
Eugeniusza Dargacza stoi na betonowym
cokole, ma ogrodzenie metalowe, został
poświęcony 8 grudnia 1980 r, w święto Matki
Bożej Niepokalanej poczętej.
sytuacja wewnętrzna w województwie
pomorskim, czyli na terenie Kaszub i
Kociewia była daleka od spokoju i jakiejś
stabilizacji. W 1. 1709-11 wybuchła wielka
epidemia. Nie ma pewności czy była to
cholera, czy dżuma. Straty ludnościowe
wywołane tą chorobą przerastały straty
spowodowane wojnami. Nie dysponujemy
dokładnymi liczbami dla parafii luzińskiej, ale
ogólnie wiadomo, że sięgały one 50%
ogólnego zaludnienia. Zaraza dziesiątkowała
nie tylko ludzi, ale i pogłowie zwierząt.
Pogoda także nie sprzyjała ludziom,
nieurodzaje, klęski elementarne, szczególnie powodzie, utrudniały tak zbiory
zbóż jak i przeprowadzenie sianokosów. W celu ochrony przed
rozpowszechnianiem się choroby wyznaczane były cmentarze poza wsiami, były
one usytuowane między Luzinem a Robakowem i przed wsią Dąbrówka. Na
miejscach tych stawiane były krzyże. (Krzyż z byłego cmentarza w Dąbrówce
przeniesiono do Wdzydz). Drewniany krzyż przy drodze z Luzina do Robakowa
został przesunięty w czasie budowy ul. na pobocze.

Cmentarz ewangelicki przy ul. Młyńskiej w Luzinie, założony został ok.
1895 r. Ostatniego pochówku dokonano na nim w 1953 r. Miejsce to zostało
sprofanowane przez urządzenie tam „Miasteczka ruchu drogowego”. Po 1990 r.
przywrócono powagę miejscu, jakim jest cmentarz. Ustawiono tablicę
informującą, że był to cmentarz ewangelicki.
Cmentarz dworski rodziny Żelewskich w Barłominie, założony w XIX w.
Zlokalizowany został w pobliżu pałacu na pięknym wzgórzu zwanym Cierpisko
lub Cerpisko.
Człowiek Roku Gminy Luzino. Towarzystwa Przyjaciół Gminy Luzina i
redakcji „Gryfa Pomorskiego” ogłosiły plebiscyt na Człowieka Roku Gminy
Luzino. Wyniki plebiscytu były ogłaszane na Balu Biznesmena w Paraszynie:
Człowiekiem Roku Gminy Luzino zostali: Józef Lorczak (1995), Feliks Sikora
nauczyciel (1996), Genowefa Kasprzyk (1997), lekarz medycyny Piotr Pelcer
(1998), ks. kanonik Henryk Szydłowski (1999), ks. Krzysztof Mutka (2000), ks.
Andrzej Galiński (2001).
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Czoska Władysław (1928-1990), leśniczy. Ur.
4 grudnia w Kokoszkach koło Gdańska, syn Jana i
Wandy. Ukończył: Technikum Leśne w Mojej Woli
pow. Ostrów Wielkopolski oraz Zaoczne Studium
Ekonomiczne dla kadry kierowniczej ALP w
Bydgoszczy. Był bezpartyjnym. Z żoną wychował
jedną córkę.
Przebieg pracy zawodowej: Zarząd Gminy w
Gościcinie (1943 - marzec 1945) - uczeń biurowy;
Ogrodnictwo A. Bochentyn w Wejherowie (od
kwietnia 1945 do czerwca 1945) - robotnik;
Więzienie w Wejherowie (od lipca 1945 do
września 1945) - goniec. Gościcińska Fabryka
Mebli (8 stycznia 1946-31 marca 1955) na różnych
stanowiskach związanych z zagadnieniami ekonomicznymi. Epizod z tego okresu:
Przypadkowo znalazł się w samochodzie w dniu 9 września 1949 r., który wiózł
całą wypłatę w wysokości 7300000 zł (siedem milionów trzysta tysięcy zł) z
Narodowego Banku Polskiego w Wejherowie do Gościcińskiej Fabryki Mebli.
Samochód został zatrzymany przed szlabanem kolejowym w Bolszewie.
Wówczas trzej zamaskowani bandyci sterroryzowali kierowcę i konwojentów.
Kazali pojechać w kierunku wskazanym przez porywaczy. Znaleźli się w lesie w
miejscowości Zamostne, tam odebrano im pieniądze, uszkodzono samochód.
Władysław został areszt, i do dnia rozprawy 3 kwietnia 1950 r. (7 miesięcy)
osadzony w więzieniu śledczym w Wejherowie. Został na mocy wyroku Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku w Wydziale Karnym numer sprawy 1. K. 84/50 z dnia
j kwietnia 1950 r. uniewinniony i zwolniony z aresztu. Wyrok był prawomocny.
Po wyjściu na wolność pracował w Nadleśnictwie Państwowym Darżlubie (16
czerwca 1961-30 kwietnia 1962) - jako starszy księgowy, w Nadleśnictwie
Państwowym Góra Pomorska (1 maja 1962-30 lipca 1969), - już jako główny
księgowy, w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Gdańsku (1 sierpnia
1969-30 września 1973) - jako starszy rewident, Nadleśnictwo Strzebielino w
Luzinie (1 października 1973 - 31 maja 1984), odpowiednio na stanowiskach:
Leśnictwo Kochanowo - podleśniczy, Leśnictwo Barłomino - leśniczy (1
października 1975-31 lipca 1983) do przejścia na wcześniejszą emeryturę.
Pracował nadal na pół etatu w dziale gospodarczym (1 czerwca 1984-6 maja
1987). Dał się poznać jako doświadczony leśniczy znający tajniki swego zawodu,
swym doświadczeniem dzielił się z młodzieżą szkolną w czasie spotkań w lesie,
sadzenia lasu, pielęgnacji szkółek leśnych i na innych spotkaniach praktycznych.
Wyróżniał się w pracy społecznej - był członkiem Rady Parafialnej przy
parafiach w Górze Pomorskiej, Luzinie i Strzebielinie. Uczestniczył z innymi
członkami Rady Parafialnej ze Strzebielina przy załatwianiu działki budowlanej,
uzyskania zezwolenia, stawiania pierwszego Krzyża na placu przykościelnym i
budowy Kościoła parafialnego w Strzebielinie. Był aktywnym członkiem
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Naczelnej Organizacji Technicznej, społecznym inspektorem pracy w
Nadleśnictwie Strzebielino. Biegła znajomośćjęz. niemieckiego umożliwiła mu
w niesieniu pomocy wielu mieszkańcom w załatwianiu rent i zapomóg dla
Polaków służących w wojsku niemieckim.
Zmarł 1 marca w Strzebielinie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym
w Luzinie. W pogrzebie przy wietrznej pogodzie udział wzięli koledzy z
Nadleśnictw: Luzino, Choczewo, Lębork, Kartuzy i Okręgowej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Gdańsku oraz bardzo wielu mieszkańców Barłomina, Luzina,
Strzebielina i wsi przyległych, oddając Mu ostatnią cześć!

Dampc Jan (1914 - 1992), leśniczy. Ur. 23
kwietnia w Robakowie. Od 14 r. życia pracował
w lesie jako robotnik leśny i przodownik.
Zasadniczą służbę wojskową odbył w Batalionie
Morskim Wejherowo od 27 marca 1937 r. do 15
września 1938 r. Został zmobilizowany, brał
udział w wojnie obronnej, dostał się do niewoli
niemieckiej. Przebieg pracy zawodowej po
wojnie: Milicja Obywatelska (20 kwietnia 194530 września 1945), gajowy (od 1 października
1945), leśniczy w Barłominie (od 30 września
1956). Pracował na tym stanowisku do przejścia
na emeryturę 30 września 1975 r.
Zmarł w Kębłowie 10 lutego. Pochowany
został na cmentarzu w Kębłowie.
Jan Dampc z żoną i najstarszym synem Tomaszem w 1956 r.

Dampcówka, budynek leśniczówki położonej w lesie, do II wojny światowej,
należał do majątku w Barłominie. Mieszkał w nim leśniczy do 1994 r., wówczas
zniszczył
go
pożar.
Powierzchnia użytkowa
budynku wynosiła 109,20
m2 jego kubatura 535 m3.
Budynek został
odbudowany, zm odernizowany
i przystosowany do potrzeb
rekreacyjno - turystycznych,
dla upamiętnienia pamięci
długoletniego leśniczego
Jana Dampca nazwano go
„ Dampc ówką ”
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Dampz Anzelm (1908-1977), rolnik. Rodzina
Dampzów wywodziła się z Będargowa. Juliusz
Dampz po ślubie z Franciszką z d. Pokrywka
zamieszkał u żony w Milwinie. Tam przyszły na
świat ich dzieci: Aleksander, Jan - który zginął na
pierwszej wojnie światowej, Juliusz, Teresa,
Apolonia, Monika, Władysław i najmłodszy
Anzelm ur. 3 listopada. Matkę stracił w 1914 r.,
gdy miał sześć lat. Anzelm poślubił Magdalenę
Kankowską w 1935 r. Mieszkał w Milwinie do
1949 r.
Anzelm brał udział w wojnie obronnej w 1939
r. Dostał się do niewoli niemieckiej 18 września
1939 r., gdzie przebywał w obozie jenieckim do
17 marca 1940 r. Powrócił do domu w Milwinie, gdzie został areszt, i
przewieziony do więzienia w Wejherowie. 17 listopada 1944 r. przekazany został
do obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Przetrwał obozowe warunki i doczekał
się ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. „Marszem śmierci” doszedł do Przodkowa.
Tam doszło do zamieszania, gdy większość wygłodniałych więźniów „rzuciła
się” po chleb. Wykorzystali to Anzelm i Stefan Bąk, którzy podjęli błyskawiczną
decyzję o ucieczce. Ucieczka udała się. Szli przezjezioro Otylżyńskie znajdujące
się między Pomieczynem a Łebnem. Lód na jeziorze nie był zbyt gruby, jednak
wytrzymał wychudzonych zbiegów. Na wszelki wypadek postanowili, że Stefan
pójdzie pierwszy, gdyż był kawalerem, gdyby lód się załamał, to Anzelm miał
się cofnąć. Głodni, zmęczeni i pełni lęku uciekali z modlitwą na ustach. Anzelm
cały czas powtarzał; „Jezu ufam Tobie”. Nogi
odmawiały im posłuszeństwa, pomagali sobie
nawzajem i dotarli do rodziny Lidzbarskich.
Okazało się, że do tego miejsca dotarło więcej
uciekinierów. Zostali przyjęci przez
gospodarzy. Ukrywali się tam ok. tygodnia.
Dochodzili do sił. Po czym ruszyli w dalszą
drogę do domu Wciąż ukrywali się przed
Niemcami, świadomie omijali zabudowania.
Niedaleko Częstkowa Anzelm wpadł w
zasypaną śniegiem studnię. To był dla
zmęczonego uciekiniera moment szczególny.
Właśnie wtedy obiecał Bogu, że jeśli wróci
szczęśliwie do domu, wykona siedem
przydrożnych krzyży. Wołanie o pomoc
usłyszał kolega niedoli Stefan, któiy pomógł
Anzelmowi wyjść z studni. Powędrowali
dalej, rozstali się w Szipereji w marcu 1945 r.
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Od tamtej pory, aż do końca wojny, nie utrzymywali kontaktu. Anzelm ukrywał
się u swego szwagra Nadolskiego, gdzie odzyskiwał siły. Ukiywał się w bunkrze,
do którego córka Waleska przynosiła jedzenie, aż do końca wojny.
Anzelm Dampz kupił w 1949 r. w Sychowie gospodarstwo rolne o powierzchni
15 ha. Od tego momentu życie zaczęło się od nowa. Trzeba było wybudować
dom i zabudowania gospodarcze. Szczęśliwe przeżycie wojny, dana Bogu
obietnica wyciosania krzyży została zrealizowana przez Anzelma. Wykonał
krzyże dla: Augustyny Sikory z Częstkowa (1947), Brunona Sikory z Częstkowa
(1977), Emilii i Józefa Szewczyków z Dąbrówki Młyn (1957), Jakuba
Marcińskiego z Łebna (1957), Małgorzaty i Bolesława Szymerowskich z
Dąbrówki (1957), Gertrudy Lesner z Gościcina (1965). Anzelm postawił na swej
rodzinnej ziemi w Sychowie krzyż w 1957 r., jako jedyny we wsi. Przetrwał do
2 lipca 2001 r. Nowy dębowy krzyż został uroczyście poświęcony 10 sierpnia
2001 r., w dzień patrona parafii - św. Wawrzyńca. Fundatorami byli Waleska
Nastała córka Anzelma z Gościcina, jej rodzeństwo oraz ich dzieci. Poświęcenie
krzyża połączono ze zjazdem rodzinnym rodu Dampzów.
Zob. Nastała W, Gniazdo rodzinne Anzelma Dampza. Wspóminczi Waleski
jak to przóde doma biwało, Gościcino 2002, maszynopis.

Dampz Feliks (1908-1995), działacz społeczny,
pierwszy bibliotekarz w Luzinie, urzędnik państwowy.
Ur. 7 stycznia w Luzinie, w rodzinie robotniczej, syn
Józefa i Matyldy z d. Myszka. Ukończył czteroklasową
Publiczną Szkołę Powszechną w Luzinie w 1921 r., zdał
egzamin wstępny do Seminarium Nauczycielskiego w
Wejherowie. Do wybuchu drugiej wojny światowej
podejmował różne dorywcze prace, by pomóc rodzinie.
Aktywnie działał w organizacjach młodzieżowych:
Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej oraz
w związku młodzieżowym „Strzelcy”. Występował w
chórze „Lutnia”, był także aktorem w teatrze ludowym.
Towarzystwo Czytelni Ludowych w Wejherowie zorganizowało w 1936 r., kurs
przygotowujący do prowadzenia wiejskich bibliotek. Feliks, wraz z Władysławem
Rybakowskim i AnnąSzymelfening z Luzina, wykorzystali okazję i w tym samym
roku stworzyli bibliotekę, której pierwszym bibliotekarzem został Feliks Dampz.
Gerard Labuda w książce Dzieje wsi Luzino pisał „Wspomnieć tu koniecznie
muszę przy tej okazji mojego szczególnego cenionego „nauczyciela pokątnego”,
Feliksa Dampca (tak się wówczas pisał), który z powodów ekonomicznych musiał
przerwać naukę w Seminarium Nauczycielskim, ale wyżywał się w gromadzeniu
różnego rodzaju literatury, miał cały zbiór wycinków powieściowych z gazet.
Wszystkiego tego szczodrze i bezinteresownie mi użyczał, gdy w swoich
wędrówkach do szkoły, a potem jeszcze do gimnazjum, ocierałem się codziennie
o jego dom. Tę przyjaźń bratnich dusz, zawartą w tamtych latach, zachowaliśmy
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i pielęgnowaliśmy do ostatnich dni Jego życia”. Okupacja hitlerowska nie
załamała Dampza. Jako Kaszub i Polak odmówił podpisania listy zmuszającej
Go do zmiany przynależności narodowej na niemiecką. Pierwszym Jego zadaniem
wykonanym z narażeniem własnego życia było ocalenie bibliotecznego
księgozbioru. W czasie okupacji był przymusowo zatrudniony na terenie gminy
przy pracach porządkowych, od 1941 r. skierowano Go do introligatorni w
Gdańsku, a od 1944 r. gdy już zbliżał się front, przerzucony został do Miastka n.
Drewną, gdzie zmuszony był do kopania rowów przeciwczołgowych. Nawet w
tak ciężkich i niebezpiecznych czasach starał się pomóc tym, którzy walczyli o
wolność swojej Ojczyzny. Do końca okupacji produkował kartki żywnościowe
dla TOW „GP”.
W styczniu 1945 r. wrócił do Luzina. Od wyzwolenia, aż do emerytury pracował
w Urzędzie Gminnym, był kierownikiem USC. Przez krótki czas był operatorem
kina w Luzinie. Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał Srebrny Krzyż
Zasługi, Medal XXX - lecia Polski Ludowej oraz odznaki Zasłużony Ziemi
Wejherowskiej i Zasłużony Pracownik Rady Narodowej.
Był żonaty z Agnieszką. Z ich związku na świat przyszło troje dzieci, dwie
córki i syna Kazimierza, na którego przelał swoje społecznikowskie pasje. W1.
sześćdziesiątych Feliks Dampz nawiązał współpracę z Muzeum Archeologicznym
w Gdańsku, która zaowocowała całą serią niezwykle ciekawych odkryć,
zgłaszanych przez miejscowych rolników. Feliks Dampz człowiek cichy, skromny,
choć wielce zasłużony dla swej rodzinnej ziemi, zmarł 25 lutego. Pogrzeb odbył
się w deszczową, wietrzną środę popielcową 1 marca. Pożegnała Go rodzina,
pracownicy Urzędu Gminy, bibliotekarze, Jego dawni przyjaciele z ziemi
luzińskiej. Mogiła znajduje się pod płaczącą wierzbą na cmentarzu parafialnym
w Luzinie.
Zob.: Pierwszy Bibliotekarz w Luzinie, w: Folder, Muzeum Archeologiczne w
Gdańsku, Gdańsk 1995.

Dampz Kazimierz (1949-1984), opiekun zabytków, archeolog. Ur. 30
sierpnia w Luzinie, syn Feliksa i Agnieszki. Ukończył SP (1963) w Luzinie,
Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Gdyni. Po
zakończonej edukacji podjął pracę w Stoczni im.
Komuny Paryskiej w Gdyni. Od najmłodszych 1.
interesował się historią i archeologią. Uzupełniał też
wykształcenie i zdał maturę. Odkrył nowe stanowiska
archeologiczne oraz odnalazł (w 1967) nieznane dotąd
grodzisko wzniesione na „Kupzowej Górze”. Kazimierz
tak zafascynował się wykopaliskami, że zrezygnował z
pracy w Stoczni Gdyńskiej i związał się z Muzeum
Archeologicznym w Gdańsku. Został jego
pracownikiem, a następnie kierownikiem pracowni
renowacji ceramiki aż do śmierci. Był społecznym
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opiekunem zabytków, odkrywcą wielu stanowisk archeologicznych w Luzinie.
Za ofiarną pracę został odznaczony złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.
W 1973 r. zawarł związek małżeński i zamieszkał w Starogardzie Gdańskim.
Zmarł nagle 21 lutego.
Zob.: Wiącek B., Kochanowski M., Najstarsze osadnictwo na terenie Luzina
w: Labuda G., Dzieje wsi Luzino, Luzino 1995, s.28 - 29.

Dannemann Henryk, w 1. międzywojennych mieszkaniec Torunia i Sopotu,
a od 1934 r. Rumi. Uczeń Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Wolnym
Mieście Gdańsku i harcmistrz w Gdańskiej Chorągwi Harcerzy; członek
konspiracyjnego harcerstwa Szarych Szeregów Armii Krajowej (1940-1942).
Absolwent Politechniki Gdańskiej.
Więzień polityczny KL Stutthof nr 17561 (30 września 1942-12 marca 1945).
Przeszedł trasę „Marszu śmierci” z grupą więźniów z bloku 15, których włączono
do szóstej kolumny. Po kilku dniach śmiertelnego marszu znaleźli się na przyjaznej
Ziemi Kaszubskiej, na której to szczególnie złotymi zgłoskami wyróżniło się
Luzino. Ta miejscowość okazała się zbawczą dla wynędzniałych, głodnych,
zmarzniętych i słaniających się więźniów. Przebyta droga usłana była licznymi
trupami więźniów zastrzelonych przez esesmanów. Byli to ci, którzy nie
wytrzymali trudności marszu w mrozie i głębokim śniegu. W samo święto Matki
Boskiej Gromnicznej 2 lutego 1945 r. więźniowie doszli do Luzina. Wszystkich
wpędzono do kościoła katolickiego. Henryk nocował na chórze. Nagle w
wieczornej ciszy kościelnej popłynęła piękna melodia „Ave Maria”, wykonana
przez więźnia na skrzypcach, które zabrał w ostatnią podróż. Melodia rozczuliła
wszystkich do łez. Myślami Henryk przeniósł się do swej matki, która mieszkała
w Gdyni i w tym dniu miała imieniny. Nagle krzyk prześladowców „raus, raus”
zbudził go i znalazł się na placu przed kościołem, gdzie zadziwił więźniów tłum
kobiet i dzieci, które przyszły zjedzeniem, aby nakarmić zgłodniałych. Mimo
sprzeciwu esesmanów bohaterska ludność dzięki swej upartości przekazała
żywność więźniom, którzy pokrzepiwszy się pomaszerowali do Rybna. Tam
wpędzono ich do baraków. Przydziałowego chleba nie wydawano. Śniadanie
składało się z 1/2 litra gorzkiej kawy. Obiad stanowiła woda z kawałkami zmarzłej
brukwi. Znów mieszkańcy Luzina pokazali swoją bohaterską ofiarność. Z Luzina
dowożono żywność furmankami do Rybna. Zebrana od mieszkańców Luzina
żywność, była przygotowana w udostępnionym pomieszczeniu Stefanii Maszke,
a następnie została przywieziona do oddalonego o 15 km Rybna, gdzie przebywali
więźniowie. W organizowaniu ofiarnej pomocy dla wycieńczonych więźniów
wyróżniała się między innymi Małgorzata Klein (Radke), która bezinteresownie
zapewniała transport żywności. Rodzina Marszał kilkakrotnie użyczała furmanki
na transport, a Fikus, Bizewski Antoni Necel, dostarczali żywności. Wiele innych
mieszkańców włączyło się do ofiarnej pomocy.
Henryk Danneman spał w Rybnie w baraku na jednej pryczy razem z kolegą
Franciszkiem Lipińskim, więźniem nr 17638. W czasie rozmowy z esesmanem
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Czeslaw Szostak
(z lewej)
i Henryk Dannemann
przed kapliczką
Królowo Pokoju
w dniu poświęcenia w
1955 r

czeskiego pochodzenia
Franciszek Lipiński
zorientował się, że ten
może mu ułatwić
ucieczkę w czasie zmiany warty o godzinie dwudziestej. Franciszek Lipiński
odpowiedział, że przyjdzie z kolegą. Dał Henrykowi Dannemannowi niespełna
dwie godziny czasu do podjęcia decyzji. W ten sposób obaj skorzystali z okazji
i w trzecim dniu pobytu w Rybnie uciekli. Idąc skrajem lasu i omijając posterunki
żandarmerii niemieckiej, dotarli do Luzina, gdzie próbowali ukryć się u rodziny
Willów mieszkających w pobliżu kościoła. Z powodu częstych kontroli nie mogli
jednak tam pozostać. Powiadomiony o zbiegach, przyszedł po nich Antoni
Rybakowski, członek „GP”, mieszkający na uboczu wsi. Ojciec Franciszek
Rybakowski, pomimo dużego iyzyka, wyraził zgodę na ukrycie zbiegów. Antoni
Rybakowski z narażeniem własnego życia i pozostałych członków rodziny
opiekował się nimi 5 tygodni, mimo, że po wiosce kręcili się Niemcy poszukujący
zbiegów i dezerterów. Melania Rybakowska przejęła na siebie ciężar wyżywienia
i utrzymania uciekinierów, którzy ukiywali się w stodole nad kurnikiem. Zadbano
też, aby było im ciepło. Spali pod pierzynami i mogli dogrzewać się piecykiem
elektrycznym. Po kilku dniach pobytu w tej kryjówce Franek Lipiński ciężko
zachorował i musiał być przeniesiony do mieszkania. Zaistniał nieprzewidziany
problem jego leczenia, co w zaistniałych warunkach nie było łatwe. Antoni
Rybakowski przezwyciężył i te trudności. Pobrany mocz dostarczył do dr
Majerowskiego w Rumi. Lekarz stwierdził tyfus plamisty, na któiy leczono Franka
jeszcze długo po wyzwoleniu. Sytuacja była niebezpieczna, gdyż do mieszkania
Rybakowskich i do wspólnej kuchni dokwaterowano niemieckich uciekinierów
z Prus Wschodnich, którzy obserwowali zachowanie się rodziny Rybakowskich.
Gdy wreszcie nadszedł długo wyczekiwany dzień wolności, dwaj więźniowie ze
zdziwieniem odkryli, że rodzina Rybakowskich ukrywała jeszcze dwóch innych
zbiegów. Byli to dwaj więźniowie polityczni KL Stutthof Czesław Szostak,
mieszkaniec Łomży i Józef Cegielski, syn właściciela fabryki w Poznaniu.

Dąbrowski Walenty (1847-1931), ks., wieloletni prob, i dziekan w
Wejherowie. Ur. 14 lutego w Dąbrówce Młyn (pogranicze Gowina) w majątku
rodzinnym, jako syn Józefa i Katarzyny z d. Pręgów. Święcenia kapłańskie przyjął
w Pelplinie 12 lipca 1874 r. Kanoniczne probostwo wejherowskiej Fary objął 2
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sierpnia 1887 r. Był zarazem lokalnym inspektorem szkół ludowych i
nauczycielem religii w gimnazjum wejherowskim (1887 - 89). Gorliwą pracą,
działalnością charytatywną, gościnnością, darem opowiadania i dobrocią
swoistym humorem zjednał sobie popularność na Kaszubach; nazywany był
„Królem Kaszubów”. Znane były jego kaszubskie kazania, na które jako jedyny
kapłan diecezji miał zezwolenie Generalnego Wikariatu w Pelplinie. Od 1901 r.
do końca życia był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Należał do
stowarzyszenia „Straż” (1905). Był dziekanem puckim (1890-1923), od 1904 r.
delegatem biskupim na obwód gdański, a po oddzieleniu diecezji gdańskiej na
wejherowski, honorowym kanonikiem chełmińskim od 6 lipca 1915 r. Ochrzczony
w luzińskim kościele, na pamiątkę swej więzi z parafią ufundował w 1912 r.
zegar na wieży kościelnej. Otrzymał Order Polonia Restituta, honorowe
obywatelstwo miasta Wejherowa, Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (1927) i
szambelanię papieską. Jako emeryt od 1 października 1924 r. pozostał w
Wejherowie i zamieszkał u sióstr zakonnych. Tam też w wieku 84 1. zmarł 15
lutego, uważany za nestora duchowieństwa diecezji chełmińskiej. Pochowany
został na cmentarzu w Wejherowie.

Dąbrówka, wieś sołecka, przynależna do gminy i poczty Luzino oraz parafii
św. Wawrzyńca do 2004 r. od lipca 2004 r. należy do parafii Sychowo. Pierwszą
wzmiankę o Dąbrówce źródła odnotowały w 1358 r. następne: Damerkow (1387),
Dąmbrowka (1534), Dambrawka (1570), Dąbrówka (1599), Dąbrówka (1648),
Damerkau (1796), Dąbróvka 1866.
W XVI w. wśród właścicieli wymieniani byli Dąbrowscy. W 1605 r.
wymieniony był Mateusz Dąbrowski, potem Lucia Domista Dąbrowska wydana
za Szymona Ertmana. W 1766 r. wieś należała do Jakuba Dąbrowskiego. W
1772 r. właścicielem majątku była rodzina Wyszeckich. Od 1875 r. była wsią
ziemiańską. Obszar ziemi uprawnej wynosił 103 włók. Liczyła 210 mieszkańców,
w tym 185 katolików i 25 ewangelików, którzy zamieszkiwali w 25 domach. W
1900 r. jako właściciel dóbr wymieniany był von Tempski. Liczba domów wzrosła
do 27. Liczyła wówczas 306 mieszkańców (46 rodzin). W ciągu 25 1. liczba
mieszkańców wzrosła o 96 osób, natomiast domów mieszkalnych przybyło 2.
Na jeden dom w 1875 r. przypadało średnio 8 mieszkańców, a w 1900 r.
odpowiednio 11 osób. Majątek rozparcelowano po II wojnie światowej. Część
gruntów wsi została przekazana w 1963 r. wojsku. W ostatnim dwudziestoleciu
XX w. z tej wsi trzy obiekty przeniesiono do skansenu wdzyckiego:
dziewiętnastoletni dwór o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym
(własność Paszki), chatę wiejską z klepiskiem glinianym Szczepana Labudy oraz
krzyż drewniany upamiętniający pochówek zmarłych na cholerę. Założono we
wsi wodociąg (długości 5,2 km, przyłączy 3,7 km), dla 83 gospodarstw. We wsi
działa 9 podmiotów prywatnej działalności (2 produkcyjne, 5 usługowych, jeden
handlowy i transportowy). W 2000 r. Anna i Dariusz Badaszko założyli stadninę
koni - Ośrodek Jeździecki. Prowadzą działalność hodowlaną (koni szlachetnej
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półkrwi), jeździecką i agroturystyczną. Organizują zawody jeździeckie, skoki
przez przeszkody, biegi myśliwskie.
Sołtysami wsi byli: Klemens Paszki (1945), Leon Klein, Alojzy Brzeski,
Augustyn Hewelt, Jan Pobłocki, Szczepan Labuda (od 24 października 1984),
Bronisław Nadolski (od 17 stycznia 1995 r. i nadal).

Dekowski Feliks Jan Franciszek (1827-1876), adwokat, poseł sejmu
pruskiego, właściciel ziemski. Ur. 30 stycznia w Grabowie. Po szkoleniu w
pobliskiej wiosce (albo w domu przez nauczyciela domowego, jak było
zwyczajem u zamożnych), rodzice umieścili go w gimnazjum w Chełmnie, tam
należał do tajnej organizacji Filomatów, gdzie uczniowie starali się tajnie uczyć
historii i literatury polskiej. W 1846 r. został areszt, wraz z innymi uczniami.
Paweł Chmielnicki w książce: „Gimnazjum chełmińskie w okresie zaboru 1837
- 1920” pisał na stronie 56: „Pismem z dnia 5 stycznia 1846 r. Magistrat doniósł
o areszt, i przekazaniu sądowi kryminalnemu ucznia Feliksa Dekowskiego,
stojącego przed zarzutem niedozwolonych powiązań [...] według informacji
przesłanej do Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego uczeń Feliks Dekowski
został zwolniony po przesłuchaniu”. Następnie studiował prawo w Berlinie. Po
ukończeniu studiów był asesorem przy sądzie grodzkim w Wejherowie, parę
miesięcy później został tam sędzią. W wieku 34 1. wybrany na posła do sejmu
pruskiego z okręgu Człuchowo - Chojnice. W tym czasie, Feliks Dekowski poznał
ziemiaństwo kaszubskie i przypuszczalnie przez nich bardzo młodą Anastazję
Warszewską (z przydomkiem kaszubskim Drago-Warszewska), córkę właścicieli
majątku Robakowo. Feliks poślubił 21 kwietnia 1863 r. Anastazję. Ślub odbył
się w kościele parafialnym w Luzinie. (Anastazja miała 16,5 1. a Feliks 36 1.).
Feliks Dekowski w 1847 r. posiadał kancelarię adwokacką w Gdańsku.
Głównym miejscem zamieszkania był Gdańsk, rodzina częściowo, szczególnie
latem mieszkała w Robakowie. Feliks zmarł 8 sierpnia. Został pochowany na
cmentarzu w Gdańsku.
Dekowska Anastazja właścicielka wsi Robakowo. Ur. 9 października 1846
r. we dworku w Robakowie. Córka Feliksa Warszewskiego i Ernesty z d. Paszkę,
była właścicielem Robakowa. Z małżeństwa z Feliksem urodziły się dzieci:
Mieczysław, Kazimierz, Feliks, Wanda i Stanisław.
Zob.: Dekowski Feliks Jerzy, Historia rodziny Dekowskich. I niektórych
spokrewnionych od 1745, St. Paul -en- Foret (Var) Provence, Wrzesień 1995.
Maszynopis. Muzeum w Wejherowie, sygnatura R - 609, 1997 - d (C 2)273.
Dobek Piotr, ks. Ur. 18 lutego 1967 r. w Kartuzach, jako drugi z trzech
synów Jerzego i Marii z d. Pacholczyk. W rodzinie inteligenckiej, ojciec inżynier
mechanik, a matka nauczycielka. Swoją edukację rozpoczął w luzuńskim
przedszkolu, a następnie, od 1974 r. w miejscowej SP. Po jej ukończeniu skierował
swe kroki do LO w Wejherowie. W 1986 r. po zdaniu matury, został przyjęty do
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Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Tam napisał pracę magisterską na seminarium
biblijnym u ks. bpa prof. Jana Szlagi i obronił ją
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Święcenia kapłańskie przyjął dnia 6 czerwca
1992 r. w katedrze pelplińskiej. Od 15 lipca 1992
r. do 22 czerwca 2002 r. pracował jako wikariusz
w parafii Chrystusa Króla w Gdańsku, gdzie
prowadził wspólnotę młodzieżową, krąg
Kościoła Domowego, wydawał parafialną
gazetkę oraz katechizował w Zespole Szkól
Budowlano - Architektonicznych. Od 22 czerwca
2002 r. podjął obowiązki wikariusza w parafii
św. Michała Archanioła w Gdyni - Oksywiu.

Doering Józef (1871-1937), rolnik i kowal. Ur. 19 stycznia. Kupili od Pawła
Hebla przed I wojną światową gospodarstwo rolne w Luzinie. Na skraju wsi
przy szosie Z Luzina do Barłomina pobudował kuźnię, w której uprawiał
rzemiosło kowalskie do śmierci. Zmarł 10 lipca. Pochowany na cmentarzu
parafialnym w Luzinie. Z żoną Otylią (1869-1940) wychowali dzieci: Gertrudę
(1899-1973), Leona, Bernarda, Małgorzatę (1904-1956), Antoniego (1905-1954),
z zawodu stolarza, Anielę (1908-1992), Aleksandra (1911-1940).
Doering Bernard (1903-1990), kowal, syn Józefa. Ur. 19 sierpnia, przejął
po ojcu gospodarstwo i kuźnię, które przekazał synowi Józefowi. Dom Doeringów
w 1945 r. został zajęty przez sztab sowiecki. W 1950 r. UB, dokonało rewizji w
domu, podejrzewając Bernarda o ukrywanie w gospodarstwie wrogów Ojczyzny.
Został areszt, na 7 dni i przewieziony do UB w Lęborku, gdzie w czasie
przesłuchań był bity. Pracował w kuźni do 1980 r. Kuźnia została wyburzona w
1999 r.
Doering Leon (1901-1966), syn Józefa, nauczyciel, urzędnik sądowy. Ur.
13 lutego w Rombarku w pow. kwidzyńskim, Ukończył kurs dla pomocniczych
sił nauczycielskich przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim w
Wejherowie. Był nauczycielem w luzińskiej szkole w 1924 r. Przeszedł do pracy
w Sądzie Grodzkim w Wejherowie w 1926 r., gdzie był sekretarzem sądowym.
Po wojnie, w 1945 r. wrócił do pracy w sądzie i objął Referat do spraw
Rehabilitacji Obywateli, którzy za okupacji podpisali volkslistę. Następnie
kierował Działem Ksiąg Wieczystych. Zmarł w styczniu. Pochowany został na
Cmentarzu Śmiechowskim.
Doering Aleksander (1911-1940), ks., syn Józefa. Ur. 16 stycznia w Luzinie.
Ukończył szkołę powszechną w Luzinie, Gimnazjum im. Króla Jana III
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Sobieskiego w Wejherowie, zdał maturę w 1931 r.
Świecenia kapłańskie przyjął 14 marca 1937 r. w
Pelplinie. Na rewersie obrazka piymicyjnego napisał:
„Cóżem ja jest, Panie, żeś mnie tak bardzo wyróżnił
wśród braci mojej? PAMIĄTKA PIERWSZEJ
OFIARY MSZY ŚW. którą Bogu złożył Ks.
ALEKSANDER DOERING dnia 16 marca 1937 r.
w kościele parafialnym w Luzinie. „Otóż idę, aby
pełnić o Boże wolę Twoją”. (Hebr. 9 - 10).
Był wikariuszem w Pieniążkowie, Miłosnej,
Grzywnej i Lęgu. Rodzinę w Luzinie odwiedził
ostatni raz w lutym 1939 r. Wówczas ochrzcił w dzień
powszedni bratanicę Bernardetę. Areszt, przez
gestapo pod koniec października 1939 r. Był więziony w Chojnicach, Stutthofie,
Oranienburgu i Sachsenhausen, gdzie zmarł 3 kwietnia.

Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Profesorowie i absolwenci
w 1931 r.: Brunon Bank, Wojciech Bieńkowski, Jan Bieńkowski, Jan Bichowski, Stanisław
Budzillo, Alfons Bychowski, Wincenty Daniłowicz, Aleksander Doering (w trzecim rządzie,
drugi od prawej), Felicjan Friedrich, Konrad Friedrich, Kazimierz Flildebrandt,
Kazimierz Karłowicz, Alfred Kreft. Hanka Ewert - Krzemieniewska, Walerian Merchel,
Konrad Ogonowski, Alfons Prena. Waldemar Richert, Leon Rompca, Hubert Strobel,
Henryk Talar, Brunon Vetter, Brunon Westphal, Józef Wilma i Hipolit Wróblewski
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Dorszyński Jan (1875-1931), ks., inspektor szkolny. Ur. 25 czerwca w
Zarzeczu pow. Chojnice, w licznej rodzinie listonosza Kazimierza i Marianny z
d. Scheffler. Po studiach teologicznych w Seminarium Pelplińskim otrzymał
święcenia kapłańskie 17 marca 1901 r. Był wikariuszem w Luzinie (1902). Od
1912 r. z powodu choroby zwolniony został z pracy duszpasterskiej i zamieszkał
we własnej willi w Gdyni („Stella Maris”). Uczył tu dzieci jęz. polskiego. Pod
koniec I wojny światowej wzmógł się rozwój polskiego ruchu narodowego na
Wybrzeżu. Na jego czele stał m.in. Jan Dorszyński. Po uzyskaniu niepodległości
10 lutego 1920 r. rozpoczęła działalność Powiatowa Rada Ludowa w Wejherowie,
która dla przejęcia i zorganizowania szkolnictwa powołała Powiatową Komisję
Oświatową. Przewodnictwo Komisji powierzono ks. Janowi Dorszyńskiemu z
Gdyni, został pierwszym inspektorem szkolnym w pow. wejherowskim, od 10
lutego 1920 r. do 30 czerwca 1920 r. Ks. Dorszyński w celu lepszego zarządzania
oświatą podzielił pow. na dwa obwody szkolne. Osobiście poza ogólnym
nadzorem opiekował się zachodnią częścią pow., tak zwanym obwodem II, a
miasto Wejherowo wraz z resztą pow. jako obwód I powierzył inspektorowi
Juliuszowi Przewoskiemu. Został prob, w Lipuszu 14 marca 1921 r., tam zmarł
15 lipca.
Dożynki. Obchody święta plonów w Luzinie mają długą tradycję. Powiązane
z licznymi zwyczajami i obrzędami ludowymi mającymi zapewnić urodzaj na
rok następny. Po pracach polowych rolnicy modlą się za dobre zbiory na
dożynkach. Luzinianie z zespołem Kaszubi reprezentowali region nadmorski na
krajowych dożynkach w Spalę (1933). W dożynkach brali udział m.in.: Paweł
Miotk-był starostą dożynek, burmistrz Wejherowa Teodor Bolduan, Jadwiga
Kotłowska, Suchecki, Paweł Szefka, E. Więcek muzyk, i inni, a w 1939 r. wystąpili
w Gdyni-Cisowej na VI Dożynkach Kaszubskich.
W III Rzeczpospolitej utrzymana została tradycja, uroczystości dożynkowe
rozpoczynają się Mszą św. dziękczynną. W uroczystości uczestniczą rolnicy z
wszystkich sołectw. Zmieniająsię jedynie starości dożynek. Uroczystą dożynkową
Mszę św. 31 sierpnia 1997 r., celebrował ks. prob. Henryk Szydłowski. Starostami
dożynek było małżeństwo Kepków z Milwińskiej Huty. Dziękczynną Mszę św.
przy polowym ołtarzu w 1998 r., sprawowali ks. Krzysztof Mutka przewodniczył
koncelebrze, ks. prob. Dionizy Borysiewicz z Kębłowa i ks. Andrzej Galiński.
Starostami dożynek byli Edmund Gruba z żoną mieszkańcy Dąbrówki.
Powiatowo - Gminne Dożynki, których gospodarzem była Gmina Luzino,
odbyły się po raz pierwszy 29 sierpnia 1999 r. Uroczystość rozpoczęła się
tradycyjnie Mszą św. dziękczynną, którą odprawił ks. dziekan Henryk Szydłowski.
Uświetniły ją występy luzińskiego chóru „Lutnia” oraz orkiestra wojskowa. W
uroczystości udział wzięli: poseł Jerzy Budnik, przedstawiciele władz
samorządowych pow. wejherowskiego i puckiego, starosta Grzegorz Szalewski,
prezydenci i burmistrzowie miast, przedstawiciele ościennych gmin oraz Sejmiku
Pomorskiego.
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Uczestnicy Mszy św.
Powiatowo - Gminnych
Dożynek (1999). Od prawej
siedzą: przewodniczący Rady
Gminnej Teofil Sirocki,
zastępca wójta Andrzej
Stenka, starosta wejherowski
Grzegorz Szalewski, członek
Zarządu Sejmiku
Województwa Pomorskiego
Kazimierz Klawiter, poseł
Jerzy Budnik, wójt Gminy
Jarosław Wejer z żoną Ireną

Starostami święta plonów byli Janusz i Maria Pikronowie. Wystąpienie starosty
dożynek Janusza Pikrona: „ Powolany przez Duszpasterską Wspólnotę Rolników
na starostę tegorocznych dożynek składamy Wam wszystkim najgłębsze
uszanowanie. Na tej uroczystości kończącego się żniwowania klękamy przed
Panem i Bogiem naszym, korzymy się przed Maryją Panią i Matką naszą Witamy
Przewielebnego ks. Prob., witamy braci Robotników oraz Was, bracia Rolnicy
Spójrzcie Bracia na ten Chleb! On jest owocem ziemi, którą nazywamy matką
bo go rodzi i karmi nim dzieci Narodu. Ale chleb ten jest również z woli Bożej
owocem naszych chłopskich rąk. To one, uprawiając ziemię, czynią ją matką
płodną i karmiącą. Zanurzamy w ziemi swe ręce, pochylając się nad nią z
miłością użyźniamy własnym potem, aby stała się Matką Karmiącą Naród- oto
nasze chłopskie powołanie wyznaczone przez Boga. Dziękując dziś Bogu za
tegoroczne plony, jednoczymy się, Bracia i Siostry w solidarnej modlitwie Ten
chleb składamy na ręce ks. Prób. iprosimy by złozył go dziś Bogu w dziękczynnej
operz. e. My zaś zawierzamy opiece Matki Najświętszej naszą rolniczą przyszłość
i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chleba nie zabrakło na stole i
ołtarzach . Po uroczystościach w kościele uczestnicy w barwnym dożynkowym
korowodzie udali się ul. Luzina na boisko sportowe przy ul. J. Wilczka.
Wojewódzko-diecezjalne,
pow.-gminne
dożynki
rozpoczęły się w niedzielę 25
sierpnia 2002 r. tradycyjnie
Mszą św. w kościele św.
Wawrzyńca, sprawowaną
przez ks. bp Zygmunta
Pawłowicza. W homilii ks.
Ks prob Henryk Szydłowski
święci wieńce
dożynkowych w 2000 r
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bp Zygmunt Pawłowicz powiedział m.in.: „Problemy podziału dóbr, głodu i
niesprawiedliwości społecznej nękają wszystkie kraje. Dlatego już dziś musimy
podjąć wezwanie Jana Pawła II do rozbudzenia, pogłębienia i umocnienia
wyobraża Miłosierdzia Bożego oraz do uczulenia sumień władz państwowych
na potrzeby rolników... W wieńcach dożynkowych mieści się cały wasz trud siewu,
owocowania i plonów, a przede wszystkim bogactwo człowieka rolnika. Nie
traćcie nadziei, nie lękajcie się, a wspólnymi siłami pokonacie wszelkie problemy
z pomocą miłosiernego Chrystusa i Jego Matki. ” W darach ołtarza
przedstawiciele sołectw ofiarowali swój rolniczy plon: Luzino-warzywa,
Barłomino-ryby i wędliny z własnej przetwórni, Milwino-miód pszczeli,
Robakowo - owoce i kwiaty, a Sychowo - kłosy zbóż i zioła.
Po uroczystości kościelnej korowód dożynkowy przejechał ul. Luzina na boisko
sportowe, gdzie rozpoczęła się część artystyczna. Mieszkańcom i gościom
zgotowano wiele atrakcji. Na scenie wystąpiły Luzińskie Dzwoneczki,
Koleczkowianie, kabaret sióstr Labudda, zespół wokalno - instrumentalny
„Przyjaciele” z Luzina oraz kaszubska grupa rockowa Checz. Gwiazdą
tegorocznych dożynek była Danuta Błażejczyk. Po koncercie rozpoczęła się
biesiada z zespołem Sweet z Wejherowa. Ciekawe widowisko plenerowe pt.
„Taniec Ognia” wykonali aktorzy Teatru Żywego z Bielawy. Tradycyjnie podczas
dożynek odbyły się również turnieje sołectw, wystawy sprzętu rolniczego, a także
konkursy i loterie. Atrakcją był lot balonem i zabawa w wesołym miasteczku.
Przeprowadzono konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Patronat nad
dożynkami objęli marszałek województwa pomorskiego Jan Zarębski i abp
Tadeusz Gocłowski. Dożynki Gminne
tradycyjnie rozpoczęły się Mszą św.
dziękczynną za plony 31 sierpnia 2003 r. W
uroczystej procesji za krzyżem i feretronami
udali się przedstawiciele sołectw z wieńcami
dożynkowymi, sołtysi, władze samorządowe
gminy i powiatu, zaproszeni goście, ks. prałat
Henryk Szydłowski i ks. Marek Gładki oraz
wierni. Starostami dożynek byli Gabriela i
Jerzy Bargańscy, właściciele gospodarstwa
pszczelarskiego w Barłominie.
Uroczystą Mszą św., korowodem
kilkunastu bryczek, prezentacją wieńców
dożynkowych i zabawą do późnego wieczora
- to obchody gminnego święta plonów 29
sierpnia 2004 r. Starostami dożynek byli
Wieniec - replikę kościoła iw. Wawrzyńca,
nieśli przedstawiciele sołectwa Robakowo w
procesji do kościoła w 2003 r.
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Małgorzata i Jan Szymerowscy z Robakowa.
Zob. Kotłowski J. K, Dożynki Kaszubskie z ilustracjami oryginalnych tańców
kaszubskich, muzyka i śpiew w oprać. E. Więcka, Luzino 1936 r. VI Dożynki
Kaszubskie w Gdyni-Cisowej, 13 sierpnia 1939 r.

Druga wojna światowa - Martyrologia
Areszt, w okresie II wojny światowej - str. 9
Piaśnica - str. 173
Osadzeni w obozach lub więzieniach - str. 149
Rodziny wysiedlone do obozu w Potulicach - str. 182
Wykaz osób z Gminy Luzino osadzonych w obozie koncentracyjnym Stutthof
- str. 204

Dwór położony we wschodniej części wsi Luzino, dawnego traktu, który
prowadził do Wejherowa, (po północnej stronie ul. Kościelnej). Budynek
szerokofrontowy, konstrukcji mieszanej-zrębowo - szkieletowej, z dobudowaną
werandą, z dachem dwuspadowym przykrytym dachówką. Dwór i zabudowania
gospodarcze pierwotnie stanowiły jedną całość. Podzielone zostały w 1. 70. XX
w. na dwie części z powodu wytyczenia ul. Kaszubskiej, która przechodziła przez
teren folwarku. Budynek dworu w przeszłości przechodził wiele przeobrażeń.
W różnych okresach XIX w. był przebudowany i dostosowywany do
zmieniających się potrzeb i gustów jego mieszkańców, dzięki czemu uzyskał
pewien szczególny charakter, a dokonywane wielokrotnie modernizacje nabrały
z upływem czasu histoiycznej wartości. Podczas jego przenoszenia i rekonstrukcji
w skansenie, postanowiono wykorzystać go do urządzenia stałej wystawy wnętrz
przedstawiającej wyposażenie dawnego mieszkania szlachecko - ziemiańskiego
na Kaszubach. Po szczegółowych badaniach zdecydowano się na wybór takiego

Odbudowany dwór luziński
we Wdzydzach stan z 2003 r.

Rzut przyziemia dworu z Luzina,
I. Sypialnia, 2 Gabinet, 3. Spiżarnia,
4. Kuchnia, 5. Sień gospodarcza,
6. Pokój dzieci lub pokój gościnny,
7. Garderoba, 8. Jadalnia,
9. Koiytarz, 10. Sień, 11. Salon, 12. Weranda
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wnętrza, jaki był typowy w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. Odtworzono więc
kilkupokojowe mieszkanie z wyposażeniem eklektycznym, zbliżone charakterem
do wnętrz w kamienicach mieszczańskich.
Dane historyczne dwora:
1661 - 1682 - prepozyt Mikołaj Sosnowicz organizował folwark i budowę
dworu będących własnością zakonu norbertanek w Żukowie; 1772 r. ustanowienie przez rząd pruski domeny państwowej w Luzinie, obejmującej
majątek poklasztomy; 1775 r. dworek wraz z zabudowaniami gospodarczymi
był widoczny na mapie Caldta Kirstensteina, przedstawiającej folwark we wsi
Luzino. Jest to najstarsza na ten temat informacja. Kiedy folwark w Luzinie
założono, nie wiadomo. Właściciel wsi, klasztor żukowski, w pewnym momencie
utworzył we wsi własne gospodarstwo zwane folwarkiem; 1826-1851
właścicielem dworku był kaszubski szlachcic Antoni Robakowski. Oprócz domu
na działce mieściła się stodoła i dwie stajnie; 1833 r. po zakończeniu procesu
separacji gruntów wiejskich w skład posiadłości wchodziło 57 włók i 55 prętów
kwadratowych ziemi, (1 włóka to około 15-16 ha, posiadłość liczyła ok. 825
ha); 1836 r. dom i zabudowania gospodarcze zostały przedstawione na mapie
gruntów wiejskich i folwarcznych w Luzinie; 1842 r. prośba Antoniego
Robakowskiego o pozwolenie na odbudowę spalonego domu. W związku z tą
sprawą korespondencja między Robakowskim a urzędem trwała do 1844 r.
Właścicielowi proponowano budowę nowego domu w ogrodzie obok mieszczącej
się tam sadzawki, natomiast Robakowski chciał odbudować stary spalony dom
w tradycyjnym miejscu, na co w końcu uzyskał pozwolenie. Na zabudowę
gospodarczą działki składały się: wozownia, owczarnia, stara i nowa stodoła,
spichlerz i stajnia; 1851 r. posiadłość nabył Kruger J. Detloff, a w 1872 r.j
odziedziczyła ją po nim jego żona L. Detloff; 1885 r. właścicielem był Fritz
Semler, któiy odkupił cale gospodarstwo za 180 000 mrk. Na zabudowę składały
się wówczas: dworek, spichlerz, kuchnia chlew z przybudówką, 2 stodoły,
mieszkanie i kuźnia; 1892 r. właścicielem został Fritz Meckbach, który zapłacił
za całą posiadłość 120000 mrk.; 1897-1898 - parcelacja 900 ha majątku. 1898
r. - 100 ha reszrówki z
folwarkiem nabył szlachcic
Franciszek Żelewski. 1899 r.
odziedziczył to po nim Paweł
Żelewski; 1963 r. - ostatni z
rodu Feliks Żelewski (zmarł
Spichlerz piętrowy konstrukcji szkieletowej
kryty słomą.
Stan z I960 roku.
Spichlerz przeniesiono do
Wdzydz
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w 1979) przekazał posiadłość siostrzeńcowi Józefowi Paszki; 1997 r.
gospodarstwo o powierzchni 23 ha przejął syn Marian Paszki; 1978-1982 wykupiono i przeniesiono spichlerz i dwór do Muzeum we Wdzydzach; 19912002 - odbudowano dwór i spichlerz; 2003-2004 - zakończono prace przy
urządzaniu wnętrz dworu.
Ciekawostka: w dworku był kręcony fragment filmu „Z tamtej strony tęczy”.

Z lewej Józef Paszki i
Feliks Żelewski ostatni
szlachcic z rodu
Żelewskich w Luzinie.
Drugi chłopiec z prawej
Marian syn Józefa. Stan
z 1972
Dzieci Św. Wawrzyńca, od 1 lipca 2004 r zespół przyjął nazwę Prówda.
Zespół powstał przy parafii św. Wawrzyńca 10 marca 2001 r., tworzyli go
uczniowie z klas II do VI SP. Opiekunem zespołu został ks. Andrzej Galiński.
Zespół wystąpił w Operze Leśnej w Sopocie na VII Dniu Dziecka z Jezusem,
organizowanym przez Archidiecezję, gdzie ks. abp Tadeusz Gocłowski nazwał
występ zespołu „rewelacją na miarę Arki”. Dzieci występowały w
zaprzyjaźnionych parafiach: Cekcynie (diecezji pelplińskiej), Lipinkach (diecezji
toruńskiej), Pucku, uświetniały dożynki, festyny „antyalkoholowe”, z okazji
odpustu św. Wawrzyńca, wzięły udział w Wojewódzkim Finale VIII
Ogólnopolskiego Telewizyjnego Turnieju Najmłodszych Gmin i Miast w
Kościerzynie, gdzie wśród 11 zespołów uczestniczących, zajęły drugie miejsce,
wykonując piosenkę w jęz. kaszubskim „Święty święty uśmiechnięty”.
Koncertowały w województwach: pomorskim, zachodnio pomorskim, warmińsko
- mazurskim i kujawsko - pomorskim. Zdobyły I miejsce i nagrodę główną I
Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszebscze Śpiew” (maj 2003).
W dniach 12-18 sierpnia 2004 r. zespół uczestniczył w uroczystościach w
Stolzenau (Niemcy). Występowały w programach regionalnych telewizji:
„Panoramie”, „Rodno Zemia” i „Etosie”. W programach tych wykonywały
piosenki Jerzego Stachurskiego, Eugeniusza Pryczkowskiego i Tomasza Fopke.
Zespół wydał płyty „Na dobry początek” i „ „Cicha noc”. W lipcu 2004 r. zespół
nagrał w studio „Ariola” w Gdańsku profesjonalną płytę, na której znalazło się
szesnaście piosenek, w nakładzie 3000 egzemplarzy. Śpiewają piosenki w jęz.
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Występ zespołu „ Prówda ” z
okazji 15 - lecia programu
TV - 3 Rodno Zemia.
Promocja płyty „ Me jeme
młodi". Od lewej: Emilia
Wejer, Patrycja Bistram,
Magdalena Pobłocka,
Szymon Bojka, Weronika
Bużan, Patrycja
Szadkowska, za nią Patryk
Mudław i Arkadiusz
Jaskułka.
kaszubskim, o treści świeckiej i religijnej. Pomocą w opanowaniu tekstów
kaszubskich służyła nauczycielka jęz. kaszubskiego Ewa Bużan.
Członkowie zespołu uczą się w szkole muzycznej albo prywatnie, gdzie poznają
tajniki śpiewu i gry na instrumentach. Skład zespołu: Patrycja Bistram - śpiew,
Szymon Bojkę - gitara basowa i instrumenty perkusyjne, Weronika Bużan - gitara
śpiew, Arkadiusz Jaskułka instrumenty klawiszowe i śpiew, Patryk Mudlaw saksofon i śpiew, Magda Pobłocka - śpiew, Patrycja Szadkowska flet i śpiew,
Emila Wejer - śpiew. Wraz z opiekunem ks. Andrzejem Galińskim, zespół
przeniósł się do nowej parafii Matki Boskiej Różańcowej, zachowując
dotychczasową nazwę. Grupa włączyła się aktywnie w dzieło budowy kaplicy,
zbierając datki na koncertach.

Dziekani. Księża prob, parafii luzińskiej, którzy pełnili urząd dziekana:
dekanatu mirachowskiego: ks. Maciej Rzepczyński 1720 r., ks. Jakub Kreft (1815
- 1834), ks. Antoni Kleist (1835 - 1844), ks. Ludwik Machalewski (1907 -1918),
dekanatu Wejherowo: ks. Mieczysław Sumiński (1947 - 1982), dekanatu
Wejherowo II: ks. Henryk Szydłowski (1991 -1992), dekanatu Luzino: ks. Henryk
Szydłowski (1992 i nadal).
Zob.: Ks. Mross H., Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej
wyświęconych w l. 1821 - 1920, Pelplin 1995, s. 421.
Dzienisz Maria, imię zakonne Teresilla, z Wyszecina. SP ukończyła w
Wyszecinie. Kontynuowała naukę w LO w Wejherowie. Absolwentka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Felicjanek 7 grudnia 1957 r. Pracowała w sekretariacie Prymasa Polski kardynała
Stefana Wyszyńskiego. W listopadzie 1995 r. została przełożoną domu w
Jadwinowie koło Lubartowa.
Dzięcielski Józef Feliks (1885-1944), rolnik. Ur. 20 listopada, syn Feliksa.
Gospodarował na gospodarstwie o powierzchni 10 ha pod pługiem i 5 ha lasu w
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Od prawej Feliks Dzięcielski,
JózefDzięcielski, Konkol
kierownik szkoły w Tępczu,
Antoni Dzięcielski. Zdjęcie
wykonane przed szkolą w
Tępczu w okresie
m iędzywojennym
Tępczu. Areszt. 9 września
1944 r., zginął w obozie
koncentracyjnym Stutthof 19
grudnia.

Dzięcielska Monika, córka Józefa. Jej wspomnienia były jednym z
dokumentów wystawy „Fragment to mała całość - „Das Fragment ist ein kleines
Ganzes” przygotowanej wg projektu hamburskiej artystki Sigrid Sigurdsson i
zorganizowanej pod patronatem niemieckiego Konsula Generalnego w Gdańsku
z okazji 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej.
„Zostałam areszt, w dniu 9 września 1944 r., przez gestapo i Ukraińców. Areszt,
mnie w moim rodzinnym domu, położonym we wsi Tępcz, gmina Luzino. W tym
samym dniu gestapo areszt, mojego ojca Jozefa Dzięcielskiego oraz siostrę
Rozalię D^ięcielską (po mężu Wejher). Mojego ojca gestapowcy wraz z
Ukraińcami w niemieckich mundurach zabrali prosto z pola, kiedy oral.
Przyprowadzili go do domu i zaczęli wieszać na drzewie gruszy. Podbiegłam do
ojca i objęłam go wokół szyi, nagle jeden z gestapowców odepchnął mnie od
ojca i przystawił mi pistolet do głowy. Błagałam tego gestapowca, żeby dali
spokój ojcu. Pamiętamjak dziś, krzyknęłam „ Matko Boska daj im lepszy rozum
Potem przyszedł jakiś gestapowiec i kazał zdjąć sznur z szyi ojca. Kilku
gestapowców wyprowadziło moją siostrę z domu, obchodząc się z nią bardzo
brutalnie. Następnie zaprowadzono mnie, ojca i siostrę do ciężarowego
samochodu. Przewiezieni zostaliśmy do niemieckiego więzienia w Gdańsku. Mnie
i siostrę posadzili w tej samej celi, a ojca do osobnej. W więzieniu byłyśmy z
siostrą ciągle przesłuchiwane. Gestapowcy okrutnie nas bilipo twarzy, plecach.
Byłyśmy ^ siostrą zbroczone krwią. Słyszałam z celi jak prowadzono z
przesłuchania mojego ojca, jęczał z bólu. Mojej siostrze gestapowcy podczas
przesłuchania zerwali z uszu złote kolczyki. Po prawie miesięcznym pobycie we
więzieniu przetransportowali nas do obozu koncentracyjnego Stutthof. Było to
na początku października 1944 r. Tym samym transportem jechał mój ojciec.
Nie moglam go poznać, był strasznie pobity przez gestapowców, twarzjego była
opuchnięta i pełna siniaków. Bardzo przeżyłam to spotkanie z ojcem, popłakałam
się. Jak się później okazało, było to ostatnie spotkanie z ojcem. Zginął w obozie
koncentracyjnym i został spalony w krematorium. Hitlerowcy powiadomili
rodzinę, ze ojciec zmarł na atak serca i zaznaczyli, że istnieje możliwość wykupu
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prochów. Rodzina nie wykupiła z powodu braku pieniędzy. Jak wróciłam do
domu, to wyjaśniłam rodzinie, że prochy były wymieszane, bo w krematorium
palono stosy trupów. Wracając do momentu przybycia do obozu
koncentracyjnego rozdzielono nas, ojca i pozostałych mężczyzn do obozu
męskiego, a mnie, siostrę i inne kobiety do obozu kobiecego. Skierowano nas do
łaźni.
W obozie koncentracyjnym przeżyłam najtragiczniejsze chwile swego życia.
Rano, od godziny 4.00 staliśmy w mrozie godzinami na apelu porannym.
Esesmanki ciągle nas biły i wyzywały. Wykorzystywano nas do ciężkich prac. W
obozie panował straszny głód i tyfus. Nawet w nocy nie można było spać, bo
wszy i pchły strasznie nas gryzły. Nadszedł 1945 r. Pod koniec stycznia zaczęła
się ewakuacja obozu. Czułyśmy przedsmak wolności. Myślałam, że najgorsze
piekłojuż minęło, ale „ Marsz śmierci ” był największym piekłem, jakie widziałam
na tej naszej ziemi. Szliśmy polnymi i leśnymi drogami. Panował silny mróz i
były częste zawieruchy. Szłyśmy w głodzie i chłodzie po własną śmierć, która
była jedynym wyzwoleniem dla słabych i cierpiących. Ta prawdziwa wolność
nie nadchodziła. Słabych i chorych więźniów gestapowcy zabijali, słychać były
strzały i jęki zabijanych więźniów. Ludność kaszubska rzucała nam chleb,
esesmani byli bardzo wściekli z tego powodu, bili więźniów, szczuli psami, a
nawet strzelali do więźniów za podnoszenie chłeba z ziemi. „ Marsz śmierci ” był
podzielony na kolumny. Moja kolumna szła (pamiętam tylko te miejscowości)
przez Stutthof Nowy Dwór Gdański, Przodkowo, Łebno, Wyszecino, Luzino,
Kębłowo, Kostkowo, Gniewino.
Wyzwolona zostałam w Gniewinie 9 marca 1945 r. przez wojska radzieckie.
Rosjanie dali nam kulawego konia ijakiś wóz. Nie byliśmy w stanie o własnych
siłach dojść do domu. Otrzymaliśmy od żołnierzy radzieckich także koce, żywność
i lekarstwa. Byłam tak wycieńczona, że nie czułam smaku wolności. Wraz z siostrą
i moimi koleżankami udaliśmy się tym konnym wozem do Tępcza, do mojego
rodzinnego domu. Nie było wśród nas naszego ojca. Siostra była ciężko chora
na tyfus, alejakoś wyszła, natomiast moja koleżanka z domu Szur wróciła ciężko
chora na tyfus i zaraziła matkę i siostrę - wszystkie trzy zmarły. Moja siostra
Rozalia Dzięcielska (po mężu Wejher) zmarła w 1985 r.
Do dzisiaj nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie „dlaczego człowiek
człowiekowi zgotował taki los. Kwiecień 1995 r. ”
Monika ur. 6 lutego 1920 r. Wyszła za mąż za Gerarda Tempskiego z Tępcza.
Rozalia ur. 19 listopada 1914 r. Pochowana jest na cmentarzu w Bożym Polu.

Dzięcielski Józef (1924-1945), syn Józefa, (junior) został areszt, w pobliżu
bunkra w lesie tępskim 18 lipca 1944 r. wraz z dwoma partyzantami „GP”,
Brunonem Kreftą i Zygmuntem Pobłockim. Sąd skazał ich na karę śmierci. Zostali
rozstrzelani 17 lutego w Gdańsku.
Józef miał zaledwie 20 1. jak poszedł do „lasu”, by uniknąć służby w wojsku
niemieckim. Po dwóch latach życia w partyzantce został areszt. Korespondencja,
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jaką otrzymała rodzina od brata Józefa z więzienia.
Pocztówka z dnia 10 lutego 1945 r., napisana po polsku, przesłana do siosiry
w Tępczu, zawierała treść: „Kochano siostro i Gryto, Langfur 4.12.1944 r.
Piszą do was parę stów, ze jestem Bogu dzięki przy zdrowiu i idzie mi dobrze.
Kochano siostro i Gryto ja myślałem, że ty mnie odwieazisz więcej razy. Jak
masz czas, to przyjedź mnie odwiedzić, bo kto wie, że my się później zobaczym.
Pozdrawia was wasz Brat Józef. Proszę o odpis. Proszę pozdrowić rodzinę
Tempskich ”.
O tragedii, jaką przeżywał, niech świadczy ostatni list Józefa napisany do siostry
parę godzin przed śmiercią: „Kochana siostro i Gryto. 171145. Danzig - Langfur
Piszę do was parę słów i to smutne, że będę o godzinie 8 zabity. Kochano
siostro i Gryto, tojest wszystko wola Boża Kochano siostro, jak brat nie powróci,
to gospodarstwo ty zatrzymasz, dajcie za mnie na mszę świętą i módlcie się za
mnie do Pana Boga, że ja muszę iść z tego świata tak młody, bardzo mi ciężko,
ale to jest wszystko od Boga namienione. Kochana siostro i Gryto, pozdrówcie
wszystkich moich krewnych i sąsiadów Tempskich i niech się za mnie modlą do
Pana Boga, Kochano siostro i Gryto ten list, co ja ostatnią moją ręką piszę,
schówcie sobie na pamiątkę, jest u nas już ksiądz i my trzech będziemy się
spowiadać. Kochano siostro i Gryto, muszę kończyć, bo godzina śmierci mojej
nadchodzi i macie mnie zawsze w pamięci Najmilszy wasz brat Józef- Amen ”.

Fikus Stefan, ps. Stach z Lęborka, kolejarz i pisarz. Ur. 9 lutego 1920 r. w
Luzinie, jako najstarszy (z dziewięciorga dzieci) w kaszubskiej religijnej rodzinie.
Ojciec Feliks, robotnik rolny, zajmował się też pracami stolarskimi, dekarskimi,
był też zatrudniony jako robotnik leśny; matka, z d. Janeczek, pochodziła z
gburskiej rodziny, była dobrą gospodynią,
dbała o dzieci, uczyła ich dobrych manier,
szczerości, prawdomówności oraz szacunku
do pracy. W swoich wspomnieniach często
podkreślał, że życie na wsi nigdy nie było
łatwe i od najmłodszych lat należało pomagać
rodzicom. W wieku 4 1. bawił młodsze
rodzeństwo; gdy miał 7 1. rąbał drewno na
opał, nosił wodę ze studni, pomagał przy
żniwach i wykopkach. Gdy miał 10 1.
Pomagał, ojcu przy wszystkich pracach
polowych, gospodarskich, stolarskich,
dekarskich, często zastępował ojca w pracach
leśnych korując drewno, zwożąc je z lasu.
Nie odmawiał też pomocy matce, szorując
drewniane podłogi, cerując wiecznie drące
się wełniane pończochy, czyszcząc całej
rodzinie buty. Lubił wspólne śpiewanie
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pieśni, kolęd z ojcem i rodzeństwem, a najbardziej moment, kiedy matka wołała
wszystkich na wieczerzę, która składała się z zupy mlecznej i chleba.
Stefan wspomina dzień, gdy wystrojony w nowe ubranko, nowe buciki, w równo
przyciętą grzywką na czole, z tabliczką zaopatrzoną w dwie ściereczki na sznurku,
rysikiem, serdecznie powitany wraz z innymi dziećmi przez ówczesnego
kierownika szkoły Waleriana Meiera, rozpoczął naukę w pierwszej klasie
czteroklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Luzinie, którą ukończył w 1934
r. W 1930 r. zaczął uczęszczać na naukę przygotowującą do przyjęcia I Komunii
św. Gdy miał 10 1. został na okres 5 1. ministrantem, rozprowadzał po domach
„Przewodnik Katolicki”, chodził z księdzem po kolędzie, gdzie poznawał ludzi,
okolicę, słuchał ciekawych opowieści. Chodził też chętnie z szopką noworoczną,
za co otrzymywał od gospodarzy jajka, ciasto ... Śpiewał w chórze szkolnym,
recytował wiersze na różnych uroczystościach, uważnie słuchał nauczycieli, był
grzecznym, pilnym i zdyscyplinowanym uczniem.
W 1935 r. gdy miał 15 1., rozpoczął pracę zarobkową w Gościcińskiej Fabryce
Mebli i Krzeseł. Pracował tam tylko półtora roku, gdyż były to ciężkie czasy
kryzysu gospodarczego, co powodowało zwalnianie robotników, w tym Stefana.
Po żniwach, we wrześniu 1938 r., na gburskich polach oraz w okolicznych lasach
odbywały się manewry wojskowe Pomorskiej Brygady Kawalerii, a w Gościcinie
stacjonowała orkiestra 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich z Bydgoszczy. Wówczas
osiemnastoletni Stefan, zauroczony mundurem wojskowym i wspaniałą,
porywającą serca grą znanych i łubianych pieśni marszowych, postanowił za
wszelką cenę dostać się do tej orkiestry. Już po dwóch miesiącach w listopadzie
1938 r. serdecznie żegnany przez młodzież Luzina, wyjechał jako ochotnik do
wojska w Bydgoszczy, gdzie podpisał kontrakt z wojskiem na 5 1.
23 października 1939 r., po trudnych dniach o głodzie i chłodzie, został wraz
z innymi jeńcami załadowany do wagonów towarowych, po 70 osób w wagonie
i wywieziony do obozu GROSS BORN WESTPFALEHOFF, gdzie otrzymał
numer jeniecki 23 B 101 Stalag II c Woldenberg. 30 października 1939 r. został
wywieziony do Pasewalk n. Odrą, a potem na roboty przymusowe do majątku
Schlepkow Kreis Prenzlau.Tam na obczyźnie Stefan poznał piękną dziewczynę,
Polkę, zesłaną na roboty z Palat koło Grabowa n. Prosną, Pelagię Wrona. Po
uzyskaniu zgody władz niemieckich z Berlina młodzi Polacy w 1941 r. zawarli
związek małżeński. Powrócił do kraju 31 maja 1945 r. Zaczął szukać pracy i 16
czerwca 1945 r. został zatrudniony w PKP w Lęborku, gdzie sprowadził rodzinę
i mieszka do dnia dzisiejszego. W 1. 1956 - 1961 ukończył zaocznie Technikum
Kolejowe w Bydgoszczy, a w 1. 1952-1954 kurs malarstwa i grafiki w Lęborku.
W 1. czterdziestych został korespondentem terenowym, pisząc artykuły do
licznych czasopism, takich jak: „Sygnały” w 1. 1947-1981, „Słowo Powszechne”
w 1. 1947-1985, „Zielona Droga”, „Gryf’, Ilustrowany Kurier Polski” i
„Pomerania” od 1968 r.
Stefan Fikus od młodości próbuje też swoich sił literackich. Będąc w niewoli
zaczynał pisać dzienniki, wiersze i utwory sceniczne. Swoją pasję kontynuuje
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przez całe dalsze życie. Pisze zarówno po polsku, jak i coraz częściej po
kaszubsku.
Od 1968 r. za namową Leona Roppla zaczął pisać w czystej gwarze kaszubskiej.
Są to opisy z życia wsi i ludności kaszubskiej, zabawne wydarzenia, tzw.
„Luzińskie gadki” w ilości ok. 115 opowiadań oraz wydaje prace po kaszubsku.
Napisał książkę wydaną przez ZK - P w 1992 r. „Luzino” „Historia wsi Luzina i
okolic w 1. 1871-1985”.
W 1971 r. został pierwszym prezesem koła ZK - P w Lęborku jako znany już
pasjonat kaszubszczyzny, malarz, autor spisanych w jęz. kaszubskim pamiętników
i sztuk teatralnych. Maluje akwarele i obrazy olejne, szkice węglem, tuszem i
ołówkiem. W sumie wykonał ok. 150 prac, wśród których można wyróżnić cykle
dotyczące Luzina i okolic, ilustracje dotyczące „Marszu śmierci” i pobytu w
niewoli, prace o tematyce religijnej, ludzi i krajobrazy kaszubskie. Na prośbę
Biblioteki Gminnej w Luzinie przekazał tam 40 rysunków i akwareli dotyczących
dziejów Luzina i jego obiektów, pod tytułem „Wieś w słońcu”.
Swoistym uwieńczeniem twórczości malarskiej był dzień 11 czerwca 1987 r.
Tego dnia Stefan Fikus podczas pamiętnego nabożeństwa na Skwerze Kościuszki
w Gdyni wręczył Ojcu św. pamiątkowy obraz przedstawiający św. Franciszka
jako patrona Kaszub.
Napisał ok. 200 wierszy w jęz. polskim i luzińskim dialekcie jęz. kaszubskiego
oraz sztuki teatralne „Wszesce swoje”, „Podzaka na staresc”. Jest autorem ponad
20 sztuk, w większości pisanych po kaszubsku, przeważnie jednoaktowych o
tematyce ludowej, religijnej, historycznej lub współczesnej, przede wszystkim o
wyraźnym wydźwięku moralnym. Napisał m.in.: „Długie były dni oczekiwania”
w 1. 1972-1973, „Jeden dzień mojego życia” w 1973, „Pojmanczice” w 1984
obejmująca wspomnienia 1. 1939-1945, „Jak w przode biwało”, zbiór 55
opowiadań kaszubskich, których akcja związana jest z pow. wejherowskim i
lęborskim, zawierają krótkie humorystyczne opowiadania z życia wzięte. Spośród
ukończonych a nie opublikowanych jeszcze utworów prozatorskich Stefana
Fikusa należy wymienić powieść z 1962 r. „Przygody młodego Skowrona”, oparta
na własnych przeżyciach z 1. 1920-45, opowiadanie wspomnieniowo reportażowe, „Moja podróż do NRD w 1969 r”, to 20 opowiadań „Przygody
rezerwisty Bizewskiego”. Nie ujrzała światła również trylogia historyczna
odnosząca się do czasów układu w Kepnie w 1282 r: „Wrogie zapędy”,
„Odbudowa i przemiany” oraz „Zagłada miast i wsi”. Taki sam los dzieli 3 tomowa
powieść mówiąca o losach rodziny Autora w 1. od 1871 do 1945 r.; „Trzy
pokolenia” oraz powieść historyczna o czasach reformacji i zagładzie starej Łeby
„Nad Łebązwóne sa rozbeczale”. W1. osiemdziesiątych powstał 4 tomowy zbiór
opowiadań o losach Kaszubów z okresu I wojny światowej „Z Sybiru do Luzina”.
Wszystkie wspomniane powieści mają autentyczne tło, a bohaterowie są albo
autentycznymi postaciami, albo mocno nawiązującymi do prawdziwych
wydarzeń.
Dd 1980 r. jest na emeryturze, ale nie próżnuje, cały czas tworzy, pisze, udziela
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się społecznie, interesuje się historią, dziejami naszej ziemi, naszego regionu.
Od kilku lat jest członkiem Lęborskiego Bractwa Historycznego.
Zob.: Stefan Fikus-80. rocznica urodzin, w: Biuletyn historyczny, Lęborskie
Bractwo Historyczne Nr 12, s. 93 - 102, czerwiec 2000; Relacja Stefana Fikusa,
za którą dziękuję.

Formela Bolesław (1903-1944), ps. Romiński,
poseł II Rzeczypospolitej. Ur. 2 listopada w
Miłoszewie syn Jana i Apolonii z d. Cierocka. Po
zdaniu matury w Państwowym Gimnazjum
Klasycznym w Wejherowie (1923), wrócił na rok do
rodzinnego gospodarstwa w Tuczewie. Służbę
wojskową odbył w pułku artylerii polowej w
Grudziądzu (październik 1924-kwiecień 1926),
ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii w
Grudziądzu, mianowany z dniem 1 stycznia 1929 r.
podporucznikiem rezerwy.
Do wybuchu wojny pracował w gospodarstwie w
Tłuczewie. Wybrano go sołtysem (1933), a r. później
wójtem gminy Strzepcz. Zaangażowany w procesy
przemian na kaszubskiej wsi, był jednym z
organizatorów spółdzielczości wiejskiej, organizował kółka rolnicze i założył
Towarzystwo Rolniczo Handlowe. W wyborach w Gdyńskim Okręgu Wyborczym
został posłem na Sejm II Rzeczypospolitej (1935-1938).
25 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do służby wojskowej. Walczył w
obronie twierdzy Modlin we wrześniu. Po kapitulacji dostał się do niewoli, jako
jeniec przewieziony do wsi Małodeczno koło Wilna. Po miesiącu został
przewieziony na dworzec kolejowy i umieszczony w wagonie. Usłyszał rozmowę
konwojentów w jęz. rosyjskim. Zorientował się, że transport skierowany był na
wschód, zbiegł wyskakując z pociągu. Po różnych peiypetiach dotarł do Tłuczewa.
Poszukiwany przez gestapo został areszt, i osadzony w więzieniu w Wejherowie.
Znajomy Kupc, który był kelnerem z restauracji u Gerenta (obecnie GS „SCh”),
pomógł rodzinie (żonie i siostrze Formeli) załatwić zwolnienie z więzienia.
Zwolnienie to ocaliło go od śmierci w Piaśnicy, gdyż znajdował się na liście do
wywózki do lasów piaśnickich. Od tego czasu ukrywał się w lesie, korzystając z
pomocy życzliwych mu ludzi: Władysława i jego matki Cecylii Elwart z
Miłoszewa, Władysława i Agaty Wożniak z Linii Wybudowania, Juliana Sikory
byłego nauczyciela z Tłuczewa, Juliana i jego siostry z Tłuczewa Wybudowania,
Aleksandra Koss ze Strzepcza, Wiktora i Franciszki Bednarków z Tłuczewa Lipek. Pomimo tylu przykrych przeżyć i zaawansowanej choroby płuc, na
przełomie 1939/1940 r. założył pierwszą grupę konspiracyjną typu
wywiadowczego. W maju 1941 r. nawiązał kontakt z „Gryfem Kaszubskim”. 7
lipca 1941 r., na odprawie w Czarnej Dąbrówce, jako najwyższy stopniem

58

BEDEKER LUZ1MSKI

wojskowym i doświadczeniem, mianowany został przez Radę Naczelną
pierwszym komendantem naczelnym TOW „GP”. Prowadził trudną pracę
tworzenia sieci łączności, dowodzenia i pozyskiwania współpracowników do
pracy konspiracyjnej. Cały czas znajdował się na liście poszukiwanych przez
gestapo. Coraz bardziej zapadał na zdrowiu. Ostatecznie wiosną 1942 r.
zrezygnował z funkcji komendanta naczelnego, obowiązki przekazał Juliuszowi
Koszałce.
Zmarł na atak serca 24 września 1944 r. Ciało zawinięto w płaszcz oficerski i
pochowano w przydomowym ogródku. Data śmierci związana była z rodzinną
uroczystością przyjęcia pierwszej Komunii św. przez córkę Marię i syna
Zbigniewa, która odbyła się w tym samym dniu. 13 stycznia 1945 r. do domu
Formeli wpadła ekipa SS Kaszubowskiego w poszukiwaniu Bolesława Formeli.
Pomiędzy Apolonią, matką Bolesława, a Kaszubowskim wywiązał się dialog:
„Tu ukrywa się pani syn, Bolesław Formela, niech pani wskaże jego kryjówkę bo w przeciwnym razie, zgodnie z nakazem, będę musiał panią areszt, i osadzić
w obozie Stutthof, a syna i tak znajdziemy”. „Owszem, wskażę kiyjówkę mojego
syna Bolesława - odpowiedziała Formelowa - ale pod jednym warunkiem, czy
go pan spełni?” (chodziło o uzyskanie zezwolenia na pochowanie zwłok
Bolesława na cmentarzu). „Tak, spełnię życzenie pani” odrzekł Jan Kaszubowski.
Apolonia Formela wyszła z domu i przyniosła szpadel, wcisnęła go w ręce
hitlerowca Raszubowskiego, wyprowadziła go do ogródka przy domu i
powiedziała: „Tu niech pan kopie, tu go pan znajdzie, tu jest kryjówka mojego
syna”. Wykopano zwłoki Bolesława Formeli. Po otrzymaniu od władz zezwolenia,
po kilku dniach odbył się pogrzeb. W kondukcie żałobnym na cmentarz w
Strzepczu mogła brać udział, zgodnie z zaleceniem władz, tylko jego matka.
Z obawy przed represją rodziny, ekipie przeprowadzającej ekshumację podano
datę zgonu dzień 2 października 1944 r. W akcie zgonu nr 2/1945 w USC w
Linii sporządzony w lutym 1945 r. zapisano, że zgon nastąpił 2 października
1944 r. Ponowny pogrzeb z pełnym obrządkiem kościelnym, odbył się w rocznicę
śmierci 24 września 1945 r.
Bolesław zawarł ślub 27 czerwca 1930 r. z Apolonią (1905-1973) z d. Paszki
z Dąbrówki, mieli czworo dzieri: Marię, Zbigniewa, Janinę i Bolesława. Duże
gospodarstwo w Tłuczewie na mocy dekretu o reformy rolnej zostało
rozparcelowane. Żona musiała opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.
Zamieszkała z dziećmi w Luzinie. Córka Maria wyszła za mąż za miejscowego
gospodarza Jana Pionke.
Zob.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement s. 83.
Relacja Marii Pionke.
Galiński Andrzej, ks. Ur. 12 czerwca 1964 r. w Tucholi syn Jana i Elżbiety.
Od ur. mieszkał w Cekcynie. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium
Duchownym w Pelplinie, otrzymał święcenia kapłańskie w 1989 r. Pracował w:
Starzynie (1989-1994), Gdańsk Zaspa parafia pw. Opatrzności Bożej (1994-
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1995), Gdynia Dąbrowa (1995-1998), w Luzinie,
parafii św. Wawrzyńca (23 czerwca 1998-30 czerwca
2002). Mieszkańcy gminy docenili podjęty trud ks.
Andrzeja i wybrali Go „Człowiekiem Roku 2001
Gminy Luzino”. Został ustanowiony Proboszczem
nowo utworzonej parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Luzinie 30 czerwca 2002 r.

Gazetki - lokalne miejscowe wydawnictwa
dotyczące tematyki Luzina i gminy nosiły tytuły:
„Porenk”, „Plus” - 1989 - 1990, „Kukówka”-19901994, „Wieś-ci z Luzina” na łamach tygodnika
„Kaszub”, „Wspólnota” wieści z życia parafii św. Wawrzyńca. Pierwszy numer
gazetki parafialnej ukazał się 23 listopada 1998 r., Gryf Luziński dodatek piątkowy
Dziennika Bałtyckiego informuje o wydarzeniach wsi Gminy Luzino. Nasza
Parafia, Biuletyn Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP Sychowo. Pierwszy numer
ukazał się 27 czerwca 2004 r.
Gimnazjum Publiczne powołano uchwałą Rady Gminy Luzino z dnia 5
marca 1999 r. Siedziba szkoły mieściła się przy ul. Szkolnej 13, filie przy SP w
Kębłowie i w Sychowie.
29 stycznia 2001 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod
budowę nowego budynku gimnazjum. W niej wzięli udział m.in.: Marszałek
Sejmu RP Maciej Płażyński, Wojewoda Pomorski Edmund Gołębiowski, poseł
na Sejm RP Jerzy Budnik, marszałek Sejmiku Pomorskiego Jan Zarębski,
wicestarosta pow. wejherowskiego Marek Panek, wiceprezydent Miasta
Wejherowa Bogdan Tokłowicz, wicekurator Piotr Wiśniewski, władze Gminy
Luzino z wójtem Jarosławem Wejerem na czele i przewodnicząca Rady Rodziców
Cecylia Labuda. 2 września 2002 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego
połączona z oddaniem do użytku nowo wybudowanego gmachu gimnazjum przy
ul. Mickiewicza 22 w
Luzinie.
Ceremonia
rozpoczęła się Mszą św. w
kaplicy Matki Boskiej
Różańcowej,
którą
odprawił ks. prob.
Andrzej Galiński w
intencji
pomyślnej
realizacji
celów
oświatowych w nowym
budynku gimnazjum i o
błogosławieństwo Boże w
nauce i pracy dla uczniów
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oraz pracowników szkoły. Po nabożeństwie u wejścia do nowej szkoły zabrzmiało
podniosłe „Gaudę Mater Polonia” w wykonaniu chóru gimnazjalnego.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Jarosław Wejer, przedstawiciel
Kuratorium Oświaty Jerzy Ochotny, członek Zarządu Rady Powiatu
Wejherowskiego Gabriela Lisius oraz ks. prob. Andrzej Galiński.
Powołując się na słowa psalmisty, iż „pomyślność pochodzi od Boga” dyrektor
gimnazjum zwrócił się do ks. dziekana Henryka Szydłowskiego o poświęcenie
budynku szkoły i krzyży, które zawieszone zostały w klasach. Dyrektor Kazimierz
Bistroń powiedział „63 lata temu 1 września 1939 r. zainicjowano niszczenie
Polski, burzono domy, szkoły. My 2 września 2002 r. oddajemy do użytku nowy,
nowoczesny budynek szkolny. Jesteśmy dumni z tego, iż ten obiekt został
zbudowany przez Luzinian”. Szkoła dysponuje 15 salami lekcyjnymi, biblioteką
mini salą gimnastyczną gabinetami dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga,
pielęgniarki oraz sklepikiem i sekretariatem. W 2003 r. do gimnazjum uczęszczało
715 uczniów, w tym w klasach I - 244 uczniów (9 oddziałów), w klasach II - 232
uczniów (9 oddziałów) i w klasach III - 233 uczniów (9 oddziałów). Dojeżdżało
do szkoły 301 uczniów z obwodów szkolnych Barłomina, Kębłowa, Sychowa i
Wyszecina. Zatrudnionych było 48 nauczycieli, 17 pracowników obsługi i jeden
pracownik administracji. W 2004 r. gimnazjum liczyło 723 uczniów. Dyrektorem
gimnazjum został (z konkursu) mgr Kazimierz Bistroń, zaś wicedyrektorami mgr
Kornelia Dzięcielska i mgr Zofia Mielke.
Tradycją szkoły są obchody związane z rocznicami wydarzeń historycznych
m.in. z okazji Święta Niepodległości wycieczki do Lasu Piaśnickiego, stała opieka
nad obeliskiem Józefa Wilczka oraz imprezy z okazji pierwszego Dnia Wiosny,
Dnia Dziecka itp. Ważnym wydarzeniem w życiu gimnazjum było nadanie szkole
imienia Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich oraz sztandaru. Co roku poloniści
wybierają pisarza Kaszub, ziemi pomorskiej, którego życie i twórczość przybliżają
uczniom. Podczas obchodów Święta Szkoły gimnazjum otwiera swoje podwoje,
zapraszając społeczność lokalną działaczy społecznych, pisarzy, twórców, dzieląc
się swoimi osiągnięciami: przybliżając kolejnego z patronów szkoły
Gimnazjum było współorganizatorem Festiwalu Piosenki Kaszubskiej
„Kaszebsczi spiewe”, a od 2003 r. jest organizatorem Sejmiku Gimnazjalnego konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Młodzież gimnazjum włącza się w
życie społeczności luzińskiej współorganizując szereg uroczystości, spotkań,
imprez, np. świąteczną akcję „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Tradycją
gimnazjum jest również organizowanie każdego roku połowinek i balu
zakończeniowego dla uczniów klas trzecich.
Gimnazjum współpracuje z polską szkołą w Turgielach na Litwie, Helmstedt
w Niemczech i z przyjaciółmi ze szkoły Holandii.

Gładki Marek ks. 15 czerwca 2002 r. w konkatedralnej bazylice Mariackiej
w Gdańsku abp Tadeusz Gocłowski udzielił święceń kapłańskich 11 diakonom,
absolwentom Gdańskiego Seminarium Duchownego. Wśród nich znalazł się ks.
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Marek Gładki, który otrzymał dokument święceń oraz dekret kierujący go na
pierwszą placówkę duszpasterską do parafii św. Wawrzyńca w Luzinie. Po dwóch
latach pracy w parafii, w związku z wyjazdem na stałe do pracy w archidiecezji
wileńskiej został zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Wawrzyńca w
Luzinie, którą opuścił 8 września 2004 r.

Gmina Luzino, posiada od 11 kwietnia 1992 r. herb. Gmina usytuowana
jest w środkowej części województwa pomorskiego, oddalona o 11 kilometrów
od miasta pow. Wejherowa. Na terenie gminy występują lasy mieszane o
charakterze ochronnym, których główną funkcją jest spełnianie zadań
glebochronnych, klimatycznych, wodochronnych, rekreacyjno-zdrowotnych.
Gminę charakteryzuje duże zróżnicowanie warunków przyrodniczych. Przeważa
rzeźba terenu falista i pagórkowata. Rzeki płynące przez gminę: Reda (na odcinku
10 km); Luzińska rzeka, (na odcinku 10 km); Gościcina (na odcinku 4 km); Łeba
(na odcinku 3 km).
Gmina Luzino pełni funkcje mieszane: rolniczo - mieszkaniową i przemysłowo
- usługową. Największy udział w strukturze obszarowej posiadają gospodarstwa
średniej wielkości. Wiodącym kierunkiem produkcji rolnej jest uprawa zbóż,
ziemniaków, hodowla trzody chlewnej i bydła.
W skład gminy wchodziło 12 wsi sołeckich: Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo,
Kochanowo, Luzino, Milwino, Robakowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo
i Zielnowo. Zamieszkuje ją ponad 12000 mieszkańców, zajmuje powierzchnię
11193 ha, w tym tereny leśne 4137 ha. Charakteryzuje się wysokim przyrostem
liczby mieszkańców, co obrazuje tab.
Liczba mieszkańców wg sołectw i obszar gminy
Rok
Sołectwo
1928 1990 1994 1999 2000
554 554
557
248 549
Barłomno
338 345
321
280 315
Dąbrówka
Kębłowo
656 915 1042 1327 1401
294 306
353
363
Kochanowo
896 4800 5169 5902 6086
Luzino
369 377 455 453
363
Milwino
574 633 640
Robakowo
336 512
217 225 234 241
Sychowo
328 328 323
315
Tępcz
411
446 462 474 486
Wyszecino
370 365
308 324
Zelewo
62
68
67
65
Zielnowo
9072 9744 11030 11325
Razem

Obszar w ha
2003
579
376
1566
376
6422
461
694
265
312
495
383
71
12000

1204
733
1088
720
1587
862
608
455
1571
1281
639
394

Źródło ■ Diecezja Chełmińska s. 732 - 733. Informacje USC Luzino. Opracowanie własne
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PODZIAŁ GMINY NA SOŁECTWA
GMINA GNIEWINO

granica gminy

- granice sołectw

Po 1990 r. powstały na terenie gminy podmioty prywatnej działalności w
zakresie: produkcji 17, usług 455, handlowych 109, gastronomii 18, transportu
75. Do atrakcji gminy zalicza się: dwa piękne malowniczo przełomy rzeki
Luzińskiej w „Kuptzówym Lesie” i Wielkim Lesie oraz przełom rzeki Łeby w
Tępczu, dawna droga królewska - Via Repia - wiodła przez Barłomino i Tępcz.
Przy dawnym szlaku odnaleziono monety z czasów Bolesława Chrobrego.
Atrakcją turystyczną są okoliczne lasy, a w nich pomniki przyrody. Najwyższe
wzniesienie znajduje się w Milwinie 201 m n.p.m. Najniższy punkt usadowiony
jest w Zelewie, charakteryzuje się wysokością 35 m n.p.m.
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Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Luzinie podjęła swą
działalności w 1946 r., w budynku dawnej gorzelni. Założycielami byli: Jan
Kotłowski wójt gminy, Leon Trybowski sekretarz gminy, Feliks Nowak, Ignacy
Lisowski, Antoni Rybakowski i Ludwik Walasiak. Uruchomiono wówczas jeden
sklep w budynku administracyjnym. Terenem działalności spółdzielni do 1950 r.
była gmina Luzino. W miarę rozwoju spółdzielczości, powstawały sklepy w
poszczególnych wsiach sołeckich. Małe sklepy stopniowo poszerzały swój
asortyment towarów, poza artykułami spożywczymi wprowadzano asortyment
artykułów przemysłowych, gospodarstwa domowego, chemicznych, obuwia
dziewiarstwa, włókna i taniej odzieży.
GS przejęła gospodarstwa rolne na resztówkach w Robakowie, Zelewie i
Strzebielinie. Rozpoczęto kopanie torfu, zagospodarowano starą masarnię w
Luzinie, wydzierżawiono piekarnię u Wiktora Rompcy.
Liczba członków spółdzielni była niewielka: w 1. 1947 - 1950 było ich ok.
100, w r.: 1956 - 270, 1960 - 480, 1964 - 1252 członków.
W1. 1953-1954 nastąpiła reorganizacja GS, w wyniku której zrezygnowano z
gospodarstw rolnych w Robakowie, Zelewie i Strzebielinie. Zaniechano
prowadzenia masami. Uruchomiono gospodę w pomieszczeniach dawnego sklepu
kolonialnego w budynku Jasiewiczowej. W tym czasie GS przynosiła straty. R.
1956 był przełomowym w działalności GS, uzyskała bowiem większą
samodzielność. Wybudowano: nowy magazyn nawozów sztucznych, nową
piekarnię (1957) o dobowej wydajności 3,51. pieczywa, pawilon handlowy, nową
wagę wozową, co usprawniło sprzedaż węgla i kupno płodów rolnych. W budynku
Anastazji Jasiewicz GS użytkowała sklepy z artykułami gospodarstwa domowego,
drogeryjne, papiernicze, nasiona ogrodnicze, artykuły spożywczo - monopolowe,
radio i telewizja. Gospodę przeniesiono z pomieszczeń Jasiewicz do budynku
Józefa Sampa, (później Konrada Dampca), w którym znajdował się sklep
kolonialny i restauracja. Zmodernizowano również sklep przy ul. Ofiar Stutthofu
(1959), gdzie w budynku mieściły się sklep meblowy, chemiczny i wielobranżowy.
Na niskim parterze budynku administracyjnego uruchomiono rozlewnię piwa
i napojów chłodzących. Utwardzono teren przed budynkiem spółdzielni, piekarni
i magazynu węgla przez wyłożenie trelinki (1961). Wybudowano: nowoczesny
pawilon handlów)' i kawiarnię „Wrzos”, pawilon handlowy przy ul. Młyńskiej
(1975). W 1968 r. GS skupowała ziemniaki od rolników i eksportowała je do
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wraz z rozwojem Luzina wzrastały
obroty GS. W 1970 r. osiągnięto ponad 75 mil zł. Dysponował: 42 sklepami
różnych branż, 2 gospody, 2 magazyny towarów masowych, utworzono ekipę
budowlaną dla własnych potrzeb, także 1 ciągnik i 3 samochody.
Przedmiotem działalności GS „SCh” było: Handel detaliczny - sklepy
spożywcze i przemysłowe, handel towarami masowymi - składy: opału, pasz,
nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, materiałów budowlanych. Skup:
żywca, ziemniaków, zboża, jaj (w sklepach spożywczych), owoców, warzyw,
złomu, makulatury, szmat. Kontraktacja: zbóż, żywca, ziemniaków. Produkcja:
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piekarnicza, wód gazowanych i rozlewnia piwa. Gastronomia: gospody (Luzino
i Gniewino), kawiarnie („Wrzos”), klubo-kawiarnie. Warsztat remontowo
budowlany, wykonywał remonty, usługi: stolarskie, ślusarskie i malarskie.
Ośrodek Nowoczesna Gospodyni działał w Luzinie i Lini. Zakres działania
obejmował: działalność oświatową i wychowawczą, kursy: gotowania, kroju i
szycia, haftu i szydełkowania, pracownię krawiecką, wypożyczalnię sprzętu AGD,
bibliotekę fachową, pracownię plastyczną. Teren działalności GS „SCh” w Luzinie
uzależniony był od podziału terytorialnego państwa, polityki państwa i organizacji
spółdzielczości w kraju.
Kalendarium przemian: Spółdzielczość rozpoczęła swoją działalność, w ramach
Powiatowej Spółdzielni Rolniczo - Handlowej „Rolnik” z siedzibą w Wejherowie
(1945). Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
(1948). Postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdyni wpisano do rejestru
spółdzielni pod numerem RS33 z siedzibą w Luzinie GS „SCh” (1949).
Zarządzeniem Powiatowego Związku GS w Wejherowie, GS w Luzinie przejęło
GS w Gniewinie (1 stycznia 1961). Zarządzeniem PZGS w Wejherowie, GS w
Luzinie objęła swym zasięgiem gromady Kostkowo i Gniewino (1 maja 1961).
Od Rejonowego Związku GS „SCh” odłączyły się GS z pow. lęborskiego (1966),
powołano GS „SCh” w Wejherowie z oddziałem w Luzinie (marzec 1974).
Powołany został również Zarząd i Rada Nadzorcza. Do kierowania pracą oddziału
GS powołani zostali dyrektorzy. Działalność GS Luzino (1968) obejmowała GS:
Luzino, Gniewino i Linię. Likwidacja Rejonowego Związku GS w Wejherowie
(1974), a utworzono GS „SCh” Wejherowo. GS Luzino została zlikwidowana,
(weszła w skład GS Wejherowo). Utworzono Oddział GS Luzino. GS Luzino
usamodzielniła się w 1984 r. Zakres działania obejmował gminę Luzino i Linię.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku powstała ponownie GS w Luzinie
(14 stycznia 1984). W 1985 r. przyłączono do GS Luzino, Łęczyce. W 2000 r.
nastąpiła upadłość GS w Luzinie.
Prezesami GS by li: Ignacy Lisowski (1946), Alojzy Knapiński (1947-1949),
Jan Zieman (1949), Antoni Rybakowski (1 lipiec 1949-kwiecień 1951), Paweł
Rutkowski - (1952), Kazimierz Piotrowski (1953), Stefan Riegel - długoletni
prezes (od 7 stycznia 1958), Bronisław Świniarski (1977-1979), Józef Miotk
(1956-styczeń 1958), Grzegorz Jankowski (1958-1959), Adam Borczuch (31
marzec 1959-1969) w 1959 r. członkami Zarządu byli Stefan Riegel i Bronisław
Świniarski, Jerzy Bratnicki (1969, r. był prezesem a następnie został głównym
księgowym), Wojciech Jasiuk (19 września 1969-1974), Wacław Wojcieszak,
Maria Buzy, Kazimierz Muński, Władysław Mazur (od 16 grudnia 1983 r.).

Gończ Bernard (1877-1940), ks. Ur. 7 grudnia w Kościerzynie w rodzinie
murarza, później kupca, Józefa i Marianny z d. Jakubeckich. Uczył się w
progimnazjum w Kościerzynie (1890-98), od 1895 r. w gimnazjum chełmińskim
jako stypendysta Towarzystwa Pomocy Naukowej. Miał zamiar zostać księdzem
i uważał, że jęz. polski będzie mu potrzebny w pracy duszpasterskiej, dlatego
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wstąpił do organizacji filomackiej (1898).
Został jednak z organizacji usunięty, gdyż
nie wywiązywał się ze swoich obowiązków.
Wykrycie tajnej organizacji w Śremie (12
listopada 1900) spowodowało długotrwałe
przesłuchiwania uczniów również w
gimnazjach pomorskich. Śledztwem
objętych było ponad 120 uczniów. 19
grudnia 1900 r. Gończ złożył zeznania
wobec dyrektora gimnazjum F. Preussa,
wyjawiając nazwiska kilku filomatów (B.
Dembka, J. Dembieńskiego, M.
Karczyńskiego i prezesa B. Makowskiego,
późniejszych księży). Dodatkowo wymienił
jeszcze 21 nazwisk, 31 grudnia 1900 r. w
Kościerzynie wobec radcy regencyjnego,
który przybył tu celem dalszego
przesłuchiwania. W rezultacie w stan
oskarżenia postawiono 60 uczniów. Głośna
wtedy rozprawa odbyła się w Toruniu (9 12 września 1901). Gończ wówczas był
alumnem Seminarium Duchownego w Pelplinie; skazany został na jeden dzień
więzienia. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 kwietnia 1905 r. W duszpasterstwie
pracował w Frydlądzie, Debrznie, Łęgu, Radawnicy, Gdańsku (kościół św.
Wojciecha i Nowy Port). Jako pierwszy duszpasterz nowopowstałej kuracji w
Borowym Młynie (od 9 grudnia 1913) umiał zachęcić parafian do ofiar na budowę
nowego kościoła w 1. 1914 - 16. Odniósł również znaczny sukces w ustalaniu
zachodnich granic Polski. W styczniu 1919 r. wysłał delegację parafian do
Gdańska, by tam za pośrednictwem redaktora Fr. Kwiatkowskiego i angielskiego
majora Jamesa Webera sprawy Borowego Młyna dotarły na stół wersalski. On
też 16 lutego 1920 r. zebrał ok. 3000 Kaszubów i wszczął bojkot przy wytyczaniu
granicy polsko - niemieckiej. Ostatecznego rozgraniczenia terenu dokonano latem
1920 r. Wieś Upiłka pozostała w Polsce i przy parafii. Proboszczem w Luzinie
został 10 listopada 1921 r. Był wizytatorem nauki religii w szkołach dekanatu
wejherowskiego. Należał do Towarzystwa Naukowego Toruńskiego (1906-21).
Parafią przyszło mu zarządzać przez trudne 1. międzywojenne. Po trzech 1.
starań przeprowadził w 1924 r. remont kapitalny kościoła, plebanii i zabudowań
gospodarczych. Położono nowe pokrycie dachu kościoła, wykonano remont wieży
kościelnej i malowanie kościoła. Założył światło elektryczne w kościele i na
plebanii w 1928 r. Zadbał o parafian w odległym Przetoczynie, gdzie od 1924 r.
odprawiał dla nich nabożeństwa w tamtejszej szkole.
Ks. Prob, na początku okupacji był dwukrotnie areszt. We wrześniu 1939 r.
gestapo zabrało Go od ołtarza, gdy sprawował Mszę św. Drugi raz został areszt.
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6 kwietnia 1940 r. Przebywał w więzieniu wejherowskim, skąd przekazany został
10 kwietnia 1940 r. do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a następnie do
Sachsenhausen. Bp Splett zwrócił się z pismem do Tanzemanna w Gdańsku 25
kwietnia 1940 r. informując go o areszt, ks. Gończa. Mieszkańcy Luzina zwrócili
się z prośbą o zwolnienie ks. z aresztu uzasadniając, że ks. nigdy nie udzielał się
politycznie, pod tym pismem znalazła się długa lista podpisów wpływowych
Niemców. Świadkiem męczeńskiej śmierci ks. Bernarda Gończa był Jan
Kotłowski, któiy przekazał następującą relację: Niemcy kazali ks. zdeptać krzyż,
a gdy tego odmówił, w bestialski sposób go zamordowali 12 lipca. W kruchcie
kościoła św. Wawrzyńca umieszczono w 1950 r. tablicę upamiętniająca śmierć
męczeńską ks. Bernarda Gończa. (Zob. kościół).
Zob.: Doppke J. ks., Kościół katolicki na terenie powiatu morskiego w latach
okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945. [w:] Kościół katolicki na ziemiach Polski w
czasie II wojny światowej, t. XIII, ATK, Warszawa 1985; Mross H. ks. Słownik
biograficzny kapłanów Diecezji Chełmińskiej w l. 1821 - 1920, Pelplin 1995, s.
83; Wałkusz J., Duchowieństwo Katolickie diecezji chełmińskiej 1918 - 1939,
Pelplin 1992, s. 329 - 330; Wielki zjazd rodzinny wszystkich pokoleń Antoniny i
Jakuba Kotłowskich, Luzino 1998, maszynopis bez numeracji stron, relacja o
Janie Jakubie Kotłowskim.

Goście. Nie sposób wymienić wszystkich gości, którzy odwiedzili Luzino.
Temat potraktujemy wybiórczo.
Mieczysław Czcibor beskidzki gawędziarz i pieśniarz Cholewa spotkał się z
uczniami SP w 1966 r.
Jan Piepka pisarz kaszubski odwiedził Luzino (1982 roku).
Izabela Trojanowska przybliżyła uczniom, sylwetkę przyszłego patrona szkoły
Lecha Bądkowskiego (1990).
Lech Wałęsa, kandydat na Prezydenta, konferencją prasową 4 października
1990 r. rozpoczął kampanię wyborczą. W spotkaniu z mieszkańcami wsi Luzino
towarzyszył mu ks.
prałat
Henryk
Jankowski. Gości
witał Jerzy Miotk,
przewodn iczący
„Solidarności’ RI
gminy
Luzino.
Śpiewano „Nigdy do
Prezydent RP Lech
Wałęsa, Brunon Szpica
i Jadwiga Semak, 4
października 1990 r.
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zguby nie dojdą Kaszuby”. Lech Wałęsa i ks. Henryk Jankowski wpisali do kroniki
szkolnej: „Solidarność Robotników z Solidarnością Chłopów ku wspólnemu
zwycięstwu chrześcijańskiej Polski. ”
Tadeusz Bolduan, publicysta, redaktor naczelny i współpracownik wielu
czasopism i gazet, działacz Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, bliski
współpracownik i przyjaciel Lecha Bądkowskiego. Przybliżył uczniom sylwetkę
przyszłego patrona szkoły (27 kwietnia 1991).
Antoni Furtak, poseł Ziemi Wejherowskiej spotkał się z nowo wybranym
zarządem Związku Zawodowego „Solidarność” RI. Spotkanie odbyło się w salce
katechetycznej na plebanii. Jan Miotk przywitał wszystkich gości, a szczególnie
Posła i przewodniczącego Związku „Solidarność” RI Wiktora Kotłowskiego (7
kwietnia 1991).
Jan Olszewski, kandydat na prezydenta spotkał się z mieszkańcami Luzina,
25 października 1995 r., powiedział m. in. „Kaszubi wzorem dla całej Polski ’ a
w kronice szkolnej napisał „ Jestem głęboko wdzięczny kierownictwu szkoły, jej
nauczycielom i uczniom za umożliwienie mi spotkania z przedstawicielami
kaszubskiej społeczności
tego regionu ”.
Maciej
Płażyński,
marszałek Sejmu gościł w
Luzinie z okazji oddania
do
użytku
Stacji
uzdatniania wody, otwarcia
oczyszczalni ścieków i
wmurowania
aktu
erekcyjnego
pod
gimnazjum 29 stycznia
2001 r.

Groth Antoni (1886-1958), rolnik i poseł. Ur. 7 kwietnia w Gościcinie, syn
Franciszka. Ukończył szkołę powszechną w Zelewie. Służył w armii niemieckiej
w stopniu wachmistrza w 1. 1907-1910 i 1914-1918. W 1920 r. zorganizował
Straż Obywatelską w Zelewie. był: prezesem Kółka Rolniczego i zastępcą prezesa
oddziału Powiatowego Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego, ławnikiem sądu
pokoju, członkiem i rzeczoznawcą Urzędu Rozjemczego dla spraw finansowych
i rolniczych, rzeczoznawcą Urzędu Skarbowego, członkiem Rady i Wydziału
Powiatowego Sejmiku Wojewódzkiego, prezesem OSP, prezesem oddziału
Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych, prezesem Akcji
Katolickiej w parafii Góra Pomorska, członkiem Polskiego Związku Zachodniego,
członkiem zarządu Tow. Powstańców i Wojaków. Na Zjeździe Straży Pożarnych
w Wejherowie 22 października 1937 r. wygłosił przemówienie z okazji wręczenia
I Batalionowi Morskiemu 11 karabinów maszynowych.
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„.../ nic go nie oderwało od pnia polskiego, nic nie wydarło mu mowy jego
ojców - nikomu ten lud nie zaprzedał swóji deszy - skupił są w sobie, w granitowym
konserwatyzmie polskłoscy - trzymoł są nie posłał ani razu do parlamentu niemieckiego kogo innego, jak tylko Kaszubą - Polaka.
Stanął na straży u wrót polskiego honoru i stoją piersą osłonił zagrożoną
placówką i uratował polskość Przymorza.
I tak wszedł lud do Niepodległej Polski. Wszedł, a wdziączny Naród polski,
straż mu nad brzegiem Bałtyku powierzył.
A nie z cedzego rozkazu, ale z nakazu własnych serc polskich, aby straż tą
lepiej pełnie, me kaszubski lud powiatu morskiego, przed trzema miesącami
skrzyknęli są, na wielki czyn, na dobrojenie naszego Batalionu Morskiego.
Uparty, takjak me przode bele, choc nam w tym roku kląska deszczów a mrozów
plony nasze we większy częscy zniszczyły, choć zemia nasza uboga, me posłuszni
na wezwanie Marszałka Polski hasło obrony narodowej do serca wzęli, przed
oczy na widok codzienny stawili - a dzysaj - czynem zatwierdzeli.
Oddając was jednosce, wa nasze karabiny maszynowe I Batalionowi
Morskiemu przekazujemy Wam służyć Polsce długo a wiernie...
A cebie kochany żołnierzu polski prosemy, żebyś z nich zrobił stalowy wał, o
jaki rozbijająsę największe sztormy i abyś nas - jak tego bądze potrzeba - zawsze
wezwał pod sztandar Tej Matki Boskiej Swarzewskiej, Królowy polskiego morza
której me slubowale, że tego sztandaru nie oddamyjinaczejjak chyba razem ze
życiem ”.
Poseł na sejm V kadencji wybrany w 1938 r. z ramienia Obozu Zjednoczenia
Narodowego, w okręgu nr 104 (Gdynia), członek klubu OZN, pracował w komisji
rolnej. Wybuch wojny w 1939 r. zastał Go w Warszawie. Pod koniec października
1939 r. wrócił do Zelewa, jego gospodarstwo rolne (116 ha) przejął Treuhändler.
W kwietniu 1940 r. został areszt, i osadzony w obozach koncentracyjnych w
Sachsenhausen i Mauthausen - Gusen, a jego rodzina wysiedlona do Kochanowa.
Ciężko chory, został zwolniony w czerwcu 1943 r. z obozu Mauthausen - Gusen
i wrócił do rodziny do Kochanowa. Po wyzwoleniu w marcu 1945 r. wrócił do
swego majątku w Zelewie. Gospodarstwo to na mocy dekretu o reformie rolnej
zostało rozparcelowane. Grot wraz z rodziną pozostał na resztówce. Był
członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie. Zmarł 3 maja w Zelewie.
Został pochowany w grobowcu rodzinnym w Górze.
Był żonaty z Teklą z d. Ptach, córką rolnika spod Pucka. Z ich związku na
świat przyszło jedenaścioro dzieci.
Groth Paweł Franciszek (1901-1985), historyk, bibliotekarz, pedagog. Ur.
14 kwietnia w Zelewie w rodzinie chłopskiej. Najpierw uczęszczał do Collegium
Marianum w Pelplinie, a następnie do Państwowego Gimnazjum Klasycznego
w Wejherowie, gdzie w 1921 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1. 1921 - 26
odbył studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim, tam też w 1930 r. uzyskał
dyplom nauczyciela szkół średnich. Przed wybuchem II wojny światowej
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pracował aktywnie w Polskim Związku Zachodnim. W okresie okupacji
hitlerowskiej brał udział w ruchu oporu na terenie pow. kościerskiego, będąc
członkiem TOW „GP”. Po wyzwoleniu Gdańska już 14 kwietnia 1945 r. podjął
pracę w ówczesnej Bibliotece Miejskiej. Pełnił tam początkowo funkcję zastępcy
dyrektora. Przez wiele 1. jako kustosz i starszy kustosz dyplomowany (od 1968),
aż do przejścia na emeryturę 31 grudnia 1968 r. kierował Działem Grafiki i
Kartografii. Przez całe życie był czynny naukowo. W dorobku naukowym
pozostawił prawie trzydzieści prac.
W 1. 1966 - 70 był członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Tow.
Archeologicznego i Numizmatycznego, a w 1. 1970 - 71 był jego prezesem.
Uhonorowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, odznakami
Zasłużony Działacz Kultury i Zasłużony Ziemi Gdańskiej. Zmarł 15 sierpnia w
Gdańsku. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdańsku
Wrzeszczu.
Zob. Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, s. 121-122.

Gród. Grodzisko w Luzinie położone jest na pograniczu Pojezierza
Kaszubskiego i Pobrzeża Kaszubskiego w pradolinie rzeki Łeby i Redy. Gród
leżał przy drodze handlowej znanej w XII i XIII w. pod nazwą „Via regia”, która
łączyła południe kraju z północą. Gród zlokalizował społeczny opiekun zabytków
z Luzina-Kazimierz Dampz w czerwcu 1967 r. Grodzisko było usytuowane na
trudno dostępnym polodowcowym ostańcu wysoczyzny o stromych zboczach.
Grodzisko położone jest w odległości 2 km w kierunku południowym od centrum
Luzina, po lewej stronie ul. Długiej. Gród zbudowano na trudno dostępnym
wzniesieniu: część południowo - zachodnia posiada strome stoki, u stóp których
przepływa rzeka Luzina, od niższej, północno - wschodniej strony wzgórze
otaczają podmokłe łąki. Omawiany obiekt ma kształt niezbyt regularnego
czworoboku o wymiarach 80 x 48 m. Wały zachowane są w dobrym stanie, w
najwyższym miejscu dochodzą do wysokości 0,9 m. Między majdanem a wałem
biegnie wąskie i płytkie wgłębienie, podobne znajduje się na zewnątrz grodziska
od strony trzęsawisk. Wgłębienia te mogą stanowić ślad po fosie. Archeolog
Barbara Wiącek określiła funkcjonowanie grodziska w Luzinie od IX do XI w.
Gród nad Luzińską Strugą służył przede wszystkim
osadnikom, przybyłym od południowego wschodu, stąd
przedostali się oni na jej lewy brzeg zasiedlając kolejno
Barłomino, Luzino i Kębłowo.
Zob. Barbara Wiącek, Nowo odkryte grodzisko
wczesnośredniowieczne w Luzinie, pow. Wejherowo,
„PomoraniaAntiqua”, 1971, t. III, Ossolineum, s. 369
-376. Podgórski J. T, Wczesnośredniowieczne naczynie
o cylindrycznej szyjce z Luzina, pow. Wejherowo,
„PomoraniaAntiqua”, 1971, t. III, Ossolineum, s. 377383.
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Droga ku grodzisku
wczesnośredniowiecznemu. Droga z
Luzina do Barłomina, stan z l.
siedemdziesiątych, obecnie ul. Długa. Po
lewej stronie barokowa kapliczka z końca
XVIII w , w górnej jej części umieszczony
krzyz, niżej płaskorzeźba Anioła Stróża
czuwającego nad modlącym się dzieckiem.

Legenda. Dawno, dawno temu, na
górze o stromym zboczu stał potężny
zamek. Z jednej strony opływała go
Struga Luzińska, a z pozostałych
otaczały go niedostępne bagna.
Właścicielem zamku był okrutny rycerz,
bogaty' w złoto i inne majętności, nie
posiadał jednak studni w zamku. Wodę
trzeba było nosić ze studni znajdującej
się nad samym brzegiem Strugi.
Obowiązek jej noszenia spoczywał na młodej, pięknej dziewczynie o imieniu
Lusinia. Służąca nosiła wodę od świtu do zmierzchu. Dziewczyna musiała wylać
wiele potu dźwigając na szkaniach (nosidłach) dwa pełne wiadra z wodą. Ta
codzienna harówka tak zagniewała służącą że któregoś upalnego dnia, idąc z
wodą pod stromą górę, krzyknęła z rozpaczy: Oby diabeł tę wodę nosił! A
przeklęty zamek niech się zapadnie! Po tym przekleństwie stała się rzecz okrutna.
Przerażona Lusinia usłyszała potężny huk i ujrzała wielki kamień spadający z
góry zamkowej, który przeleciał z dużą szybkością obok niej. Kamień ten zakrył
otwór studni. Natomiast potężny zamek zapadł się na wieki. Co stało się z
dziewczyną tego nikt nie wie. Niektórzy twierdzą że zamieniła się w jeden z
kamieni leżących obok tego potężnego. Możesz pójść go obejrzeć w korycie
rzeki, tuż pod górą a opływają go bystre w tym miejscu wody Strugi.
Zob.: Sikora F. Legendy Luzina, w: Kukówka, 1990, nr 3.
Grubba Kazimierz, ur. dnia 28
sierpnia 1933 r. w Rudzienice. Został
wcielony przymusowo do służby
wojskowej, w Wojskowym Korpusie
Górniczym
w
Batalionach
Górniczych. Przeszkolony został od
Górnicy żołnierze w uniformie
roboczym. Od prawej
Kazimierz Grubba
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2 kwietnia do 2 maja 1954 r. w zakładzie Kopalni Węgla Kamiennego „Bolesław
Chrobry” w zawodzie młodszego rębacza. Dnia 3 maja 1954 r. złożył egzamin
przed Zakładową Komisją Kwalifikacyjną, powołaną zarządzeniem
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12
grudnia 1951 r. Pracował jako żołnierz górnik w kopalni od 1 października 1953
r. do 19 grudnia 1955 r.

Grzendowski Otton (1902-1964), nauczyciel, kierownik szkoły. Ur. 16
września w Starogardzie. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w
Grudziądzu rozpoczął pracę w zawodzie nauczycielskim w pow. tczewskim. W
1930 r. ukończył WKN z matematyki w Toruniu i od tego roku pracował w
siedmioklasowej szkole w Pucku. Kierownictwo szkoły w Luzinie objął 1
września 1937 r. i pracował na tym stanowisku do wybuchu wojny w 1939 r.
Wcielony do wojska walczył w obronie Helu, gdzie dostał się do niewoli
niemieckiej. Przekazany do obozu, przebywał przez pewien czas w stalagu w
Neubrandenburgu. Po odbyciu kary wywieziono go na przymusowe roboty.
Wrócił do Luzina po wyzwoleniu i przejął obowiązki kierownika szkoły 16
czerwca 1945 r. Pracował w miejscowych organizacjach politycznych,
społecznych i gospodarczych. Był prezesem Zarządu Powiatowego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Wejherowie (1948-1949). Powołany został na
stanowisko kierownika Wydziału Oświaty i członka Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Wejherowie 1 września 1956 r. Z zajmowanego stanowiska
odwołany został 15 sierpnia 1958 r., wówczas objął kierownictwo SP nr 8 w
Wejherowie. Zmarł nagle 16 kwietnia. Pochowany został na cmentarzu
Wejherowie.
Grzenia Helena (1906-1984), nauczyciel, kierownik szkoły. Ur. 17 maja w
Starym Sączu, pow. Nowy Sącz, województwo krakowskie, ojciec Józef był
nauczycielem. Od siódmego r. życia rozpoczęła naukę w szkole powszechnej,
po ukończeniu 4 klas przeszła do szkoły wydziałowej, gdzie ukończyła 4 klasę.
Wstąpiła do Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im. Marii Konopnickiej
w Nowym Sączu, a po pięciu 1. nauki w 1926 r. zdała egzamin dojrzałości. Pracę
podjęła w publicznych szkołach powszechnych w Nowym Sączu (wrzesień 1926),
zastępując urlopowanych nauczycieli przez 3 1., od września 1929 r. w
siedmioklasowej szkole powszechnej w Łącku i Przydonicy (1931). W lipcu
1933 r. wyszła za mąż za Bronisława Grzenię, dzierżawcę majątku w Nowym
Kębłowie. Została przeniesiona do szkoły powszechnej w Gierczycach
województwo kieleckie. Wówczas podjęła starania o przeniesienie do miejsca
zamieszkania męża. Przeniesienie do szkoły Jastarni (w pow. wejherowskim),
otrzymała we wrześniu 1938 r., a do Kębłowa w grudniu 1938 r., gdzie uczyła do
wybuchu II wojny światowej. W pierwszych dniach okupacji została wysiedlona
z gospodarstwa męża. Mieszkała u gospodarzy pomagając im w pracy, by
wyżywić siebie i troje małych dzieci. Mąż został wywieziony na roboty do
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Niemiec. Po wyzwoleniu zgłosiła się w marcu 1945 r. do pracy w szkole
powszechnej w Kębłowie, w czerwcu 1945 r. przejęła obowiązki kierownika
szkoły. Społecznik. Funkcję radnej pełniła od początku utworzenia GRN przez
sześć kadencji do 1984 r. Zorganizowała i prowadziła ośrodek kultury w Kębłowie
(1961-1966). Za pracę społeczną i zawodową otrzymała: Srebrny Krzyż Zasługi
(1961), Odznakę Tysiąclecia (1966), Zasłużony Działacz Kultury (1965), Krzyż
Kawalerski OOP. Zmarła 29 września, pochowana na cmentarzu w Łebniu.

Haft kaszubski. Sztuka haftu kaszubskiego ma na Kaszubach długą tradycję.
Została zapoczątkowana w klasztorach żukowskich norbertanek i żarnowieckich
benedyktynek. Z czasem sztuka mistrzowskich haftów przeniknęła pod strzechy.
Przekazywano tę umiejętność z pokolenia na pokolenie. Obecnie luzińskie
hafciarki najczęściej wzorują się na szkole puckiej i żukowskiej, operując
siedmioma kolorami, które symbolizują piękno ziemi i przyrody kaszubskiej:
zielony, czerwony, żółty, czarny i trzy odcienie niebieskiego. W Luzinie tradycja
haftu kaszubskiego została zachowana dzięki pasjonatom tej sztuki: Krystynie
Bargańskiej, Grażynie Grubba, Gertrudzie Kowalke, Irenie Lemke, Reginie
Miotk, Jadwidze Semak i innym.
Przy SP w Luzinie od 1983 r. działa koło haftu prowadzone przez nauczycielkę
Teresę Skielnik. Młode pokolenie zostaje wprowadzone w arkana sztuki różnych
technik haftu, m.in. haftu kaszubskiego w oparciu o szkołę haftów żukowskich i
puckich. Koło prowadzi na terenie szkoły stałą wystawę prac.
Hebel Paweł (1920-1945), legenda lat okupacji. Ur. w Milwinie, syn Pawła.
Chorąży, kierownik wywiadu i kontrwywiadu TOW „GP” w pow. morskim, od
1942 r do chwili areszt. Poruszał się w terenie w przebraniach jako leśniczy,
policjant, oficer SA, SS lub jako cywil. Jego specjalnością były napady, m.in. na
transporty samochodowe przewożące masło do punktów dostaw mleka w
Szemudzie. Grupa „Gryfowców” pod dowództwem Pawła Hebla 26 lipca 1943
r. na szosie między Barłominem a Wyszecinem zarekwirowała niemiecki transport
samochodowy z żywnością. Napady były uciążliwe dla Niemców, którzy musieli
użyć dużych sił żandarmerii, dla ochrony przewożonych produktów.
W potyczce z żandarmerią w okolicy Głazicy 5 października 1944 r. Paweł
został ranny, przewieziony i umieszczony w domu Pawła Grzenkowicza w
Częstkowie, gdzie ukrywał się. Wytropiono go 18 października 1944 r.
Żandarmeria i gestapo otoczyło zabudowania Grzenkowicza. Rewizja w
mieszkaniu nie przyniosła rezultatu. Sprowadzono z pola gospodarza Pawła
Grzenkowicza, który nie zdradził kryjówki Hebla. Wówczas gestapo zastrzeliło
gospodarza na podwórzu. Podjęto poszukiwania w zabudowaniach
gospodarczych. Kiedy oficer żandarmerii Kuchenbecker w towarzystwie kilku
żandarmów znalazł się w szopie, Paweł Hebel oddał w ich kierunku kilka strzałów.
Oficer żandarmerii został zabity, a dwóch żandarmów rannych. Od pierwotnego
zamiaru spalenia zagrody hitlerowcy odstąpili. Pod osłoną Pauliny i Zofii
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Grzenkowiczów ponownie wtargnęli do szopy, ranny Hebel dostał się w ręce
gestapo. Wywieziono go wraz z Zofią Grzenkowicz do siedziby gestapo na
Kamiennej Górze. Paweł Hebel zmarł na początku 1945 r. w lochach gestapo w
Gdańsku. Zofię Grzenkowicz osadzono w Stutthofie. Brała udział w „Marszu
śmierci”. Areszt, również Paulinę Grzenkowicz i jej syna Klemensa. Oboje zostali
zamordowani w Stutthofie.

Hempel Zygmunt (1894-1944), ps. Łukasz, oficer w stopniu kapitana w
stanie spoczynku, ostatni właściciel majątku ziemskiego w Barłominie, w okresie
międzywojennym. Ur. 24 grudnia w Zagórzu pod Sosnowcem, syn Joachima
inżyniera, późniejszego dyrektora kopalni, starosta, senator Rzeczpospolitej
Polski. Po ukończeniu Szkoły Handlowej w Kielcach studiował w Akademii
Rolniczej w Dublankach. Współorganizator „Zarzewia” w Kielcach, członek
Polskich Drużyn Strzeleckich. Służył w Legionach Polskich (od 1914), działał
w Polskiej Organizacji Wojskowej (od 1917). Jednocześnie kontynuował studia
w Towarzystwie Kursów Naukowych, od 1915 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Służył ochotniczo w Wojsku Polskim (1918-1921), a
po przeniesieniu do rezerwy gospodarował w majątkach w Rożdżałowie (pow.
chełmski) i Barłominie. Czynny w Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem
(1931 -1932), był sekretarzem generalnym Związku Strzeleckiego (1934-1935),
komisarzem rządowym w dobrach wilanowskich. W kampanii wrześniowej 1939
r. był adiutantem dowódcy 360. pp w obronie Warszawy. Czterokrotnie był ranny,
stracił oko. W konspiracji działał od października 1939 r. był szefem Wydziału
Politycznego (późniejszego BIP-u) Okręgu Warszawa - Miasto Związku Walki
Zbrojnej. W kwietniu 1941 r. wystąpił z Związku Walki Zbrojnej i rozpoczął
działalność polityczną. Założył pismo „Myśl Państwowa”, a od 1942 r. był
przewodniczącym Wydziału Wykonawczego nowo utworzonego Konwentu
Organizacji Niepodległościowych. Ranny w czasie Powstania Warszawskiego
(kierował budową barykady), zmarł 4 lub 5 sierpnia w szpitalu powstańczym.
Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Virtuti
Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości.
Zob.:Kunert, Słownik biograficzny konspiracji, t. II,
W-wa 1987, s. 65-66.
Hinc Kazimierz. Ur. 22 listopada 1961 r. w
Wejherowie, syn Władysława i Gertrudy z d.
Trybowska. Ukończył SP w Luzinie (1976), LO im.
Jana III Sobieskiego w Wejherowie, matura (1980),
Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny,
uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanizacji
rolnictwa (1986). Przebieg pracy zawodowej: Zakład
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Rolny w Wyszecinie (wrzesień 1986), służba wojskowa (styczeń - grudzień 1987),
Zakład Stolarski w Luzinie. W tym czasie aktywnie uczestniczył w pracach
Komitetu Obywatelskiego. 9 czerwca 1990 r. został wójtem gminy Luzino.
Funkcję tę pełnił do września 1992 r., kiedy zakwalifikował się na
międzynarodowe stypendium Georgetown University w Waszyngtonie i po
ukończeniu intensywnego kursu jęz. angielskiego na Uniwersytecie Jagielońskim
w Krakowie, który prowadzony był przez nauczycieli Georgetown University
wyjechał w styczniu 1993 r. do USA na New York State University - Cobleskili
College, studiować zarządzanie. Po zakończeniu stypendium w sierpniu 1994 r.
powrócił do Polski i od stycznia 1995 r. podjął pracę w Urzędzie Gmin)' Luzino,
gdzie pracuje do dziś.
Społecznik: radny Rady Gminy w kadencjach 1990-1994 i 1994-1998, członek
Rady Nadzorczej ZOZ Wejherowo, członek Zarządu Banku Spółdzielczego w
Luzinie (1996-1998), a po jego połączeniu z Bankiem Spółdzielczym w Krokowej
od 1998 r. do dziś jest członkiem Zarządu Banku Spółdzielczego w Krokowej.
Radny Powiatu Wejherowskiego z gminy Luzino (1998-2002), na pierwszej sesji
Rady Powiatu został wybrany członkiem Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
W październiku 2001 r. podjął studia zaoczne na Wydziale Budownictwa i
Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej.
Zawarł związek małżeński we wrześniu 1987 r. z Danutąz d. Hebel, jest ojcem
trzech synów-Przemysława (1988), Grzegorza (1990) i Adama (2002).

Hinner Rudolf (1882-1969). Ur. 25 września w Austrii, tam pobierał nauki
na uczelniach technicznych. Po pierwszej wojnie światowej jako
zdemobilizowany żołnierz armii austriackiej pozostał w Polsce. W 1920 r. przyjął
obywatelstwo polskie i ożenił się z Polką Ireną Okwiecińską. W 1926 r. podjął
pracę w Fabryce Mebli Giętych „Labor” w Radomsku woj. łódzkie, w charakterze
kierownika technicznego fabryki. Jakim był pracownikiem i człowiekiem niech
posłuży świadectwo wystawione 12 grudnia 1927 r. przez Fabiykę Mebli Giętych
w związku z jego przeniesieniem do Gościcińskiej Fabryki Mebli w Gościcinie:
„Niniejszym zaświadczamy, że p. Rudolf Hinner pracował w naszej fabryce w
charakterze kierownika technicznego od 1 sierpnia 1926 r. do dnia 10 listopada
1927 r. Przez cały czas piastowania tego odpowiedzialnego stanowiska p. Hinner
wyróżniał się jako pierwszorzędny fachowiec branży mebli giętych.
Urządzając nasząfabrykę od samego początku, doprowadziłją w ciągu roku
do najwyższego poziomu rozwoju i wydajności przez wprowadzenie racjonalnych
urządzeń, wykonując wszystkie modele, przez nas wyrabiane, ze szczególnym
smakiem, co jest wyjątkową cechą fachowości p. Hinnera. Poza powyższymi
waletami charakteryzujep. Hinnera nadzwyczajna siła organizacyjna, energia i
umiejętność obchodzenia się ze swymi podwładnymi i pozyskania sobie ich
posłuszeństwa. Dodać należy, ze p. Hinner dzięki swej pracowitości i
bezwzględnej uczciwości zaskarbił sobie nasze nieograniczone zaufanie pod
każdym względem.
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Ku naszemu niezmiernemu żalowip. Hinner opuścił swoje stanowisko zarówno
dla poprawienia sobie bytu, jak i dla rozszerzenia pola swej pracy,
odpowiadającego jego zdolnościom. Z głębi serca życzymy mu wszelkiej
pomyślności i szczęścia na nowej drodzejego życia”. W Gościcińskiej Fabryce
Mebli pracował od listopada 1927 r. do przejścia na emeryturę. Mieszkał na
terenie fabryki. Był racjonalizatorem pracy, uprościł m.in. wykonywanie wczepów
do krzeseł łamanych. Wczepy robione dotychczas ręcznie, zaczęto wykonywać
mechanicznie, dzięki czemu fabryka uzyskała duże oszczędności. Usprawnienie
zastosowane zostało w innych fabrykach.
Po śmierci żony ożenił się ponownie w 1954 r. z Marią Pionke i zamieszkał w
Luzinie. Zmarł 26 lutego, został pochowany na cmentarzu w Luzinie.

Hinner Maria, najstarsza mieszkanka Gminy Luzino w 2004 r. ur. 23 czerwca
1907 r., z d. Pionke. Z okazji 97 urodzin dostojną Jubilatkę odwiedziła delegacja
Koła Emerytów i Rencistów z Luzina. Odśpiewano 100 1. wręczono kwiaty i
drobny upominek. Mimo sędziwego wieku pani Maria tryska zdrowiem i
humorem, lubi śpiewać i wspominać dawne czasy. A ma co wspominać. Jak
powiedziała, w życiu nie tylko spotyka się z kwiatem róży, ale i z jej kolcami,
które też trzeba przyjąć. W grudniu 1939 r. zmuszona została do pracy u
Treuhändlera we własnym gospodarstwie za marne jedzenie. Rok osadzona w
Potulicach. Po zwolnieniu z obozu, zmuszona została do niewolniczej pracy na
Żuławach, tam doczekała końca wojny. Z wielkim sentymentem wspominała o
fundacji krzyża na własnej posesji, z dedykacją na jego ramieniu „W prezencie
na 95 urodziny Marii Hinner 23 czerwiec 2002” oraz daty 1925-2002. Pierwsza
data to r. postawienia krzyża, w tym samym miejscu przez ojca Jana Pionke,
druga to r. fundacji obecnego krzyża.
Honorowy Obywatel Gminy Luzina. Rada Gminy Luzino nadała tytuł
Honorowego Obywatela Gminy Luzino: prof, dr hab. Gerardowi Labudzie (1996);
ks. prałatowi Henrykowi Szydłowskiemu prob, parafii św. Wawrzyńca w Luzinie
(2000); ks. kanonikowi Dionizemu Borysiewiczowi, prob, parafii św. Jadwigi
Śląskiej w Kębłowie (2001); Annie Baranowskiej zasłużonej katechetce (2003);
ks. prof, dr hab. Janowi Perszonowi prob, puckiej Fary (2003); Mariuszowi
Kaliszewskiemu nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzebielino
z siedzibą w Luzinie (2004).
Jabłoński Bronisław (1921-1990), kolejarz, rolnik,
działacz społeczny. Ur. 1 października w Kamieniu
Kmieczym dawniej województwo włocławskie, syn
Stanisława i Zofii z d. Ablewskich. Więzień obozu
koncentracyjnego Stutthof, przeszedł „Marsz śmierci” do
Strzebielina, tam uciekł i szczęśliwie doszedł do domu
Reszków na Pustkach Luzińskich (13 lutego 1945 r.), gdzie
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znalazł miejsce ukrycia i przetrwania do końca wojny. Szczególnie zaopiekowała
się wynędzniałym uciekinierem córka gospodarza Anna, która 9 czerwca została
jego żoną. Przejęli gospodarstwo o powierzchni 12,31 ha. po rodzicach Anny.
Bronisław po wojnie podjął pracę na kolei, był rewidentem wagonów. Pracował
w gospodarstwie rolnym i był inseminatorem bydła.
W pracy społecznej dał się poznać jako działacz społeczny, był: prezesem
Kółka Rolniczego w Luzinie, przewodniczącym koła „Solidarności” RI,
współpracował z Głównym Urzędem Statystycznym, przewodniczącym Rady
Oddziałowej Banku Spółdzielczego oraz Komitetu Członkowskiego w Luzinie.
Działał na rzecz rozwoju spółdzielczości bankowej i doskonalenia obsługi
finansowej rolnictwa, gospodarki żywnościowej i rzemiosła. Zmarł 22 marca,
pochowany na cmentarzu w Luzinie.

Jan Paweł II Papież.
Pielgrzymki na Pomorzu w 8 - 14 czerwca 1987 r. i 5 czerwca 1999 r.
Przygotowania luzinian: dary dla Papieża
• Jerzy Miotk z Robakowa i Feliks Bazychowski wydelegowani przez
„Solidarność” R1 Ziemi Gdańskiej wręczyli dar (gobelin trud żniwny) Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II w Gdańsku Zaspie (1987).
• Anna Anisiewicz laureatka diecezjalnego konkursu z wiedzy o życiu i posłudze
Jana Pawła II, (wraz z innymi zwycięzcami w kategoriach wiekowych) otrzymała
przywilej przywitania Ojca Świętego na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie 5
czerwca 1999 r.
• Marian Mielewczyk wykonał jeden z elementów ołtarza papieskiego „Jezus
na osiołku”.
Udział w nabożeństwie:
• Występy połączonych chórów wśród nich Chór „Lutnia” i Luzińskie
Dzwoneczki, uświetniały uroczystą Mszę św. na sopockim Hipodromie.
Pokłosie pielgrzymki papieskiej:
• Jan Grubba ufundował Krzyż, na pamiątkę pobytu w Polsce Papieża w 1987
r. który stoi na posesji jego syna Mariana przy ul. Wschodniej.
• W kaplicy Matki Boskiej Różańcowej odbył się koncert z okazji 25 lat
pontyfikatu Jana Pawła II. Młodzież przygotowała pod kierunkiem Genowefy
Kasprzyk montaż słowno muzyczny na podstawie Poezji Jana Pawła II.
• 20 września 2001 r. odbyła się uroczystość nadania SP w Kębłowie im. Jana
Pawła II.
Pielgrzymki do Watykanu:
• Z okazji 20 - lecia Encykliki Humanee Vitae Pawła VI w 1988 r. doradczyni
Poradnictwa Rodzinnego w Luzinie, jako jedna z diecezji chełmińskiej, brała
udział w krajowej pielgrzymce do Rzymu. Grupa została przyjęta przez Papieża
na piywatnej audiencji.
• W czasie pielgrzymki parafian z Luzina i Smażyna do Rzymu w 1993 r. Jerzy
Miotk z żoną Janiną wręczyli Papieżowi dar - obraz Klasztoru s. Betlejemek w
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Grabowcu (gmina Szemud).
• Pielgrzymka na uroczystość imienin Papieża Jana Pawła II w 2003 r.
Ośmioosobowa grupa mieszkańców Luzina i Wejherowa wzięła udział w
dziesięciodniowej pielgrzymce Archidiecezji Gdańskiej do Watykanu, Rzymu i
Monte Cassino.
• 4 listopada pielgrzymi uczestniczyli w koncercie imieninowym
przygotowanym przez artystów polskich m.in. Halina Frąckowiak, Edyta Geppert,
Danuta Stenka, Artur Żmijewski i inni. Koncert odbywał się w auli Pawła VI,
transmitowany był przez Telewizję Polską.

Pielgrzymi z Luzina i Wejherowa w Watykanie z życzeniami dla Ojca Świętego. Od
lewej: Kazimierz Bistoń - dyrektor Gimnazjum Publiczego w Luzinie i przewodniczący
Rady Powiatu w Wejherowie, Czesława Miotk, Stefan Kamerke, Danuta Miotk, Renata
Kamerke, życzenia trzyma Irena i Jarosław Wejer - wójt Gminy Luzino, Edmund Grzonka,
Gabriela Lisus - wicestarosta pow. wejherowskiego, Mieczysław i Paulina Lisus

Uroczyście obchodzono 17 października 2004 r. Dzień Papieski w parafii pw.
św. Wawrzyńca w Luzinie. Mimo niesprzyjającej aury, wierni przybyli tłumnie
do kościoła, aby razem modlić się i w ten sposób uczcić 26 rocznicę pontyfikatu
Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się koncertem strażackiej orkiestry dętej.
Uroczystą Mszę św. w intencji Ojca Świętego koncelebrował ks. prob. Henryk
Szydłowski z czterema księżmi. Treść papieskiego Orędzia Pokoju odczytała
zebranym aktorka Teatru Miejskiego im. Gombrowicza w Gdyni - Małgorzata
Talarczyk. Uroczystości uświetnili muzycy Cappelli Gedanensis, którzy wykonali
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utwory muzyki dawnej. Organizatorem uroczystości była Parafia św. Wawrzyńca
i radna Rady Gminy Luzino Genowefa Kasprzyk.
W dniach 14 do 24 października 2004 r. odbyła się Pielgrzymka Kaszubska
do Rzymu w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego bpa Konstantyna
Dominika. We wtorek 19 października pielgrzymi zostali przyjęci przez Jana
Pawła II na audiencji specjalnej, podczas której luzinianie Aleksandra i
Mieczysław Bistronowie przekazali Ojcu Świętemu w darze płytę chóru „Lutnia”
- „Bogu śpiewać chcą”. Papież podziękował za złożone dary i pozdrowił
wszystkich Kaszubów słowami „ Zawieźcie, proszę, moje pozdrowienie waszym
najbliższym i wszystkim wiernym Kościoła na Kaszubach. Z serca wszystkim
błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. ”

Kaszubi podczas audiencji specjalnej 19 października 2004 r. u Ojca Świętego.
Luzinianie Barbara i Franciszek Pobłoccy (pierwsi z lewej w górnym rzędzie) oraz
Aleksandra Bis tron (druga z lewej obok bpa B. Szlagi) i Mieczysław Bistroń (pierwszy z
prawej w górnym rzędzie)

Janusz Władysław (1930-1978), nauczyciel, działacz społeczny. Ur. 10
kwietnia, syn Jana. Szkołę Powszechną ukończył w Luzinie, kontynuował naukę
w LO i LP w Wejherowie. Przebieg pracy zawodowej: kierownik SP w:
Barłominie (1950-1955), Kniewie (1955-1970). Następnie pracował jako
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nauczyciel muzyki i historii w SP w Gościcinie i Bolszewie. Doprowadził do
rozbudowy szkoły w Kniewie. Zmarł 17 kwietnia w Kniewie. Pochowany został
na Cmentarzu Śmiechowskim.

Janusz Andrzej, syn Władysława, ur. 27 maja 1957 r., Ukończył: SP w
Kniewie, LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie, absolwent Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu (1981), Podyplomowe Studium Politologii na
Uniwersytecie Gdańskim (1995), magister historii-archiwistyki.
Przebieg pracy zawodowej: nauczyciel: SP w Bolszewie (1 września 1981),
Gościcinie (1986-1988), dyrektor SP w Luzinie (1 września 1988-31 sierpnia
1994), Inspektor Oświaty Gminy Luzino (marzec 1989-31 grudnia 1989),
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Uzyskał I stopień specjalizacji
zawodowej w 1999 r. W okresie kierowania szkołą w Luzinie, nadano jej im.
Lecha Bądkowskiego i rozpoczęto jej rozbudowę.
Był członkiem kolegium redakcyjnego luzińskich czasopism, „Plus” (19891990), „Kukówki” (1990-1994), redagował „Wieś - ci z Luzina” na łamach
tygodnika „Kaszub” (1995), publikował na łamach innych czasopism. Autor
publikacji „Parafia i kościół w Kębłowie”, Kębłowo 2001. Pełnił wiele funkcji
społecznych, był-wiceprezesem ZK-P oddziału Luzino, członkiem Zarządu
Głównego ZK-P, współtwórcą i członkiem pierwszego Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Gminy Luzino.
Jasiewicz Anastazja (1889-1958), ur. 13 września, z d. Formela,
współwłaścicielka zajazdu w Luzinie. Pierwsza żona Pawła Miotka. Nabyła w
1932 r. prawa udziału do elektrowni w Bolszewie od Alojzego Eichlera, za sumę
25 tys. zł. Wdowa Anastazja wyszła ponownie za mąż za Ludwika Jasiewicza.
Za ukrywanie dorobku literackiego po pierwszym mężu została areszt. 4 kwietnia
1940 r. i osadzona w obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück, gdzie
otrzymała numer obozowy 3089. Wróciła z obozu bardzo schorowana. Zmarła
14 maja. Pochowana na cmentarzu w Luzinie.

Sierpień 1927. Od lewej
Anastazja Miotk po drugim
mężu Jasiewicz, ks. Jan
Mickholz i Wanda Kotłowska
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Jasiewicz Ludwik (1901-1940), w okresie międzywojennym działacz Kółka
Rolniczego i „Kasy Stewczyka”, sekretarz OSP. Pracował jako urzędnik w gminie
Luzino. Po ślubie w 193 7 r. z wdową Anastazją Miotk, stał się współwłaścicielem
karczmy i zajazdu.W początkach okupacji cały majątek przejął jeden z
miejscowych Niemców. Chcąc pozbyć się prawowitych właścicieli przekazał
gestapo dokumenty i spuściznę literacką Pawła Miotka, które zaświadczyły o
jego patriotycznej działalności. Ludwik Jasiewicz został areszt. 22 marca 1940
r. Po śledztwie w gestapo na Kamiennej Górze w Gdyni przewieziony został do
obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, gdzie w czasie przesłuchań został
dotkliwie pobity, wskutek czego zmarł w sierpniu 1940 r.
Jasiński Tadeusz, ks. wikariusz w Luzinie
od lipca 1935 r. do października 1937 r. Więziony
był razem z ks. Gończem w obozie
koncentracyjnym Sachsenhausen. Zaopatrzył Go
sakramentami świętymi w obozie przed
zamordowaniem (jak na obozowe warunki).
Joskowska Władysława, nauczycielka,
dyrektor SP. Ur. 17 lutego 1961 r. w Wejherowie.
Wychowana w rodzinie wielodzietnej (trzy siostry
i brat). Nazwisko
rodowe Przekaza,
w
okresie
dzieciństwa
mieszkała w Gościcinie. Ukończyła: SP,
Technikum Elektryczne w Wejherowie (1981),
gdzie uzyskała tytuł technika elektronika, Studium
Pedagogiczne w Oddziale Doskonalenia
Nauczycieli w Gdańsku (1985). Wyższą Szkołę
Inżynierską w Koszalinie (1996) na wydziale
mechanicznym uzyskując dyplom magistra
wychowania technicznego w zakresie nauczania
techniki i informatyki. Studium podyplomowe z
Zarządzania Oświatą oraz Studia Podyplomowe
na Uniwersytecie Gdańskim „Matematyka z
informatyką” (2001). Przebieg pracy zawodowej:
Zakład Społem PSS „Zgoda” w Wejherowie, jako kalkulatorka, SP im. płk
Stanisława Dąbka w Sychowie od I września 1984 r. Była mianowanym
nauczycielem od 1987 r. Pełniła funkcję wicedyrektora (1997-1999), od 1
września 1999 r. została dyrektorem SP w Sychowie. Doskonaliła warsztat pracy,
co zaowocowało w 2002 r. otrzymaniem awansu na stopień nauczyciela
dyplomowanego. Zawarła związek małżeński (1983) i urodziła córkę Kingę.
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Kaliszewski Mariusz, nadleśniczy. Ur. 27
listopada 1959 r. w Sztumie na Powiślu. Absolwent
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. W 1984 r. podjął pracę w Nadleśnictwie
Strzebielino. Pracował na różnych stanowiskach
kierowniczych: leśniczego, adiunkta, nadleśniczego
terenowego, głównego inżyniera, a od 1995 r. na
stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Strzebielino
z siedzibą w Luzinie.
Swoją postawą, działalnością i osobistym
zaangażowaniem reprezentuje i promuje Gminę
Luzino. Był fundatorem i przewodniczącym Komitetu
Budowy Pomnika w Luzinie przy ul. Wilczka (zob. Józef Wilczek). Z jego
inicjatywy powstał park dendrologiczny, który stał się ścieżką dydaktyczną dla
dzieci i młodzieży, a w przyszłości stanie się parkiem ogólnodostępnym dla
mieszkańców. Był inicjatorem i propagatorem zdrowego i aktywnego spędzania
czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych (biegi listopadowe, biegi na orientację,
ścieżka zdrowia). W 1. 1994-2002 był aktywnym członkiem Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Był inicjatorem i współorganizatorem powstania w Izbie
Pamięci Regionalnej przy SP im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, izby
poświęconej pracy leśników na rzecz polskich lasów. Dzięki jego osobistej
ofiarności i poświęceniu Gmina mogła zrealizować uchwałę w sprawie osiedlenia
Polaków zza wschodniej granicy z dalekiego Kirgistanu.
Ma wspaniały kontakt osobisty z instytucjami działającymi na terenie gminy,
pow. i województwa. Za współpracę wyróżniony został medalami
okolicznościowymi przez Dowódcę Marynarki Wojennej, dowódców jednostek
wojskowych i Wójta Gminy Luzino.
Rada Gminy Luzino uchwałą z dnia 29 czerwca 2004 r. nadała nadleśniczemu
Mariuszowi Kaliszewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Luzino.
Kałkowski Józef (1898-1944), ps. Siekiera, rolnik, społecznik. Ur. 5
listopada, syn Franciszka i Rozalii z d. Muller. W 1926 r. kupił 17 ha ziemi w
Kębłowie, gdzie pobudował dom i zabudowania gospodarcze. Józef Kałkowski
został w marcu 1943 r. gminnym komendantem TOW „GP”. Areszt. 23 lutego
1944 r. (w środę popielcową) w Gościcinie. podczas pobierania kartek
żywnościowych. Był przesłuchiwany przez gestapo. Przywieziono jego córkę
Annę, by zobaczyła pobitego i skrwawionego ojca. Jeden z SS - manów kopnął
Annę w plecy (do dzisiaj odczuwa ból) i kazał pójść do domu „do swych
szczeniaków” (trzynaścioro rodzeństwa). Na drugi dzień przywieziono Józefa
do domu, aby wskazał ukryte dokumenty. Jako więzień polityczny został osadzony
w obozie koncentracyjnym KL Stutthof 22 marca 1944 r. przez Stapo Gdańsk i
oznaczony numerem obozowym 33047. Zmarł 24 sierpnia. Symboliczny grób
znajduje się na cmentarzu parafialnym w Luzinie z inskrypcją: Józef Kałkowski
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zginął w obozie Stutthof. Z pierwszego małżeństwa z Apolonią z d. Karczewska
miał trójkę dzieci, z drugiego małżeństwa z Anną z d. Elwart jedenaścioro dzieci.
Anna zmarła 31 sierpnia 1940 r. Pochowana na cmentarzu w Luzinie.
Relacja: Córki Heleny Herbasz z d. Kalkowska z Kęblowa i wnuczki Danuty
Białas z Luzina. Pismo Muzeum Stutthof w Sztutowie nr 1020/6/99 z dnia 13
stycznia 1999 r.

Kalkowska Anna, ps. Nadzieja. Ur. 21 listopada 1924 r najstarsza córka
Józefa, łączniczka TOW „GP”, po mężu Czaja. Jako młoda dziewczyna po
śmierci rodziców podjęła się opieki i wychowania trzynaściorga rodzeństwa.
Żyli bardzo biednie, często o głodzie i chłodzie, ale razem. W wieku 28 1. została
wdową z czwórką dzieci. Sama je wychowała. Dzisiaj mieszka w Luzinie,
samotnie, utrzymuje się z niskiej emerytury po mężu.
Anna Czaja w 2001 r. otrzymała PATENT nr 35783 W imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej potwierdza się, że Pani Czaja Anna w latach walki zbrojnej z najeźdźcami
z honorem pełniła żolnierskąpowinność i uzyskała prawo do zaszczytnego tytułu:
Weteran Walko Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Podpisali: Kierownik Urzędu
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisy nieczytelne.
Kamiński Wiktor ks.,
ur. 15 grudnia 1930 r.,
święcenia
kapłańskie
otrzymał w 1959 r.
Wikariusz w Luzinie w 1.
1962-1976.
Ks. Wiktor Kamiński, od
prawej siedzą organista Jerzy
Szóstakowski, jego ojciec i
zona oraz dzieci

Kandzorra Paweł Augustyn (1912-2004), rolnik.
Ur. 29 sierpnia w Ruben (Niemcy), obecnie Rybno,
zamieszkały w Barłominie od 1916 r., z zawodu ślusarz
- kowal, areszt. 2 sierpnia 1942 r. za nie przyjęcie III
grupy niemieckiej narodowości (eingedeutsch) i zesłany
na przymusowe prace do Niemiec, przydzielony do
Firmy Kehl i Co Duisburg - Hamborn, Kaiser Wilhelm
Str 262 Deutschland, gdzie przebywał do 31 sierpnia
1944 r. Pracował przy budowie bunkrów na froncie
zachodnim. Z niewoli angielskiej przez obóz
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narodowościowy trafił od 7 września 1944 r. do Polskich Sił Zbrojnych na
zachodzie. Brał udział w kampanii wojennej w Belgii, Holandii i Niemczech w
czasie od 7 września 1944 r. do 8 maja 1945 r. Odznaczony Gwiazdą Francji i
Niemiec, Medalem Wojennym 1939-45. Zwolniony ze służby 16 września 1946
r. Wrócił do Polski. Został spadkobiercą gospodarstwa 7 ha po ojcu Józefie. Z
żoną Elżbietą wychowali 6 dzieci. Decyzją Prezydenta RP w 2001 r. Paweł
Kandzorra został minowany do stopnia podporucznika. W uznaniu zasług w
dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP Minister Obrony Narodowej
wyróżnił Go w 2001 r. brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
(trzech synów odbyło służbę wojskową). Zmarł 9 stycznia, pochowany został na
cmentarzu w Luzinie.
Zabytkowa kapliczka w stylu barokowym z
końca XVIII w. stoi na rozdrożu ul. Kościelnej i
Ofiar Stutthofu w Luzinie. Umieszczono w niej
płaskorzeźby: Jezusa Frasobliwego, papieża Jana
Pawła II, Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, św.
Krzysztofa patrona kierowców, św. Floriana
patrona strażaków i św. Izydora patrona rolników.
Remont kapitalny kapliczki wykonali strażacy w
2000 r.

Karczyński Cyryl (1884-1940) ks. Ur. 1 lipca
w Pelplinie, syn Ignacego i Anny z d. Gdaniec.
Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie
(1894-99) i gimnazjum chełmińskim, gdzie ok.
1900 r. należał do tajnej organizacji filomackiej.
Egzamin dojrzałości złożył w 1904 r. Święcenia
kapłańskie przyjął 23 marca 1908 r. Wikariusz w Luzinie (1908-1909), wstąpił
do TNT (1908-1925), pracował w polskich organizacjach społeczno-kulturalnych,
w Towarzystwie Ludowym, propagował polskie czytelnictwo. Areszt. 28
października 1939 r., więziony był w Kamieniu, od
15 grudnia w obozie koncentracyjnym Stutthof, od
10 kwietnia 1940 r. w Sachsenhausen, gdzie zmarł
z wyczerpania 29 maja. W 1994 r. rozpoczęto
proces beatyfikacyjny.
Kasprzyk Genowefa. Lubi być wszędzie tam,
gdzie rodzi się coś ważnego, nowego, a nawet
śmiałego. Uważa się za kobietę o silnym
charakterze i mocnych nerwach. Dlatego często
zabiera głos w sprawach publicznych, które inni
zachowują w milczeniu i nie odważyliby się pisnąć
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nawet słówka. Lubi ludzi, a od najmłodszych 1. bezinteresownie angażuje się w
działalność społeczną. Stelefonizowała całą wieś Luzino, będąc przewodniczącą
Komitetu Telefonizacji. Dzięki jej zdecydowanej postawie nie doszło do budowy
wysypiska śmieci w enklawie przyrodniczej wsi Milwino.
Ur. w Wejherowie jako córka Stefana i Gertrudy z d. Mroske. Dorastała w
rodzinie, w której kaszubszczyzna i wartości chrześcijańskie mają mocne
korzenie. Studiowała w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale
Politologii i Dziennikarstwa uzyskując dyplom magistra. Pierwszą pracę
zawodową podjęła w Banku Spółdzielczym w Luzinie, a od 1988 r. działa na
własny rachunek w Księgami „Quo Vadis” w Wejherowie. Animatorka regionalnej
kultury i organizatorka wielu spotkań kulturalnych jak: Dzień św. Wawrzyńca,
Wieczór Kolędowy, Dzień Papieski i innych. Wspólnie z ZK - P w Wejherowie
współtworzyła program „Wejherowo czyta dzieciom”, w którym propagowała
region i jęz. kaszubski. Jako jedyna kobieta w została wyróżniona tytułem
„Człowieka Roku 1997 Gminy Luzino” w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego.
Inicjatorka i współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Gminy Luzino, którego
była prezesem przez ok. prawie 101., wiceprezes Koła Chrześcijańskiego Ruchu
Samorządowego w Luzinie, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Krokowej, radna Rady Gminy Luzino w kadencji 2002-2006.
Z mężem Henrykiem wychowali syna Macieja.

Kaszubi, regionalny zespół teatralny. Luzino posiada bogate tradycje
kulturalne. Jan Konrad Kotłowski syn Jana utworzył latem 1936 r. zespół
folklorystyczny „Kaszubi” działający przy Kółku Rolniczym w Luzinie a jego
pierwszymi członkami zostali: Jan Konrad Kotłowski - kierownik, Jadwiga siostra
Jana, Augustyn Bach, Anna i Helena Bianżanka, Zygfryd Ellwart, Maria
Ellwartówna, Wanda Hincówna, Kazimierz i Józef Kotłowscy (bracia Jana),
Antoni Kryża, Alojzy i Albin Labuda (bracia Gerarda Labudy), Józef Miotk,
Stefania Pionkówna, Maria Płotkówna, Augustyn Richert.
Po próbach i występach w Luzinie oraz najbliższej okolicy, zespół otrzymał
zaproszenie do publicznego wystąpienia i zaprezentowania swej pracy i dorobku
na Dożynkach Kaszubskich (na uroczystości zaproszono zespoły z trzech pow.
kartuskiego, kościerskiego i morskiego), które odbyły się 6 września 1936 r. w
Kartuzach.
Protektorat nad dożynkami w Kartuzach objął wojewoda pomorski. Prócz niego
wśród zaproszonych gości był bp Stanisław Okoniewski oraz inni dostojnicy i
przedstawiciele władz lokalnych. Do zabawy przygrywała Orkiestra Marynarki
Wojennej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św.
„Kaszubi” pod kierownictwem Jana Konrada wykonali kilka tańców (m.in.
„Dżek”, „Szeper”, „Koseder”, „Szewc”), pieśni i deklamacje. Za wzorowe
przygotowanie występów oraz w uznaniu celowości tego rodzaju twórczości i za
pracę społeczną zespół otrzymał drugą nagrodę, w postaci dorodnego buhaja
zarodowego wartości ok. 1000 zł. Zespół z Luzina okazał się jedynym
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nagrodzonym kołem z pow.
morskiego. Wspomnieć
wypada, iż pierwsze miejsce
zajęło Koło Rolnicze z
Banina, za występ na
koniach.
Defilada
nagrodzonych zakończyła
dożynki, zaś do późnego
wieczora na stadionie
odbywała się zabawa.
19 stycznia 1937 r. zespół
przedstawił w Wejherowie
spektakle „Gwiózdka ze
Gdiińska” oraz „Dzewczę i
miedza” ks. Bernarda
Sychty. Przedstawienia
prezentowano również w
innych miastach i wsiach
Pomorza i Kaszub. Teksty
dla luzińskich artystów pisał
m.in. Paweł Miotk.
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Prezentacja II nagrody, jaką był dorodny buhaj,
którego Luzino otrzymało na Dożynkach Kaszubskich
w Kartuzach (wrzesień 1936) oraz Zespół Regionalny
Kaszubi z Lezena na rynku, obok zajazdu Jana
Jankowskiego. Od prawej: Jadwiga Semak, St.
Pionkówna, W. Hinca, z tyłu Franciszek Sychowski,
ZygfrydEllwart, Necel, z harmonią Richert, Augustyn
Bach, Al Zalenda, Alojzy Labuda, z bykiem Józef
Miotk, w kapeluszu T. Sychowski, Paweł Kryża, Jan
Kotłowski w kapeluszu.

Szerokim echem odbiły się na Kaszubach uroczystości koronacyjne figury
Matki Boskiej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza, 8 września 1937 r.
Zespół brał udział w uroczystej procesji. Była to wspaniała manifestacja uczuć
religijnych i narodowych Wybrzeża. W opinii wielu osób dzień ten przyczynił
się do pogłębienia i umocnienia życia religijnego i społecznego na Pomorzu.
Zespół z wielkim powodzeniem brał udział 12 września 1937 r. w ramach
„Dni Propagandy i Estetyki Miast” w Grudziądzu oraz „Dnia Polskiego
Kolejarza” w Toruniu 25 września. Zespół występował w składzie: Jan Kotłowski
- kierownik zespołu, Konrad Ponka - prowadził tańce, godki i śpiew, Stanisław
Grabowski - był dyrygentem. Orkiestra w składzie: Bojeński, Stefan Döring,
Augustyn Bach, Augustyn Richert, Albin Labuda. Tańce wykonywali: Anna
Bianżanka, Konrad Ponka, Helena Bianżanka, Brunon Labuda, Wanda Hińcówna,
Alojzy Labuda, Stefania Fikusówna, Antoni Kryża, Marta Knapińska, Józef
Miotk, Stefania Pionkowna, Paweł Netzel. Śpiewce dodatkowi: Jan Bianga, Feliks
Dampc i Franciszek Bach.
Szczególnie doniosłym wydarzeniem, a zarazem największym wyróżnieniem
było zaproszenie zespołu do Warszawy, na obchody 20 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Kaszubi spotkali się m.in. z Marszałkiem, któremu
złożyli życzenia „Nie tylko iwominki lecz i serce składają Kaszubi w darze P
Marszalkowi Śmigłemu - Rydzowi Wódz Naczelny podziękował Kaszubom za
wręczony Mu dyplom Honorowego Obywatela Wejherowa.
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Sztuka teatralna „ Święty
Franciszek" grana przez
członków koła KSM w
Luzinie. Ostatni występ
zespołu przed wojną w 1939
r. Od lewej: Stefan Kleina,
Paweł Kryza, Bronisław
Woss, Feliks Dampz, Alfons
Kleina i Jan Nowak.

Ciekawostka z kroniki pod datą 28 maja 1938 r. - ks. prob. Bernard Gończ
podziękował Zespołowi za ofiarę 20,70 zł., na zbudowanie nowych organów w
kościele. Po II wojnie światowej z inicjatywy Antoniego Rybakowskiego
reaktywowano zespół, który występował m.in. na krajowym zjeździe ZMW RP
„Wici” w Warszawie (klub „Roma”) w grudniu 1945 r. oraz brał udział w
dożynkach organizowanych corocznie w Gdyni Chyloni-Cisowie.
Zob. Kronika zespołu luzińskiego „Kaszubi” z l. 1936-1939, MPiMKP w
Wejherowie, sygn. 1976 - k(cl)22.

„Kaszebe z Luzina”, Regionalny Teatr Dramatyczny przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Luzinie, pod kierownictwem dyrektor Marii Kraśnickiej
działał w I. 1982-1990. Kierownikiem muzycznym był Roman Kotłowski.
Bezpośrednim impulsem do utworzenia zespołu było przypadkowe odkrycie na
strychu nowych egzemplarzy sztuki ks. Bernarda Sychty.
Większość członków zespołu teatralnego tworzyli niedawni absolwenci szkoły:
Grażyna Gruba - Hinz, Mirosława Gruba, Beata Hebel, Andrzej Hinz, Maria
Klawikowska, Lucyna Klocka - Dragan, Tomasz Kotłowski, Wojciech Kotłowski,
Lucja Magulska - Kidanilczyk, Andrzej Miler, Piotr Pelcer, Jarosław Pielowski
Krystyna Potrykus, Barbara Pupacz - Klein, Brunon Szpica, Teresa Szpica Cholcha, Marek Zelewski. W repertuarze aktorzy prezentowali sztuki: ks.
Bernarda Sychty „Dzewcza a miedza”, „Hanka sę żeni”, „Śpiące uejskue”.
Zespół brał udział m.in. w: X Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w
Stoczku Łukowskim (1983), I Centralnym Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w
Tarnogrodzie (1984), II Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Świdwinie
(1985), XXII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wisłą (1988). W Warszawie zespół dał trzy spektakle w
Osiedlowym Domu Kultury i dwa spektakle na scenie Teatru „Studio” w Pałacu
Kultury i Nauki. Zespół otrzymał m.in. nagrody: „Nagrodę Publiczności”
(gramofon, 1983), nagrodę zespołową Ministerstwa Kultury i Sztuki (1984).
Instruktorka zespołu, a zarazem reżyser widowiska mgr Maria Kraśnicka
otrzymała nagrodę indywidualną. Choreografię do nagrodzonego spektaklu
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przygotowała Krystyna Potrykus. II nagrodę szefa Oddziału Kultury i Oświaty
ZP WOPK w Bytomiu (1986). Zespół został reaktywowany w 2003 r. Piotr Pelcer
tak wspomina dzień 24 stycznia 2003 r. „ 20 l. minęło od momentu gdy po raz
pierwszy zeszły się drogi „ aktorów ” teatru dramatycznego w Luzinie pod dyrekcją
Liii Krośnickiej. Od tego czasu wiele się zmieniło, niektórzy z nostalgią
wspominają czasy komuny... Dlatego Panie Boże proszę... o to byśmy się tu
spotykali, śpiewali, czasem nawet przynudzali, ale zawsze w tym składzie... ”
Maria Krośnicka zakomunikowała na tym spotkaniu. „...Musimy wystawić
Hankę, 18 marca 2003 r„ by udowodnić młodym, że warto działać, być razem,
mieć szacunek do siebie, a inni to przekażą w dalsze pokolenia”. Nie zagrali
Hanki lecz „Dzewcza a miedza”.
Widowisko to zostało uwiecznione na płycie CD, które w całości Radio Gdańsk
odtworzyło 1 maja 2004 r., jest to w skali kraju, pierwsze słuchowisko regionalne
w całości nagrane w jęz. kaszubskim.
Zob. : Sami swoi w Stoczku, w: Zielony Sztandar nr 57, 15.07.1984. Zapiski
świdwińskiego sejmiku, w: Glos Pomorza, nr 122, 27.05.1985. Prezentacje 86,
w: Wiraże, nr 22, 1.06.1986.
Kąkol Stanisław, nauczyciel. Ur. 27 listopada
1962 r. w Luzinie, syn Zygmunta i Gertrudy. SP w
Luzinie ukończył w 1977 r. Kontynuował naukę w
Zasadniczej Szkole Samochodowej, a następnie w
Technikum Samochodowym w Wejherowie. Ucząc
się uprawiał lekkoatletykę - konkurencje rzutowe
w LKS Puck. Jako junior zdobył brązowy medal
Mistrzostw Polski w rzucie dyskiem i przez dwa
lata był członkiem Kadry Polski Juniorów. W 1980
r.
reprezentował
Polskę
na
meczu
międzypaństwowym Polska - Rosja w lekkiej
atletyce. W 1983 r. podjął pracę w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wejherowie, na
stanowisku referenta do spraw organizacji sportu.
W październiku został powołany do zasadniczej służby wojskowej w Marynarce
Wojennej, gdzie w jednostce sportowej kontynuował karierę sportową. Czynne
uprawianie sportu zakończył po odbyciu służby wojskowej. Podjął pracę w SP
w Luzinie w 1985 r., gdzie pracuje do chwili obecnej jako nauczyciel wychowania
fizycznego. Ukończył Studium Nauczycielskie (1993) i Akademię Wychowania
Fizycznego w Gdańsku (1999). Uzyskał awans nauczyciela dyplomowanego w
2002 r. W 1998 r. postanowił wrócić do czynnego uprawiania sportu, jest
członkiem Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. W tym też r. po raz
pierwszy został Mistrzem Polski Weteranów w kategorii wiekowej M - 35 w
konkurencji rzutu młotem i oszczepem (Zielona Góra). Od 1998 r. jest
niepokonanym Mistrzem Polski w innej konkurencji pięcioboju rzutowym (dysk,
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oszczep, młot, ciężarek i kula). W tej konkurencji dwukrotnie zdobywał tytuł
Wicemistrza Świata (2001,2003 - w Tata - Węgry). Łącznie zdobył jako weteran
25 medali (12 złotych, 6 srebrnych i 7 brązowych). Od 2002 r. był inicjatorem i
organizatorem corocznych imprez masowych dla dzieci w wieku szkolnym pod
nazwą „Bieg po zdrowie”, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Swoją
postawą stara się przekonać ludzi do aktywności ruchowej, bez względu na wiek.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2002 r.
Żonaty z Mirosławą z d. Wenta. Z ich związku na świat przyszło troje dzieci:
Szymon (1986), Filip (1989) i Marta (1992).
Kąkol Marta córka Stanisława, ur. 25 lutego
1992 r. w Wejherowie. Mieszka i uczy się w
Luzinie, w SP im. Lecha Bądkowskiego, jest
uczennicą klasy V f. Marta od najmłodszych lat
wykazywała nieprzeciętne zdolności sportowe. W
r. szkolnym 2002/2003 (w klasie IV) zdobyła tytuł
Najwszechstronnieszej Sportsmenki SP im. Lecha
Bądkowskiego. Reprezentowała swoją szkołę w
26 zawodach sportowych rangi mistrzostw gminy,
powiatu i województwa. Osiągnięcia Marty:
Mistrzostwa
Województwa
„Czwartki
Lekkoatletyczne” - rzut piłeczką palantową Sopot - pięciokrotne zwycięstwo; Mistrzostwa
Pow. w: Sztafetowych Biegach Przełajowych
(10x800 m)-Reda I miejsce; Tenisie Stołowym-Rumia - II miejsce; Mini
Siatkówce klasa IV i V-Wejherowo-II miejsce; Pływaniu-Gniewino-III miejsce.
Największym osiągnięciem Marty w r. szkolnym 2002/2003 było zdobycie
tytułu Mistrzyni Polski i zarazem rekordzistki w rzucie piłeczką palantową z
wynikiem 46,5 m. Na Finale „Czwartków Lekkoatletycznych” w dniach 16-18
czerwca 2003 r. w Warszawie Marta zdobyła główną nagrodę-tygodniowy pobyt
w Eurodisnejlendzie w Paryżu, na którą pojechała we wrześniu 2003 r. W 2004
r. uzyskała tytuł Wicemistrzyni Polski w rzucie piłeczką palantową (52 m).

Kębłowo wieś sołecka, przynależna do gminy i poczty Luzino, parafia (do
1987 Luzino) Kębłowo. Najstarsze zapisy źródłowe: Camelow 1354, Kamblowo
ok. 1400, Kambłowo 1599, Karniewo 1648, niemieckie Kamlu. Były to dobra
rycerskie średniowieczne z nadań książąt pomorskich z przynależnymi
folwarkami. W 1368 r. komtur gdański Konrad Czolner von Rotenstein
potwierdził nadania. W 1400 r. dobra powróciły na polskie prawo lenne. W
1657 r. Jan Kazimierz darował Kębłowo Jerzemu Zur (Schur) za poniesione
szkody wojenne. W 1740 r. wieś liczyła 216 mieszkańców.
Stare Kębłowo było typową wsią folwarczną, w XVI w. należało do rodziny
Lubodzkich. Wieś Kębłowo w 1880 r. obejmowała obszar 295 włók, liczyła 230
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Próba hydrantu w Kębłowie 8
maja 1971 r, pierwsza woda
trysnęła silnym strumieniem
Od prawej Jan Konkol, jego
syn Mieczysław (obecnie
właściciel gospodarstwa),
wnuk, Józef Drabik, Józef
Tokarski, Antoni Bargański.

katolików, ewangelików
376, należała do parafii
Luzino, szkoła w miejscu,
poczta Wejherowo. Do 1926
r. Kębłowo było majątkiem należącym do Niemca Wolscholna. Cały ten obszar
został rozparcelowany przez Urząd Ziemski na 32 parcele o powierzchni od 12
do 31 ha. Osadnicy pochodzili z różnych miejscowości kaszubskich i innych. W
okresie międzywojennym przyjeżdżał do swej willi w Kębłowie wybitny polski
muzykolog-profesor Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego,
redaktor kwartalnika „Muzyka” Józef Michał Chomiński (1906-1994).
Na terenach majątku Kębłowo - w okresie międzywojennym wyznaczono tereny
pod lokację Miasta Pomorskiego - trwały prace geodezyjne i planistyczne mające
na celu budowę miasta - ogrodu. Zamierzenia nie zrealizowano.
Dawne folwarki i wydzielone dobra zachowały częściowo charakter i skalę
historycznej zabudowy. Widoczne osadnictwo rozproszone, typu „Poniatówki”
z 1.1935-1939, mocno przekształcone, zatracające stopniowo pierwotny charakter.
Z dóbr Kębłowa wydzielono: Kochanowo, Kębłowski Młyn i Zamek Platen.
Dzisiejsze Kębłowo charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. We wsi jest SP,
Kościół rzymsko - katolicki pw. św. Jadwigi Śląskiej, stacja paliw PREEM.
Atrakcją turystyczną stanowią liczne pomniki przyrody: 400 letnie dęby
szypułkowe (6 sztuk), 3 buki - 370 letnie, 2 - lipy 220 letnie, 200 letni klon
pospolity. 8 maja 1971 r. oddano do użytku wodociąg wiejski w Kębłowie, o
długości 18,1 km, (długość przyłączy wyniosła 6,1 km) dla 428 gospodarstw.
Sołtysami wsi byli: Aleksander Mienik, Antoni Dampc, Regina Konczak (kilka
kadencji do 1984 r.), Kazimierz Ellwart (29 października 1984); Kazimierz
Olszewski (1988), Piotr Michałek (21 grudnia 1998 r. i nadal).

Kębłowski Młyn dobra wydzielone jako majątek ziemski z dóbr
Kębłowskich w 1855 r. Usytuowane na krawędzi pradoliny, o tradycji osadniczej
sięgające prawdopodobnie XVI w. Zespół składa się z domu mieszkalnego o
charakterze zabudowań gospodarczych skupionych wokół dziedzińca
gospodarczego. Charakter zespołu nawiązywał do gospodarstwa
wielkoobszarowego niż szlacheckiej siedziby. Zachował się, użytkowany jest
jako gospodarstwo rolne. Zabudowa utrzymała pierwotny charakter.
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Zamek

Platen

wydzielony jako majątek z
dóbr Kębłowskich w 1855
r. Usytuowany na wzgórzu.
Powstał
pałac
i
zabudowania gospodarcze.
Zob.:
Słownik
Geograficzny Królestwa
Polskiego, 1882, t. III, s.
953-954.

Kieliński Jerzy (1943-1992), nauczyciel, działacz społeczno kulturalny. Ur.
13 kwietnia w Strzepczu, syn Franciszka. Maturę zdał w LP w Wejherowie (1961).
Zdobył dyplom Studium Nauczycielskiego. Przebieg pracy zawodowej:
nauczyciel SP w: Łebnie (1961-62), w tym służba wojskowa (1963-65), Bojanie
1965-74), Koleczkowie, Karczemkach i Chwarznie (1974-76), od 1976 r. pełnił
funkcję dyrektora SP w Sychowie.
Społecznik. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (1961-1979), gdzie
m.in. pełnił funkcje prezesa Zarządu Ogniska, skarbnika, członka zarządu; był
opiekunem społecznym przy GRN w Kielnie (1970-74), członkiem Kolegium
do spraw wykroczeń: w Kielnie (1970-72), przy Powiatowej Radzie Narodowej
w Wejherowie (1972-74) przewodniczącym Kolegium przy Naczelniku Gminy
w Kielnie (1974-76), członek Kolegium przy Naczelniku Gminy w Luzinie (197682), członkiem ORMO do spraw młodzieży (1972), radnym GRN w Luzinie
(1978-1990), przewodniczącym GRN i członkiem prezydium. Był
współzałożycielem ZK-P w Luzinie. Wieloletnim kierownikiem artystycznym
zespołu regionalnego „Koleczkowianie”, był
współautorem licznych sukcesów tego zespołu, który
został odznaczony dyplomem honorowym Ministra
Kultury i Sztuki, odznaką Zasłużonym Ziemi
Gdańskiej i odznaką Zasłużonym Ziemi
Wejherowskiej. Został wyróżniony wieloma
odznaczeniami i nagrodami: Złotym Krzyżem Zasługi
(1981), Złotą Odznaką ZNP (1979), Brązową i
Srebrną odznaką „W Służbie Narodu” (1982, 1983),
Specjalną Odznaką ORMO (1982), odznaką
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1981), nagrodę
Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia (1974,
1981). Zginął 20 stycznia w tragicznym wypadku
samochodowym. Przeszedł do historii szkoły jako
wychowawca i społecznik. Był inicjatorem budowy
nowego segmentu szkolnego. Pochowany na
Cmentarzu Smiechowskim.
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Klass Stanisław ks. Ur. 14 września 1933
r. w Wejherowie. Mieszkał od ur. w Luzinie, tu
ukończył SP. Uczęszczał do Gimnazjum w
Wejherowie, gdzie należał do Związku
Antykomunistycznego ZAK (lub ZAK 1950).
Po zdaniu matury (1952 ) wstąpił do Zakonu
Księży Pijarów w Krakowie. Ukończył tam
studia teologiczne, które uwieńczone zostały
święceniami kapłańskimi w 1958 r. Pierwszy r.
kapłaństwa spędził w Krakowie, gdzie podjął
pracę wychowawczą wśród młodzieży. Po
rocznej praktyce podjął studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale
Matematyczno - Fizyczno - Chemicznym ze
specjalnością matematyki, uwieńczone
dyplomem magistra matematyki. Bezpośrednio
po studiach podjął pracę w Prywatnym Liceum Księży Pijarów w Krakowie.
Jedyne wówczas prywatne liceum w Polsce, które otrzymywało co roku prawa
szkół państwowych. Pracował tam w 1.1964-1988 jako nauczyciel, w tym przez
141. był dyrektorem tejże szkoły. W następnych 1. udzielał się jako rekolekcjonista
i misjonarz. M.in. został oddelegowany do głoszenia misji św. na Białorusi, głosił
słowo Boże w Lidzie i Szozuczynie, przez trzy 1. Praca była bardzo trudna, choć
pełna satysfakcji. Tamtejsi ludzie są bardzo religijni i bez reszty oddani Bogu i
Kościołowi. Od 1993 r. został przeniesiony do pracy parafialnej w Bolszewie,
gdzie służy Kościołowi do dnia dzisiejszego.
Klawikowska Eugenia, nauczycielka. Ur. 24
grudnia 1931 r. w Strzebielinie. Matka Józefa z d.
Klawikowska. Ojciec Sylwester Zofka, był strażnikiem
granicznym w Placówce Kębłowo. Zmobilizowany,
brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r Poległ
15 września 1939 r. w obronie Ojczyzny w okolicy
Dębogórza.
Eugenia podjęła naukę w Szkole Powszechnej w
Kębłowie (1938), którą przerwała wojna. W czasie
okupacji (1942-1944) uczęszczała do szkoły
niemieckiej w Kębłowie. Po wyzwoleniu ukończyła
szóstą klasę Szkoły Powszechnej. Podjęła naukę w
LP w Wejherowie. Z powodu trudnych warunków
rodzinnych przerwała naukę i podjęła pracę. Dokształcała się i ukończyła: LP w
Gdańsku - Oliwie (1952), Studium Nauczycielskie (1962), kurs przygotowawczy
do prowadzenia zespołów wyrównawczych w zakresie dyslekcji i dysortografii
w Gdańsku (1973-1974), kurs Nauczania Początkowego Matematyki w Sopocie
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(1974), Studium Nauczania Początkowego Matematyki w Sopocie (1975-1977),
Studium Przedmiotowo - Metodyczne w zakresie nauczania początkowego (19751976), uzyskała dyplom kwalifikacji równoważny Wyższym Studiom
Zawodowym w zakresie nauczania początkowego (1977). Przebieg pracy
zawodowej: Dom Tumusowy w Smażynie (1949); SP w: Kębłowie (1950-1959);
Zelewie, jako kierownik szkoły (1959-1968); Luzinie (1968-1991). Przeszła na
emeryturę (1985) po 36 1. pracy, pracowała nadal na pół etatu do 1991 r. Za
wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej otrzymywała (1976-1980) dodatek
specjalny w kwocie 300 zł miesięcznie. Pełniła wiele funkcji społecznych,
zyskując uznanie i szacunek miejscowego społeczeństwa, była: radną GRN w
Luzinie (1958-1961), członkiem: GS „SCh”, Koła Gospodyń Wiejskich,
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wejherowie. Prowadziła Ośrodek Kultury dla
młodzieży pozaszkolnej w Zelewie. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i
wychowawczej otrzymała nagrodę: Ministra II stopnia (1979 i 1985), Inspektora
Oświaty i Wychowania (1984), Dyrektora Szkoły (1989 i 1991), jubileuszową z
okazji 25, 30, 35 i 40 1. pracy. Otrzymała odznaczenia: Odznakę Tysiąclecia,
Odznakę Przyjaciel Dziecka (1968), Złotą Odznakę ZNP (1984), Złoty Krzyż
Zasługi (1975), Medal 40. Polski Ludowej (1984).

Klawikowska Teresa (1928-1945), ur. 15 kwietnia i Wanda (1926-1945),
ur. 30 listopada. Siostry zostały postrzelone 10 marca 1945 r. w czasie wkraczania
wojska sowieckiego do Luzina. Teresa i Wanda z koleżanką Wandą Necel z d.
Hinc, wracały z cukrem, którego zapasy pozostawiło wojsko niemieckie w fabryce
chemicznej. Zatrzymały się przy mleczarni, gdzie rozmawiały z żołnierzami
niemieckimi. W tym czasem zaczęły wjeżdżać czołgi sowieckie. Jeden z żołnierzy
niemieckich strzelił z „pancerfaustu”, trafił czołg, który został zniszczony.
Dziewczęta zaczęły uciekać z przerażenia, tym samym stały się celem czołgistów.
Siostry Klawikowskie zostały trafione. Teresa śmiertelnie, natomiast koleżanka
przeżyła, ponieważ rzuciła się na ziemię. Obie Wandy doszły do mieszkania
Sychowskich. Wanda Klawikowska została trafiona w prawe ramię i jamę
brzuszną. Pomimo udzielenia jej pierwszej pomocy, zmarła 11 marca. Nie było
możliwości udzielenia pomocy lekarskiej, gdyż wkraczał front. Ranna przed
śmiercią prosiła o księdza z posługą, a było to niemożliwe. Koleżanka Teodora
doradziła jej, by swe przewinienia napisała na kartce i włożyła ją do koperty, a
Matka przy okazji odda ją księdzu. Rosjanie po wkroczeniu do wsi, zarządzili
ewakuacje mieszkańców. Klawikowscy wyszli z domu, zostawiając obie martwe
córki w mieszkaniu. Rodzice po dwóch tygodniach wrócili z wygnania do domu,
wówczas znaleźli zwłoki córek zawinięte w prześcieradła i wrzucone do kopca
po burakach, nie uległy rozkładowi, bo było zimno. Ojciec zbił dwie skrzynie z
desek włożył córki do „trumien”, z którymi przeszli przez podwórko księżowskie
na cmentarz. Mszę św. odprawiono za zmarłe później. Na obu nagrobkach
napisano „10 marca 1945 roku, zginęły śmiercią tragiczną”.
Relacja Teodory Sychowskiej.
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Klein Grzegorz ok. 1790 r., służył u majora wojsk pruskich Eberharda von
Żeleskiego w Prusach Wschodnich, podczas służby stracił jedno oko. Po
zakończeniu kariery wojskowej, przybył wraz z majorem do majątku rycerskiego
w Barłominie. Otrzymał za swoje zasługi ok. 300 morgów ziemi położonej od
Luzińskiej Strugi do Milwińskiej Huty (na Sampowskim). Grzegorz Klein
podzielił gospodarstwo na dwóch synów - Jana i Franciszka. Wnukowie
Grzegorza uczestniczyli w zakładaniu Kółka Rolniczego w Luzinie w 1893 r.,
potem Chóru „Lutnia” w 1895 r.
Klein Herman (1888-1981), rolnik. Ur. 21 stycznia na Sampowskim syn
Franciszka i Antoniny z d. Blaschkowska. Herman otrzymał przydział do
Chełmna, razem z braćmi Bernardem, Leonem i Albertem opuścili rodzinę, 4
sierpnia 1914 r. odjechali do wojska. Po intensywnych ćwiczeniach żołnierze 61
regimentu zostali skierowani na front. W trudnych warunkach zimowych walki
były bardzo zacięte. Po wielu bitwach Rosjanie w końcu odnieśli zdecydowane
zwycięstwo, zabrali około 6000 żołnierzy niemieckich do niewoli, wśród nich
znalazł się Herman. Tak trafił na Syberię, do wsi Spaska, gmina Szotrowo (pod
Władywostokiem). Pracował na gospodarstwie i w fabryce, w której wytwarzali
kożuchy dla żołnierzy. Po zakończeniu wojny w 1918 r. - po czterech 1. pobytu
na Syberii właściciel fabryki pozwolił jeńcom wrócić do domu. Powrót trwał 13
miesięcy. Wrócił do domu jesienią 1919 r. Kupili gospodarstwo w 1934 r. Lata
były trudne, trzeba było organizować wszystko od początku, wybudować dom i
budynki gospodarskie. Wybuchła II wojna światowa. Gospodarka prezentowała
się dobrze, więc został z niej wyrzucony przez Treuhändlera do sąsiada. Po
znalezieniu lepianki na wybudowaniu zamieszkał w niej i znalazł pracę w
Gościcińskiej Fabryce Mebli. Zmarł 2 września, pochowany został na cmentarzu
parafialnym w Luzinie. Był żonaty z Teresa z d. Nowak. ur. 7 lipca 1890 r. (ślub
16 lutego 1914). Z ich związku na świat przyszło ośmioro dzieci: Anna, Leokadia,
Stefan, Jan, Władysław, Franciszek, Jadwiga i Teresa.
Klein Jan (1925-1944), syn Hermana, ur. 18 maja. Wcielony do wojska
niemieckiego. Za swą patriotyczną postawę wobec ojczyzny Polski, którą wyrażał
słowami ulubionej pieśni patriotycznej z okresu walk narodowo wyzwoleńczych
„ Ojczyzno moja gdy Cię mogę wspierać nie żal mi cierpieć ani żal umierać. Dla
Ciebie wszystkie smakują trucizny, znosić kalectwa i szlachetne blizny” został
zadenuncjowany przez kolegów. Postawiono go przed sąd wojskowy, który wydał
na niego wyrok śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano 26 stycznia w
Hamburg Altona.
Klein Stefan (1922-1951), syn Hermana. Ur. 22 sierpnia w Barłominie. Działo
się to 6 maja 1951 r. Na tradycyjny odpust kalwaryjski Wniebowstąpienia
Pańskiego w Wejherowie udała się pieszo rodzina Hermana Klein z Barłomina.
Ustalono przed wyjściem z domu, aby drogę powrotną odbyć furmanką. W tym
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celu ojciec polecił synowi Stefanowi, aby ten przybył po rodziców furmanką ok.
godziny 13 do Wejherowa. Stefan wyruszył powozem o godzinie 11 po rodziców.
W Dąbrówce Młyn, w miejscu gdzie znajduje się krzyż przydrożny, na skraju
lasu padły strzały. Stefan został dwukrotnie ugodzony kulami pod lewą łopatką i
lewą rękę oraz powyżej prawego biodra. Stefan, mimo odniesionych ran,
skierował konie do swego wujka, gospodarza Bernarda Nowaka, mieszkającego
w pobliżu miejsca wypadku. W domu zastał jedynie 14 letnią kuzynkę. Wszyscy
domownicy byli na odpuście w Wejherowie. Kuzynka Klara Nowak przestraszyła
się rannego Stefana, który prosił ją by zawiozła go do szpitala. Dziewczyna bała
się powozić końmi. Chory położył się do łóżka i polecił kuzynce sprowadzić
pomoc. Sąsiedzi doradzili, by udała się do PGR - u Pętkowice odległego o 3 km
od miejsca wypadku i wezwała telefonicznie pogotowie ratunkowe z Wejherowa.
W ten sposób ranny trafił do szpitala w Wejherowie, gdzie ks. kapelan Czerwiński
zaopatrzył Go na śmierć, po czym dr Jagalski dokonał operacji. Mimo usilnych
zabiegów lekarzy Stefan zmarł o godzinie 16 przy zachowaniu pełnej
przytomności. Stefan Klein był pierwszą ofiarą nagonki na ludność cywilną, którą
prowadziły służby UB, mające na celu zastraszenie i wyplenienie wiary z Narodu
Polskiego. Stefan został śmiertelnie postrzelony przez dwóch młodych mężczyzn.
Znaleziono morderców, jednak nie ponieśli żadnych konsekwencji.

Klein Franciszek, syn Hermana. Ur. 13 maja 1928 r., syn „kułaka”, został
wcielony do przymusowej, wojskowej służby zastępczej, to jest Wojskowego
Korpusu Górniczego w Batalionach Górniczych. Pracował przymusowo 2,5 r. w
kopalni węgla kamiennego.
Klein Stefan (1918-1942), syn Jana. Członek KSM i orkiestry. W czasie
okupacji niemieckiej był członkiem TOW „GP”. Zamordowany 3 maja, w
niewyjaśnionych okolicznościach w Luzinie. Zwłoki jego zostały podrzucone
na tory kolejowe.
Klein Klara imię zakonne Klara SM. W
okresie PRL została zmuszona do zmiany pisowni
nazwiska na Klajn. Ur. 30 grudnia 1925 r. w
Luzinie, córka Jana Leona i Anny z d. Hebel. Tam
też ukończyła SP w okresie międzywojennym. W
czasie okupacji ukrywała się w Gdańsku, przed
wywiezieniem na roboty do Rzeszy. Po
wyzwoleniu podjęła pracę w PKP w Gdyni Chylonii, później w Wejherowie jako kasjerka. W
1949 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia (Szarytki) w Chełmnie. Po
ukończeniu formacji zakonnej i obłóczynach
skierowana została do pracy w Państwowym
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Domu Małych Dzieci w Świeciu nad Wisłą, jako intendent, a po rozwiązaniu
administracji zakonnej przez władze komunistyczne, wysłano ją na kurs
pedagogiczny i pracowała jako wychowawczyni dzieci do 1. trzech w/w domu.
W 1968 r. przeniesiona została do Domu Dziecka „Caritas” w Chełmnie, gdzie
pełniła funkcję referenta handlowego.
W 1979 r. została powołana do Zabrza mandatem Przełożonej, do prowadzenia
Domu Rekolekcyjnego Diecezji Opolskiej, dla grup młodzieżowych, kursów
katechetycznych i innych. Po sześciu 1. została odwołana ze względów
zdrowotnych do Gdańska-Oliwy do Seminarium Duchownego w którym
pracowała 13 1. w tym samym charakterze. Krótka przerwa 1,8 miesiąca w
Chełmnie w Domu Prowincjonalnym, gdzie prowadziła administrację domową.
W 1999 r. powołana do Wejherowa na urząd Przełożonej Domu przy ul. św.
Jacka 14. Po upływie 3 1. kadencji przeszła na emeryturę i pełni obowiązki
domowe w poleconych zadaniach. Zajmuje się kaplicą domową, która daje jej
dużo radości.
Klein Leon (1924 - 2004), rolnik. Ur. 16 lutego w Barłominie w rodzinie
wielodzietnej Franciszka. Szkołę powszechną ukończył z wyróżnieniem w
Barłominie. W czasie II wojny światowej został powołany do służby w wojsku
niemieckim. 3 miesiące przeżył na froncie zachodnim. Po wojnie wrócił do domu
i pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, które przejął jako spadkobierca.
Gospodarował na 17 ha w Barłominie. Gospodarstwo rozwijało się bardzo dobrze.
Zakupiono wiele maszyn rolniczych, wybudowano nowe zabudowania
gospodarcze oraz dom mieszkalny. Gospodarstwo zostało wyróżnione przez
władze Gminy Luzino. Leon w 1. 1961-1979 brał aktywny udział w pracach
Komitetu Rodzicielskiego przy SP w Barłominie. Pasjąjego był śpiew, przez 24
lat należał do chóru przy kościele pw. św. Wawrzyńcaw w Luzinie. Chór
prowadzony był kolejno przez organistów Alfonsa Lorka i Jerzego
Szostakowskiego. Należał do grona ludzi, którzy z potrzeby serca pielęgnowali
wspaniałą kulturę chrześcijańską, prowadząc
pacierze i pieśni przy zmarłych, na Kaszubach
zwane „Pustą nocą”. Od 1970 r. był członkiem Rady
Parafialnej. Leon był wzorowym ojcem, wraz z żoną
wychowali pięcioro dzieci, zapewniając im wyższe
lub średnie wykształcenie. Zmarł 1 lipca,
pochowany został na cmentarzu parafialnym w
Luzinie.
Klein Alojzy ks., syn Leona z Dąbrówki ur. 18
stycznia 1933 r., W 1951 r. wstąpił do Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Święcenia
kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1961 r. w Poznaniu.
W 1966 r. wyjechał do Brazylii na misje do Poloni,
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tam obchodził uroczystość 25 lecia kapłaństwa. W 1987 r. podjął pracę
duszpasterską w Cochem (Niemcy) jako kapelan w Domu Seniora św. Jadwigi.
Centrum prowadzą Siostry Maryi Niepokalanej. Ks. kapelan odprawia codziennie
Mszę św. Jest to duszpasterstwo w jęz. niemieckim. Dnia 1 września 1993 r.
odwiedził szkołę w Sychowie, gdzie spotkał się z dziećmi klas zerowych i
pierwszych. Dzieci nazwały Go czekoladowym księdzem. Otrzymały bowiem
od księdza po czekoladzie.
Klein Antoni ks. dr, syn Leona z Dąbrówki,
ur. 5 grudnia 1937 r.,. Uczęszczał do SP w
Dąbrówce i Luzinie. W 1951 r. rozpoczął naukę w
Niższym Seminarium Duchownym Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na
Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie otrzymał 9
czerwca 1962 r. w Poznaniu. Studiował na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu (1962-1967) i Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim (1967-1970), gdzie otrzymał doktorat
z filozofii (1981).
Był rektorem Wyższego Seminarium
Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej w Poznaniu (1989-1995). A
od 1995 roku Wikariuszem Generalnym tegoż Zakonu.
Klein Roman inż. Ur. 8 sierpnia 1942 r. w Dąbrówce. Był najmłodszym z 8
osobowego rodzeństwa rodziny Leona i Marty z d. Trybowska. W wieku sześciu
1. rozpoczął naukę w SP w Dąbrówce (klasy I-IV), klasy V-VII kończył w szkole
w Sychowie. W1. 1955-1957 pracował w gospodarstwie rolnym ojca w Dąbrówce.
W 1957 r. podjął naukę zawodu elektryka w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr
2 w Gdyni (przy Stoczni Gdynia S.A. dawniej im.
Komuny Paryskiej). Po ukończeniu ZSZ podjął pracę
zawodową w Zakładach Okrętowych Urządzeń
Elektrycznych ELMOR w Gdańsku. Jednocześnie
kontynuował naukę w Technikum Budowy Okrętów
dla Pracujących w Gdyni, gdzie w 1964 r. otrzymał
dyplom Technika Elektromechanika. Studiował na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej
(1964-69), gdzie uzyskał dyplom Inżyniera Elektryka
o specjalności Elektrotechnika Przemysłowa.
Kontynuował pracę zawodową w przemyśle
stoczniowym, przez 201. był dodatkowo zatrudniony
Technikum Elektrycznym w Wejherowie, prowadził
zajęcia w IV i V klasie technikum o specjalności
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elektromechanika. W 1966 r. jako pracownik Morskiej Obsługi Statków MORS
w Gdyni na próbach okrętu szkolnego HORYZONT został zwerbowany do pracy
w Biurze Konstrukcyjnym Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni na stanowisko
starszego konstruktora. Dyrekcja Stoczni Marynarki Wojennej doceniając
zdolności i osiągnięcia w pracy zawodowej młodego inżyniera, nie będącego
członkiem partii PZPR, w wieku 32 1. powierzyła mu stanowisko kierownika
Pracowni Elektrycznej w Biurze Projektowo - Konstrukcyjnym. Na tym
stanowisku kierował zespołem wybitnych specjalistów inżynierów elektryków i
elektroników do dnia dzisiejszego.
Za osiągnięcia zawodowe inż. Roman Klein został trzykrotnie odznaczony
przez Ministra Obrony Narodowej medalami resortowymi: Siły Zbrojne W
Służbie Ojczyzny oraz przez Prezydenta Rzeczypospolitej Srebrnym i Złotym
Krzyżem Zasługi. Żonaty 35 1. Ma dwóch synów, dwie córki i dwóch wnuków.
Kleist Antoni (1804-1874), ks. Ur. 24 kwietnia 1804 r. w Wałczu. Do szkoły
średniej uczęszczał w Wałczu. Studiował w Seminarium Duchownym w Chełmnie
(1825-28). Święcenia kapłańskie otrzymał w Pelplinie 31 maja 1828 r. Był: Prob,
w Chwaszczynie (1831-35), w Luzinie od 7 maja 1835 r., dziekanem
mirachowskim (1835-44), powiatowym inspektorem szkół ludowych, delegatem
dekanatu na konferencję w Pelplinie 19-26 czerwca 1849 r., podpisał petycję
duchowieństwa dekanatu chełmińskiego do ministerstwa w Berlinie 28 lipca 1849
r. o szersze uwzględnienie języka polskiego w szkolnictwie elementarnym i w
gimnazjach pomorskich. Sam wygłaszał niemieckie kazania w Luzinie co trzecią
niedzielę. Około 1856 r. został kanonikiem honorowym kolegiaty kruszwickiej,
członkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej. Zmarł 1 maja w Luzinie. Na
cmentarzu przykościelnym umieszczono tablicę betonową (w Roku Świętym
1950), upamiętniającą miejsce pochówku ks. prob. Antoniego Kleista kanonika,
Kolegiaty Kruszwickiej.
Klewicz Kazimierz, ks. wikariusz w Luzinie w 1935 r. Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Męskie Gotów w Luzinie w piśmie do ks. Bpa z dnia
23 czerwca 1935 r. zwróciło się z „ uprzejmą i pokorną prośbą o pozostawienie
naszego ks. wikarego Klewicza w Luzinie, gdyż jest on dzielnym organizatorem
Towarzystw Katolickich. Dzięki niemu powiększyły się szeregi naszego
towarzystwa. Żelazną ręką trzyma równość i posłuszeństwo nie tylko w
towarzystwie ale i w Kościele ”.
Klinkosz Roman ur. 28 lutego 1953 r. w Wejherowie. Ukończył: SP w
Luzinie. Maturę zdał w LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie (1972).
Studium Pomaturalne w Gdyni Orłowie, gdzie zdobył uprawnienia technika
dokumentalisty INTE. Zasadniczą służbę wojskową odbył w Ciechanowie (19741976). Pracował w: Gościcińskiej Fabryce Mebli (1976-1994)), Prefabecie Reda
S.A. w Redzie od 1994 r. Społecznik, jest członkiem ZK-P, w wielu kadencjach
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członek Zarządu, a w 1. 1995-1998 prezesem
Oddziału w Luzinie. Członek redakcji gazetki
„Kukówka”. Pisał artykuły o tematyce lokalnej.
Autor wierszowanej „Luzińskiej Szopki
Noworocznej”.
Z
zamiłowania
fotograf amator,
dokumentalista. Zdjęcia publikował w:
„Biuletynie gminnym”, w książkach: Stefana
Fikusa, Andrzeja Janusza, w folderach
gminnych. W tym miejscu chcę podziękować
Romanowi Klinkoszowi za bezinteresowne
udostępnianie zdjęć do moich publikacji.
Dokumentował wiele uroczystości szkolnych,
gminnych, kościelnych i wsi Luzino w różnych
okresach i okolicznościach. Autor wystawy
fotografii czarno białej w Ośrodku Kultury w
Luzinie (1997). Nagrodzony wyróżnieniami i
nagrodami w konkursach fotograficznych.

Klinkosz Alicja, nauczycielka, społecznik. Ur. 19 maja 1959 r. w Wejherowie.
SP ukończyła w Gościcinie (1974). Od najmłodszych lat uczyła się gry na
skrzypcach, najpierw prywatnie, a następnie podjęła edukację muzyczną w
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie. Studium Wychowania
Przedszkolnego ukończyła w Lęborku (1980), zdobywając dyplom nauczyciela
przedszkola. Ćwiczyła w Młodzieżowej
Orkiestrze Dętej „Młodość”, działającej przy
Państwowej Szkole Muzycznej 1 stopnia w
Lęborku. Z orkiestrą, w której grała na flecie i
trąbce, jeździła z występami w Polsce i za
granicą.
Pracę zawodową rozpoczęła w przedszkolu
w Bożympolu Wielkim (1980). Mieszka w
Luzinie od 1979 r. Pracuje w miejscowej SP
od 1992 r. W pierwszych 1. uczyła w
„zerówkach”. Utworzyła wówczas mały
zespół z sześciolatków, który w 1993 r.
wystąpił na przeglądzie dziecięcych zespołów
„Bąbel” w Redzie. Występ i związana z nim
atmosfera czynnego zaangażowania, nie tylko
występujących dzieci, ale ich rodziców,
umocniły nauczycielkę w postanowieniu
zorganizowania dziecięcego zespołu
regionalnego, który utworzyła w 1996 r. pod

BEDEKER LUZlttSK!

99

nazwą „Luzińskie Dzwoneczki”, (zob. „Luzińskie Dzwoneczki”).
Ukończyła studia zaoczne w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w
Koszalinie. Uzyskała kolejno tytuły: licencjata pedagogiki wczesnoszkolnęi
(1999), magistra pedagogiki (2000), nauczyciela dyplomowanego (2003).
Certyfikat ukończenia studium do nauczania jęz. kaszubskiego (2004). Jest
aktywnym członkiem ZK-P, współpracuje z miejscowym Kołem Gospodyń
Wiejskich. Z mężem Romanem wychowali troje dzieci. Paweł i Agnieszka są
studentami Politechniki Gdańskiej, a Małgorzata studentką Uniwersytetu
Gdańskiego.
Klotzke Zbigniew, nauczyciel. Ur. 11
września 1937 r. w Luzinie. Ojciec Jan, z
zawodu kolejarz, był dyżurnym ruchu i
nastawniczym na stacji kolejowej w Luzinie.
Matka Aniela z d. Kielas, jej ojciec był
organistą i prowadził gospodarstwo rolne w
Gościcinie. Zbigniew ukończył SP w Luzinie,
LO w Wejherowie. W 1955 r., podjął pracę
jako nauczyciel niewykwalifikowany w SP w
Barłominie, w której przepracował 31 1., do
przejścia na emeryturę w 1985 r.
Wcześniej zdobywał kolejne szczeble
awansu: 1 sierpnia 1956 r. kwalifikacje
pedagogiczne w LP w Gdańsku Oliwie. Po
odbyciu zasadniczej służby wojskowej w
Słupsku został kierownikiem, a następnie
dyrektorem szkoły. Obok swoich normalnych
zajęć prowadził kursy oświaty dla dorosłych i kursy przygotowania rolniczego.
Ukończył wszystkie możliwe formy kształcenia dla nauczycieli: Studium
Nauczycielskie w Słupsku (1961). Zdobył wyższe wykształcenie zawodowe w
zakresie historii z wychowaniem obywatelskim w Wyżej Szkole Nauczycielskiej
w Bydgoszczy (1975). Po dwóch 1. uzyskał tytuł magistra historii na Uniwersytecie
Gdańskim, a 1984 r. pierwszy stopień specjalizacji zawodowej z historii.
Po przejściu na emeryturę pracował na pół etatu w szkołach: Barłominie (1 r.),
Wejherowie (SP nr 9 - 5 1.) oraz w Sychowie (7 1.). W sumie przepracował w
zawodzie 43 1.
Uzyskał liczne wyróżnienia, odznaczenia i nagrody: odznakę honorową
„Zasłużony Ziemi Gdańskiej” (1976), Złoty Krzyżem Zasługi (1977), Medal 40
- lecia Polski Ludowej (1984), nagrodę II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania
(1978), nagrodę Kuratora Oświaty w Gdańsku (1998).
Związek małżeński zawarł w 1963 r. z nauczycielką Ewą Rybandt. Żona po
ślubie zmieniła miejsce pracy: z Gościcina przeniosła się do SP w Barłominie,
gdzie uczyła biologii do przejścia na emeryturę w (1988). Jako emerytka podjęła
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pracę w Luzinie w roli katechety. Prowadziła od 1984 r. Poradnictwo Rodzinne
dla narzeczonych i małżonków przy parafii św. Wawrzyńca. Wychowań dwoje
dzieci. Córka Lucyna ukończyła Uniwersytet Gdański i pracuje jako pedagog w
SP w Luzinie. Syn Rafał ukończył Politechnikę Gdańską i pracuje w Centrum
Techniki Okrętowej w Gdańsku.
40 1. pracy zawodowej w tej Małej Ojczyźnie pozwoliły mu poczynić pewne
obserwacje i zdobyć doświadczenia, które wykorzystał w opublikowanych
pracach: Ludność Obwodu Urzędu Stanu Cywilnego Luzino w 1. 1874-1918. w:
Przeszłość Demograficzna Polski 12, Warszawa 1980, s. 65-104; 100 - lecie
Gościcińskiej Fabryki Mebli, Gościcino 1999; Oświata w obwodzie Szkoły
Podstawowej im. pułkownika Stanisława Dąbka w Sychowie, Sychowo 1999;
Barłomino monografia wsi, 2000; Parafia i Kościół pw. św. Wawrzyńca w Luzinie,
Luzino 2002; Bedeker Luziński, Luzino 2004.
Kochanowo wieś sołecka przynależna do gminy i poczty Luzino, parafia
Kębłowo. Nazwa istnieje od 1864 r. W 1855 r. wydzielone z dóbr kębłowskich,
jako majątek ziemski. Właścicielami dóbr byli Joanna Schroeder (1903), a
dzierżawcą był Herman von Hertell, dr Edgar Schwarzenberger (1912), później
rodzina Kochów. W 1945 r. majątek został rozparcelowany. Zachował się budynek
dworu z 1888 r., typ dworku z użytkowym poddaszem i wystawką. Park rozłożony
na północno - zachodnim stoku, zaniedbany, nie pielęgnowany. Na jego terenie
zachował się grób właściciela majątku. Na tablicy cokołu umieszczono napis
Emila Kocha (bez dat). Z dawnych zabudowań folwarcznych pozostał budynek,
przebudowany
na
mieszkania
komunalne. 15 grudnia 1972 r. oddano
do użytku wodociąg wiejski, (sieć
długości 2,8 km, długość przyłączy 0,8
km) dla 60 gospodarstw. W sektorze
prywatnym w 2004 r. pracę na własny
rachunek podjęły: jeden zakład
produkcyjny, 8 usługowych, 5
transportowych i dwa sklepy.
Na rozstaju dróg Kębłowo Kochanowo - Zelewo stoi figura św.
Wawrzyńca. Inicjatorami postawienia
figury św. Wawrzyńca w Kochanowie
byli członkowie Kółka Rolniczego w
Kębłowie. Figurę umieszczono na
dwuczęściowym cokole osadzonym na
betonowym fundamencie. Na tablicy
inskrypcja: Św. Wawrzyńcze patronie
parafii luzińskiej módl się za nami.
1938. Poświęcenia figury dokonał ks
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prob. Bernard Gończ. W uroczystości udział wzięli poseł Antoni Groth, rolnik z
Zelewa, wójt gminy Luzino Paweł Żelewski oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
okolicznych wsi.
Wichura wyrwała z korzeniami potężne świerki w otoczeniu figury w styczniu
2002 r. Figura nie uległa uszkodzeniu. Przy figurze odbywają się lokalne
uroczystości. Z okazji 60. rocznicy poświęcenia figury św. Wawrzyńca, 31 maja
1998 r. po Mszy św. odprawionej w kościele przez ks. kanonika Dionizego
Borysiewicza, odbył się festyn. 24 sierpnia 2003 r. uroczystą Mszą św. rozpoczęły
się dożynki parafialno - wiejsko - szkolne wsi Kębłowo, Kochanowo, Zelewo i
Zielnowo.
Sołtysami wsi byli: Antoni Dampc, Bernard Kąkol, Jan Kandzora, Józef
Tokarski, Józef Dampc (1984-1990), Robert Gurski (od 1990 r. i nadal).

Kolej. 13 marca 1867 r. król i rząd pruski udzielili swej zgody na budowę
linii kolejowej. Pismo podpisali król Wilhelm, kanclerz Bismarck, oraz inni
dostojnicy. Ówczesny minister wojny, von Roon żądał jednak 200000 marek,
uważał bowiem, że w wyniku wprowadzenia linii kolejowej przez obwałowania
twierdzy zostanie osłabiony system obronny Gdańska. Rozmowy w sprawie
oddania terenu pod budowę napotykały niemal na przeszkody nie do pokonania.
Powiaty na trasie od Koszalina do Wejherowa uzgodniły nieodpłatnie oddanie
terenów pod budowę linii. Właściciel Godętowa po długich pertraktacjach
postawił warunek, że odda tereny pod budowę kolei, która miała przechodzić
przez wieś Łęczyce tylko wtedy, gdy stacja kolejowa będzie nazywać się
Godętowo, bo jest siedzibą rodową właściciela. Władze na to przystały i tak
zostało do dziś. We wsi Łęczyce istnieje stacja kolejowa Godętowo, które
oddalone jest 2 km od stacji.
12 marca 1868 r. rozpoczęto wytyczanie linii kolejowej Koszalin - Słupsk.
Gdańsk zgłosił gotowość dostarczenia ziemi za jednorazową opłatą 20000
talarów. Rozpoczęto roboty w sierpniu 1868 r. Postulowano o niezwłoczne
rozpoczęcie prac przy linii kolejowej ze Słupska do Wejherowa, by dać szybciej
zatrudnienie ludności powiatów lęborskiemu i wejherowskiemu. Oba te pow., o
przewadze struktury rolniczej ucierpiały w rezultacie klęski nieurodzaju w 1868
r. Podczas budowy kolei w 1869 r. zatrudniano ok. 2000 osób, dzięki czemu
znacznie złagodzono biedę. 1 lipca 1869 r. oddano do publicznego użytku linię
Koszalin-Słupsk. 28 sierpnia 1870 r. ukazało się pierwsze ogłoszenie w prasie
na temat otwarcia linii kolejowej Słupsk-Gdańsk. Na trasie tej dziennie kursowały
2 pociągi. Jeden wyjeżdżał ze Słupska rano, drugi po południu. Przejazd na
odcinku do Gdańska trwał 6 godzin.
Stację kolejową Luzino oddano do użytku 27 sierpniu 1870 r. Pierwszy pociąg
przejechał przez Luzino 28 sierpnia 1870 r. Dworzec i stację kolejową
przebudowano w 1950 r. Wówczas wyposażono ją w nowoczesne urządzenia.
Następnie modernizowano ją w 1959 r., zmieniono urządzenia mechaniczne na
elektryczne. Semafory ramienne zastąpiono świetlnymi od 3 kwietnia 1959 r. Z
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okazji Dnia Kolejarza, 7 wrześniu 1989 r. oddano do użytku zelektryfikowaną
linię Wejherowo - Lębork, w tym dniu przejechał przez Luzino pociąg elektryczny.
W IV kwartale 2003 r. w ramach remontu wymieniono całkowicie jeden tor i
jego podłoże na odcinku 250 m. Modernizacja torowiska i peronu pozwoliła
pociągom, które nie zatrzymują się na stacji Luzino zwiększyć szybkość do 120
km/h. Stacją kolejową w Luzinie kierował zawiadowca stacji. W ramach
oszczędności łączono funkcję zawiadowcy dla sąsiednich stacji kolejowych np.
Strzebielina i Luzina, a od 1968 r. stacja Luzino podlegała pod zarząd zawiadowca
z Wejherowa. Od 1998 r. stacja Luzino należy do Sekcji Inżynierii Ruchu
Kolejowego w Redzie.
Zawiadowcami stacji byli: Hoppa (1920-1927), Burmeeister (1939-1942),
Walter Kónemann (1942-1945), Pionka Teodor, Józef Kwidziński, Kazimierz
Adamowski, Stanisław Grzybowski, Zygmunt Czaja, Maria Schimelpfenig,
Władysław Wróblewski, Stefan Kunz (1973-1987).
Zob.: Pojezierze Kaszubskie pod red. B. Augustowskiego, Gdańskie
Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1979. Rosset A., Drogi i mosty w średniowieczu
i czasach odrodzenia Wydawnictwo komunikacji i łączności 1974. Powiostka:
Ancekrest w Leżenie w: Piętów Tona, Staszków Jan, Nasze Stronę Warszawa
1955 r. s. 150 - 154. 75 lat Północnego Okręgu Kolei Państwowych 1921 1996, Gdańsk 1996. Wrzosak A., Z geografii komunikacyjnej Pomorza, Toruń
1935.

Koło Gospodyń Wiejskich. Świadomość kobiet po I wojnie światowej
szybko rosła. Kobiety w biednych czasach musiały być gospodarne i zaradne w
kuchni oraz gospodarstwie domowym. Zorganizowaną działalność podjęto w
1935 r. Umiejętności i wiedzę pogłębiały na szkoleniach i kursach, gotowania,
haftu kaszubskiego i szycia. Jednym z takich szkoleń, gdzie uczono higieny w
1936 r. był kurs prania i prasowania. Prezes Zofia Zientarowa pisała w
sprawozdaniu: „Kurs prania i prasowania trwał od 20 - 22 włącznie. W kursie
wzięło udział 20 członkiń z KG W i 5 nieczłonkiń. Kurs prowadzono u jednej z
członku) koła Jasiewicz. Uczestniczki były bardzo zainteresowane i okazywały
wielką chęć nauczenia się dobrze prać | prasować. W czasie kursu używano
wyłącznie proszku „Blask”. Uczestniczki zapoznały się ze sposobem używania
tego proszku, którego dotychczas nie znały i nie używały. Pani Instruktorka
odnosiła się do uczestników bardzo przystępnie, pokazującjak należy prasować.
Postawa prelegentki sprawiła, że wszystkie członkinie dobrze prały i prasowały,
były bardzo zadowolone z kursu ”.
Po II wojnie światowej KG W zostało reaktywowane w 1946 r. Nadal istniały
podobne zadania w zakresie: produkcji rolnej, gospodarstwa domowego, opieki
nad dzieckiem, higieny i zdrowia. KGW organizowało kursy: kroju i szycia,
racjonalnego odżywiania, wychowu drobiu i wiele innych. Dużo czasu poświęcały
pracy kulturalno - oświatowej, propagowano tradycję kaszubską poprzez kursy
haftu kaszubskiego, naukę piosenek kaszubskich. Wspomnieć należy szczególnie
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Kurs haftów kaszubskich w
Luzinie 1936 r. Wpierwszym
rzędzie
od
prawej:
Bertrandt z Robakowa,
Grzenianka - Kwidzińska,
Olech, Anastazja Jasiewicz,
ks. Bernard Gończ, ?, ?
Potrykus, w drugim rzędzie
odprawej: ?, ?, ?, Łużyńska,
jej
córka
Ludwika,
Małgorzata Gelińska Radke, Łucja Pelowska,
Rosikowa, Maria Płotka,
Łaszkowa, Januszewska, Maria Kryża - Okrój, Pionkowa z domu Elwart, A. Oss, ?, w
ostatnim rzędzie stoją od prawej: Zygfryd Elwart i jego siostra, ?, Bianga, Stefania
Pionke, - Knapmska, Brunon Labuda, ?, Ałoś Labuda, Jadwiga Kotłowska - Semak

aktywne panie Helenę Rosik, Małgorzatę Socha i Monikę Ponke. Szczególnie w
pamięci utrwaliły się wycieczki do: Częstochowy, Warszawy, Krakowa, Wieliczki
i Zakopanego. O aktywnym działaniu KG W świadczą uzyskane dyplomy za udział
w: „Powiatowym turnieju KG W” (1999), „Mistrzostwach świata w kuchach
Bożonarodzeniowych za r. 1999”. Podziękowania „Za duży wkład pracy na rzecz
pomocy szkole” (1999), „Za pomoc udzieloną szkole w rozwijaniu uczniowskiego
zespołu regionalnego” (2001), za udział w „Festynie dla wszystkich poprzez
ustawienie stoiska z chlebem wiejskim i ciastem” (2001), gratulacje za
„Osiągnięcia artystyczne Kabaretu KGW w Luzinie i godne reprezentowanie
Gminy Luzino” (2002), otrzymały wyróżnienie (2003) w V Powiatowym Turnieju
KGW, za przygotowany program „Ocalić od zapomnienia”, który opierał się na
sztuce Pawła Szefki. Przewodniczącą koła były: Wiciniakówna, Kanczkowska,
Zofia Zientarowa w okresie międzywojennym, Helena Sikorowa (1946), Helena
Kotłowska (1949), Jadwiga Semak (1966), Maria Witsttock od 1990 i nadal.

Zespół KGW w l.
siedemdziesiątych, od lewej:
Wanda Boike, Maria
Witsttock, Bronisława
Rompca, Gertruda Kunc, z
harmonią Bronisław Szpica,
Gertrda Szymich, Anna
Zygorlicka, Pelagia Piper,
Jadwiga Semak
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Pow. turniej KG W w
Kielme. Od lewej Marek
Mudlaf, Halina Richert,
Anna Drabik, Agnieszka
Czylkowska, Mudlaf,
Alicja Klinkosz,
Bronislaw Czylkowski,
Maria Wittstok

Koło Gospodyń Wiejskich w Kębłowie zostało reaktywowane przez
Helenę Grzenię po II wojnie światowej. W 1987 r. obchodziło 50 - lecie
powstania. Skład Zarządu w 1987 r.: przewodnicząca Gertruda Waga, zastępca
Gertruda Miotk, członkinie: Urszula Czerwionke, Genowefa Gruba, Regina
Kończak, Brygida Szczur. Tematyka zebrań była różna. Zajmowano się sprawami
nurtującymi rolników jak skup żywca, skup płodów rolnych, cen, stanem
sanitarnym wsi, usprawnienie dostawy drobiu, Członkinie przystąpiły do
konkursów: „Więcej owoców warzyw i kwiatów” oraz „Więcej mleka wysokiej
jakości”. W 1978 r. „Z
wielkim zadowoleniem
omawiano na zebraniu
uchwalenie przez Sejm
ustawy o emerytalnym
zaopatrzeniu i innych
świadczeń
dla
rolników”.
Kurs gotowania

Konkol Jan (1913-2000), rolnik, działacz społeczny. Ur. 11 października w
Strzepczu, syn Pawła i Anny z d. Müller. Był najmłodszym spośród czworga
rodzeństwa. Rodzice sprowadzili się do Kębłowa w czasie I wojny światowej.
Parcelę kupili (1926) w Kębłowie, na której wybudowali zabudowania
gospodarcze i dom mieszkalny. Jan był zdolnym uczniem i wykazywał
zainteresowania muzyką, sam zbudował instrument „bas”, do późnej starości
grał na skrzypcach. Został powołany do wojska. Walczył w czasie II wojny
światowej na froncie zachodnim. Wówczas przyrzekł Matce Boskiej, że gdy
wróci szczęśliwie z wojny do domu, wybuduje kapliczkę na swej posesji.
Obietnicy dotrzymał. Na kapliczce umieszczono napis „Matko Nieustającej
Pomocy / Królowo Polski I Módl się za nami”. Poświęcenia kapliczki dokonał
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ks. Mieczysław Sumiński w czerwcu 1948 r.
Jan był radnym Rady Parafialnej w parafii św.
Wawrzyńca w Luzinie (do 1987) i parafii św. Jadwigi w
Kębłowie. Był radnym: GRN w Luzinie, Powiatowej i
Wojewódzkiej Rady. Inicjował czyny społeczne w
Kębłowie, był w komitetach budowy: elektryfikację wsi
w 1949 r, nowej szkoły, sieci wodociągowej (1971),
remizy OSP. Przyczynił się do utworzenia parafii, budowy
kaplicy i kościoła w Kębłowie (1987). Jan Konkol
podkreślał często swe kaszubskie pochodzenie,
pielęgnował tradycje rodzinne, dał się poznać jako
wzorowy ojciec, dziadek i uczynny sąsiad. Zmarł 12
marca. Pochowany został na cmentarzu w Kębłowie.
Z żoną Klarą z d. Bargańska, przeżyli szczęśliwie 59 1. Wychowali pięcioro
dzieci Gertrudę, Czesława, Genowefę, Małgorzatę i Mieczysława, który otrzymał
ojcowiznę.

Koszałka Teresa, nauczycielka, dyrektor szkoły.
Ur. 10 sierpnia 1959 r. w Gościcinie, córka Jana i
Ireny z d. Przekaza. Ukończyła: ośmioklasową SP w
Luzinie (1974), LO im. Jana III Sobieskiego w
Wejherowie (1978), Studium Bibliotekarskie (1981),
studia magisterskie - nauczanie matematykiUniwersytet Gdański (1992), studia podyplomowe
matematyka z informatyką na Uniwersytecie
Gdańskim (2001), studia podyplomowe Zarządzanie
Oświatą na Wyższej Szkole Zarządzania w Gdyni
(2001). Przebieg pracy zawodowej: GS „SCh” w
Wejherowie (1978); Gminna Biblioteka Publiczna w
Luzinie (1978-1984); SP w Wyszecinie (1984-1988),
SP w Kębłowie (1988); od 1 września 1999 r. pełni funkcję dyrektor SP im. Jana
Pawła II w Kębłowie. Udzielała się społecznie w pracy Komisji Oświaty Kultury
i Sportu w Luzinie w 1. 1998-2002.
Kościół ewangelicki w Luzinie. Eberhard von Zelewski w 1895 r.
wybudował kościół ewangelicki w stylu neogotyckim w Luzinie w celu odciążenia
parafii protestanckiej w Bolszewie. Po II wojnie światowej parafia Ewangelicko
- Augsburska (która była właścicielem kościoła) ze względu na małą ilość
wiernych i brak środków finansowych przekazała obiekt na rzecz państwa, a w
efekcie Urzędu Gminy w Luzinie. Kościół do 1977 r. nie był użytkowany i ulęgał
powolnej dewastacji. Został przebudowany i zaadaptowany na potrzeby biblioteki
w 1977 r. (zob. biblioteka).
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Kotłowska Helena Rozalia z d. Grabowska, społecznik, bibliotekarz. Ur.
17 kwietnia 1923 r. w Bolszewie, córka Klemensa i Anny z d. Odwald. Szkołę
Powszechną ukończyła w 1937 r. w Bolszewie. Podjęła naukę na kursie
Uniwersytetu Ludowego w Bolszewie, wojna przerwała dalszą edukację.
Świadectwo dojrzałości technikum z zakresu specjalności Ekonomika i
Eksploatacja Filmów uzyskała w 1970 r. Helena podjęła pracę zawodową jako
ekspedientka w sklepach „GS” (1945-51), była kino operatorem w 1. 1954-1960,
kierownikiem Biblioteki Gminnej w I. 1960-1990 r., do przejścia na emeryturę.
W 1. okupacji była członkiem „Gryfa Kaszubskiego” od lutego 1943 r., „GP”
od marca 1945 r. W 1948 r., była współzałożycielką KGW w Luzinie,
przewodniczącą koła w 1. 1949-66, przewodniczącą kolegium do spraw
wykroczeń w gminie Luzino, długoletnim członkiem zarządu Komitetu
Rodzicielskiego, pełniła funkcję skarbnika, radną GRN w kadencjach 1965-69 i
1984-88, członkiem ZK-P oraz ZBoWiD.
Za pracę społeczną otrzymała wiele odznaczeń m.in. Srebrny Krzyż Zasługi,
Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodowej.
Za osiągnięcia kulturalne w województwie gdańskim otrzymała nagrodę
wojewody gdańskiego w 1978 r. Towarzystwo Czytelni Ludowych przyznało
Pani Helenie Kotłowskiej z d. Grabowska studentce Uniwersytetu Ludowego w
Bolszewie w r. 1939 i czytelni T.C.L. Srebrny Medal Zasługi za pracę społeczną
na polu oświaty i kultury w 2004 r. Helena poślubiła Józefa Kotłowskiego syna
Jakuba 27 kwietnia 1945 r. (ciekawostka: ślubu cywilnego udzielił Walerian
Meier, który w owym czasie był wójtem gminy Wejherowo Wieś).
Kotłowski Jan Jakub (1882-1976), rolnik, młynarz, społecznik, pierwszy
wójt w 1945 r. Ur. 23 czerwca w Załakowie, syn Jakuba i Antoniny z d. Richert.
Przystojny, zawsze z sumiastym i zakręconym wąsem ożenił się 10 października
1905 r. w kościele parafialnym w Strzepczu z Apolonią Formela (1984-1965).
Założył rodzinę i ruszył w świat, o czym świadczą akta urodzeń ich dzieci. Marta
ur. się w Gdańsku Wrzeszczu, bo tam pracował w piekarni wojskowej. Klemens
również w Gdańsku. Wanda w Gościcinie, Jan w Lęborku, zaś w Luzinie jako
pierwszy ur. się Paweł (1914) - nie w młynie, bo był po pożarze, tylko w stodole.
Na czas remontu młyna zamieszkali w przybudówce. Pozostałe dzieci urodziły
się w Luzinie: Jadzia, Kazik, Józef, Tadeusz, Anastazja.
W 1. dwudziestych Jan do spółki z niejakim Alojzym Eichlerem z Wejherowa
nabył w Bolszewie elektrownię wodną. Na kilka 1. przed II wojną światową
Kotłowski wydzierżawił swój młyn Suskiemu z Małopolski, a sam zajął się
elektryfikacją wsi. Cała rodzina przeprowadziła się do Bolszewa. W Wejherowie
Kotłowski był udziałowcem najstarszej w mieście spółki handlowo - ziemskiej o
nazwie „Kupiec”. Działał w Banku Gdańskim i organizacjach oraz
stowarzyszeniach działających w Luzinie w 1. 1918-1939. Był sołtysem Luzina
do 1931 r. Działacz PZZ.
Kotłowscy znaleźli się na liście specjalnego referatu o kryptonimie
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Na polowaniu. Od lewej Julian
Krzyw oszyński,
Jan Kotlowski

„Sonderreferat Unternehmen
Tannenberg”. Do jego zadań
należała selekcja i areszt.
Polaków
potencjalnie
stojących
na
drodze
niemieckiej
polityki
narodowościowej.
11
września 1939 r. gestapo
areszt, w Wejherowie i pow.
40 Polaków jako zakładników i przewieziono ich do wejherowskiego sądu, a
następnie więzienia. Wśród nich znaleźli się m.in. Jan Jakub Kotłowski i jego
synowie Jan Konrad i Kazimierz oraz Jan Kąkol, właściciel tartaku w Luzinie.
17 września 1940 r. Jan Jakub został przewieziony do gestapo na Kamiennej
Górze, skąd po przesłuchaniu, wywieziono go do obozu koncentracyjnego w
Oranienburgu, a następnie do Dachau. Dzięki kuzynowi Franciszkowi
Kotłowskiemu z Berlina został zwolniony z obozu i przewieziony do szpitala w
Gdańsku, tam córka Marta (s. Clarentis) doprowadziła go do wyglądu normalnego
człowieka Po wojnie Jan był pierwszym wójtem gminy Luzino. Ostatnie 1. życia
spędził w Rumi przy boku najmłodszej
córki Anki. Zmarł mając 94 1. i do końca
miał umysł jasny. Wypytywał wnuki o
wyniki w nauce a jeśli coś nie było tak, to
napychał tytoniem swoją fajkę, mrużył
oczy, pokręcał wąs i mówił: „te lumpa te”.
Kotłowski Jan Konrad (1912-1972),
inż., działacz kaszubski, autor widowisk.
Ur. 19 lutego w Lęborku, syn Jana Jakuba
i matki Apolonii z d. Formela. Naukę
szkolną rozpoczął w szkole powszechnej
w Luzinie. Następnie wstąpił do
Gimnazjum Macierzy Polskiej w Gdańsku.
Mieszkał w tym czasie na stancji u
Orzechowskich. Maturę zdał w 1934 r. W
1.1934-1939 był prokurentem w elektrowni
Jan Konrad z siostrą Jadwigą tańczyli
Kosedra na Dożynkach Kaszubskich w
Kartuzach
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w Bolszewie, której to elektrowni jego ojciec był współwłaścicielem. Jan Konrad
w 1933 r założył Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca przy Kółku Rolniczym w
Luzinie. Trwałą pamiątką po kartuskich dożynkach w 1936 r. była wydana przez
Jana broszura pt. Dożynki Kaszubskie z ilustracjami oryginalnych tańców
kaszubskich. Muzyka i śpiew w opracowaniu E. Więcka. Na ogólnopolskich
dożynkach w Spalę reprezentował region nadmorski. Trwałym śladem ostatnich
przedwojennych dożynek, jakie odbyły się w Gdyni Cisowie 13 sierpnia 1939 r.
była praca Jana Konrada VI Dożynki Kaszubskie w Gdyni-Cisowie 13 sierpnia
1939 r., wydana nakładem Komitetu Dożynek Kaszubskich w Gdyni Cisowie,
drukarnia A. Patera, Wejherowo 1939.
W pierwszych dniach woiny został areszt, razem z ojcem. Zaświadczenie
wystawione przez oddziały frontowe, wskazujące, że jest on kierownikiem
elektrowni, prawdopodobnie uratowało mu życie. Został zwolniony z aresztu.
Następnego dnia po zwolnieniu z wejherowskiego więzienia wyjechał wraz z
narzeczoną do wsi Stefanowo pod Kościerzyną. 25 listopada 1939 r. w kościele
parafialnym w Gdańsku Wrzeszczu Eryka i Jan potajemnie zawarli związek
małżeński W Stefanowie małżeństwo ukrywało się przez ponad r., mieszkając
na strychu domu u siostry Eryki. W grudniu 1940 r. po pożarze budynku w któiym
ukrywał się, zdecydował się na zmianę miejsca zamieszkania. Jan przedzierał
się na rowerze do Generalnego Gubernatorstwa. W Krakowie od 27 grudnia
1940 r. Jan podjął pracę jako mistrz elektromechanik w niemieckim zakładzie
samochodowym „Bosch - Deinst” na ul. Tatarskiej 3. Tam został zwerbowany
do konspiracyjnej działalności w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego.
W 1942 r. przenosi się do Niepołomnic, gdzie pracował jako magazynier w
tuczami gęsi.
Po wojnie Jan wrócił do pracy w elektrowni w Bolszewie. W wyniku
nacjonalizacji, elektrownia stała się własnością Polski Ludowej. Budynek i
urządzenia przejęte zostały przez zakład państwowy pod nazwą „Elektrownie
Okręgu Pomorskiego”. Jan został jej kierownikiem. Jednocześnie aktywnie
uczestniczył w życiu kulturalnym regionu. Wraz z siostrą Jadwigą i Antonim
Rybakowskim reprezentowali Luzino na I Kongresie Kaszybskim w 1946 r.
Praca oraz własne zainteresowania Jana, zadecydowały o podjęciu w 1949 r.
studiów na wydziale elektronicznym Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w
Gdańsku. Od 1953 r. związał się z Katedrą Wysokich Napięć i Przyrządów
Rozdzielczych, biorąc udział w badaniach fotograficznych nad wyładowaniami
atmosferycznymi, które katedra prowadziła w różnych punktach kraju. W tej
pracy posługiwał się aparatem wirującym do zdjęć pioruna, opracowanym przez
prof. dr. Stanisława Szpora. Osiągnięcia te miały ogromna wartość naukową jak
i praktyczną. Zespół naukowców wśród których pracował Jan Konrad,
skonstruował a następnie opatentował piorunochron typu lekkiego, przeznaczony
dla budynków wiejskich, domów, stodół i in. Od 1956 r. na terenie całej Polski,
przy pomocy PZU, zainstalowano ok. 200 tys. takich piorunochronów. W 1972
r. było ich już 3 miliony. W 1956 r. został zatrudniony w charakterze pracownika
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inżynieryjno - technicznego w Pracowni Automatyki Instytutu Energetyki. Rok
później Jan Konrad uzyskał dyplom inżyniera. W 1962 r. odbył rejs na
„Żeromskim”, do portów Ameryki Południowej, by obserwować i fotografować
burze nocne w rejonach zwiększonych wyładowań atmosferycznych.
Był członkiem wielu organizacji m.in.: ZBoWiD, Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego (dalej ZSL) i objął funkcję prezesa Gromadzkiego Komitetu ZSL w
Gościcinie. Z ramienia tej partii kandydował w 1961 r. w wyborach do GRN i 24
kwietnia 1961 r. został zaprzysiężony na radnego. W 1965 r. został wybrany na
radnego Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie.
St. Szpor i Jan Konrad Kotłowski są autorami książki „Seria badań
fotograficznych nad piorunem i błyskawicą nadziemną”. Jest także współautorem
kilku publikacji naukowych. Za pracę konspiracyjną Komendant Okręgu Kraków
AK, płk Przemysław Nakoniecznikoff - Klukowski nadał 15 stycznia 1945 r.,
kapralowi Janowi Konradowi Kotłowskiemu, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.
Zmarł 18 stycznia w wyniku obrażeń po wypadku samochodowym. Został
pochowany na cmentarzu w Bolszewie.
Uchwałą Rady Miasta Wejherowa, w 1986 r. jednej z nowo powstałych ul. w
mieście nadano im. Jana Konrada Kotłowskiego.
Zob.: Kurpiowski M., Jan Konrad Kotłowski, Urząd Gminy Wejherowo 2004.

Kotłowski Wiktor (1885-1970), rolnik.
Ur. 28 maja w Załakowie, syn Jakuba i
Antoniny z d. Richter. Z zawodu młynarz w
Cieszonku koło Sianowa. Tam poznał swoją
przyszłą żonę Zofię z d. Bach, ur. 12 maja
1888 r. w Będargowie. Ślub odbył się w
kościele parafialnym w Strzepczu 6 lutego
1911 r. Mieszkali początkowo na Charwatyni
i w Strzebielinie. W 1914 r. został wcielony
do wojska niemieckiego, gdzie służył do 1918
r. (odznaczony Żelaznym Krzyżem
Niemieckim I klasy). Po odzyskaniu
niepodległości służył w armii gen. Józefa
Hallera. Po I wojnie osiadł w Luzinie, gdzie
kupił gospodarstwo 4 ha i zajął się
rolnictwem. Pracował też w elektrowni w
Bolszewie. Przez jakiś czas z bratem
Franciszkiem handlował mięsem wożąc je do Sopotu. Przed wojną z bratem
Józefem zaczął wozić drewno z lasów tępskich do Strzebielina. Wiktor w okresie
międzywojennym był członkiem OSP w Luzinie.
Po szczęśliwym powrocie z wojny złożył obietnicę, że jeśli dożyje z małżonką
złotych godów, to postawi na swym gruncie przydrożny krzyż. Z obietnicy
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wywiązał się. W dniu uroczystości Złotych Godów 6 lutego 1961 r. nastąpiło
poświecenie dębowego krzyża, który wykonał miejscowy stolarz Grzegorz Boike,
zięć Wiktora. W miejsce zniszczonego dębowego krzyża, Leon i Eugenia Kosowie
ufundowali w swym ogrodzie przy skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Kaszubskiej
nowy metalowy krzyż w 2000 r.

Kowalewski Leon właściciel gospodarstwa rolnego w Zelewie wraz z żoną
Anastazją zostali areszt, i przewiezieni na gestapo do Gdańska 3 maja 1943 r.
Leon został przekazany do Stutthofu, gdzie przebywał r. Po powrocie do domu
po kilku miesiącach został wcielony do Wehrmachtu. W czasie inwazji dostał
się do niewoli angielskiej i tam zgłosił się do polskiej armii generała Maczka. Po
zakończeniu wojny wrócił do Polski. Został przywitany przez młodą władzę
ludową u nabrzeża portowego w Gdyni, gdzie rozszarpano mu mundur i zerwano
dystynkcje wojskowe, wyzywając „wrogu klasy, co szukasz w ludowym
państwie”. Osiadł za zgodą sołtysa Lipińskiego na gospodarstwie i zabudowaniach
Alfonsa Taten - Tatulińskiego, ponieważ ich zabudowania zostały zdewastowane
w czasie okupacji. Nie cieszył się jednak długo wolnością, został areszt, przez
wejherowskie UB na początku stycznia 1947 r. i następnie zakatowany. Rodzinę
poinformowano, że popełnił samobójstwo. Prawda o zamordowaniu go przez
funkcjonariuszy UB mogła wyjść na jaw dopiero w wyniku odwilży
październikowej, a odszkodowanie wdowie przyznano po kilkuletnim procesie
w 1959 r.
Zob.: Relacja Brunona Szpicy i dokumenty przezeń zebrane w pracy zgłoszonej
na konkurs związany z jubileuszem 350 - lecia Wejherowa, pt. Ten, który nie
dożył referendum (powinno być wyborów) w 1947 r, w zbiorach Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej. Historia Wejherowa pod red.
Józefa Borzyszkowskiego, Wejherowo 1998, s. 414.
Koziorzemski Brunon ks. Wikariusz w Luzinie
od marca 1933 r. do grudnia 1934 r. Założył orkiestrę
w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w Luzinie.
Kółko Rolnicze. Towarzystwo Rolnicze dla
Luzina i okolic powstało 10 marca 1892 r. W zebraniu
organizacyjnym uczestniczyło 68 rolników, którzy na
prezesa Towarzystwa wybrali ks. Ludwika
Machalewskiego.
Kółko Rolnicze w Luzinie reaktywowano w 1921
r. Zebranie organizacyjne odbywało się w oberży Jan
Jankowskiego, uczestniczyło w nim 76 członków. Na
podstawie wykazu członków Kółka Rolniczego z 1921 r. możemy odtworzyć
stan posiadania znacznej części gospodarstw. Do Kółka Rolniczego w Luzinie
należały wsie: Barłomino, Dąbrówka, Gowino, Milwino, Robakowo, Strzebielino,
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Sychowo, Ustarbowo i Wyszecino. Na ogólna liczbę 106 członków, Luzino
reprezentowało 54 gospodarzy.
Lista członków Kółka Rolniczego z gminy Luzino w 1921 r.
Lp

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nazwisko i imię

Miał morgów

z Barłomina
Klein Bernard
Klein Wojciech
Z Dąbrówki
50
Andryskowski
Czerwionka Wiktoria 320
180
Dampc Jan
Paszki Aleksander 300
60
Szymerowski Jan
73
Tobiasz Józef
Zakrzewski Stanisław 160
z Gościcino wybud.
Wojewski Michał
Z Kębłowa
41
Miotk Szczepan
64
Piper Michał
100
Pohnka Wiktor
Sokala-Gałczyński T. 350
z Luzina
48
Borgman Antoni
35
Dampc Juliusz
80
Doering Józef
74
Gończ Bernard ks.
Gruba Edmund
60
Gruba Józef
Gruba Leon
60
Hebel Jan
50
Hebel Józef
40
Hebel Leon
40
Janeczek Teofil
16
Jankowski Jan
Januszewski Antoni 80
50
Januszewski Jan
50
Jaskułka Teofil
20
Jaszke Jan
40
Jaszke Teofil

Miał1 morgów

Lp.

Nazwisko i imię

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

45
Kańczkowski Jan
Klein Leon
100
Kotłowski Jan
65
Kunów Wilhelm
24
Labuda Antoni
55
Labuda Józef
200
Labuda Stanisław
80
Lange Teofil
Lewiński Franciszek 70
Magulski Franciszek 40
36
Maszota Bernard
45
Mielke Walter
72
Miotk Paweł
Pielowski Antoni
•
70
Pikron Teofil
150
Pionke Jan
70
Potrykus Antoni
Richert Piotr
30
Ropel Antoni
Rybakowski Frań. 40
Sikora Franciszek 50
40
Stenka Antoni
34
Stenka Józef
48
Sychowski Teofil
Teclaf Józef
100
Tempski Jan
87
Tempski Wiktor
90
Wicon Teofil
Willa Jan
Wojewski Józef
Wojewski Józef(jun) 15
Wojewski Józef(sen) 15
84
Zelewski Feliks
240
Zelewski Paweł
z Wielkiego Lasu
200
Labuda Stanisław
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Cliarwatyni
78
Gruba Maks
100
Konczak Walter
Kankowski Franciszek
z Milwina
30
Bargański Józef
124
Bojka Augustyn
75
Bucke Juliusz
75
Dzienisz Konrad
Jaskułka Franciszek 40
10
Jeliński Antoni
Kobiela Franciszek 78
38
Koss Adolf
70
Mielke Antoni
6
Pala Józef
124
Ptach Aleksander
Sikora Franciszek
120
Westfal Augustyn
200
Wolff Robert
120
Żywicki Józef
z Robakowa
Bertrand Władysław 300
60
Dampc Józef
Głowienka Antoni 36
Lesner Jan

Z

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Mielke Józef
Nowicki Augustyn 68
Nowicki Franciszek 5
800
Priss Teofil
100
Rogasz Herman
z Strzebielina
70
Formela Feliks
180
Hebel Józef
Laga Stanisław
Okrój Wojciech
70
Patok Bernard
Pietrzycka Jadwiga 400
Puzdrowski Bernard
Rozwadowski Józef 200
80
Szefka Jan
Wrese Wiktor
Z Sychowy
800
Gniot Bernard
z Wyszecina
Iglewski Stefan 500 dzierż.
Krośnicki Edmund 100
Baron Unruh Edmund
800

Źródło: WAP w Gdańsku, nr 254, zespół 212. Opracowanie własne.
Zarząd Kółka Rolniczego w 1. 1926-1928 reprezentowali: Józef Wojewski,
prezes, rolnik z Luzina wybrany 3 października 1926 r., ks. Bernard Gończ,
prob., wice prezes, Józef Wojewski, sekretarz (junior), Bernard Klien, skarbnik,
rolnik z Barłomina, Józef Wojewski (junior), bibliotekarz. W 1928 r. wice
prezesem został Teofil Priss rolnik z Robakowa. Zacni gospodarze i
stowarzyszenia ufundowały sztandar Kółka Rolniczego. Zarząd Kółka Rolniczego
wysłał zaproszenia następującej treści:
„ Dnia 20 - go maja 1929 r. odbędzie się POŚWIĘCENIE SZTANDARU KÓŁKA
ROLNICZEGO w Luzinie z następującym programem na którą to uroczystość
Szan. Państwo jak najuprzejmiej się zaprasza. PROGRAM 1. O godzinie 15 - ej
przywitanie gości i towarzystw na dworcu w Luzinie, 2. O godzinie 1515 odmarsz
do kościoła parafialnego na nieszpory i poświęcenie sztandaru, 3. Po nieszporach
wbijanie gwoździ pamiątkowych na rynku, 4. Odmarsz do lokalu towarzystwa,
5. Wspólna kawa (podczas kawy przygrywa orkiestra), 6. Przedstawienie
amatorskie, 7. Zabawa taneczna z urozmaiceniem. Zarząd"
W okresie międzywojennym w uroczystościach kościelnych sztandar nosili:
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Franciszek Rybakowski i Teofil Janeczek. W 1940 r. dzięki przytomności i
odwadze Teofila Janeczka, sztandar pod osłoną nocy został wyniesiony z kościoła
do domu Klary Wicon, która z narażeniem życia przechowywała go przez okres
okupacji, pod podłogą na strychu. Po wyzwoleniu wojska sowieckie odnalazły
miejsce jego ukrycia i postanowili go zabrać. Sztandar oparty o ścianę przechylił
się i uderzył drzewcem w czoło najstarszą córkę Teresę. Na skutek odniesionej
rany polała się krew, żołnierze przejęci tym wydarzeniem postanowili
zrezygnować z jego zabrania. Teofil Janeczek ponownie przeniósł sztandar w
miejsce stałego pobytu, do kościoła parafialnego. W pierwszych 1. po wyzwoleniu
sztandar brał udział w uroczystościach pogrzebowych członków Kółka
Rolniczego.
W okresie stalinowskim, tylko jeden raz w październiku 1952 r., sztandar został
wyniesiony z Kościoła i brał udział w kondukcie żałobnym Maksymiliana
Marszała, przedwojennego członka Kółka Rolniczego. Niósł go wówczas prezes
Kółka Rolniczego Wiktor Wróbel. W okresie rządów Władysława Gomułki po
październiku 1956 r. sztandar ponownie nosił Wiktor Wróbel. Ostatni raz sztandar
został wyniesiony z kościoła na pogrzebie Wiktora Wróbla, a niósł go Teodor
Marszał (12 stycznia 1973).
Sztandar stanowi wartość zabytkową ze względu na kunszt jego wykonania. Z
jednej strony obok wizerunku Królowej Polski widnieje napis „Błogosław Matko
ojczyste łany i kraj kochany”. Na rewersie postać św. Izydora patrona rolników,
rok założenia pierwszego kółka rolniczego w Piasecznie 1892 oraz data
poświęcenia sztandaru 1929 r. Poczet sztandarowy Kółka Rolniczego uczestniczył
w pierwszej uroczystej sesji Rady Gminy Luzino w 1990 r. W czasie uroczystości
dożynkowych (1996) ks. prob. Henryk Szydłowski dokonał poświęcenia repliki
sztandaru Kółka Rolniczego, który w całości nawiązuje do swego pierwowzoru
z 1929 r. Replikę sztandaru wykonała hafciarka Grażyna Grubba z Luzina.
Kółko Rolnicze po drugiej wojnie światowej reaktywowano 7 marca 1957 r.
Prezesami Kółka Rolniczego byli: Wiktor Wróbel (1957), Bronisław Jabłoński
(1963), Jan Zieman (1966), Wiktor Wróbel (1968 -1970), Gozdor. Spółdzielnię
Kółek Rolniczych powołano 12 grudnia 1973 r., prezesem został Roman Kokoszą.
W skład spółdzielni weszło 10 Kółek Rolniczych z terenu gminy Luzino, (prócz
Dąbrówki i Kochanowa). Zarząd Gminy w 1994 r., podjął uchwałę w sprawie
uwłaszczenia Spółdzielni Kółek Rolniczych w Luzinie.
Zob. Szpica B., Geneza i historia sztandaru Kolka Rolniczego w Luzinie,
maszynopis.

Krośnicka Maria, Cecylia, społecznik, dyrektor Gminnej Biblioteki im.
Leona Roppla, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik Gminnego
Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki. Ur. 22 listopada 1951 r. w Luzinie córka
Józefa Kotłowskiego i Heleny z d. Grabowska. Ukończyła: SP w Luzinie, LO
im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie (1969), Państwowe Studium Kulturalno
- Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu (1969-71), studia magisterskie na
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Uniwersytecie Gdańskim, Wydziale Humanistycznym w zakresie
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (1982), uprawnienia do pracy z
zespołem teatralnym w charakterze instruktora otrzymała w 1983 r. Za osiągnięcia
w pracy z zespołem teatralnym otrzymała odznakę Zasłużony Działacz dla Kultury
(1984), nagrodę Centralnej Komisji XVIII Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej
Teatru” Teatr 83, za dokonania w kulturze teatralnej w dziale zbliżenia do teatru
dzieci i młodzieży, nagrodę Skrę Ormuzdową(1988), medal Tysiąclecia Państwa
Polskiego (1966).
Kryża Leszek ks., ur. 11 grudnia 1957 r. w Luzinie, syn Antoniego i Marty z
d. Knapińska. Ukończył: SP w Luzinie, Zasadniczą Szkołę Elektryczną w
Wejherowie. Podjął pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdym, następnie
w PKP. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w Marynarce Wojennej,
zdecydował się na kontynuowanie nauki w szkole średniej dla pracujących, którą
ukończył z maturą. W sierpniu 1984 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium
Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.
Złożył śluby wieczyste i otrzymał święcenia diakonatu (1990). Rok później z
rąk ks. bpa Stanisława Napierały otrzymał święcenia kapłańskie 21 maja 1991 r.
w Poznaniu. W tym samym r. obronił pracę magisterską z teologii moralnej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Został skierowany do pracy duszpasterskiej
w parafii Władysławowo jako wikariusz. Następnie władze zakonne skierowały
Go do pracy w archidiecezji szczecińsko-kamińskiej w parafii Goleniów.
W czerwcu 1996 r. został mianowany Delegatem Przełożonego Generalnego
do spraw księży pracujących na Wschodzie. Została powierzona mu opieka nad
duszpasterzami ze Zgromadzenia pracujących na Białorusi, Ukrainie, w
Kazachstanie i na Węgrzech. W 2001 r. dziesiąta Kapituła Generalna Towarzystwa
Chrystusowego wybrała ks. Leszka na stanowisko radnego generalnego i
skierowała do pracy w prowincji niemiecko - włosko - holenderskiej.

Krzywoszyński Julian (1906-1972), leśniczy.
Ur. 6 lutego w Rogoźnie Wielkopolskim. Absolwent
szkoły leśnej w Margoninie. Pracował na stanowisku
leśniczego w Barłominie (1940-1943). Wówczas
został powołany do Wehrmachtu. Dostał się do
niewoli, skąd trafił do Polskich Sił Zbrojnych w
Anglii, do kraju wrócił w 1946 r. Podjął pracę na
stanowisku leśniczego w: Barłominie (1946-1950),
Donimierzu (1953-1955), Rudni (Kochanowo
(1955-1958). Od 1959 r. do przejścia na emeryturę
pełnił funkcję sekretarza w Nadleśnictwie Stepnica
k/Goleniowa. Zmarł 14 sierpnia w rodzinnym
mieście Rogoźnie Wielkopolskim, gdzie został
pochowany.
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Kukówka dwutygodnik Gminy Luzino, wydawany w III Rzeczypospolitej w
I. 1990-1994 w nakładzie 500 egzemplarzy. Artykuły tam publikowane, dotyczyły
Rady Gminy, miejscowego ZK-P, kultury i sportu oraz innych spraw ważnych
dla mieszkańców gminy. Rada Gminy ponosiła koszty papieru i powielanie tekstu.
Przez pierwsze dwa 1. wydano 42 numery. Nieporozumienia z częścią radnych,
spowodowały, że redakcja znalazła sponsora prywatnego Sławomira Pomaskiego.
Wówczas to gazeta była drukowana w drukarni ACTEN Sp.C. (W. Bargański J. Łukowicz) w Wejherowie.
Zmieniono wówczas szatę graficzną i zwiększono nakład do 1000 egzemplarzy.
Ostatni 59 numer ukazał się w czerwcu 1994 r. Stały skład członków redakcji
reprezentowali: Teofil Sirocki redaktor naczelny, Andrzej Janusz, Roman
Klinkosz, Joanna i Feliks Sikora, Maria Krośnicka, Janina i Zdzisław
Pastemakowie, Piotr Pelcer.

Kulwikowski Zbigniew ks., ur. 22 września
1948 r. w Nowej Wsi, gmina Stężyca, pow. Kartuzy,
syn Jana i Heleny z d. Makurat. Ukończył
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Kościerzynie
(1966), zdobywając zawód stolarza meblowego.
Pracował jako stolarz w szpitalu rejonowym w
Kartuzach (1 stycznia 1967-lipca 1970). Maturę
zdał w 1970 r. Po studiach w Wyższym Seminarium
Duchownym w Pelplinie przyjął święcenia
kapłańskie z rąk ks. bpa Bernarda Czaplińskiego
23 maja 1976 r. Pełen kleryckich pomysłów, zapału
i chęci do pracy z młodzieżą przyjechał do
pierwszej duszpasterskiej placówki w Luzinie.
Realizację swych marzeń rozpoczął od założenia zespołu „Helios”. Zespół
tworzyli: Danuta Klocka, Leszek Kryża, Mirosław Pieper, Danuta Sikora, Maria
Szpica, Edmund i Tadeusz Szpica. Zespół „Helios” śpiewał w kościele
parafialnym pierwszy i ostatni raz 26 sierpnia 1976 r. Ks. Kulwikowski został
przeniesiony w 1978 r. do parafii św. Leona w Wejherowie. Proboszczem w
Żelistrzewie został 1985 r.
Kunc Bartłomiej. Ur. 31 sierpnia 1985 r. Mieszka w Luzinie. Tam też
rozpoczął edukację w przedszkolu i SP. Obecnie uczy się w LO o profilu
matematyczno - informatycznym w Wejherowie. W 2001 r., po pięcioletniej nauce
rytmiki, gry na gitarze, kształcenia słuchu i nauki o muzyce, uzyskał dyplom
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie. Przygoda z estradą
zaczęła się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Luzinie, gdzie
przy dużej pomocy Marii Kraśnickiej i Krystyny Potrykus, udało mu się postawić
pierwsze kroki na scenie podczas Przeglądu Talentów Wokalnych. W 2000 r.
był członkiem zespołu „Luzaki”, który zakwalifikował się do koncertu finałowego
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Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej GAMA, co było wielkim
osiągnięciem. W lipcu 2002 r. wybrał się jako solista na wymieniony festiwal,
gdzie uzyskał wysokie II miejsce w kategorii C (16 -18 1.). Ta wygrana otworzyła
mu wiele „wrót” na świat. W sierpniu 2002 r. wspólnie z grupą polskich
wokalistów zdobyli II miejsce na Europejskim Festiwalu „Magia Italiana”. W 1.
2002-2003 wspólnie z Wejherowskim Centrum Kultury na terenie pow.
wejherowskiego, przeprowadził Konkurs Wokalny GWIAZDA, który spotkał
się z wielką aprobatą ze strony mediów, władz jak i mieszkańców powiatu.
Bartłomiej śpiewa w miejscowym zespole religijnym „Przyjaciele” i
zespole CZAD z którym często koncertuje na terenie województwa pomorskiego.

Kunz Waldemar, współwłaściciel Domu
Handlowego - Kunz. Ur. 4 września 1974 r. w Gdyni.
Syn Edmunda i Jadwigi z d. Wicka. Od ur. mieszkał
wraz z rodzicami w Luzinie, gdzie dorastał w gronie
rówieśników. Ukończył z wyróżnieniem SP im. Lecha
Bądkowskiego (1989), LO im. Jana III Sobieskiego
w Wejherowie o profilu biologiczno - chemicznym
oraz uzyskał wyższe magisterskie wykształcenie
techniczne i ekonomiczne. W wieku 13 I. został
ministrantem, następnie lektorem, a przez 121. pełnił
funkcję prezesa Służby Liturgicznej przy parafii św.
Wawrzyńca. Społecznik: W wieku 24 1. został wybrany radnym Rady Gminy
Luzino w III kadencji, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, był członkiem Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz Rady
Społecznej działającej przy Ośrodku Zdrowia. W kolejnej IV kadencji wybrany
ponownie radnym. Została powierzona mu funkcja przewodniczącego Rady
Gminy (2002-2006). Opowiada się za samorządem bliskim mieszkańcom, znający
i realizujący ich potrzeby i oczekiwania. W ten sposób wypełniany mandat
radnego wpisał go na stałe w historię luzińskiego samorządu.
Żonaty (2002) z Alicją z d. Tempska z którą wychowują córeczkę Julię.
Wspólnie z rodzicami prowadzą Dom Handlowy - Kunz w Luzinie specjalizujący
się w sprzedaży mebli, AGD, RTV, farb, zabawek, szkła i innych artykułów.
Kuźnia. Warsztat rzemieślniczy
który wykonywał usługi dla potrzeb
Pierwsza kuźnia przy folwarku
luzińskim, stan z 1886 r Drugi od
lewej: Augustyn Cislowski przy
włodarzu folwarku, czwarty od lewej,
kowal Józef Wojewski (ojciec Józefa
Wojewskiego)
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tutejszych mieszkańców. W 1. międzywojennych na terenie Luzina czynne były
kuźnie: Feliksa Schulza, Józefa Wojewskiego, Józefa Doeringa i Ellwarta. Po
1945 r. czynne były kuźnie: Józefa Doeringa do 1980 r., została wyburzona w
1999 r. Kuźnia Schulza (1912 - 1998), czynna była do 1990 r.

Kwidziński Leon i Marta przybyli z Prokowa do Barłomina w 1937 r.,
gdzie kupili parcelę o powierzchni 1,9 ha, na której pobudowali zabudowania
gospodarcze. Leon, z zawodu cieśla kołodziej, rozpoczął pracę świadcząc usługi
budowlane i kołodziejskie dla miejscowej ludności. Właściciel majątku widząc
jego umiejętności, zatrudnił go w swym gospodarstwie. Leon w podziękowaniu
za szczęśliwe przeżycie wojny i uratowanie życia postanowił, wykonać
bezinteresownie krzyże przydrożne, o ile będzie taka potrzeba. Obietnicy
dotrzymał i z wielkim wysiłkiem
fizycznym, godnym jego
zawodu, wykonał krzyże dla
miejscowych gospodarzy:
Józefa Płotki, Franciszka Lisa,
Józefa
Bargańskiego
i
Wojciecha Hirsza. Z żoną Martą
wychowali sześcioro dzieci,
doczekali się Złotych Godów.
Leon przeżył 87 1. a Marta 91 1.
Po śmierci rodziców córka
Gertruda przejęła gospodarkę i
z mężem pobudowali na działce
Leon Kwidziński przy budowie bryczki.
kapliczkę.
Labuda Gerard prof, dr hab. Honorowy Obywatel Gminy Luzino. Ur. 28
grudnia 1916 r. w przysiółku Kamienna Góra pod Nową Hutą, dawniej gmina
Sianowo. Ojciec Stanisław, wywodził się z rodziny kaszubskich lemanów, był
technikiem drogowym, który jako inwalida wojenny osiadł na gospodarstwie
rolnym w Żukowie (1916), a następnie w Wielkim Lesie koło Luzina. W 1928 r.
wskutek niepomyślnych transakcji kupna - sprzedaży utracił gospodarstwo i
powrócił do swojego pierwszego zawodu, po Ił wojnie zamieszkał w Świetlinie,
gmina Łęczyce. Gerard Labuda uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej
w Luzinie w 1. 1924 - 1928, a od 1928 r. do gimnazjum klasycznego im. Jana III
Sobieskiego w Wejherowie. Tam prezesował kółku historycznemu, którym
opiekował się prof. Kazimierz Łomniewski i dyrektor Tadeusz Staniewski. W
annałach gimnazjalnych można przeczytać: „Gruntowną znajomością materiału
historycznego odznaczał się uczeń Labuda. Jego referaty, np. „Pomorze w 1.
1435-1454” miały już charakter prac naukowych”. Po maturze (1936) Labuda
podjął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Interesował się również
wykładami z geografii, socjologii i językoznawstwa. Swoją formację badawczą
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(dzieje Polski wczesnośredniowiecznej i zachodniej Słowiańszczyzny)
zawdzięcza proseminarium doc. Leona Koczego. Na pierwszym roku studiów
napisał rozprawę „Polska i krzyżacka misja w Prusach do połowy XII w.” (druk
1937). Na seminarium prof. Tymienieckiego jako student przedstawił pracę
„Magdeburg i Poznań. Założenie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa
poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej Ottona Wielkiego” (druk 1938).
Na seminarium u prof. Karola Górskiego referował rozprawę o dynastiach
pomorskich. Prof. Tymieniecki skierował go do pomocy Józefowi
Kisielewskiemu, który pracował nad znaną potem książką „Ziemia gromadzi
prochy”. W r. akademickim 1938/1939 został stypendystą na uniwersytecie w
Lund (Szwecja), gdzie poszerzył swą wiedzę z zakresu dziejów państw
skandynawskich i ich języków. Obfity plon tych studiów złożony 1 września
1939 r. do akt ewidencyjnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Poznańskiego zaginął.
W grudniu 1939 r. Gerard Labuda, wróciwszy z niewoli, zastał uniwersytet
poznański zamknięty przez okupanta, udał się do Krakowa z zamiarem
kontynuowania studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zagrożony areszt.,
przeniósł się w lutym 1940 r. do Chrobrza, już w 1937 r. porządkował tam
bibliotekę i archiwum Wielkopolskich. Nawiązał kontakt z Tajnym Uniwersytetem
Ziem Zachodnich, tam uzyskał stopień magistra historii i doktora filozofii i sam
rozpoczął w 1944 r. wykłady w kieleckiej filii TUZZ. Po wojnie, w marcu 1945
r., podjął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. Przeszedł tam wszystkie szczeble
naukowe, od starszego asystenta do profesora zwyczajnego (1956), a w 1. 19621965 był rektorem tej uczelni. W 1953 r. jemu powierzono zorganizowanie
Zakładu Historii Pomorza przy Instytucie Historii PAN. Zakładem tym kierował
w 1. 1953-1986, doprowadził do opracowania naukowej „Historii Pomorza” (7
Völuminow). W 1964 r. został członkiem korespondentem PAN, a po czterech
l. -członkiem rzeczywistym. W PAN pełnił różne funkcje, m.in. Prezesa Oddziału
PAN w Poznaniu (1972 - 80), dwukrotnie wybrany został wiceprezesem Polskiej
Akademii Nauk (1984-1989). Przewodniczył też wielu organizacjom naukowym,
m. in. Komitetowi Badania Polonii, Radzie Tow. Naukowych, Radzie
Upowszechniania Nauki, Radzie Naukowej Biblioteki Kórnickiej i Radzie
Naukowej Wydawnictw Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga. W Instytucie
Zachodnim w Poznaniu został wicedyrektorem (1956-1958) i dyrektorem (19581961), następnie prezesem Kuratorium IZ (1961-1964). W 1961 r. wybrano Go
sekretarzem Generalnym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a później
jego prezesem (1972-1975). Profesor odegrał doniosłą rolę jako uczestnik
konferencji Komisji UNESCO do spraw Rewizji Podręczników Szkolnych w
Polsce i w Republice Federalnej Niemiec. Przyczynił się walnie do ostatecznego
opracowania oficjalnych zaleceń dla nauczycieli i autorów podręczników,
zyskując sobie szacunek strony niemieckiej jako wybitny znawca przedmiotu,
obiektywny badacz, dyskutant i polemista. Jako członek Komitetu
Słowianoznawstwa PAN był przez wiele lat redaktorem naukowym „Słownika
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starożytności słowiańskich”. Kierował Redakcją syntezy „Historia dyplomacji
polskiej”. Niektóre dalsze książki z olbrzymiego dorobku prof. Labudy to: „Studia
nad początkami państwa polskiego” (1946), „Pierwsze państwo słowiańskie.
Państwo Samona” (1949), „Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów” (19541999), „Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski” (1960),
„Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej” 1.1 - III (1960-74), „Źródła
skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny (1961), „Polska
granica zachodnia” (1971), „Zaginiona Kronika w Rocznikach Jana Długosza”
(1983), „Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach” (z Marianem Biskupem, 1986),
Studia nad początkiem państwa polskiego” t. I - II (1987-88), „Mieszko Król
Polski 1025-1034” (1992). Trudno nadążyć z poznaniem wciąż nowych książek
Profesora, ale wspomnieć trzeba wydane niedawno dwie ważne; „Święty
Wojciech” (2000) i „Święty Stanisław” (2000). Obie książki zostały wręczone
Papieżowi, który przesłał na ręce Profesora następujące podziękowanie:
„ Czcigodny Panie Profesorze. Pragną bardzo serdecznie podziękować za dar
Pańskich dwóch książek o św. Wojciechu i św. Stanisławie, z piękną łacińską
dedykacją. Książki trafiły do rąk człowieka, który wszystkie wolne chwile
poświęca lekturze. W tym wypadku lektura łączyła się z wielką intelektualną
satysfakcją. Bardzo Panu Profesorowi dziękuję, życząc Bożego błogosławieństwa
w dalszej twórczości. Podpisał Jan Paweł II. Watykan, 22 stycznia 2001 rok.
Ostatnio ukazała się monografia „Mieszko I” (2002).
Profesor został wybrany prezesem wskrzeszonej w 1989 r. Polskiej Akademii
Umiejętności. Przez 21 1. był przewodniczącym Rady Naukowej Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie (1968-1989).
Jego zainteresowania naukowe obejmowały głównie historię powszechną
średniowiecza i historię Polski średniowiecznej; w szczególności zagadnienia
Słowiańszczyzny zachodniej, historii Pomorza, polskiej granicy zachodniej oraz
teorii historii, kultury i upowszechniania nauki. Ma w swoim dorobku około
dwóch tysięcy prac naukowych i kilkadziesiąt książek. Od dłuższego czasu coraz
więcej wysiłku badawczego poświęca historii Kaszub („Kaszubi i ich dzieje
1996, „Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, wybór pism”. Jeden artykuł to
wstęp do monografii Zbigniewa Klotzke „Oświata w obwodzie Szkoły
Podstawowej Sychowo im. płk. Stanisława Dąbka”, Luzino 1999, „O jednej
typowej szkole na Kaszubach”, 2000). W 1996 r. wydał Kronikę Klasztoru oo.
Reformatów w Wejherowie spisaną przez o. Grzegorza Gdańskiego (1. 16471748) oraz napisał historię wsi Luzino do końca XIX w. Spośród wielu odznaczeń,
wyróżnień i godności nadanych Profesorowi wymienię bardzo nieliczne; jest
Doktorem Honoris Causa wielu prestiżowych uczelni, m.in. Uniwersytetu
Gdańskiego (1985), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993),
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995) Uniwersytetu Warszawskiego (1996),
Uniwersytetu Wrocławskiego (1999). Został Honorowym Obywatelem Gminy
Luzino, Wejherowa, Gdańska i Powiatu Wejherowskiego.
Pierwszy tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Wejherowskiego otrzymał
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Prof, dr hab
Gerard Labuda
wygłasza prelekcję
na temat
750 - lecia Luzina

prof.
Gerard
Labuda,
24
kwietnia 2001 r.
podczas
uroczystości
obchodów
Miesiąca Pamięci
Narodowej
i
zarazem
Dni
Powiatu. Uroczystość odbyła się na wejherowskim rynku. Starosta Grzegorz
Szalewski powiedział, że od tej chwili nie ma w powiecie ważniejszej postaci od
profesora Labudy. Honorowemu obywatelowi przekazano piękny tron z serii
mebli gdańskich z wyrzeźbionym tytułem, (piękny prezent przechowuje
Biblioteka Publiczna w Luzinie). Otrzymał medale: Stolema i „Poruszył wiatr
od morza”. W uznaniu zasług naukowych Rada Państwa przyznała
Profesorowi wysokie odznaczenia państwowe m.in. Krzyż Kawalerski,
Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Sztandaru Pracy
I klasy.
W tym miejscu należy wspomnieć o ważnym wydarzeniem lokalnym, jakim
były obchody 750 - lecia powstania Luzina. Przed sumą odpustową prof. Gerard
Labuda wygłosił prelekcję na temat 750 - lecia powstania Luzina. Powiedział
m.in., że pokolenia osób tu żyjących i tworzących tę wieś można porównać do
rzeki. Zawsze wchodzi się do tej samej, a tylko woda, która w niej płynie, jest
zmienna, wieś zawsze zostaje ta sama, jedynie ludzie w niej się zmieniają.
Innym ważnym wydarzeniem było przygotowanie przez Profesora referatu
„Literatura kaszubska w rozwoju kultury narodowej i regionalnej” na Sesji
naukowej w Luzinie 22 maja 1998 r.
Małżonka Profesora, Alberta z Wielopolskich Labuda była doktorem literatur
romańskich, wykładowcą Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jest ojcem czterech
synów i córki: Aleksander (prof, romanistyki na uniwersytecie we Wrocławiu),
Adam (prof, historii sztuki w Berlinie), Damian (prof, biologii w Montrealu),
Iwo (prof, matematyki na Missisipi University), Anastazja (historyk sztuki, pracuje
w genewskim urzędzie konserwacji zabytków i jest wybitnym specjalistą od
architektury i urbanistyki Genewy). Obecnie jest emerytowanym profesorem
zwyczajnym Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Polskiej Akademii Nauk w
Poznaniu. Dobrze zna języki słowiańskie, niektóre europejskie, jednak
zdecydowanie najbliższy jest mu jęz. kaszubski.
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Labudda Krystyna, nauczycielka. Ur.
14 lutego 1940 r. w Wyszecinie z d. Pobłocka.
Ukończyła: SP w Wyszecinie (1954), LP w
Wejherowie (1959), Studium Nauczycielskie
w Gdańsku, kierunek matematykę z fizyką,
dwuletni Kwalifikacyjny Kurs Bibliotekarski
w Gdyni. Wyższe wykształcenie oraz I stopień
specjalizacji w zakresie bibliotekarstwa
uzyskała w Instytucie Kształcenia Nauczycieli
w Gdańsku. Pracowała w SP w: Częstkowie
(1959-1960), Wyszecinie przez 8 1., pełniła
tam funkcję kierownika szkoły (1965-1966);
Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Wejherowie w dziale opracowania zbiorów
(1968-1970); SP nr 2 w Wejherowie na
stanowisku nauczyciela-bibliotekarza; SP nr
4 (1992-1995) jako katechetka. Zajmowała
się również młodzieżą pozaszkolną,
przygotowując różne imprezy kulturalne: teatr żywego słowa, punkt biblioteczny
dla miejscowej ludności. Za pracę nad rozwojem kultury otrzymała liczne
podziękowania od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie. W1.
1965-1968 pracowała razem z mężem Pawłem w szkole, zajmowała się
jednocześnie rozwojem kultury na wsi.
W szkole nr 2 w ramach Ogniska Pracy Pozalekcyjnej zorganizowała teatr
lalek, który niósł radość dzieciom i dorosłym w różnych miejscowościach oraz
zdobywał nagrody i wyróżnienia w przeglądach wojewódzkich (I miejsca). Jej
wychowankowie uczestniczyli w konkursach poezji patriotycznej i kaszubskiej,
również zdobywali nagrody i wyróżnienia. Brali także udział w konkursie „Młode
Talenty” prezentując haft kaszubski.
Za ofiarną pracę wychowawczą i artystyczną z dziećmi i młodzieżą otrzymała
wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień: Złoty Krzyż Zasługi, dwukrotnie medal
Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Złotą Odznakę ZNP. Nagrody: Dyrektora, Inspektora,
Kuratora i Ministra. Po przejściu na emeryturę pracowała społecznie na rzecz
nauczycieli emerytów i rencistów, pełniła funkcję przewodniczącej KSNE i R
przy MZOPO w Wejherowie. Jest członkiem zarządu SEiR ZNP w Wejherowie
oraz członkiem Zarządu MKZP Pracowników Oświaty pow. wejherowskiego.
Kocha muzykę i poezję. Od wielu 1. pisze wiersze. Debiutowała w 1995 r. w
Kurierze Wejherowskim.
Małżonkowie Krystyna i Paweł mieli dwie córki: Bożena Szczypior ukończyła
filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim i pełniła funkcję wice dyrektora
Gimnazjum nr 2 im. IMPS w Wejherowie, Liliana Klawitter ukończyła
Wychowanie Przedszkolne w Studium Nauczycielskim w Gdyni, pełniła funkcję
wice dyrektora przedszkola w Hamburgu.
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Labudda Paweł (1941-1987), nauczyciel.
Ur. 4 sierpnia w Szarym Dworze koło
Karwińskich Błot. Ukończył: SP w Karwińkich
Błotach (1948-1952), Sławoszynie (dawny pow.
pucki, 1955), LP w Wejherowie (1960), studia
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
na kierunku historii (1965), obroną pracy
magisterskiej na temat: „Wprowadzenia
kalendarza gregoriańskiego w Polsce w 1582 r.”
Od 1 września 1965 r. podjął pracę jako
nauczyciel, a od 1 września 1966 r. kierownik
SP w Wyszecinie. Od września 1968 r. był
współorganizatorem i pierwszym kierownikiem
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko
Pomorskiej w Wejherowie. Funkcję tę pełnił do
lutego 1973 r. Następnie pracował w: SP w Górze
Pomorskiej, Wojskowych Zakładach w Wejherowie (od września 1973), jako
nauczyciel w SP nr 8 w Rumi (od 1977). Po ukończeniu Studium Podyplomowego
Wychowania Obronnego w Bydgoszczy (1986), pełnił funkcję wizytatora
wychowania obronnego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku.
Jednocześnie był nauczycielem w II LO w Gdyni im. Adama Mickiewicza oraz
w szkole dla pracujących nr 8 Wejherowie. Był aktywnym działaczem Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Paweł Labudda był animatorem życia kulturalnego i społecznego Ziemi
Luzińskiej. Otrzymał liczne podziękowania za pracę nad rozwojem kultury
Wejherowa i pow. od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie.
Został odznaczony medalem „Za zasługi dla miasta Rumi” oraz brązowym
medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Zmarł przedwcześnie 10 czerwca
w Rumi. Pochowany został na Cmentarzu Smiechowskim.
Legowicz Maria, zastępca dyrektora SP im.
Lecha Bądkowskiego. Ur. 23 sierpnia 1952 r. w
Tępczu. Ukończyła SP w Wyszecinie, LP w
Lęborku. Studia magisterskie w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Słupsku w zakresie pedagogiki
wczesnoszkolnej z przedszkolną. Studium
Organizacji i Zarządzania Oświatą (1991). Pracę
w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła 15 sierpnia
1972 r. w SP w Wyszecinie. Na własną prośbę po
czterech 1. pracy przeniosła się do SP w Luzinie,
gdzie pracuje do chwili obecnej. Doskonali swój
warsztat pracy poprzez dokształcanie na licznych
kursach: wychowawców kolonijnych, kierowników
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wycieczek, „Wykorzystanie wiedzy o regionie w edukacji ekologicznej w
kształceniu zintegrowanym”. Organizator licznych konferencji przedmiotowometodycznych dla gmin Linia, Szemud i Łęczyce. Prowadziła zajęcia otwarte
dla nauczycieli i praktyki zawodowe studentów. Jej długoletnia praca zawodowa
to cierpliwość w odpowiadaniu na ciągłe pytania, radość ze wspólnego
odkrywania tajemnic świata z najmłodszymi uczniami w naszej gminie. Pracę
zawodową łączy z działalnością społeczną. W 1. osiemdziesiątych została
prezesem gminnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Za swą długoletnią
działalność i pracę społeczną dla dobra dzieci otrzymuje odznakę „Przyjaciel
Dziecka”. Jest organizatorem licznych konkursów i imprez na szczeblu gminy,
pow. i województwa: Gminnego Konkursu Matematycznego i Ortograficznego
dla uczniów klas trzecich, Przeglądu Zespołów Kolędniczych; gminnego, pow. i
wojewódzkiego festiwalu piosenki kaszubskiej „Kaszebsce spiewe”. Za pracę
dydaktyczno-wychowawczą oraz działalność społeczną otrzymała nagrodę:
Kuratora Oświaty w Gdańsku (1999), Wójta Gminy (2001).
Mężatka, ma dwie córki.

Lewiński Stefan (1898-1939), nauczyciel. Ur. 18 sierpnia w Sopocie. W
1920 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Toruniu, po czym rozpoczął
pracę jako nauczyciel w Publicznej Szkole Powszechnej w Luzinie, skąd został
przeniesiony na stanowisko kierownika szkoły w Robakowie. Tam pracował i
mieszkał do wybuchu II wojny światowej. W tym okresie brał czynny udział w
życiu społecznym i politycznym. Był: radnym Gminy Luzino, kandydatem na
posła w wyborach do Sejmu 1935 r. Swoje patriotyczne poglądy odnośnie
polskości ziem nadmorskich demonstrował przewodząc w pochodach 3-Maja i
11-go listopada. Jako podporucznik rezerwy dowodził Związkiem Strzeleckim
w Luzinie. Działał w szeregach Baonu Morskiego w Wejherowie. Posiadał wiele
odznaczeń państwowych, m.in. Medal 10 - lecia Odzyskania Niepodległości,
Odznakę Honorową Frontu Pomorskiego, Odznakę
Baonu Morskiego. Z chwilą wybuch II wojny
światowej zgłosił się do Baonu Morskiego,
otrzymał stopień kapitana. W czasie wojny
dowodził oddziałem saperów. Zginął 8 września
na froncie w obronie Gdyni.
Lihs Jadwiga (1902-1978), nauczycielka. Ur.
2 października w Sierakowicach w rodzinie
kupieckiej. Pracowała jako kierownik szkoły w
Robakowie od 22 lutego 1947 r. Chorowała na
reumatyzm, leczyła się w sanatoriach: Ciechocinku,
Inowrocławiu i Połczynnie Zdrój. Po przejściu na
emeryturę zamieszkała u siostry w Chwennie
poczta Stara Kiszewa gdzie zmarła 7 stycznia.
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Alfons Lorek
na uroczystości
prymicyjnej
ks. Stanisława Klassa

Lorek

Alfons

(1912-1995), organista.
Ur. 27 marca w Odrach.
Zasłużony organista
przy kościele św.
Wawrzyńca od czerwca 1947 r. do 2 marca 1959 r. Zmarł 26 lutego. Pochowany
na cmentarzu parafialnym w Luzinie.
Luzina, Luzińska rzeka. Rzeki Luzina i Gościcina zbiegają się ze sobą w
jedną rzekę tuż przy dworcu kolejowym w Gościcinie przy szosie biegnącej z
Lęborka do Wejherowa; wnet za ich spływem wpada do niej z lewej strony struga,
nosząca jeszcze u schyłku XIX w. nazwę: Bolszewska struga. Ks. Fankidejski,
współpracownik Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego tak je opisał;
„Luzińska struga, bierze początek z jeziora lewińskiego, z którego wypływa przy
Lewinku...Kierunek ma przeważnie północny; mija Pobłocie, przyjmuje strumień
zęblewski, przechodzi przez trakt bity lezieńsko - wejherowski (ob. Leźno, wś),
wzmacnia się kilkoma strumieniami z obu stron, mija wieś Niedźwiadek, gdzie
młyn obraca, następnie wieś Milwino, pędzi młyn barłomiński, luziński poza
wsią Luzinem. W pobliżu Bolszewa przyjmuje strugę bolszewską, przechodzi
po kilkakroć kolej żelazną szczecińsko - gdańską, ponownie także trakt bity
wejherowsko - leziński, drugi trakt bity wejherowsko - (lęborsko) - słupski i
uchodzi do Redy opodal Wejherowa” (t. V, s. 495).
„Jak widać, jeszcze w 1884 r., w opinii miejscowej ludności nikt nie słyszał o
rzece Bolszewie. Dla kartografów niemieckich ważny był końcowy odcinek rzeki:
po przejęciu strugi bolszewskiej przed Bolszewem jej dalszy bieg za Bolszewem
otrzymał nazwę tejże strugi; jest to odcinek nie przekraczający 1750 m długości.
Byłoby rzeczą wskazaną zarzucić nazwę nadaną przez urzędników pruskich i
przywrócić jej nazwę: Luzina, Luzińska rzeka ”.
Długość Luzińskiej rzeki wynosi 42 km, z tego przez gminę Luzino we
wschodniej części wsi, płynie na odcinku 14 km, tworzy dwa piękne malowniczo
przełomy w „Kuptzówym Lesie” i Wielkim Lesie.
Zob.: Labudy G., Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX w. s.42.

Luzino, duża gminna wieś z siedzibą Urzędu Gminy, kościołem św.
Wawrzyńca i kaplicą Matki Boskiej Różańcowej, dwiema aptekami, biblioteką
z czytelnią, ośrodkiem kultury, ośrodkiem zdrowia, pocztą, trzema zakładami
pogrzebowym, pogotowiem opiekuńczym, policją, przedszkolem, przystankami
autobusowymi, stacją kolej ową, stacją paliw, motelem i restauracją, elektrownią
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Zabudowa Luzina z początku
XX w. Stan z l.
siedemdziesiątych XX w.

wodną na rzece Luzińce
przy ul Długiej 9.
Najstarsze
zapisy
źródłowe: Lusino (1245),
Luzino (1295), Lusinensi
(1312), Lusino (1333),
Luzin (1341), Lyssenow
(1414), Lusino (1796),
Lezeno (1866), niemieckie Lusin, Luzino 1937. Luzino to stara wieś książęca,
darowana klasztorowi norbertanek w Żukowie, prawdopodobnie przez księcia
pomorskiego Racibora, potwierdzona dokumentem księcia Świętopełka
Pomorskiego z 1249 r. Należy przypuszczać, że Luzino, podobnie jak większość
wsi klasztornych należących do Żukowa, rządziło się prawem polskim. Luzino
wraz z Pomorzem Gdańskim w 1309 r. weszło w skład państwa krzyżackiego,
od wojny 13 - letniej wróciło do Królestwa Polskiego. W wyniku rozbiorów
weszło w skład państwa pruskiego. Kiedy folwark w Luzinie założono, nie wiemy.
Po przejęciu dóbr klasztornych przez państwo pruskie folwark był dzierżawiony,
a następnie przeszedł w ręce prywatne. Zmiany właścicieli i ich przynależność
społeczna wywarły decydujący wpływ na przemiany architektoniczne wsi. W II
połowie XIX w. odnotowano, że wieś „obejmuje włók 127, gbur. 15, zagród 6;
katolików 433, ewangelików 118, domów 52. Dobra (tj. folwark) obejmowały
osobno rolę orną ha 395, łąk 33, pastwisk 7, lasu 71, nieużytków 2, ogółem 510
ha. Hodowano krowy holenderskie, owce rasy merynos, konie; w miejscu
mleczarnia i parafia, poczta w Wejherowie, dokąd odległość wynosi 1 3/4 mili
(tj. koło 12 km). Odbywał się tu doroczny jeden jarmark kramny i na bydło; jest
nowo urządzony przystanek kolei żelaznej gdańsko - szczecińskiej. Poza wsią
struga luzińska pędzi młyn tutejszy...Prob. Antoni Kleist kanonik kolegiaty
kaliskiej; wikary: Wiktor Christen... Szkoła katolicka parafialna: w Luzinie 72
katolickich dzieci”.
Na przełomie XIX/XX w. powstała zabudowa przy kościele parafialnym i
skrzyżowaniu dróg. Zabudowa wokół placu wiejskiego miała tradycyjny dla
regionu charakter i skalę zabudowy. Były to niewielkie szerokofrontowe domy o
konstrukcji ryglowej z wypełnieniem gliny lub cegły, z czasem otynkowane,
przykryte dwuspadowymi dachami o szalowanych drewnem szczytach. Była to
zabudowa włościańska. Na obrzeżach starego układu powstały zabudowania
„aspirujące” do miana miejskiego. Przy ul. Kościelnej powstały niewielkie
kamieniczki, określane jako małomiasteczkowe a w południowej części układu
duże gospodarskie domy, bliższe miejskiej tradycji budowlanej. Po uruchomieniu
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linii kolejowej (1870) nastąpił rozwój osady w pobliżu kolei. Powstały nowe
budynki szkoły, poczty, mleczarni, budynki kolejowe i składowe. Zaznaczyło
się nowe centrum - produkcyjno handlowe. Wybudowanie w 1. 1909-1911
elektrowni wodnej w Bolszewie dało początek elektryfikacji majątku w Bolszewie
(1911), Góry, Kębłowa (1914) i Kochanowa. Gmina Luzino wydała 21 lutego
1928 r. pozwolenie Elektrowni w Bolszewie na postawienie słupów do przewodów
sieci elektrycznej. Był to początek elektryfikacji Luzina. Po 1945 r. trwał
przestrzenny rozwój wsi. W1. 1960-70 powstało duże osiedle mieszkaniowe na
północ od linii kolejowej. O szybkim rozwoju wsi świadczy zapoczątkowane
przez GRN (w maju 1970) nadanie pierwszej ul. nazwy Józefa Wilczka, kolejną
była ul. Ofiar Stutthofu w 1976 r. W następnych 1. zabudowano północno wschodnie tereny wsi. Ogółem w 2004 r. było w Luzinie 160 ulic. Po
wybudowaniu gimnazjum i założeniu nowej parafii pw. Matki Boskiej
Różańcowej, powstało nowe osiedle. Rozwój wsi powodował podejmowanie
nowych inwestycji. 12 lutego 1967 r. rozpoczęto budowę wodociągu wiejskiego
w Luzinie, rozbudowa jego trwa do dnia dzisiejszego. Długość sieci
wodociągowej w 2004 r. wyniosła 37,1 km (długość przyłączy 16,7 km), dla
1728 zabudowań.
Ważnymi inwestycjami dla mieszkańców były:
• Automatyczna Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku 17
grudnia 1993 r. Obiekt położony na najwyższym wzniesieniu Luzina.
Skomplikowane urządzenia poprawiają zaopatrzenie mieszkańców w wodę i jej
jakość, usuwają zanieczyszczenia i nadmiar żelaza w ilości 1200 m3 na dobę.
Uzdatniana woda przed wprowadzeniem w rury wodociągowe, jest
magazynowana w charakterystycznym okrągłym zbiorniku mieszczącym 250 m3.
• Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i dwie przepompownie. Jest to
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajności 650 m3/dobę.
Sieć kanalizacyjna w 2004 r. wynosiła 17,8 km (długość przyłączy 10,9 km)
dla 822 zabudowań. Ułatwia życie mieszkańcom, chroni środowisko naturalne,
dała możliwość rozwoju wsi Luzino oraz całej gminy.
• Obwodnica oddana do użytku w 2003 r. omija przejazd kolejowy, dlatego
ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Wytyczona
została od ul. Wilczka, ul. Lipową przez wiadukt kolejowy, ul. Strzebielińskądo
ul. Ofiar Stutthofu.
Atrakcją Luzina są: Naturalna altanka grabowa na prywatnej posesji róg ul.
Kaszubskiej i Szkolnej. Pomniki przyrody: dąb szypułkowy o obwodzie 350
cm, wysoki 24 m, wiek 200 1., aleja lip drobnolistnych 35 sztuk, wysokie na 25
m, wiek 130 1., przy drodze do ALP. Warto zwiedzić: Kościół Rzymsko Katolicki
z 1. 1733 - 1740, kościół protestancki (neogotyk) z 1895 r., przebudowany na
bibliotekę, ul. Kościelna zabudowana kamienicami z początku XX w., cmentarz
parafialny, założony w 1890 r., zabytkowe kapliczki w stylu barokowym z końca
XVIII w., jedna na rozdrożu ul. Kościelnej i Ofiar Stutthofu, druga przy ul. Długiej
oraz grodzisko z IX w.
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Sołtysami wsi byli: Józef Warzewski (1840), Jakub Hirsch (1843-1846), Carl
Litzau (1846), Jan Kochnke (1852), Litzau (1861), Jan Detlaf (1885), Paweł
Żelewski (przed I wojną światową do 1926, z przerwą gdy był na wojnie), Teofil
Sychowski (1916-1917), Kleina
(1918), Jan Kotłowski (do 1931),
Bizewski Antoni (1931-1945),
Franciszek Rybakowski (1945),
Antoni Rybakowski (1946), Feliks
Fikus (1947-1957), Edmund Lieban
(1957-1972), Elżbieta Janeczek
(1972-1994); Zygmunt Brzeziński
(1994 r. i nadal).

Luzino w starej pocztówce z 1913 r.
Pozdrowienia z Luzina. W górnym
lewym rogu: jednonawowy kościół pw.
św. Wawrzyńca zł 1733-1740, w
prawym rogu: budynek mieszkalny
doktora, w środku kościół ewangelicki
z 1895r, w dolnej części: zajazd
Gustawa Borcharda.
Więcej pocztówek znajdzie czytelnik w.
Powiat Wejherowski na dawnych
pocztówkach s. 117-121.

Zob.: Labuda Gerard, Dzieje wsi
Luzino do schyłku XIX w., Luzino
1995.
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Występ zespołu
w Neumünster w
Niemczech 27
czerwca - 2 lipiec
2003 r.

Luzińskie
Dzwoneczki
zespół powstał
przy
SP
w
Luzinie w 1996 r.
Repertuar
zespołu obejmuje pieśni, tańce kaszubskie, skecze, scenki rodzajowe, jasełka i
gwiżdże. Początki były trudne. Podjęto starania, by ubrać dzieci w stroje
kaszubskie. Z wielkim zaangażowaniem włączyły się Maria Wittstock i Anna
Drabik, które nie szczędząc swego czasu, kroiły, szyły i haftowały pierwsze bluzki,
koszule, spodnie i serdaki. Ozdabianiem strojów w kaszubskie hafty zajmowali
się rodzice występujących artystów, jak Marek Mudlaw. Zespół posiada 40
kompletów kostiumów, w tym 10 dla dorosłych, dzięki pomocy z Urzędu Gminy,
Rady Sołeckiej, Rady Szkoły i sponsorów. Zespół wzbogacił się o kapelę
muzyczną, której powstanie zapoczątkował Brunon Szpica ze swoją bandonią,
dzieło kontynuowali Zygmunt Rohraff i Edmund Klas. Dołączyli do nich, młodzi
muzykanci, w efeKcie powstała kapela grająca na tradycyjnych kaszubskich
instrumentach.
Zespół występował na: Wojewódzkim Turnieju Gmin i Rodzin Wiejskich w
Luzinie (1998), XI Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Sierakowicach (1999),
I i III Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kaszubskich w Wierzchucinie (1999
i 2001), Powiatowym Festiwalu Piosenki Kaszubskiej w Luzinie (2001, 2002,
2003, festiwal powstał z inicjatywy Marka Mudlawa i Alicji Klinkosz), w 2002
r. zmienił rangę na I Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszebscze
spiewe”, brał udział w imprezach środowiskowych „Wieczór kolędowy” (2002 i
2003), dożynkach (1999, 2002, 2003), spotkaniach karnawałowych dla osób
niepełnosprawnych (2001 i 2002). Zespół promował kulturę kaszubską w wielu
szkołach na terenie gminy Luzino, Gdyni, Jastarni, Pucka i Wejherowa w
Gimnazjum nr 12, Ratuszu w Gdańsku oraz na tourne zagranicznym w
Neumünster (Niemcy). Trzydzieścioro dzieci występowało przed miejscowymi
polonusami, zgrupowanymi wokół Polskiej Misji Katolickiej w Bordesholm,
którą prowadził ks. Jacek Bystroń, rodem spod kartuskiej wsi.
Zespół od kwietnia 2003 r. ma swoją witrynę w internecie, dzięki pracy
Przemysława Topp i P. Thiel. Opiekunem zespołu jest miejscowa nauczycielka
dyplomowana mgr Alicja Klinkosz.
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Machalewski Ludwik (1841-1920), ks. Ur. 11 października w Czyczkowach
(pow. Chojnice) w rodzinie nauczyciela Ignacego i Katarzyny z d. Fleming. Po
maturze (1863) studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie otrzymał
święcenia kapłańskie 14 kwietnia 1867 r. Prob, w Luzinie został 6 czerwca 1884
r. Oskarżany był przez władze pruskie „o usiłowanie propolskie” oraz zarzucano
mu zbyt małą ilość kazań w jęz. niemieckim. Założył w Luzinie: nowy cmentarz
grzebalny o powierzchni 2 morgów (1890); Towarzystwo Rolnicze (10 marca
1892), którego był przewodniczącym; Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” (15 maja
1895) oraz Czytelnię Ludową.
Należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1897-1919), był członkiem
Stowarzyszenia „Straż” (1905) działał w polskim ruchu wyborczym, jako zastępca
Komitetu Wyborczego na pow. wejherowski (1912). Władze niemieckie umieściły
go w spisie księży „agitatorów polskości” (1903). Pełnił obowiązki dziekana
dekanatu mirachowskiego (1905 —1919). W czasie obchodu uroczystości z
okazji 30. pobytu w Luzinie (1914) ks. prob. Antoni Dawidowski ze Strzepcza
wygłosił kazanie po kaszubsku.
W niedzielę 2 sierpnia 1914 r. na specjalnym nabożeństwie w kościele żegnał
parafian powołanych na I wojnę światową, proszono Boga o szczęśliwy powrót
z wojny.
Ks. prob. Ludwik Machalewski w swych niedzielnych kazaniach
przygotowywał wiernych do powstania nowej rzeczywistości, jaką będzie nowa
odrodzona Polska. Zapewniał parafian o szybkim wkroczeniu wojsk polskich na
teren Pomorza i Luzina oraz zmianie granic. Pouczał, jak należy cieszyć się i
zachować oraz godnie przyjąć wkraczające wojsko polskie. Dzień ten miał być
uroczysty, jak wielkie święto i wolny od nauki w szkole. 9 lutego 1920 r., ks.
Prob, wyjechał bryczką naprzeciw konnym oddziałom 2 Pułku Szwoleżerów, by
powitać Dowódcę Jednostki. Zmarł 20 kwietnia. Pogrzeb był wielką manifestacją
prawie polityczną. Pochowany w centralnym miejscu na cmentarzu parafialnym
w Luzinie. Jego nazwiskiem nazwano jedną z ul. Luzina.
Zob.: Mross H. ks., Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej
wyświęconych w l. 1821-1920, Pelplin 1995.
„Marsz śmierci” - ewakuacja lądowa więźniów obozu koncentracyjnego
Stutthof, rozpoczęła się 25 stycznia 1945 r. Uczestniczyli w niej również
mieszkańcy-więźniowie naszej gminy (badania wykazały, że było ich 106).
Trasa niektórych kolumn więźniów wiodła przez Luzino. Więźniowie
zatrzymywali się i nocowali w kościele parafialnym i ewangelickim, oraz w szopie
należącej do Treuhändern Bambergera (dawniej Zelewskiego) a także sali
widowiskowej Witbrodta.
Przez Luzino przechodziły kolumny:
kolumnę 2, tworzyli więźniowie z bloku III i IV, obóz opuściło 1350 więźniów,
do Luzina dotarli 30 stycznia (wtorek), po noclegu ruszyli w kierunku Kępy
Kaszubskiej.
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Kolumnę 6, tworzyli więźniowie z bloku XII i XV, wyszło z obozu 2150
więźniów. 3 lutego doszli do Luzina, następnego dnia odmaszerowali w kierunku
Rybna. Kolumna przeszła w ciągu 11 dni ok. 140 km. Straty kolumny wyniosły
ok. 400 osób, większość to ofiary marszu.
Kolumna 7, to blok kobiecy z starego obozu - wyszło 900 kobiet, w sobotę 3
lutego nocowały w Luzinie.
Kolumna 8, blok kobiecy, wyszło 1300 więźniarek, trasa kolumny wiodła przez
Łebno, Luzino do Toliszczyka, Gniewina i Kolkowa.
Mieszkańcy Luzina, byli więźniowie oraz autorzy książek dzielili się
przeżyciami związanymi z „Marszem śmierci”:
Wanda Mayer wspominała: Jak szli od Barłomina, to już z daleka słychać
było krzyki, wyzwiska i walenie kijami. Kolumny więźniów wyglądały jak szare
skołtunione w łachmanach bałwany.
O więźniach, którzy byli w Luzinie 4 lutego mówiła: Przyprowadzono transport
więźniarek, bardzo wynędzniałych i źle ubranych, prawie gołych. Część z nich
ulokowano w kościele luzińskim. Jedna z więźniarek urodziła dziecko. Strażnik
pozwolił, aby jedna z mieszkanek Luzina zabrała je, bo niewiasta zmarła w
połogu. Było to dziecko Żydówki, które ochrzczono im. Janek. Długojednak nie
żył (ok. 14 dni). Drugie dziecko, które ur. inna więźniarka, też zabrała mieszkanka
Luzina.
Stanisława Raszewska relacjonowała: W niedzielę przyszły same kobiety. Co
za okropny widok. Gołe, bose, rozczochrane i zawszone. Ulokowano je w obu
kościołach i szopie u Treuhändera Bambergera. Tamjedna została zamordowana
przez SS- mańkę, za to, że chciała się schować, a potem uciec... inna znowu
została zastrzelona koło zakrystii. Następnego dnia wyniesiono z kościoła kilka
trupów i pochowano na przykościelnym cmentarzu.
Sami więźniowie o pobycie mówili: że po raz pierwszy najedli się do syta.
Tym niemniej śmierć zbierała obfite żniwo. Rano 4 lutego z jednego z kościołów
wyniesiono 7 skostniałych trupów. Eskorta biła i katowała więźniów.
Janina Grabowska w książce „Marsz śmierci” pisała: Po przenocowaniu w
Luzinie z 4 na 5 lutego kolumna kobiet wyruszyła na trasę ostatniego odcinka.
Maszerowano przez Kostkowo, Rybno, do Toliszczka. Łącznie więźniarki przeszły
w ciągu 11 dni ok. 170 km, pozostawiając na trasie ok. 300 martwych. Nielicznym
tylko udało się uciec.
W oczach Krzysztofa Dunina - Wąsowicza uczestnika „Marszu” Luzino
pozostało w pamięci następująco: Osobiście z największą wdzięcznością
wspominam pomoc Kaszubów w czasie tych ciężkich przeżyć, a zwłaszcza wieś
Luzino w pow. wejherowskim. Mieszkańcy jej z wielką ofiarnością żywili kilka
tysięcy więźniów, ofiarując im, co mieli najlepszego, a przede wszystkim
otwierając dla nas swe gorące polskie serce.
Jan Bork z Kębłowa wspominał: do zabudowania rodziców dotarł uciekinier
z „ Marszu śmierci ” Władysław Wielkusz, uczestnik Powstania Warszawskiego.
Zmarł po kilku dniach z wyczerpania. Ojciec Franciszek zbił z desek
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prowizoryczną trumnę i pochował go obok szopy. W2004 r. po mogile zmarłego
nie ma śladu. Innych czterech więźniów zostało pochowanych w lesie, ich
ekshumacji dokonano po wojnie.
Po wojnie ks. prob. Mieczysław Sumiński otrzymał wiele podziękowań od
więźniów, którzy dziękowali kobietom kaszubskim za zorganizowanie
natychmiastowej pomocy, w postaci gotowanej strawy, przekazywania więźniom
grypsów od rodzin i ułatwianie ucieczek.
Z przytoczonych relacji wynika, że na terenie Luzina zginęło w czasie postoju
16 więźniów, na trasie w Kębłowie 5 osób. Jeden więzień zastrzelony został w
pobliżu szkoły, w trakcie podnoszenia zgniłej brukwi. Zginęli również więźniowie
Wiktor Schoida i Feliks Czapiewski.
Antoni Rybakowski, który został zmuszony do zbierania nieboszczyków na
trasie od Barłomina do Luzina oświadczył, że pogrzebał co najmniej 15 osób, na
cmentarzu parafialnym.
Z przytoczonych powyżej danych wynika, że na terenie gminy Luzina zginęło
minimum 39 osób w czasie trwania „Marszu śmierci”. Uroczystości
upamiętniające te wydarzenia związane były ze spotkaniami byłych więźniów z
mieszkańcami oraz złożeniem czci pochowanym na cmentarzu więźniom. W
spotkaniach uczestniczyli np. Stefan Mościpan, Ajna Bercelsen (nr obozowy
25750) z Danii i prof, dr Krzysztof Dunin - Wąsowicz (nr 36090) z Warszawy
(szczególnie uroczyście obchodzono 50 rocznicę 22 lutego 1995 r.).
Na terenie Luzina „Marsz śmierci” upamiętniają: mogiła wraz z tablicą na
cmentarzu parafialnym - TYM KTÓRZY ZGINĘLI ZA OJCZYZNĘ 1939-1945,
• pamiątkowa tablica na ścianie budynku szkolnego przy ul. Szkolnej,
• płaskorzeźba panoramiczna w kościele parafialnym,
• tablica pamiątkowa - Votum wdzięczności w kościele parafialnym,
• kapliczka przy ul. Robakowskiej,
• tablica informacyjna w centrum wsi stoi przy trasie ewakuacyjnej.
W Gminnej Bibliotece otwarto wystawę prac Józefa Łapińskiego, więźnia nr
27508, który przeszedł trasę ze Stutthofu przez Pruszcz Gdański, Żukowo, Luzino
do Nawcza, gdzie przebywał od 9 marca 1945 r. Większość prac powstała tuż po
zakończeniu II wojny światowej jako wyraz własnych przeżyć w obozach
koncentracyjnych. Obrazy i rysunki malowane barwami bieli, czerni i szarości
nie tylko przedstawiają prawdę o ludzkim cieipieniu, ale są również dokumentem
i dowodem potwierdzającym zbrodnie w obozach koncentracyjnych. W jednej z
prac autor utrwalił zapis z własnej Kliszy pamięci gehennę z noclegu w luzińskim
kościele.
Meier Walerian (1876-1957), nauczyciel. Ur. 9 grudnia w Skorzewie.
Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kościerzynie. Był kierownikiem szkół
powszechnych w Iłownicy pod Kościerzyną, w Wejherowie (1919-1922) i w
Luzinie (1922-1937), gdzie uczył: muzyki, religii, prowadził chór szkolny. W
luzińskiej OSP, pełnił funkcję skarbnika, był członkiem Polskiego Stronnictwa
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Rodzina kierownika
szkoły Waleriana
Meiera (hpcu 1929).
Stoją od lewej: Monika,
Jan, Waleria, siedzą ks.
prob. Bernard Gończ,
Anna, Walerian Meier,
Anna, Jadwiga,
Walerian, (brak
Teodory i Pawia)

Ludowego.
Prof.
Gerard
Labuda
wspomina w książce
„Dzieje wsi Luzino” s.
6: „ W klasie czwartej znaleźliśmy się pod opieką znakomitego, rozumiejącego
nasze kłopoty pedagoga, Waleriana Meiera, w rodzinie Meierów byłem
traktowanyjako ktoś bliski z pewnością Jemu zawdzięczam, że przekonał moich
rodziców o zasadności dalszej mojej nauki w gimnazjum ”. W 1937 r. przeszedł
na nauczycielską emeryturę i zamieszkał w Wejherowie. Po działaniach
wojennych 16 kwietnia 1945 r., został wybrany wójtem gminy Wejherowo - wieś,
funkcję pełnił do września 1948 r Walerian senior, zmarł 18 kwietnia w
Wejherowie, tam został pochowany na starym cmentarzu. Był żonaty z Anną
(1882-1936) z d. Elas. Z ich związku na świat przyszło ośmioro dzieci:
Meier Paweł (1903-1924), syn Waleriana. Ur. 9 września, po ukończeniu
szkoły powszechnej uczył się w seminarium w Pelplinie, jako maturzysta zmarł
w 1924 r. Pochowany został na cmentarzu w Luzinie.
Meier Jan (1906-1979), syn Waleriana. Ur. 1 maja, był urzędnikiem, ożenił
się z Gertrudą, bratanicą ks. prob. Gończa. Zmarł 26 października.
Meier Teodora (1908-1998), córka Waleriana, nauczycielka. Ur. 9 listopada.
Nauczycielka jęz. polskiego i niemieckiego, uczyła u sióstr w gimnazjum w
Kaliszu do 1939 r. W wakacjach 1939 r. pojechała do Stanisławowa odwiedzić
siostrę Jadwigę. Stamtąd uciekli przed wojskiem sowieckim, przez zieloną granicę
do Warszawy. Był z nimi Walerian, który uciekł z Wejherowa w 1939 r. przed
gestapo, (był na liście osób do rozstrzelania w Piaśnicy, ktoś dobry go ostrzegł).
Teodora po Powstaniu Warszawskim została wywieziona do Niemiec, tam poznała
oficera amerykańskiego, wdowca pochodzenia polskiego. Wyszła za mąż,
zmieniając nazwisko na Zgliszczyńską. Zmarła w Pensylwanii.
Meier Waleria (1910-1936), córka Waleriana, nauczycielka. Ur. 31 stycznia.
Zmarła 3 czerwcu.
Meier Monika (1912-1987), córka Waleriana, urzędnik. Ur. 12 lipca,
pracowała jako księgowa. Zmarła 31 lipca. Pochowana została na cmentarzu w
Luzinie.
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Meier Jadwiga (1914-2000), ps. Zbyszko, córka Waleriana, (po mężu
Marszałek). Ur. 10 stycznia w Iłownicy koło Kościerzyny. Ukończyła przed wojną
Wyższą Szkołę Handlową w Gdańsku. Magister prawa finansowego i
administracyjnego - ekonomii. Pracowała w „SPOŁEM” w Warszawie i
Wojewódzkim Okręgu „SPOŁEM” w Gdańsku, aż do przejścia na emeryturę.
Jesienią 1943 r. podjęła działalność konspiracyjną jako kurier w komórce
„Dworzec Zachodni” w Warszawie. Żołnierz V Komendy Głównej Armii
Krajowej, brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po powstaniu została
uwięziona w obozie w Pruszkowie, skąd udało się jej
uciec. Od października 1945 r. do stycznia 1946 r. była
więziona przez NKWD w więzieniu UB na zamku w
Sandomierzu. Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej.
Zmarła 16 czerwca.
Meier Anna (1917-1933), córka Waleriana. Ur. 7
lipca, była uczennicą, dużo chorowała. Zmarła 3
sierpnia. Pochowana została na cmentarzu w Luzinie.
Meier Walerian (1920-1944), syn Waleriana. Ur.
18 kwietnia, maturę uzyskał w wejherowskim
gimnazjum (1938), był studentem, zginął w Powstaniu
Warszawskim 13 sierpnia, symboliczny grób znajduje
się na starym cmentarzu w Wejherowie, (zdjęcie ze
stycznia 1939 r.)
Michałka Marianna (1875-1956) z d. Rettke. Pierwszy mąż zmarł dwa 1.
po ślubie. Z drugim mężem Franciszkiem (1873-1941) zamieszkali w Luzine od
1937 r. Marianna była znaną i cenioną położną, dbająca o zdrowie noworodków
i ich matki. Wykonywała swój zawód z wielkim poświęceniem. Można stwierdzić
z wielkim prawdopodobieństwem, że luzinianie urodzeni w 1. 1937-1955, przyszli
na świat z jej pomocą. Porody odbywały się w domu. Marianna była matką sześciu
synów, wszyscy z drugiego małżeństwa: Roman, Jan, Leon, Bolesław, Bernard i
Albin.
Michałka Leon (1906-1980), syn Franciszka, listonosz. Ur. 3 kwietnia w
Lipienicach, pow. chojnicki. Podjął pracę od maja 1938 r. w agencji pocztowo telekomunikacyjnej w Luzinie, jako listonosz. Żołnierz kampanii wrześniowej,
od 1 września 1939 r. do 2 października, brał udział w obronie Lwowa (front
Wilno). Prześladowany przez okupanta, był jeńcem wojennym w niewoli
niemieckiej do 20 sierpnia 1940 r. Przebywał na robotach przymusowych w
Pomysku Wielkim koło Bytowa. Tam został areszt, za niewyrażenie zgody na
wpis na Deutsche Wolkslite. Został uwięziony. Przez półtora roku przebywał w
obozie koncentracyjnym Stutthof. Brał udział w „Marszu śmierci”. Uwolniony
przez wojska sowieckie w miejscowości Kępa koło Lęborka. Po wyzwoleniu
objął stanowisko naczelnika Urzędu Pocztowego Luzino, które sprawował do
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czasu przejścia na emeiyturę 31 października 1971 r. Był żonaty z Heleną(19071996) z d. Błaszkowska z Parchowa. Z ich związku na świat przyszło pięcioro
dzieci: Edmund, Jadwiga, Irena, Leon i Maria.
Zmarł 30 maja. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Luzinie.

Michałka Bernard (1910-1944), ps. Batory, listonosz. Ur. 7 kwietnia, syn
Franciszka. Do wybuchu wojny był listonoszem w Luzinie. Członek organizacji
konspiracyjnej „Polska Żyje” w Wejherowie. Członkowie organizacji zaczęli
tworzyć oddziały bojowe, zajmujące się głównie organizowaniem akcji
sabotażowych. Jeden z pierwszych takich oddziałów utworzył w 1941 r. Bernard
Michałko. Grupa dywersyjno-sabotażowa Bernarda Michałki przekształciła się
później w bojowy oddział partyzancki „GP”. Wykonała ona szereg udanych akcji,
m.in. wypad na hitlerowskie lotnisko w Strzebielinie, 23 grudnia 1943 r. oddział
„GP” w sile 24 ludzi pod dowództwem „Batorego” zlikwidował 7 - osobowy
patrol niemiecki, zniszczył sześć samolotów ćwiczebnych oraz zdobyto wiele
broni, w tym dwa lekkie karabiny maszynowe. W akcji tej, obok grupy
„Batorego”, brały udział oddziały partyzanckie Alfreda Loepera, Franciszka
Deyka i Kamińskiego. Bernard Michałka poległ w Kamienicy Królewskiej w
bunkrze nazywanym „Orlim Gniazdem Gryfitów”, osaczony przez wojsko
niemieckie i gestapo 10 stycznia 1944 r. Zginął śmiercią bohatera. Pochowany
został w Sierakowicach, po dwóch 1. w 1946 r.
Michałka Ałbin (1916 - 1962), ps. Zegar. Ur. 17 stycznia, syn Franciszka.
Okupację spędził w lesie jako partyzant, członek TOW „GP”. Ukrywał się w
słynnym bunkrze na posesji Jana Kwidzińskiego w Kamienicy Królewskiej. Z
powodu zdrady bunkra „Orle Gniazdo Gryfitów” doszło do tragedii w nocy z 9
na 10 stycznia 1944 r. W walce przeciwko ponad 250 hitlerowcom brała udział
załoga bunkra, wśród nich dwóch braci: podporucznik Bernard Michałka i Albin.
Tragedię przeżył Albin, który został ranny, (utracił część palca wskazującego),
po czym, poddał się i został areszt. Więziony w obozie Stutthof i Mauthausen.
Wojnę przeżył.
Po wojnie pracował jako listonosz, następnie w straży przemysłowej w
Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Arka” w Gdyni. Spoczywa na
luzińskim cmentarzu.
Michałka Edmund syn Leona. Ur. 1 marca 1938 r. Ukończył SP w Luzinie,
gimnazjum wejherowskie i WSE w Sopocie, tytuł magistra ekonomii uzyskał na
Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego (1972).
Współzałożyciel Ludowego Zespołu Sportowego „Błyskawica” w Luzinie. Od
1963 r. mieszka w Wejherowie. Pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa
Terenowego, a od 1964 r. w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolnego w
Wejherowie, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze, do zastępcy
dyrektora. W 1. 1973 - 1975 zorganizował w Wejherowie Przedsiębiorstwo
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Budownictwa Komunalnego i był jego dyrektorem. W 1. 1975 - 76 ponownie
podjął pracę w PBRol, na stanowisku głównego specjalisty. Pełnił funkcję
zastępcy dyrektora w wejherowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Do PBRol wrócił w 1977 r. na stanowisko zastępcy dyrektora
ds. ekonomicznych. Został dyrektorem tego przedsiębiorstwa (1979), aż do jego
likwidacji w lipcu 1991 r.
Był żonaty z Janiną, z d. Formela. Z ich związku na świat przyszły dwie córki:
Beata, po mężu Lewińska, ukończyła pomaturalne Studium Ekonomiczne,
pracowała w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Redzie, gdzie prowadziła sprawy
rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Monika, po ukończer.iu studiów na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowym
Studium Rachunkowości, pracowałajako nauczyciel
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Wejherowie.

Mickholz Jan (1901-1947) ks. wikariusz w
Luzinie od 1926 r. do czerwca 1927 r. Później
dziekan kartuski, a prob, parafii w Lini w 1. 19371947.
Mielewczyk Marian, nauczyciel, artysta rzeźbiarz, malarz. Ur. 2 lutego
1963 r. w Wejherowie. Odbył studia artystyczne w Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Toruniu na wydziale malarstwa - kierunek pedagogiczny.
Nauczyciel w SP im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia
Mary/nistów Polskich Oddziału Kaszubsko Pomorskiego w Wejherowie Zajmuje się
rzeźbą, rysunkiem i fotografią, jednak
najbliższe jest mu malarstwo sztalugowe.
Swoje prace prezentował na wielu wystawach
okręgowych i ogólnopolskich, dwukrotnie w
1. 1999 i 2001 na Ogólnopolskiej Wystawie
Marynistycznej w Krakowie. Jego najbardziej
znane realizacje rzeźbiarskie to: „Jezus na
osiołku” i „II stacja Drogi Krzyżowej” - jest
,, Jezus na osiołku ” element ołtarza papieskiego
w Sopocie w 1999 r Obecnie eksponowany na
terenie cmentarza przykościelnego w Luzinie.
Na zdjęciu: twórca rzeźby Marian Mielewczyk z
żoną Beatą.
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częścią Drogi Krzyżowej w Matemblewie oraz obrazu olejnego (250 X 160)
„Matka Boska Różańcowa” dla nowo powstałej parafii pw. Matki Boskiej
Różańcowej w Luzinie. Jest współautorem Herbu Gminy Luzino (1992).
Żonaty z Beata, z d. Baranowska, pracuje na stanowisku wicedyrektora SP im.
Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Z ich związku na świat przyszło troje dzieci.

Miernik Zdzisław ur. 5 kwietnia 1934 r. w Suchedniowie w Górach
Świętokrzyskich. Zdał maturę, ukończył Spółdzielcze Studium Pomaturalne i
szkołę muzyczną. Wiele 1. grał w różnych zespołach muzycznych i orkiestrach.
Prawie całe życie pracował w branży rybackiej, blisko 20 1. nadzorował i
instruował Spółdzielnie Rybackie w zakresie hodowli, połowów i przetwórstwa
ryb na terenie całego kraju. Przez 5 1. był prezesem spółdzielni. Na wybrzeże
przybył w 1960 r., do Barłomina w 1979 r. Jako miejsce swego gospodarstwa
wybrał bagna, nieużytki, moczary, teren po obu stronach rzeki Luzinki, w dolinie
z wysokimi skarpami, wśród lasów. Po uregulowaniu koryta rzeki, zakątek odległy
od wioski o 1,2 km stał się miejscem jak z bajki. W tak wypatrzonym miejscu
podjął pertraktacje z rolnikami o wykup ziemi. Kupił od: Bronisława
Bobkowskiego - 2,04 ha, Klemensa Lademana z Milwina - 1,14 ha, Pawła
Perszona - 0,31 ha, Ignacego Kortha -1,29 ha, Albina Stenki - 0,78 ha, Waleriana
Bobkowskiego - 0,49 ha, Henryka Meyera 0,96 ha, Bronisława Bułaka -1,56 ha.
Na powierzchni 8,57 ha. rozpoczął w 1980 r., budowę gospodarstwa rybnego.
Po roku w stawach były już pstrągi i karpie. Dwudziestoletnia modernizacja
zaowocowała wzrostem produkcji z 4 do 35 ton ryb rocznie. Wybudował piętrowy
budynek mieszkalny, 3 pomieszczenia gospodarcze i kotłownię. Budynki
gospodarcze: wylęgarnia do zimowej inkubacji ikry, wiaty, pomieszczenia, w
których hodowano metodami ekologicznymi: tuczniki, opasy, owce, kozy, kury,
Gospodarstwo rybne Zdzisława Miernik. Fot. Brat Jarek Sawczuk.
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gęsi, kaczki, przepiórki i bażanty. Szklarnię na własne potrzeby, 2 studnie
głębinowe, doprowadził linię energetyczną, która zasila gospodarstwo w energię
elektryczną i służy do oświetlenia terenu, zbudował żelbetonowy most.
Całość została ogrodzona. Gospodarstwo „stanowi strefę ochrony
krajobrazowej - obszar cenny przyrodniczo” z uwagi na występujące tam rzadkie
okazy fauny - z świata zwierzęcego - wydry, bobry; z ptaków-zimorodki, czarne
bociany, czaple i flory - różnego rodzaju zioła (decyzja Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku). Położenie i okolica bardzo atrakcyjne. Gospodarstwo jest pierwszą
od źródła hodowlą ryb na rzece Luzince. Zajmuje się głównie produkcją naiybku
dla innych hodowców. Gospodarstwo przygotowane jest do uruchomienia
agroturystyki w zakresie: noclegów, wyżywienia, pikników, ognisk, biwaków i
campingów. Jest członkiem Stowarzyszenia Producentów Żywności metodami
Ekologicznymi EKOLAND we współpracy z Fundacją Heindricha Bolla Niemcy.
Dał się poznać jako społecznik. Członek organizacji: „Solidarności”
Robotniczej (1980), sekretarz „Solidarność” RI (1984), Zarządu Gminnego
„Solidarności” RI, przewodniczący: Komisji Rewizyjnej (1989), Komisji
Rewizyjnej Rady Wojewódzkiej „Solidarności” RI w Gdańsku, Komisji
Rewizyjnej GS „SCh” w Luzinie (1984-1994), członek Komisji Rewizyjnej
Wojewódzkiego Związku GS „SCh” w Gdańsku (1986-1992), w Radzie Gmmy
Luzino pełnił funkcje: zastępcy przewodniczącego (1984-1990), członek Komisji
Rolnej i Komisji Gospodarczej (1990-1994), sekretarz Rady Samorządu wsi
Barłomino (1984 - 1997), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Sołeckiej.
Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia od 1996 r. zaczął rezygnować z
poszczególnych funkcji, by mimo emerytury prowadzić swe gospodarstwo rybne,
co jak twierdzi jest Jego pasją życiową, a nie tylko pracą.
Otrzymał odznaczenia Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Pracownik
Morza, dla Miasta Gdyni, dla Rozwoju Spółdzielni „Żagiel” w Gdyni, za zasługi
dla Rumi Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Zasłużony
Działacz Ruch Spółdzielczego.
Żonaty, żona Krystyna pochodzi z gdyńskiej rodziny kaszubskiej. Doczekali
się sześciorga wnuków, wśród których upatrują spadkobiercy.

Milwino wieś sołecka, w gminie Luzino, ok. 4 km na południe od Luzina,
poczta Szemud. W parafii (Luzino do 1971, Smażyno do 2004) od lipca 2004 r.
Sychowo.
Wieś placowa, o lokacji średniowiecznej, w dokumentach wymieniana jako
dobra rycerskie, pojawiła się w brzmieniu i pisowni obecnej w 1381 r.,
przyjmowała nazwy: Milwino (1399), Milwinow (1412), Milwino (1570),
Millwyn (1796), Melwin (1827), Milwino (1937). Od XVI w. przynależała do
niej osada Milwińska Huta. W 1717 r. jako właściciele byli wymieniani: Jan
Mielwiński, Piotr Zelewski, W. Łebieński. Wg danych z 1868 r. w Milwinie było
220 katolików i 16 protestantów. Obszar gruntów wynosił razem 567, 14 ha. W
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1871 r. Milwino zamieszkiwało 259 mieszkańców, mieszkali w 21 domach.
Właścicielem był Wiktor de Zelewski. Pod koniec XIX w. dobra nabył M.
Gruchałła. Wieś zachowała historycznie wykształcony układ placowy. Plac
śródwiejski ma kształt regularnego trójkąta. Boki trójkąta wyznaczały wiejskie
drogi, przy których istniały zabudowania, a plac stanowił publiczne pastwisko
(dzisiaj już zmienione). U zbiegu dróg przy południowo - zachodnim krańcu
placu był zlokalizowany folwark - w przekazach określany jako dobra ziemskie.
Wieś rozwija się w kierunku północno - wschodnim, wzdłuż drogi. Zabudowa
współczesna nie nawiązuje do tradycji budowlanej regionu.
Znajduje się w niej 17 zakładów usługowych, 4 produkcyjne, po jednym z
gastronomii i transportu oraz Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego DIANA.
Posiada sieć wodociągową długości 6,4 km (długość przyłączy 1,7 km) dla 58
gospodarstw.
Sołtysami wsi byli: Wiktor Tępski (1945), Józef Kępka, Stefan Maszota, Albin
Łabuń (1984), Jan Lewiński (1987 i nadal).

Milwińska Huta. Osada hutnicza powstała w XVI w., przynależna do
Milwina. W 1871 r. w Milwińskiej Hucie zamieszkiwało 32 mieszkańców w 4
domach. Właścicielem wsi był Michał von Tempski. Zachował się swobodny
układ osady i częściowo zabudowy XIX i XX w. Domy szeroko frontowe o
konstrukcji ryglowej, tynkowane i nie tynkowane, z dwuspadowymi dachami.
W części zagród zachowane budynki gospodarcze obory i drewniana stodoła.
Miotk Helena. Ur. 14 września 1920 r. w Łebnie, córka Augustyna i Pauliny
z d. Skrzypkowska. Została areszt, przez gestapo w maju 1944 r. W tym czasie
mąż ukrywał się. Pomagała ludziom działającym w ruchu oporu, dostarczając
im żywność, bieliznę i inne potrzebne rzeczy. Po areszt, została przewieziona do
więzienia w Wejherowie, gdzie była wielokrotnie przesłuchiwana przez gestapo.
Pytano o miejsce ukrywania męża i innych partyzantów. Nie zdradziła nikogo.
Wówczas zaczęto stosować tortury w czasie
przesłuchań. Przez tydzień była w izolatce, modliła
się, by to jakoś przeżyć. Po dwóch miesiącach
przewieźli Helenę do Gdańska, a następnie jako
więźnia politycznego do Stutthofu. 16 sierpnia 1944
r. otrzymała numer obozowy 66648. Była zatrudniona
przy różnych pracach. Obierała ziemniaki, marchew,
brukiew, segregowała oraz naprawiała w szwalni
bieliznę i ubrania. Tam zmieniła sobie pasiaki na
odzież cywilną. Jedzenie było okropne, w domu lepiej
karmiono świnie.
Helena znalazła się w IX kolumnie, która opuściła
obóz 26 stycznia 1945 r. o godz. 6. Kolumna liczyła
ok. półtora tysiąca więźniarek. W drogę wyruszyli
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ci, którzy czuli się na siłach. Zaopatrzono więźniów w koc i pół bochenka chleba.
Szli drogą przez Żukowo, Przodkowo, Pomieczyno, przed Łebnem przechodzili
blisko domu rodzinnego, tam została rozpoznana przez rodziców. Podrzucili
córce paczkę żywnościową. Otrzymany boczek dała wachmanowi, który mówił
po kaszubsku, obiecał, że przy okazji umożliwi ucieczkę. W Luzinie nocowali w
stodole Zelewskich. Nie spała, czekając na moment ucieczki. Rano wyruszyli w
dalszą drogę. Wszędzie stało dużo ludzi. Po minięciu kościoła, zbliżali się do
figury św. Józefa, pomyślała o desperackim kroku, że za „plecami” figury uda
się ucieczka. Myśl okazała się wyjątkową, a szczęście dopisało. Obok figury stał
stary dom kryty strzechą, oddalony zaledwie o kilka metrów od ul. Skoczyła tam
i znalazła się w małym przedsionku. Zaopiekowała się nią starsza kobieta, która
zabrała jądo pokoju. Nie znała jej. Zapewne była to Pielowska, która mieszkała
w tym budynku. Helena stała w okienku i wypatrywała rodziny. Po pewnym
czasie zauważyła, że w kierunku Luzina podążały jej siostry Waleska Falk i
Klara. Zawołane przez starszą kobietę, weszły do mieszkania. Po przywitaniu,
poszły razem do siostry, która mieszkała w Barłominie. Po wyzwoleniu
szczęśliwie powrócił mąż. Kilkakrotnie zmieniali miejsce zamieszkania, zanim
wybudowali dom w Luzinie, gdzie zamieszkali na stałe.

Miotk Jerzy, społecznik, producent
warzyw i kwiatów. Ur. 18 kwietnia 1951
r. w Będargowie. Ukończył: SP w
Sychowie (1966), Zasadniczą Szkołę
Zawodową (1969), kurs operatorów w
Warszawie, uzyskał tytuł mistrza w
zawodzie ogrodnik warzywnik (1975),
szkolenie Samorządu Terytorialnego w
Gdyni (28 października - 16 grudnia
1969), szkolenie w prowadzeniu
negocjacji na styl europejski (1993), LO
dla pracujących w Kościerzynie.
Studium Bankowości i Finansów w
Bydgoszczy.
Przebieg
pracy
zawodowej:
WSS
„Społem”
Wejherowo w zawodzie masarza, Baza
Maszyn Drogowych w Wejherowie - był
operatorem sprzętu ciężkiego.
Jednocześnie pracował na gospodarstwie rolnym po rodzicach. Wybudował wraz
z żoną Janiną gospodarstwo ogrodnicze w Robakowie (1974), które prowadzą
do dziś. Zawarł związek małżeński w 1969 r. Z ich związku na świat przyszło
czworo dzieci. Ze służby wojskowej został odroczony i przeniesiony do rezerwy,
jako jedyny żywiciel rodziny.
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Społecznik: w wyborach do Sejmu RP (1993), był kandydatem na posła z
Porozumienia Ludowego, radny i przewodniczący Rady Gminy (1994-1998),
delegat na Sejmik Samorządowy Województwa Gdańskiego drugiej kadencji.
Członek Zarządu, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w
Luzinie (1994-1998). Udzielał się społecznie w organizacjach: NSZS
„Solidarność” RI (od 1980), przewodniczący II Zjazdu NSZS „Solidarność”,
członek Prezydium Wojewódzkiej Rady „S” RI do spraw kontaktów z innymi
związkami w kraju i za granicą (1989-1995). Komitecie Obywatelskim
„Solidarność” Gdańsk (od 1989) do wyborów parlamentu, ZK-P (od 1991),
Gdańskiej Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej (od 1974).
Odznaczony medalem Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego (1998),
Brązowym medalem „Za Zasługi Łowieckie”.

Miotk Paweł Michał (1887-1933),
działacz społeczny, gawędziarz, poeta
ludowy. Ur. 25 września w Różnym
Dębie koło Będargowa, w pow.
wejherowskim. Ojciec bogaty gbur,
uczestnik powstania 1863 r. i działacz
społeczny. Matka Józefina z d. Plichta.
Ukończył pruską szkołę elementarną.
Służbę wojskową odbył w 1. 1908-9.
Jako niemiecki oficer walczył w
Chinach, gdzie był dwukrotnie ranny. W
1918 r. ożenił się z Anastazją z d.
Formela z Borka (zob. Jasiewicz). Przez
r. pracował jako celnik w porcie
węglowym, następnie w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie. W 1920 r.
przeniósł się do Luzina, gdzie wykupił
od Lenskyego karczmę i zajazd, tuż przy dworcu kolejowym. Prowadził sklep
kolonialny, restaurację, hotel, zajazd, salę bilardową i widowiskową, w której
odbywały się okolicznościowe akademie, przedstawienia teatralne, zabawy
ludowe. Kompleks ten wyposażył w centralne ogrzewanie, wodociąg,
elektryczność i telefon. Uruchomił stałą komunikację autobusową na linii Luzino
- Strzepcz. W 1929 r. pobudował przy swej posesji, uliczną stację benzynową
dla zasilania benzyną przejeżdżające samochody. Ustawiono ją na szlaku
ożywionego ruchu samochodowego. Odmierzacze umieszczono na chodniku w
bezpośrednim sąsiedztwie jezdni.
Obdarzony talentem krasomówczym aktywnie angażował się w działalność
społeczną. Był członkiem Kółka Rolniczego, Towarzystwa Powstańców i
Wojaków. Należał do współzałożycieli działającego w Luzinie kaszubskiego
zespołu regionalno - tanecznego i śpiewaczego oraz zespołu teatralnego, który
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wystawiał z dużym powodzeniem sztuki kaszubskie. Sam pisał wierszem
humoreski po kaszubsku. Utworów tych, pełnych ludowego humoru, nigdy nie
publikował. Dwie z nich opublikował w 1959 r. Leon Roppel w kwartalniku
„Literatura Ludowa”: „Objaśnienie telefonu” i „O radeliónie”. Trzecią humoreskę
umieściła „Pomerania” w nr 5 w 1987 r. Ks. dr Bernard Sychta nazwał Miotka
facecjonistąkaszubskim. Natomiast Ferdinand Neureiter nazwał go kaszubskim
gawędziarzem i autorem zabawnych historyjek. W 1933 r. był starostą
ogólnopolskich dożynek w Spalę nad Pilicą, w któiych uczestniczył wraz z
luzińskim zespołem, reprezentowali region nadmorski. W maju 1933 r. objął
funkcję wójta w Luzinie. Zmarł na atak serca 11 listopada, podczas obchodu
uroczystości Święta Niepodległości.
Zob. Fikus S., Luzino, Gdańsk 1992, s. 103, 109, 123-4, 134-5; F. S. (Sikora
F) Paweł Miotk, Kukówka, nr 3, 1993; Słownik biograficzny Pomorza
Nadwiślańskiego pod redakcją Gierszewskiego S., t. III, s. 229.

Mleczarnia parowa i fabryka serów. Fabryka najlepszych produktów
mleczarskich założona w Luzinie w 1894 r.
Antoni Stucki, mieszkaniec Lozanny (Szwajcaria), nabył w 1922 r. od Walhelma
Stenihowsta mleczarnię w Luzinie. Obywatelowi obcego państwa nie wolno było
kupić nieruchomości, wobec czego transakcja została unieważniona. W tej
sytuacji Jan Stucki zwrócił się do Warszawy o pomoc. 21 września 1934 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw
Wojskowych na podstawie art 12 zezwoliło obywatelowi szwajcarskiemu Janowi
Stuckiemu na nabycie nieruchomości położonej w pow. morskim, zapisanej w
księdze wieczystej pod nr 100. Antoni Stucki przy zakupie mleczarni zapisał ją
w ewidencji gruntów na syna Jana, dlatego we wszystkich dokumentach figuruje
jako właściciel. Antoni Stucki wydzierżawił mleczarnię Józefowi Nowakowi,
który po r. otrzymał propozycję kupna mleczarni w Gdyni. Przekazał dzierżawę
bratu Edmundowi, który zaręczył się w 1933 r. z córką właściciela Margarete, a
w 1937 r. wzięli ślub w kościele klasztornym w Wejherowie. Wspólnie z mężem
prowadzili mleczarnię, pomagali im rodzice. W 1939 r. Edmund został wcielony
do wojska, wrócił z wojny i otrzymał pozwolenie od władz niemieckich na
działalność mleczami, która pracowała na potrzeby okupanta. W 1942 r. Edmund
został wcielony do wojska niemieckiego.
Wójt gminy 9 lipca 1947 r. w piśmie do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego
w Gdańsku z siedzibą w Sopocie napisał: „ Mleczarnia jako mienie opuszczone
zostało zabezpieczone przez Starostwo Morskie i z dniem 1 stycznia 1946 r.
przejęte przez Okręgową Mleczarnię Spółdzielczą w Luzinie, która poczyniła
poważne wkłady celem kompletnego uruchomienia mleczarni. Spółdzielnia ta
na terenie tutejszej gminy jest potrzebna jako poważny czynnik gospodarczy,
zaopatrujący nasze porty w nabiał, co nie miałoby miejsca, gdyby mleczarnię
przejął prywatny przedsiębiorca. Urządzenia wewnętrzne, maszyny, wyłożenie
ścian płytkami oraz posadzek mleczarni należy uważaćjako mienie poniemieckie,
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ponieważ w czasie okupacji zostało przydzielone przez okupanta i z pewnością
nie zapłacone. Podkreślić trzeba, ze rodzina Stuckich przepojona była duchem
niemieckim.
Najlepszym dowodem tegoż było, że ojciec Jana Stuckiego jako pierwszy
wywiesił chorągiew hitlerowską i za działalność niemiecką poniósł śmierć w
pierwszych dniach września 1939 r”.
Margarit Nowak wraz z dziećmi i matką po wyzwoleniu w 1945 r. znalazły się
w obozie pracy dla Niemców w Wejherowie. Otrzymała bardzo dobrą opinię od
mieszkańców Luzina: „Niżej podpisani świadkowie zaświadczająze Małgorzata
Nowak ur. dnia 14 maja 1911 r. w Pronitten Prusy Wschodnie zamieszkiwała w
Luzinie pow. morski podczas okupacji niemieckiej ratowała ludność polskąprzez
potajemne wydawanie mleka i masła, twarogu itd. Mimo surowego zakazu
wiedząc o tym dobrze, ze grozi jej więzienie a nawet śmierć, względnie obóz.
Poza tym wydawała z innych pow>. chłopom rodzin żywność na paczki dla
znajdujących się Polaków m> obozach koncentracyjnych. Równocześnie
transportowanych z ewakuowanego obozu koncentracyjnego Stutthofdożywiała
przez dostarczanie większej ilości mleka i innych towarów. Nowakowa M. zawsze
się czuła Polką, polskiej sprawie nie zaszkodziła, a z Niemcami nie
współpracowała na szkodę Polski. Pod tekstem widnieje 6 podpisów i data 4
czerwca 1945 r. ”
Mleczarnia od 1945 r. przechodziła reorganizacje, zmieniały się jej nazwy na:
Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza „Stary Młot” (1946 - 1950), Powiatowy
Zakład Mleczarski w Wejherowie (1951 - 1957), Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska (1957). W 1960 r. zakład został unowocześniony i zmodernizowany.
Spółdzielnia Mleczarska w Luzinie, zatrzymała produkcję w 2002 r. 18
pracowników z końcem maja 2002 r. otrzymało wypowiedzenie umowy o pracę.
Większość dostawców mleka przejęła spółdzielnia w Kartuzach.
Kierownikami mleczami po 1945 r. byli: Judek, Czesław Golon, Roman Klepin.

Mowa kaszubska. Gwara luzińska wyróżnia się wieloma archaizmami np.
w zakresie fonetyki i słownictwa, które nie występują w innych gwarach zarówno
na Kaszubach jak i w Polsce. Wzmianki o mowie Kaszubów znajdujemy już w
XVI w., np. Ł. Górnicki w Dworzaninie polskim (1566) w uwagach o jez. polskim
dopuszcza w razie konieczności użycie m.in. słowa Ka/zubskiego.
Kazimierz Nitsch napisał w 1901 r, że w ciągu 2 tygodni badał Luzin [!] i
okolice. Wieś zaliczył do dużych, a tutejszą ludność wciąż się miesza. Przeszedł
prawie całą parafię luzińską.
Ks. Bernard Sychta w Słowniku gwar kaszubskich informował w haśle
Drjeżeszczanie, że jest to przezwisko Kaszubów siedzących niegdyś między
Rybnem, Warszkowem, Górą, Żelewem, Luzinem, Tępczem, Kętrzynem a
Częstkowem. Miejscowości te wskazywałyby na szerszy zasięg tej gwary. Zwano
ich też Krjewe od charakterystycznej wymowy odpowiednika ogólnopolskiego
o po przedniojęzykowych twardych jako je, np. drjega, krjewa, w związku z
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czym sąsiedzi z (z północy i centrum Kaszub) tak im podkórbiają: Szła krjewaji
wpadła dje rjewa.
Wyjątkowa ze względu na zachowanie starych luzińskich cech jest przypowieść
z Przetoczyna (hasło gapa; od starszego informatora?): Roz storo gapa łuczeła
młydą gapa: Jak łuzdrzisz, że chłyp sa zdżibo, tak mdzesz wiedza, że łyn chce
kam płydniesc i w cebie cesnąc. Tej zlecisz. A na tie gopia rzekło: A jakbe tyn
chłyp mioł w czeszeni kam? Nie ma ich już w anegdocie.
Wspomnieć należy o tym, że gwara luzińska została spożytkowana w
kaszubskiej literaturze, np. przez Jana Konrada Kotłowskiego, Pawła Miotka,
Stefana Fikusa, Brunona Szpicę i ks. prof. Jana Perszona.
Luzino zatem zwracało uwagę nie tylko starożytnością swych dziejów, ale
także mową swych mieszkańców, która stała się przedmiotem licznych prac
różnych autorów, nie tylko Polaków. Dzięki temu Luzino odwiedziło wiele
wybitnych naukowców, jak np. G. Bronisch, K. Nitsch, F. Lorentz, Z. Stieber, P.
Smoczyński, H. Popowska - Taborska i inni. Ich prace rozsławiły tę wieś, a
zarazem Kaszuby w ogóle w świecie słowiańskim.
Stefan Ramułt w pracy Statystyka ludności kaszubskiej z 1899 r.
wyszczególniał: Kaszubów, Polaków, Niemców i Żydów. Z obliczeń Ramułta
wynika, że Kaszubi w przeważającej większości byli katolikami. Jednak Niemcy
ewangelicy z czasem wtopili się w ludność miejscową, przynajmniej pewna ich
część i żyją w następnych pokoleniach do dziś.
Gmina Luzino na przełomie XIX/XX w. miała sporo ludności niemieckiej.
Właściciele majątków w poszczególnych wsiach byli na ogół pochodzenia
niemieckiego. Jęz. oficjalnym tutejszych mieszkańców była dawniej polszczyzna,
potem niemczyzna, oficjalnie już od pierwszego rozbiory (1772), odczuwana tu
zawsze jednak jako jęz. obcy.
Językoznawcy jako dwujęzycznych traktowaliby właściwie mówiących po
kaszubsku i niemiecku, ponieważ literacka niemczyzna była wtórna, nabywana
dopiero w szkole tak przez Kaszubów jak i przez Niemców. Część Kaszubów
znała też jęz. polski, ale umiała zwykle tylko czytać i pisać, rzadziej zaś po
polsku mówiła.
Przeprowadzone badania wskazują na wzrost oświaty w środowisku luzińskim.
Świadczy o tym wzrost odsetka ludzi umiejących się podpisać w 1.1874 do 1918
( z 31,8% do 92,4%). Wskazuje to na rozwój szkolnictwa w poszczególnych
wsiach.
Mowa kaszubska byłajęz. ojczystym tutejszej ludności, głównie wiejskiej. Po
wsiach mową tą posługiwały się nie tylko warstwy najuboższe (właściciele
gospodarstw drobnych i bezrolnych, jak chałupnicy, komornicy, służba) ale także
i średnie klasy tzw. gburzy, a więc właściciele posiadłości ziemskich.
Przeprowadziłem w 1997 r. na małej populacji (38 dzieci oddziału zerowego
w Sychowie) badania dotyczące posługiwania się jęz. kaszubskim. Ankieta miała
dostarczyć informacji co do używania jęz. kaszubskiego w rodzinach dzieci klas
„O”. W pytaniu, czy rodzice rozmawiają po kaszubsku w domu, potwierdzająco
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odpowiedziało 25 osób (co stanowi 65,7%). Z dziadkami lub krewnymi rodzice
rozmawiają w 30 przypadkach (co stanowi 78,9%). Same dzieci przyznały się w
15 przypadkach (tj. 39%) do znajomości jęz. kaszubskiego. Również dzieci
sześcioletnie posiadają umiejętność mówienia i śpiewania przynajmniej jednej
zwrotki kilku piosenek kaszubskich.
Posłużę się doświadczeniem nauczycielki z Tłuczewa Jaromiry Labuddy, która
stwierdziła, że dzieci płynniej przechodzą z domu do szkoły, gdy w szkole
nauczyciel zwraca się do nich w ich domowej mowie. Jest to wówczas
przedłużenie domu rodzinnego, gdzie rodzice i rodzeństwo mówią po kaszubsku.
Wtedy dziecko otwiera się przed nauczycielem, ponieważ traktuje go jak kogoś
swojego. Jęz. kaszubski pomaga też w nauczaniu ortografii jęz. polskiego, np.
pomaga rozróżnić w pisowni rz i ż, czego nie można dostrzec w jęz. polskim: rz
jest twarde, ż jest miękkie.
Z długoletnich obserwacji można stwierdzić, że wraz z rozwojem wsi następuje
coraz mniejsze posługiwanie się jęz. kaszubskim. W używaniu jez. kaszubskiego
przez osoby znające ten jęz. w stosunku do osób bliskich mówi się po kaszubsku,
natomiast w środowisku mniej znanym sobie stosuje się jęz. polski. W domu
prowadzone są rozmowy w jęz. polskim i kaszubskim, z tym, że tylko po
kaszubsku mówi się wyłącznie z dziadkami natomiast z rodzicami rozmowy w
jęz. kaszubskim są znacznie rzadsze. Zainteresowanie jęz. kaszubskim na terenie
naszej gminy i środowiska wynika ze świadomości podtrzymywania mowy
naszych ojców i dziadków.
Tradycje kulturalne są nam szczególnie bliskie. Znany w całym kraju był w
okresie międzywojennym zespół Kaszuby reaktywowany przez Teatr
dramatyczny. Zespoły młodzieżowe Prówda, Przyjaciele i Luzińskie Dzwoneczki
promują Luzino w skali krajowej i międzynarodowej. Chór Lutnia od końca
XIX w. rozsławia imię naszej „Małej Ojczyzny”, a także tradycję podtrzymuje
reaktywowany Chór o tej samej nazwie.
Duże pole działania ma do spełnienia miejscowy Oddział ZK-P oraz
nauczyciele. Pierwsze owoce tej działalności są widoczne we wprowadzeniu
jęz kaszubskiego do zajęć szkolnych.
Zob.: Klotzke Z., Ludność Obwodu USC Luzino w
l. 1874-1918 w: Przeszłość Demograficzna Polski nr
12, Warszawa 1980, s. 104. Labudda J., Kaszubski
pomaga w szkole, w: NORDA nr 40, 8 rujana 1999.
Ramult S. Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków’
1899, s. 56-68. Treder J., Z historii badań
kasznbszczyzny. Gwara luzińska, w: Instytut
Kaszubski, Acta Cassubina, Gdańsk 1999, s. 277-294.

Mutka Krzysztof, ks. Ur. 12 kwietnia 1972 r. w
Bierzwniku województwie zachoniopomorskim
(dawniej gorzowskie). W 1972 r. przeprowadził się
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wraz z rodzicami z powrotem na „rodowite” Kaszuby, zamieszkali w Wejherowie.
Tam uczęszczał do SP nr 2, LO im. Jana III Sobieskiego. Po zdaniu matury w
1991 r. podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Po
reorganizacji granic diecezji przeniósł się do Gdańskiego Seminarium
Duchownego w Gdańsku Oliwie (1992). Pracę magisterską z teologii obronił w
marcu 1997 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Święcenia kapłańskie przyjął
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku 21 czerwca 1997 r. Wikariusz w parafii św.
Wawrzyńca od 26 czerwca 1997 r. Pracował jako: katecheta w SP, a od 1999 r. w
Publicznym Gimnazjum, był: opiekunem młodzieży (prowadził cotygodniowe
spotkania), redaktorem naczelnym gazetki parafialnej „Wspólnota” od 30
listopada 1998 r., opiekunem: scholi dziecięcej i młodzieżowego zespołu
muzycznego, a także parafialnego klubu „Eden” oraz Rodziny Radia Maryja.
Był inicjatorem: Drogi Krzyżowej ulicami Luzina i dzieła Duchowej Adopcji.
Wydał też ścienny kolorowy kalendarz parafialny na 2001 r. Mieszkańcy gminy
zauważyli i docenili podjęty trud ks. Krzysztofa i wybrali Go Człowiekiem roku
2000 Gminy Luzino. Przeniesiony został 22 czerwca 2002 r. do paratii
Miłosierdzia Bożego w Żukowie.

Nadleśnictwo
Strzebielino.
Historię Lasów
Państwowych w
granicach
dzisiejszej
Gminy Luzino
można
prześledzić od
1772 r., kiedy to
w wyniku I
rozbioru Polski
zostały upaństwowione lasy kościelne położone na zachód od wsi i nazwane
Lasem królewskim. Z upływem czasu areał lasów państwowych zwiększał się i
pod koniec XIX w. zamknął się w granicach trzech leśnictw, to jest: Luzino,
Strzebielino i Tępcz. W XIX w. Leśnictwa początkowo podlegały
prawdopodobnie Królewskiemu Nadleśnictwu Słupsk, a od 1885 r. Królewskiemu
Nadleśnictwu Wejherowo. Po II wojnie światowej z upaństwowionych lasów
majątków Paraszyn i Barłomino powstało leśnictwo Barłomino. W 1947 r.
zmieniła się organizacja nadleśnictw i „luzińskie” leśnictwa zostały włączone
do nadleśnictwa Góra, które w 1968 r. zmieniło nazwę i siedzibę na Luzino. W
1973 r. w wyniku reorganizacji administracji leśnej powstało Nadleśnictwo
Strzebielino z siedzibą w Luzinie. W 1997 r. zaś przy Nadleśnictwie został
założony Park Dentrologiczny.
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Pierwszym leśniczym w Luzinie, który administrował Lasem Królewskim, był
sołtys Adam Sochola. Nazwiska leśniczych z czasów zaborów nie są znane,
bowiem administracja pruska w urzędach leśnych nie pozostawiła po sobie
żadnych dokumentów. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne na
stanowiskach leśniczych pracowali: w Luzinie Józef Wilczek, w Strzebielinie
Jan Szymich. Po II wojnie światowej wiele lat na stanowiskach leśniczych
przepracowali: w Luzinie: Kazimierz Piotrowski, Alfons Kowalke, Ignacy
Skrzypkowski, obecnie Krzysztof Bober, w Strzebielinie: Jan Szymich, Marek
Marcinkiewicz, obecnie Piotr Wojtowicz, w Tępczu: Władysław Wąsiewski,
Zygfryd Szych, Dionizy Julkowski, obecnie Szymon Kopeć, w Barłominie: Julian
Krzywoszyński, Stanisław Jaworski, Jan Dampc, Władysław Czoska, obecnie
Mirosław Lech. Funkcję nadleśniczego sprawowali: Jan Waraksa, Stefan
Skotarek, Wojciech Lenarczyk, obecnie Mariusz Kaliszewski.
Opracował Mariusz Kaliszewski.

Neiimuller Zbigniew Jan ks. Ur. 24 lutego 1966 r. w Gdyni Redłowie, syn
Jana i Anny z d. Tobiaska. Ukończył: SP Sychowie, Zasadniczą Szkołę Zawodową
w Rumi, Liceum Hotelarskie i Technikum Elektryczne w Gdańsku, LO im.
Tadeusza Wendy w Gdyni. Pracował przez rok w Fabryce Urządzeń Okrętowych
w zawodzie ślusarz mechanik. Wstąpił do Klasztoru Ojców Franciszkanów w
Lodzi-Łagiewnikach 13 kwietnia 1985 r. Jednocześnie podjął naukę w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Łodzi. Przeniósł się do Seminarium Duchownego
w Pelplinie (1988). Po podziale diecezji przeszedł do Wyższego Seminarium
Duchownego w Gdańsku Oliwie. Przyjął święcenia diakonatu 26 czerwca 1993
r., w tym samym r. obronił pracę magisterską na Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1994 r. w Bazylice
Mariackiej w Gdańsku, z rąk abpa Tadeusza Gocłowskiego. Podjął pracę
duszpasterską w parafii: św. Stanisława BM. w Gdańsku Wrzeszczu, następnie
św. Mikołaja w Gdyni - Chylonii. 22 czerwca 2002 r. ze względu na stan zdrowia
skierowany został na urlop zdrowotny z zamieszkaniem w parafii św. Jadwigi
Śląskiej w Kębłowie.
Niemcy w gminie Luzino. W godzinach popołudniowych 6 września 1939
r, oddziały Straży Granicznej - Grenzwache wspierane artylerią i kawalerią
rozpoczęły atak w kierunku Luzina, Kębłowa i Zamostnego, osiągając pod
wieczór linię: Kochanowo - Robakowo - Sychowo. 6 września 1939 r. w
godzinach wieczornych patrol niemiecki w składzie trzech żołnierzy na rowerach
przejechał przez wieś Milwino, MilwińskąHutę, Sychowo. W Dąbrówce Młyn
został zlikwidowany. Trudno ustalić, kto tych żołnierzy unieszkodliwił i zostawił
martwych w pobliżu przepływającej rzeki Gościcinki. To wydarzenie miało wpływ
na zachowanie wojska w następnym dniu, kiedy oddziały 207 dp Wehrmachtu
zajęły Milwino, Dąbrówkę, Ustarbowo, Dąbrowski Młyn i Gowino. Wojsko
przemieszczało się wozami opancerzonymi. Wkraczając do wsi Milwino, Niemcy
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zastrzelili Augustyna, Hugona i Waltera Westphalów w chwili, gdy ci podchodzili
do ogrodzenia na swym podwórzu. Żołnierze niemieccy wzięli ich za
dywersantów. (Westphalowie byli Niemcami, ewangelikami, pochodzili z rodzin
miejscowych kolonistów). W tym samym czasie został na swym podwórzu
postrzelony Aleksander Ptach (ur. 1900). Sprowadzony lekarz stwierdził zgon
Westphalów, natomiast Ptach został przewieziony do szpitala w Kartuzach i
przeżył.
Wojsko po wkroczeniu do wsi podpalało zabudowania lub stogi ze zbożem na
znak, że wieś została zajęta. Tak było w Milwinie gdzie podpalono dom
mieszkalny Ptacha, w Sychowie podpalono stodołę dworską, w Robakowie dom
Wika, a w Milwinie stóg zboża Temskich. Wojsko do tego pożaru sprowadziło
Adolfa Kosa i przypiekano go żywcem przy palącym się stogu za to, że był
sołtysem. 7 września Niemcy spędzili z okolicznych wsi 30 mężczyzn, którzy
mieli zostać rozstrzelani (za śmierć trzech żołnierzy). Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności wszyscy zostali zwolnieni tego samego dnia.
Luzino zostało zajęte przez 32 pułk Grenzwache 7 września.
„Antoni Stucki, pierwszy wywiesił chorągiew hitlerowską i za to poniósł
śmierć”. (Stucki był właścicielem mleczarni, zginął 7 września 1939 r. w
niewyjaśnionych okolicznościach). Władze niemieckie powierzyły mleczarnię
córce Stuckich Małgorzacie Nowak.
20 października 1939 r ogłoszono komunikat o powstaniu instytucji
Treuhanderów, którzy mieli przejąć powiernictwo nad skonfiskowanym
majątkiem „byłego państwa polskiego”, a także majątkiem porzuconym i
zarekwirowanym Polakom. Treuhändlerami na terenie gminy Luzina zostali:
Bamberger - najgroźniejszy Niemiec esesman w Luzinie i okolicy, przybył ze
Lwowa. Zajął resztówkę Żelewskich i majątek parafii.
Gustaw Schöffer zajął w Robakowie majątki: Roksza, Teclafa, Władysława
Bertrandta i Teofila Prisa. Był jednym z najgroźniejszych gestapowców na terenie
pow. wejherowskiego i puckiego. W 1944 r. partyzanci na jego podwórzu koło
kuźni powiesili psa, obok umieścili napis tak skończysz ty. I podpalili 2 stogi
zboża. Schöffer próbował ucieczki w 1945 r. Został areszt, przez milicję polską
i osadzony w więzieniu wejherowskim. Osądzony i skazany na karę śmierci wyrok
wykonano 2 kwietnia 1946 r. Pochowany został na ewangelickim cmentarzu w
Wejherowie.
Dyrks zajął majątek w Barłominie.
Muszka przejął w styczniu 1940 r. w Barłominie najlepsze gospodarstwa
Hermana Klein, Leokadii Płotki i Józefa Stenki. Hulaszczym trybem życia
zrujnował doszczętnie wymienione trzy gospodarstwa, po czym w 1942 r.
wyprowadził się na Żuławy. Gospodarstwa zostały włączone do majątku w
Barłominie.
W Luzinie: Carl Gruba miejscowy Niemiec zajął pod koniec 1939 r.
gospodarstwo Jana Pionke. Po wojnie został areszt, i skazany na 4 I. więzienia.
W czasie odbywania kaiy zmarł w więzieniu.
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Widbrodt zajął posiadłość Anastazji i Ludwika Jasiewicz.
Jordan przejął piekarnię Jana Labudy, inny Niemiec zajął piekarnię Wiktora
Rompcy.
Ernst Kreft przybył z Żuław, zajął majątek w Sychowie.
Rotmistrz z I wojny światowej von Kowicki, zajął folwark Paszki w Dąbrówce.
Był dobrym Niemcem, nikim się nie interesował i nikomu nie zaszkodził, choć
wiedział i widział bardzo wiele.
Alfred Tatoliński. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r. podpalił swe
zabudowania położone nad samą granicą niemiecką w Zelewie. Pożary były
hasłem do rozpoczęcia wojny. W pierwszych dniach wojny zajął majątki
miejscowych gospodarzy. Był inicjatorem niszczenia krzyży przydrożnych w
Luzinie i okolicy. Na miejscowym cmentarzu brutalnie usuwano polskie napisy
na nagrobkach z broni krótkiej strzelano do krucyfiksów.
Pierwszym wójtem gminy w 1. 1940 - 45 został Fritz Riihlmann z Częstkowa.
W 1945 r. wyjechał do Niemiec. Pracownicy urzędu gminnego w Luzinie nie
szkodzili Polakom a nawet starali się im pomagać, gdzie było to możliwe. Należy
zauważyć, że ludność Luzina mogła skutecznie pomagać więźniom z „Marszu
śmierci”, za cichym zezwoleniem władz gminy. W przeciwnym wypadku taka
pomoc byłoby niemożliwa. Anton Badziong został komendantem posterunku
żandarmerii 25 września. Walter Köneman był od 1942 r. zawiadowcą stacji
kolejowej w Luzinie. Poper w okresie okupacji był kierownikiem szkoły w
Luzinie.
Zob.: MilczewskiZ.. Wejherowo ipow. morski wrzesień 1939-maj 1945, Rumia
1996, s. 28-29, 84. Fikus St., Luzino, Gdańsk 1992, s. 152, 772. Relacje: Jana
Pionke, lrmgardy Sikora.

Nieścior Jarosław, lekarz stomatolog. Ur. w 1970 r. w Świeciu nad Wisłą.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału
Stomatologicznego Akademii Medycznej w
Gdańsku (1995). W 1997 r. jako młodszy lekarz
po stażu rozpoczął pracę w ZOZ Wejherowo w
Ośrodku Zdrowia w Luzinie. Uzyskał pierwszy
stopień specjalizacji stomatologii ogólnej oraz
uniezależnił się od rozpadającego się ZOZ
Wejherowo, zakładając Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Centrum Stomatologiczne”.
Dzięki temu mieszkańcy Luzina zyskali trzeci etat
stomatologiczny, jak również wyższy standard
opieki stomatologicznej poprzez zakup
nowocześniejszych urządzeń i materiałów. W
2003 r. rozpoczął budowę nowej przychodni w
Luzinie. Żonaty, z żoną wychowują dwoje dzieci.
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Obozach lub więzieniach w czasie II wojny światowej osadzeni
zostali z gminy Luzino: Władysław Bertrand, właściciel gospodarstwa rolnego
z Robakowa, zginął 16 maja 1941 r. w Dachau; Aleksander Doering ks. ur. 16.
stycznia 1911 r. w Luzinie, zmarł 3 maja 1940 r. w Sachsenhausen; Józef
Dzięcielski, partyzant „GP” z Tępcza, rozstrzelany 17 lutego 1945 r. w Gdańsku;
ks. Bernard Gończ, prob, parafii luzińskiej, zamordowany w obozie
koncentracyjnym Sachsenhausen; Antoni Groth, osadzony w Sachsenhausen i
Muthausen, areszt, w kwietniu 1940 r., zwolniony; Otton Grzendowski osadzony
w więzieniu w Rostoku, zwolniony; ks. Tadeusz Jasiński, osadzony w obozie
koncentracyjnym Sachsenhausen; Ludwik Jasiewicz, areszt. 22 marca 1940 r.,
zginął w obozie Oranienburg w sierpniu 1940 r.; Anastazja Jasiewicz areszt, i
osadzona w obozie dla kobiet w Ravensbruck przeżyła; ks. Cyryl Metody
Karczyński wikariusz w Luzinie (1908-1909), zmarł w Sachsenhausen 29 maja
1940 r.; Felicja Kortas ur. 1882 r., zmarła w Ravensbruck 8 września 1944 r., jej
dwie córki przetrwały w obozie do wyzwolenia; Jan Kotłowski z Luzina, ur. 6
czerwca 1882 r., więzień obozów Oranienburg i Dachau, zwolniony z obozu;
Brunon Kreft dowódca grupy TOW „GP” w Tępczu, areszt. 22 stycznia 1945 r.,
stracony w więzieniu w Gdańsku 12 lutego 1945 r.; Leon Kwiatkowski robotnik
leśny z Tępcza, areszt. 15 marca 1943 r.; Antoni Necel członek Polskiego Związku
Zachodniego, wzięty do niewoli 19 września 1939 r., osadzony w Stalag II D;
Jan Pawłowski ur. 7 listopada 1920 r. w Luzinie, stracony 15 listopada 1942 r. w
Hamburgu; Paweł Perszon ur. 23 września 1899 r., areszt, w Barłominie 15
sierpnia 1944 r., zginął w więzieniu wejherowskim; Franciszek Perszon ur. 21
stycznia 1924 r, areszt, w Barłominie 15 sierpnia 1944 r., zginął w więzieniu
wejherowskim; Teodor Pionke kolejarz, areszt. 1941 r. przeżył obóz Oranienburg;
Zygmunt Pobłocki partyzant „GP” z Tępcza, rozstrzelany 17 lutego 1945 r. w
Gdańsku; Klemens Wojewski syn Michała ur. 20 lipca 1912 r. z Wiekiego Lasu,
zmobilizowany 24 sierpnia 1939 r., brał udział w wojnie obronnej w obronie
Wybrzeża, wzięty do niewoli niemieckiej 19 września 1939 r., osadzony w obozie,
gdzie otrzymał numer jeniecki 2393/IID. Dnia 3 sierpnia 1940 r. został zwolniony
z obozu jako robotnik cywilny i skierowany do miejscowości Schönebeck w
pow. Saatzig; Teofil Wojewski, areszt, przez gestapo 8 listopada 1939 r. pod
Kartuzami, został rozstrzelany w Lesie Szpęgawskim; Jan Wróblewski brał udział
w obronie Oksywia, wzięty do niewoli w 1939 r., osadzony został w obozie II D
Stargard.
Do obozu pracy na wyspę Jersy zostali wywiezieni: Antoni Bertrand, z
Robakowa, z Barłomina: Paweł Kandzorra i Józef Płotka.

Ochotnicza Kompania Harcerska. Po ogłoszeniu mobilizacji 26 sierpnia
1939 r„ w Starostwie Powiatowym zapadła decyzja o zorganizowaniu ochotniczej
kompanii która miała walczyć u boku 1 Morskiego Pułku Strzelców. Inicjatywa
wyszła od harcerzy, stąd przyjęto nazwę: Ochotnicza Kompania Harcerska.
Kompania liczyła ok. 120 ochotników, w tym ponad 20 kobiet. Zgłaszać mogła
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Żołnierze Ochotniczej
Kompani Harcerskiej w
Charwatyni. Pierwszy z
prawej Jan Zieman

się młodzież w wieku od
16 1.
Z Luzina i Kębłowa do
Ochotniczej Kompani
Harcerskiej zgłosili się
ochotnicy: Leon Czaja,
Leon Grzenkowicz, Jan
Kowalski, Augustyn
Miotk, Klemens Miotk, Leon Miotk, Otton Olszewski, Jan Potrykus, Stefan
Rutkowski, Leon Waga oraz sześciu braci Ziemannów: Antoni, Klemens, Paweł,
Władysław, Zygmunt i Jan. W wojnie obronnej zginęli: Jan Potrykus z Kębłowa,
poległ w Babich Dołach 19 września 1939 r., pochowany na cmentarzu Obrońców
Wybrzeża w Gdyni Redłowie, grób numer 184; Stefan Rutkowski poległ 9
września 1939 r. w Białej Rzece, został pochowany w mogile zbiorowej na
cmentarzu w Rumi.
W Wejherowie wydarzenia z tamtych 1. zostały upamiętnione w szczególny
sposób: Na ścianie budynku przy ul. Sobieskiego 257 widnieje tablica z napisem:
,, Z tego miejsca w dniu 31 sierpnia 1939 r. wyruszyła do walki w obronie Wybrzeża
przed faszyzmem niemieckim Młodzieżowa Kompania Ochotnicza składająca
się z 111 osób, z których 51 poległo bohaterską śmiercią na polu chwały. Cześć
ich pamięci. Społeczeństwo Ziemi Wejherowskiej w XXX rocznicę wyzwolenia".
Przy kościele św. Anny (Ojcowie Franciszkanie), na obelisku umieszczono
inskrypcję: 1939 - 1989 Ochotniczej Kompanii Harcerskiej w rocznicę
bohaterskich walk w obronie Wybrzeża i Ziemi Kaszubskiej Czuwaj! Wejherowo
1.09.1989.

Ochotnicza Straż Pożarna. Na terenie gminy Luzino działajątrzy jednostki
OSP w Luzinie, Milwinie i Zelewie. Sprawy OSP koordynuje na terenie gminy
Zarząd Gminny Związku OSP w Luzinie w składzie: prezes Jan Schulz,
wiceprezes Henryk Wróblewski, komendant zarządu Zygmunt Miotk,, sekretarz
Alicja Hinz, skarbnik Władysław Tempski, członkowie Ryszard Groth i Sławomir
Miotk.
OSP w Luzinie. Obowiązkowa straż pożarna funkcjonowała w Luzinie od
1879 r. Na zew dzwonu kościelnego wszyscy mężczyźni byli zobowiązani
spieszyć do pożaru, zabierając z domu wiadro do noszenia wody. W 1913 r.
Paweł von Żelewski przekazał do ogólnego użytku pierwszą sikawkę ręczną
zaprzęganą do koni. Do opiekowania się sprzętem i szopą był obowiązany
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Strażnicy, siedzą od prawej: Walerian Meier, Józef
Dysarz, Ludwik Jasiewicz, stoją od prawej
Franciszek Sychowski, Augustyn Cisłowski, Józef
Bistram.

Sprycmeister. Był nim przez długie lata kowal
Teofil Wojewski. Po odzyskaniu niepodległości
w 1920 r., zaistniała konieczność zamiany luźno
powiązanej straży obowiązkowej na straż
statutową. Z inicjatywy braci Józefa i Teofila
Wojewskich, Franciszka Sychowskiego i Leona
Bistrama została zorganizowana w 1928 r. OSP.
Na czynnych członków zapisało się 14
mieszkańców.
W okresie międzywojennym komendantem
OSP był Franciszek Sychowski, sekretarzem
Ludwik Jasiewicz, skarbnikiem Walerian Meier
- kierownik szkoły, prezesem Józef Dysarz - rzeźnik, naczelnikiem rejonowym
Augustyn Cisłowski. W 1. 1929-1930 utworzono drużynę żeńską, która m. in.
zajmowała się prowadzeniem działalności społecznej i kulturalnej.
Strażacy świętowali pięciolecie swego powstania w 1933 r. Byli jednakowo
umundurowani. Częste imprezy, organizowane zabawy, przedstawienia
amatorskie i składki członkowskie zasilały ich kasę.
W 1935 r. przy OSP utworzono teatr amatorski, który występował z
przedstawieniami w Luzinie oraz w sąsiednich wsiach. Strażacy zaadaptowali
starą kuźnię na remizę. Po raz pierwszy w 1937 r brali udział w powiatowych
Strażacy w 1939 r Od lewej siedzą JózefBistram, Antoni Cisłowski, Ludwik Jasiewicz
(zginął w Oranienburgu w 1940), JózefDysarz, Walerian Meier, Franciszek Sychowski,
w II rzędzie od lewej:
T. Tempski, St. Szulc,
Józef Darznik, Jan
Bach, Paweł Necel,
Franciszek Bach, will
rzędzie od lewej:
Antoni Necel, Antoni
Góra, Józef Formela,
Stanisław Po/asik,
Paweł Góra (zginął w
1939 r.)
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zawodach pożarniczych w Wejherowie, gdzie zajęli II miejsce.
W początkach II wojny światowej okupant zlikwidował OSP, strażakom odebrał
mundury i ich uzbrojenie osobiste. Okupant zorganizował, niemiecką„Freivillige
Feuerwehr”, do której zaciągnęli wszystkich dawnych strażaków. Komendantem
został Niemiec nie znający się na rzeczy.
Po zakończeniu wojny w 1945 r. straż wznowiła swoją działalność. Zakupili
elektryczną syrenę alarmową, ze Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, którą
zainstalowano na wieży kościelnej (1956). W1.1956-1960 członkowie jednostki
wybudowali w czynie społecznym nową strażnicę, na jej wieży umieszczono
syrenę, przeniesioną z wieży kościelnej. Do szczególnie zaangażowanych
strażaków w budowę nowej remizy należeli dh: Augustyn Cisłowski, Józef
Darżnik, Leon Drawca, Jan Labuda, Józef Lange, Jan Miotk, Zygmunt Miotk,
Edward Patelczyk, Stanisław Polasik, Leon Sirocki, Leon Socha, Teofil
yychowski, Antoni Tempski, Feliks Temski, Józef Wróbel oraz wielu innych
członków OSP i mieszkańców wsi.
W 1960 roku utworzono młodzieżowe drużyny pożarnicze - żeńską i męską.
Strażacy otrzymali z komendy powiatowej motopompę „M400” (1946). Rok
później mały samochód ciężarowy, samochód ciężarowy „star 20” (1955),
profesjonalny pojazd strażacki „star 28” (1965), „żuka” (1975), „stara 244”
(1985), tatra skuting (1993), samochód marki ford, przystosowany do ratownictwa
drogowego.
W 1995 r. włączono OSP Luzino do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostka zaopatrzona została w sprzęt ratownictwa drogowego
(1997), czynnie uczestniczyła w likwidacji zagrożeń technicznych, w
szczególności pomagała ofiarom wypadków drogowych. Od 1989 r. jednostka
przeszła w gestię władz samorządowych Gminy Luzino, wówczas nastąpił
wyraźny postęp w wyposażeniu w sprzęt pożarniczy, ochrony osobistej strażaków,
sprzęt specjalistyczny. Rada Sołecka wsi Luzino aktywnie wspiera działalność
jednostki. W 1997 r. na zawodach rejonowych OSP w Wejherowie w konkurencji
wg regulaminu CTiF zajęła I miejsce, a w klasyfikacji ogólnej II miejsce.
Z okazji 70 lecia
powstania OSP
mieszkańcy Luzina
ufundowali
sztandar, który
został poświęcony
2 maja 1998 r.
przez ks. prob.
Remiza OSP
oddana do użytku 23
maja I960 r.
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Samochód marki ford na
tle remizy> strażackiei i
strażacy od lewej
Sławomir Miotk, Jan
Schulz, Andrzej
Małaszycki, Zygmunt
Miotk i Marek Miotk.

Henryka Szydłowskiego.
Strażacy pielęgnują
szczytne
tradycje
pożarnicze,
a
jednocześnie rozwijają działalność jednostki, jak to czyni obecny Zarząd w
składzie: prezes - Jan Schulz, naczelnik Sławomir Miotk, wicenaczelnik Marian
Paszki, II wicenaczelnik Janusz Drabik, sekretarz Andrzej Małaszycki, skarbnik
Rafał Magulski, gospodarz Grzegorz Miotk, członkowie zarządu Zygmunt i
Marek Miotk. W jednostce nadal kultywowane są tradycje rodzinne, w
przekazywaniu społecznikowskiej pasji. Druh Zygmunt Miotk (komendant ZG
OSP w Luzinie) wprowadził do jednostki 4 synów, 3 zięciów i 3 córki, a druh
Jan Schulz (prezes ZG OSP w Luzinie) 3 córki (Sabina Schann wzorowo
prowadziła kronikę OSP). Jednostka OSP wśród wielu akcji brała udział w
gaszeniu największego żywiołu, jakim był pożar Gościcińskiej Fabryki Mebli w
1953 r.
Od 1983 r. OSP wróciła do tradycji współpracy z Kościołem. Strażacy biorą
czynny udział w licznych uroczystościach kościelnych w parafiach. Strażacy
zapraszają na uroczystości miejscowych duszpasterzy, m.in. z okazji Dnia
Strażaka. Święcony był nowo zakupiony sprzęt: motopompy, do ratownictwa
drogowego oraz samochody (na stanie OSP było ich cztery).
Tradycjąstały się uroczyste pogrzeby strażaków, w ostatniej drodze biorą udział
strażacy ze sztandarem.
W 1935 r. przy OSP utworzono orkiestrę dętą, która została rozwiązana na
początku II wojny światowej. Została reaktywowana w 2000 r. Pierwszym
kapelmistrzem został Franciszek Kunikowski, który prowadził orkiestrę do maja
2003 r. Od sierpnia 2003 r. kapelmistrzem został Jan Suchecki z Gdańska,
zawodowy muzyk. Działalność osiemnastoosobowej orkiestry obejmuje
uświetnianie uroczystości gminnych, udział w festynach, pielgrzymkach, Mszach
św. oraz innych uroczystościach kościelnych. Brała dwukrotnie udział w Rewii
Orkiestr Dętych w Gdańsku, w I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w
Gniewinie oraz uświetniła Wojewódzko - Powiatowo - Diecezjalno - Gminne
Dożynki w Luzinie.
Zob.: Kroniki OSP od 1928 - 2002. Chronologiczny rys historii OSP Luzino,
maszynopis. Rys historyczny OSP Luzino na 70 rocznicą, maszynopis.
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OSP w Milwinie została powołana do życia w 1946 r. jako typ „Pc” bez
sprzętu jako jednostka zapobiegawcza. Straż otrzymała sikawkę, ale ta była bez
węży i po pewnym czasie została przeznaczona na złom. Ponowne ożywienie
działalności OSP nastąpiło po wyborach 9 listopada 1970 r. kiedy wybrano Zarząd
w składzie Konrad Dargacz prezes, Klemens Lademan naczelnik, Stanisław
Maszota sekretarz, Zdzisław Dampc, Leon Labun gospodarz.
Zapaleńcy zabrali się energicznie do pracy. Znaleziono odpowiedni plac na
którym wybudowano nową remizę strażacką. OSP w 2003 r. liczyła 23 członków,
z tych 20 czynnych, 3 honorowych i 8 to Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Prezesem był Władysław Tempski, naczelnikiem Rajmund Gaffke. Jednostka
posiada od 1980 r. samochód pożarniczy marki żuk A - 15 oraz motopompę
Polonia PO - 3.
W 2004 r. został wybrany nowy zarząd w składzie: prezes - Jan Dargacz,
naczelnik Rajmund Gafke, sekretarz - Rafał Rapeta, sekretarz - Edmund Sikora,
gospodarz - Mariusz Brzeski, członkiem został Daniel Gafke.
OSP w Zelewie ma długą historię sięgającą 1911 r. Jej założycielami byli
dwaj najwięksi gospodarze we wsi Klemens Zelewski i Antoni Grothjej długoletni
prezes, aż do II wojny światowej. Strażacy dysponowali sikawką, jeżdżono z nią
od czasu do czasu do pożarów, aż przyszedł i na nią kres w 1964 r. kiedy gaszono
nią po raz ostatni pożar w Zelewie powstały od uderzenia pioruna. Od tej pory
zastąpiła ją motopompa „M400” a po dwóch 1. - Polonia M 800. Sprzęt
przechowywany był w małej remizie o wymiarach 4 x 6 m pamiętająca jeszcze
czasy Wilhelma. Wodę czerpano z przepływającej rzeki oraz odmulono w 1970
r. istniejący we wsi zbiornik o wymiarach 14 x 10 m. Skład Zarządu w 1970 r.:
prezes Józef Piotrowski, naczelnik Jan Wróblewski, sekretarz Leon Kowalewski,
skarbnik Paweł Bank, gospodarz Antoni Groth.
Jednostka w 2004 r. liczyła 24 członków. Prezesem był Ryszard Groth,
naczelnikiem Henryk Wróblewski. OSP posiadała samochód bojowy marki
mercedes 509, zakupiony w 2003 r. oraz motopompę Polonia PO - 3 zakupioną
w 1997 r.
Ciekawostka. 22 października 1937 r. odbył się w Wejherowie uroczysty Zjazd
Straży Pożarnych pow. morskiego, na którym stanęło 48 straży pożarnych w
liczbie 850 członków i kilkanaście jednostek taborów zmotoryzowanych i
konnych. „Strażactwo wręczyło Batalionowi Morskiemu 11 karabinów
maszynowych. Przy wręczaniu broni wygłosił piękne przemówienie w „narzeczu”
kaszubskim prezes OSP z Zelewa - druh Antoni Groth”.
Szczególnie trudne dla byłych strażaków, były czasy okupacji. Prezes Antoni
Groth został areszt, w kwietniu 1940 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym
Mauthausen, oraz czterech strażaków zostało osadzonych w Stutthofie: Jan
Lezner, Józef Sikora, Leon Kowalewski i Paweł Kowalewski. W obronie Oksywia
w 1939 r. brał udział dh Jan Wróblewski, kapral, wzięty został do niewoli,
przeszedł obóz II D Stargard.
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Okuń Franciszek, kaszubski działacz społeczno-polityczny, aktywny
uczestnik życia politycznego. Ur. 24 listopada 1949 r. w Leśniewie, syn Bernarda.
Mieszka w Luzinie od 1993 r. Członek NSZZ „Solidarność” (1980-1997). W
stanie wojennym działał w strukturach podziemnej „S”. Współzałożyciel Komisji
Zakładowej NSZZ „S” w Lokomotywowni Gdynia Grabówek (grudzień 1988).
Był jedną z głównych postaci strajku na gdyńskim węźle PKP (maj 1991).
Członek ZK-P (1984-1997), członek Zarządu Głównego ZK-P (1986-1992),
prezes i założyciel oddziału ZK-P w Leśniewie (1986-94), współzałożyciel
oddziału ZK-P w: Strzelnie, Krokowej, Gościcinie i Gowinie. Za działalność w
ZK-P wyróżniony został „Skrą Ormuzdową” i „Pieczęcią Świętopełka
Wielkiego”. Był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem akcji
protestacyjnych przeciw budowie Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”, m.in. Wiecu
i marszu protestacyjnego w Wejherowie wiosną 1990 r. i dwugodzinnej blokady
drogi w Redzie jesienią 1990 r. Z okazji zaprzestania dalszej budowy EJ
zorganizował uroczystą Mszę św. dziękczynną w kościele w Żarnowcu (1991).
Był inicjatorem upamiętnienia postaci Józefa Damka, dowódcy TOW „GP”.
Został przewodniczącym społecznego komitetu fundacji tablicy pamiątkowej,
sztandaru i nadania im. por. Józefa Dambka, SP w Leśniewie. Zorganizował
uroczystość patriotyczną w 50 rocznicę tragicznej śmierci Józefa Dambka w
Gołubiu w gminie Stężyca (4 marca 1994).
Działacz zespołu do spraw upamiętnienia Etosu TOW „GP” (od 1998).
Współzałożyciel Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. TOW „GP” (30
listopad 2003). Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Wejherowie
(1989) i w Pucku (1990). Był Radnym gminy Puck (1990-1994), członkiem
Zarządu Gminy, przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i delegatem
do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego.
Był członkiem Komitetu Wyborczego Józefa Borzyszkowskiego na senatora
RP (1991) i Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego Jana Olszewskiego na
Prezydenta RP (1995). Działacz dwóch partii politycznych: Ruchu Odbudowy
Polski (1995-1998) i Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (1998-2001).
Był członkiem zarządu wojewódzkiego tych partii i prezesem kół w Luzinie.
Działacz stowarzyszenia „Chrześcijański Ruch Samorządowy” (od marca 2004),
został wiceprezesem zarządu pow. i prezesem koła w Luzinie. Od marca 2000 r.
został redaktorem lokalnej „Gazetki” o tematyce patriotycznej i samorządowej.
Hobby: miłośnik fotografii i muzyki, (perkusista).
Żonaty, ma siedmioro dzieci.
Olszewski Paweł (1913-2001). Ur. 30 lipca w Tłuczewie, syn Ksawerego i
Marty z d. Trockich. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Kębłowie, gdzie po
ukończeniu czterech klas pracował z rodzicami na gospodarstwie rolnym. W 1.
1936-1937 odbywał służbę wojskową w 36 Pułku Legii Akademickiej. W wojnie
obronnej walczył pod dowództwem płk Stanisława Dąbka w okolicy Oksywia i
Dębogórza. Wzięty do niewoli 19 września 1939 r. Osadzony w obozie Stalag I
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w Starogardzie Szczecińskim. Zwolniony z obozu musiał podjąć pracę jako
robotnik cywilny na majątku ziemskim. 1 stycznia 1942 r. zbiegł z pracy, udało
mu się szczęśliwie dotrzeć do domu, gdzie ukrywał się. Został areszt, i osadzony
w obozie Stutthof 19 maja 1944 r. Otrzymał nr obozowy 34881. Zwolniony z
obozu 7 września 1944 r. Po wojnie pracował w gospodarstwie ojca, które przejął
i prowadził do 1984 r., wówczas przeszedł na emeryturę. Radny GRN w
kadencjach 1961-65, 1965-1969 i 1973-78.
Zmarł 15 lutego. Pochowany na cmentarzu w Kębłowie.

Ośrodek zdrowia został oddany do użytku społeczeństwa w 1948 r. W
budynku mieściły się: przychodnia ogólna, gabinet dentystyczny, punkt apteczny,
który obsługiwała pielęgniarka. Skład personelu: lekarze medycyny ogólnej i
stomatolog, dyplomowana pielęgniarka, dwie siły administracyjne i sprzątaczka.
Lekarze w starym ośrodku pracowali w trudnych warunkach, aż do momentu
oddania nowej placówki.
Gmina zakończyła budowę nowoczesnego ośrodka zdrowia, który usytuowany
został w centrum Luzina 1 grudnia 1993 r. i przekazała go Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Wejherowie. Od 1 września 1999 r. Rada Gminy powołała
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Zatrudnionych było 22 osoby
w tym 9 lekarzy, 8 pielęgniarek, położna, główna księgowa i 3 osoby personelu
pomocniczego. Ponadto uruchomiono gabinet rehabilitacji oraz badania EKG i
USG w pełnym zakresie. Ośrodek zdrowia sprawuje opiekę medyczną nad 12
000 populacją pacjentów.
1 stycznia 2000 r. z Gminnego Ośrodka Zdrowia wydzielił się Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne, pod kierunkiem dr
Jarosława Nieściora. Natomiast 1 kwietnia 2002 r. doszło do utworzenia
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Luzinie pod
kierunkiem dr Piotra Pelcera.
Lekarze kierownicy ośrodka: Mariusz Gliwicz, współzałożyciel ośrodka
zdrowia, felczer (1948-1951), Anastazja Kotłowska (1951-1957), Bronisława
Czeszkowska
(1957),
Zofia
Zakrzewska
(1965),
Jerzy
Kurzydłowski,
Alfred Kaszel,
Wiesław Tambelli
(1 luty 1972 do 15
październik 1999),
Piotr Pelcer (15
październik 1999 i
nadal).
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Parafia i kościół pw. św. Wawrzyńca. Badacze historii Pomorza
wymieniają Luzino w liczbie kościołów powstałych w XIII w. Inicjatywę budowy
kościoła w Luzinie należy przypisać zakonowi norbertanów, po otrzymaniu tej
wsi na własność w 1. 1224-1245. W posiadaniu tego klasztoru pozostawało Luzino,
aż do 1772 r., kiedy to na wskutek zaborów wieś stała się własnością króla
pruskiego. Oficjał gdański Krzysztof Antoni Szembek, wizytując w 1701 r. parafię
luzińską zauważył, że w Luzinie jest „kościół parafialny cały z drewna, od dołu
do góry wyłożony dębowymi łatami i dobrze zabezpieczony”. Jednakże w 1734
r. chylił się on już ku upadkowi. Ks. prob. Mateusz Tadeusz Rzepczyński
wybudował, 1.1733-1740 „kościół nowy z kamienia, moszczony z boku cegłami”.
Parafia została wydzielona z parafii chmieleńskiej i obejmowała terytorialnie
ziemie po obu stronach Bolszewskiej Strugi, aż po Lębork. Do zawarcia pokoju
toruńskiego parafia św. Wawrzyńca w Luzinie leżała w granicach państwa
krzyżackiego, a po 13 września 1772 r., kiedy władzę na Kaszubach objął król
pruski Fryderyk II, została włączona do nowo utworzonej prowincji zachodnio
pruskiej w okręgu gdańskim. Papież Pius VII, bullącyrkumskrypcyjną„De dalute
animarum” z dnia 16 lipca 1821 r., porządkującą sprawy kościelne w państwie
pruskim, powiększył diecezję chełmińską, m.in. dołączając z diecezji
włocławskiej cały archidiakonat pomorski (9 dekanatów: Gdańsk, Gniew, Lębork,
Mirachowo, Nowe, Puck, Starogard, Świecie i Tczew). W ten sposób parafia
Luzino znalazła się w granicach diecezji chełmińskiej, której stolicę 3 sierpnia
1824 r. przeniesiono z Chełmży do Pelplina.
Od 25 marca 1992 r., wraz z wprowadzeniem przez Ojca Świętego Jana Pawła
II nowego podziału diecezji w Polsce, wspólnota luzińską należy do archidiecezji
gdańskiej. Świątynia przetrwała szczęśliwie do połowy XX w. W 1. 1947-1950
nastąpiła przebudowa i rozbudowa kościoła, podczas której wyburzono: starą
zakrystię, drugie wejście do kościoła i chór. Prezbiterium zostało powiększone
ku wschodowi o 9 m, dobudowano nową zakrystię i chrzcielnicę. W nawie zostały
dwa ołtarze boczne, nowy chór i organy. Wyjątkowo cenny jest barokowy ołtarz
główny z pierwszej połowy XVIII w., w którym znajduje się otoczona od wielu
lat czcią wiernych
figura Matki Bożej
Różańcowej zwana
Matką
Boską
Luzińską, z ok.
połowy XVII w.
Madonna z koroną na
głowie,
trzyma
Kościół parafialny pw.
św. Wawrzyńca i
plebania w 1945 r.
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Wnętrze kościoła parafialnego
pw. św. Wawrzyńca w 1927 r.

Dzieciątko na lewej ręce, w
wyciągniętej prawej dłoni trzyma
różaniec. Dzieciątko również z koroną,
trzyma w lewej dłoni kulę ziemską,
prawą unosząc ku górze. Postać
Madonny i Dzieciątka przykryte są
sukienką z blachy srebrnej i pozłacanej.
W łuku tęczowym znajduje się
płaskorzeźba panoramiczna, dzieło
artysty malarza Edmunda Szyftera z
Poznania. W środkowej jej części
znajduje się krzyż, a po lewej stronie
przedstawiony jest św. Maksymilian
Kolbe, po przeciwnej, scena modlących
się przed luzińską Madonną więźniów
z obozu koncentracyjnego KL Stutthof,
którzy w kościele nocowali podczas
„Marszu śmierci”. W święto 3 Maja 2002 r. byli więźniowie polityczni obozu
koncentracyjnego Stutthof, jak i uczestnicy „Marszu śmierci” zorganizowali
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej - Votum wdzięczności
w kościele parafialnym.
Tablicę odsłonił najstarszy uczestnik
„Marszu śmierci” Franciszek Lipiński,
emerytowany prof. Politechniki
Poznańskiej. Pochodził spod kościerskiej
wsi Wielki Klincz. Tablicę poświęcił ks.
dziekan Henryk Szydłowski. „ Votum
Wdzięczności / Byli więźniowie obozu
koncentracyjnego Stutthof uczestnicy
„ Marszu Śmierci ”, którzy nocowali w tym
kościele 2 lutego 1945 r składają wyrazy
wdzięczności Ludności Kaszubskiej za
udzieloną pomoc wyczerpanym z głodu
więźniom. Patriota Ziemi Kaszubskiej
Antoni Rybakowski, członek „GP”
ukrywał 4 więźniów w gospodarstwie przy
Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem
z ok. połowy XVII w. Figura Matki Bożej
Różańcowej zwana tez Luzińską
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ul. Kościelnej 24. W tym miejscu w 1955 r. rodzina Rybakowskich i byli więźniowie
postawili kapliczkę Matki Boskiej Królowej Pokoju jako Votum wdzięczności za
ocalenie życia więźniom KL Stutthof. Fundatorzy - byli więźniowie KL Stutthof:
Franciszek i Czesława Lipińscy nr obozowy 17637 i 989020, Henryk Dannemann
nr obozowy 17561, Czesław Szostak nr obozowy 29400. Luzino 3 maja 2002 r. ”
Na chórze są 20-głosowe organy, wykonane w 1. pięćdziesiątych przez
warszawsko-krakowską firmę Wacława Biernackiego.
Na wieży kościelnej: są trzy dzwony, z których najstarszy pochodzi z 1793 r.,
drugi dzwon pochodzi z kościoła poewangelickiego (z 1898 r.), a trzeci został
ufundowany przez parafian w 1958 r. Znajduje się też zegar mechaniczny,
ufundowany w 1912 r., przez pochodzącego z tej parafii ks. prałata Walentego
Dąbrowskiego, a wykonany w 1900 r. przez firmę Bern. Vortman Turmuhrenfabrik
Recklinghausen i W. Zegar dzwonił przez 70 lat. Ostatnie 16 lat był niemy. 13
czerwca 1998 r. odbył się pierwszy wielki zjazd rodziny Kotłowskich. Wówczas
postanowiono, że rodzina pokryje koszta związane z naprawą zegara.
Uruchomienie zegara nastąpiło 3 października 1998 r. Opiekę nad zegarem przejął
Piotr Kotłowski.
Cennymi zabytkami luzińskiej świątyni są: XVIII - wieczna chrzcielnica z
cynową misą, zdobiona figurami alegorycznymi, Krucyfiks procesyjny z XVII
w., świecznik z ok. 1600 r., czternaście obrazów stacji drogi krzyżowej. W
kruchcie: kamienna kropielnica, tablica upamiętniająca pracę duszpasterską i
śmierć w obozie koncentracyjnym ks. Bernarda Gończa: „Ś. + P Ks. Bernard
Gończ prob, w Luzinie / Ur. 7 grudnia 1877 r. /Zmarł 12 lipca 1940 r w
Sachsenhausen - Oranienburg / W wieku l. 63 Kapłaństwa lat 35 / Rok Święty
1950”. Na ścianie szczytowej kruchty bocznej w 1951 r. odnowiono zegar
słoneczny, który pozostał jako pamiątka dawnego czasomierzu. Północną ścianę
zdobi płaskorzeźba z 1966 r., upamiętniająca Tysiąclecie Chrztu Polski.
W 1. 1999-2002 przeprowadzono remont kapitalny kościoła: ułożono w
prezbiterium nową kamienną posadzkę na istniejącej posadzce z lastriko, założono
nowe centralne
ogrzewanie,
wstawiono nowe
ławki, dokonano
remontu tynków
wewnątrz
i
zewnątrz
kościoła,
pomalowano
wieżę,
ściany
Zegar słoneczny z
płaskorzeźbam i
astronomów
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wewnętrzne i zewnętrzne świątyni, założono nowe opierzenie z blachy powlekanej
oraz położono nową dachówkę ceramiczną. Założono wentylację wywiewną ze
środka kościoła, poprzez odpowietrzniki na dachu. W 2004 r. wykonano remont
organów.
Ważnymi wydarzeniami w życiu parafii były: Peregrynacja: Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej 17-18 listopada 1960 r. i w 1989 r., Relikwii św.
Wojciecha 10-11 maja 1996r., Obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie 31
maj a-7 czerwca 2003 r., wykonanie Pierwszej Kaszubskiej Pasji 30 marca 2003
r. przez połączone chóry z Redy Wejherowa Lini i Luzina - całość prowadził
Tomasz Fopke.
3 kwietnia 1998 r. odbyła się pierwsza parafialna Droga Krzyżowa ul.: Ofiar
Stutthofu, Młyńską, Kaszubską, Kościelną. Zakończenie Drogi Krzyżowej
nastąpiło przy krzyżu misyjnym na cmentarzu przykościelnym. Symbol męki
Chrystusa był przekazywany podczas Drogi Krzyżowej przedstawicielom
poszczególnych stanów. Po raz pierwszy w 2003 r. Droga Krzyżowa ul. Luzina
wiodła z parafii Matki Boskiej Różańcowej do parafii św. Wawrzyńca.
Nabożeństwo rozpoczęło się w kaplicy Mszą św., następnie rozważając stacje
Męki Pańskiej, mieszkańcy przeszli ul. Wilczka i Ofiar Stutthofu do drugiego
kościoła. Tam wygłoszone zostało kazanie pasyjne. Stało się tradycją, że
wspomniane nabożeństwo odprawiane jest co roku w piątek przed wielkim
tygodniem.
W parafii działają następujące grupy duszpasterskie: Żywy Różaniec (w 1947
r. Bractwo Różańcowe liczyło 253 osób, w tym niewiast 197, mężczyzn 56). W
grudniu 1948 r. państwo ludowe wydało zakaz działalności wszystkich
stowarzyszeń kościelnych. Mimo to trwały niezmiennie i rozwijały się róże
Żywego Różańca. W 2000 r. istniały 32 Róże Różańcowe skupiające 480 osób.
Ponadto: Radio Maryja, ministranci, lektorzy, oaza młodzieżowa, schola
dziecięca, grupa
charytatywna,
Rada Parafialna,
Poradnictwo
Rodzinne i jedyne
w
Polsce
funkcjonujące na
wsi hospicjum
domowe.

Kościół
stan w 2000 r
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Parafia i kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie
Dekretem z 30 czerwca 2002 r. ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego z parafii św.
Wawrzyńca wydzielono nową parafię pw. Matki Boskiej Różańcowej. Granicę
między parafiami stanowią tory kolejowe. Prob, wspólnoty został ks. Andrzej
Galiński. 7 lipca 2002 r. w kościele św. Wawrzyńca sprawowano pierwszą Mszę
św., a 14 lipca 2002 r. o godzinie 8.30 ks. prob. Andrzej Galiński odprawił
pierwszą Mszę św. na placu kościelnym, w nowoutworzonej parafii Matki Boskiej
Różańcowej w Luzinie.
Na historyczne znaczenie tej daty zwrócił uwagę Prob., we wstępie do Mszy
św. powiedział: Na placu przyszłej budowy odprawiamy Mszę św. Jesteśmy
uczestnikami tej Eucharystii, która gdzieś tam w kromkach zostanie zapisana.
Właśnie dzisiaj 14 lipca o godzinie 8.30 została ta pierwsza Msza św. odprawiona.
Dziękujemy Panu Bogu, że możemy się tutaj zgromadzić, że dał nam odpowiednią
pogodę. Dziękujemy za to, że jesteśmy początkującą młodą wspólnotą. Chcemy
Panu Bogu podziękować za to, że od tak niedawna nazywamy się Parafią Matki
Boskiej Różańcowej w Luzinie.
Wkazaniuks. Prob, powiedział m.in.: W imięBogaw Trójcy Świętej Jedynego
rozpoczynamy, jak napisał ks. Bp w dekrecie, na większą chwałę Boga
wszechmogącego, dla pożytku Kościoła św. i dla dobra duchowego wiernych,
budowę parafii i kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Wszyscy
chyba zdajemy sobie sprawę z tego, ze nie będzie to łatwe zadanie; nikt nam
tego nie obiecywał. Wspólnymi siłami
chyba można sporo zdziałać. Przede
wszystkim na początku chciałbym
podziękować parafii św. Wawrzyńca, ks.
prob. Henrykowi Szydłowskiemu za
pomoc, której od samego początku udzielał
naszej parafii i będzie udzielał, jak
obiecywał, poprzez kolekty włączy się cała
parafia św. Wawrzyńca w budowę naszego
kościoła. Oczywiście cały obowiązek
zbudowania kościoła spoczywa na
naszych barkach, ale oni będą nam w tym
pomagać. Wyposażyli nasjuz zresztą w to,
co na początekjestpotrzebne: w naczynia
i szaty liturgiczne, więc serdeczne Bóg
zapłać i myślę, że ta nasza współpraca
będzie zawsze miła i owocna.
Chciałbym również podziękować
rodzinie Pieper za to, że ofiarowali nam
Figura Matki Bożej Różańcowej
z Dzieciątkiem
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ziemią - na której teraz stoimy - pod przyszły kościół, za to im serdeczne Bóg
zapłać. Organistą został Sebastian Pryczkowski. Kalendarium parafii:
10 września 2002 r. odbyły się pomiary geodezyjne pod budowę domu
parafialnego. 13 września rozpoczęto wykopy pod dom parafialny.
Ks. prob. Henryk Szydłowski ofiarował nowo utworzonej parafii figurę Matki
Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem siedzącym na kolanach, którą w okresie
międzywojennym ofiarowali parafii św. Wawrzyńca zamożni, bezdzietni
parafianie Józef i Anna Anderskowcy z Dąbrówki. Figura do 1954 r. umieszczona
była we wnęce głównego ołtarza w kościele św. Wawrzyńca.
13 października 2002 r. pod przewodnictwem ks. dziekana Henryka
Szydłowskiego rozpoczęto uroczystą Mszę św. odpustową. Homilię wygłosił
ks. prałat Jerzy Deja. W darach ofiarnych złożono: radni gminy - monstrancję i
kustodium, sołtysi z gminy - puszkę na komunikanty i waskulum, anonimowi
darczyńcy - kielich i ornat.
10 listopada 2002 r. po dwóch miesiącach intensywnych prac przy budowie
odprawiona została pierwsza Msza św. w kaplicy.
Od 11 listopada zaczęto prace wykończeniowe wewnątrz kaplicy: założono
instalację elektryczną i hydrauliczną oraz wykonano tynkowanie ścian.
21 grudnia 2002 r.-od tego dnia w kaplicy odprawiano codziennie Mszę św.,
przechowywany był Najświętszy Sakrament, odbyła się po raz pierwszy spowiedź
mająca przygotować wiernych na święta.
21 grudnia 2002 r. w kaplicy zostało ochrzczone pierwsze dziecko (Damian
Dzięcielski). 24 grudnia o godzinie 24 odprawiono pierwszą Pasterkę.
26 grudnia 2002 r. w drugi dzień świąt ks. bp Zygmunt Pawłowicz o godzinie
11,30 poświecił kaplicę.
27 grudnia 2002 r. odbył się w kaplicy pierwszy pogrzeb (śp. Antoniego
Dampca).
Kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej
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18 lutego 2003 r. Ojciec Św. poświęcił Kamień Węgielny, pochodzący z
Ogrodów Watykańskich, który zostanie wmurowany w fundamenty kościoła w
parafii Matki Boskiej Różańcowej. Kamień z Rzymu przywiózł ks. dziekan
Henryk Szydłowski.
18 lutego 2003 r. został zawarty w kaplicy pierwszy sakramentalny związek
małżeński. Zawarli go Dariusz Rohde i Katarzyna Mudlaff.

Prezbiterium kaplicy, po lewej strome tabernakulum a na nim figura Matki Boskiej
Różańcowej, stan czerwiec 2004 r.

W marcu 2003 r. urządzono parking oraz drogę dojazdową do kaplicy.
Zawiązała się pierwsza róża różańcowa i tworzy się róża rodzin. Posadzono
świerki syberyjskie i sadzonki drzew oraz krzewy na granicy placu kościelnego.
18 maja 2003 r. na uroczystej Mszy św. o godzinie 11,30 po raz pierwszy 33
dzieci przystąpiły do I Komunii św.
7 czerwca 2003 r. parafia przyjęła od parafii św. Wawrzyńca obraz Jezusa
Miłosiernego. Uroczystą Mszę św. koncelebrował ks. bp Zygmunt Pawłowicz.
Od tego dnia rozpoczęły się pierwsze misje w parafii.
11 czerwca 2003 r. ks. bp Zygmunt Pawłowicz udzielił sakramentu
bierzmowania czterdziestu czterem młodym ludziom.
14 czerwca zakończono misje i o godzinie 16,00 odprowadzono obraz do
leśniczówki, gdzie został przejęty przez parafię Kębłowo.
19 czerwca procesja Bożego Ciała poszła nową trasą z kościoła św. Wawrzyńca
do kaplicy Matki Boskiej Różańcowej. Ołtarze zostały ustawione: pierwszy
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13 czerwca po drodze krzyżowej o. Emilian
poświęcił krzyż misyjny ufundowany przez
Marka Tempskiego.

tradycyjnie przy figurze św. Józefa, drugi
przy sklepie RTV Zygmunta Labudy,
trzeci przy sklepie KRÓM Stanisława
Perszona, czwarty ołtarz na placu nowej
parafii.
Pielgrzymka parafii do Swarzewa.
Położenie blachy na dach kaplicy. Od 1
września rozpoczęto prace przy
wykańczaniu sufitu kaplicy.
12 października 2003 r. w dniu odpustu
parafialnego został poświęcony dzwon i
dzwonnica. Uroczystego poświęcenia
dokonał luzinianiń ks. prałat Marek
Trybowski, prob, z Kartuz. Dzwon o
wadze 500 kg, za 17500 zł wykonał
Zakład Felczyńskich z Taciszewa koło
Gliwic. Dzwon opatrzony jest herbem
___
. Luzina i Matką Bożą Różańcową.
J Ozdobiony
został
pięknymi
inskrypcjami: „Społeczność parafii
Wawrzyńca w 25 rocznicę pontyfikatu
Papieża Jana II. R.P. 2003 ” oraz „Niech
mój głos przypomina, że Kościół
Chrystusowy to największy skarb,
większy nawet niż życie". „Imię moje
„Maryja” Patronka Parafii".
W sobotę 22 maja 2004 r. po raz
pierwszy wyruszyła piesza pielgrzymka
na uroczystości odpustowe do Kalwarii
Wejherowskiej.
Salomeja Piątek ufundowała
chorągiew M. B. Różańcowej.
W parafii działają następujące grupy
duszpasterskie: Żywy Różaniec,
ministranci, ministrantki, lektorzy,
lektorki, Rada Parafialna.
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Parafia i kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie. W 1987 r.
ustanowiono Ośrodek Duszpasterski w Kębłowie, a jego kuratorem został ks.
Dionizy Borysiewicz. Od początku idea ta spotkała się z dużym wsparciem ze
strony mieszkańców. Roman Miotk ofiarował działkę budowlaną pod dom
katechetyczny o powierzchni 800 m2.
26 marca 1987 r. nastąpiło dokonanie tradycji w obecności ks. prałata Adama
Tracza i ks. prob. Henryka Szydłowskiego. W uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego 28 maja 1987 r. została poświecona tymczasowa kaplica. Dekret o
powołaniu Parafii wydał ks. bp ordynariusz Marian Przykucki 28 lipca 1987 r.
Dekret: „Na terenie parafii św. Wawrzyńca w Luzinie w r. 1983 powstała parafia
w Strzebielinie. Od początku bieżącego roku Proboszcz parafii macierzystej w
Luzinie, w oparciu o sondaż poczyniony z okazji kolędy, wysunął projekt
zorganizowania nowej placówki duszpasterskiej we wsi Kębłowo. Na tej
podstawie został z dniem 1 marca br. Powołany Ośrodek Duszpasterski we wsi
Kębłowo. Po przygotowaniu tymczasowej kaplicy, od końca maja rozpoczęto
odprawiać na miejscu Msze święte. Po wysłuchaniu zdania Rady Kapłańskiej i
stron zainteresowanych, w oparciu o przepis kanonu 515 K.P. Kan. „ Ustanawiam
na większą chwałę Bożą parafię pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w
Kębłowie”. Z parafii Luzino wydzielono wsie Kębłowo i Kochanowo, a z parafii
Strzebielino, Tabacznik, jako teren nowej parafii.
Kalendarium parafii: Wielkim przedsięwzięciem organizacyjno-technicznym
było przeniesienie tymczasowej kaplicy w miejsce budowy kościoła (1987).
Zgromadzono sprzęt-głównie ciągniki i prz> ich pomocy przeciągnięto ją o
kilkaset metrów. Cała skomplikowana operacja zakończyła się pełnym sukcesem.
Przeniesienie kaplicy odbyło się 6 października. Pielgrzymka do Częstochowy,
przywiezienie z Częstochowy obrazu Najświętszej Marii Panny i różańca. Obraz
odbył peregrynację po parafii. Ofiarodawcami działki pod budowę kościoła byli
Maria z d. Kalkowska i Antoni Stenka. Zakończono budowę domu
Kościół pw iw Jadwigi Śląskiej w Kębłowie, po prawej stronie dzwonnica.
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katechetycznego i plebanii do której wprowadził się 31 lipca ks. prob. Dionizy
Borysiewicz. 16 sierpnia 1990 r. ks. bp ordynariusz Marian Przykucki dokonał
wmurowania kamienia węgielnego. Ciekawostka: kamień węgielny został wyjęty
z muru cmentarza parafialnego w Luzinie. Zapisano w nim m.in.: „Projekt
architektoniczny kościoła opracował pan inż. Jerzy Wolski, projekt pan inżynier
Janusz Filipek. Prace budowlane wykonująparafianie sposobem gospodarczym.
Nadzór budowlany sprawuje pan Zbigniew Wróblewski. Nad przebiegiem prac
czuwa majster Jan Falkowski, któremu asystuje Borysiewicz Polikarp, ojciec
Księdza Prob. [...] Zjednoczeni pod patronatem św. Jadwigi będziemy budować
świątynię Panu, a duszom naszym i umarłym upraszać królestwo niebieskie
Amen”. Fundatorami działki, o powierzchni 0,5 ha, pod cmentarz był Kazimierz
Ellwart z żoną. Pierwszy pochówek na parafialnym cmentarzu nastąpił 21 stycznia
1991 r., pochowano śp. Elżbietę Ellwart.
Pierwsza Msza św. w wybudowanym kościele została odprawiona w czasie
odpustu parafialnego 21 października 1991 r. Konsekracji kościoła dokonał ks.
abp Tadeusz Gocłowski 22 lipca 2001 r. W mensie umieszczono relikwie św.
Alojzego. Kościół zdobią: zabytkowa figura św. Alojzego, dar Genowefy i Józefa
Rohraffów. Historia tej figury pochodzącej z kościoła na Ukrainie jest
interesująca. W 1945 r. Polacy tam mieszkający musieli opuścić swe domy i
udać się do Polski. Miejscowy ks. prob, zmuszony był zamknąć kościół katolicki.
Celem uratowania cennych przedmiotów kultu rozdawał je wiernym. Tak figura
trafiła na Dolny Śląsk, gdzie należała do krewnych Rohraffów. Gdy dowiedzieli
się o budowie kościoła w Kębłowie,
postanowili ją przekazać na rzecz parafii
św. Jadwigi Śląskiej.
Tablice pamiątkowe umieszczone w
kościele: „Szczęśliwi, którzy mieszkają w
domu / Twoim Panie/Ku Pamięci Haliny
i Polikarpa Borysiewicz / Z prośbą do
Boga, aby nagrodził Ich trud w budowie

Kapliczka z figurą św. Izydora - wykonał
Robert Gurski z Kochanowa. We wnętrzu
kapliczki wykonano malowidło techniką
sgraffito. Tło przedstawia legendę o iw.
Izydorze oraczu, któremu w pracy pomagał
anioł. Malowidło wykonali - Tomasz Morek i
Artur Wyszecki Fundatorami malowidła
była rodzina Józefa Labudy.
Figura poświęcona została podczas dożynek
parafialnych, 15 września 1996 r.
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Kościoła i Tej Świątyni/Wdzięczni Parafianie A. D. 2000 ”. Druga tablica: „Św.
Jadwiga Księżna Śląska / żona Henryka Brodatego Matka 7 dzieci, Opiekunka
Ubogich, / Fundatorka Klasztorów w 750 - tą rocznicę śmierci / 14.10.1243 14.10.1993 / Patronko Nasza Módl się za nami / Poświęcił J. E. Ks. Arcybiskup
Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski”. Plac przykościelny zdobią: Krzyż fundacji Stefanii i Edmunda Bargańskich z Barłomina, krzyż wykonał Alfons
Pobłocki. Poświęcił go w czasie odpustu parafialnego ks. bp ordynariusz Marian
Przykucki, 15 października 1988 r. Figura Matki Bożej Niepokalanej oraz
skalniak, jako dar dzieci przyjętych do I Komunii św. w 1998 r. Dom
katechetyczny - poświęcił ks. bp ordynariusza Mariana Przykuckiego, 15
października 1988 r. Ogrodzenie placu kościelnego, (trzy boki) wykonał
Kazimierz Zieman, a po jego śmierci, dzieła wg jego projektu, dokończył
Stanisław Kobiela. Zakończenia do wszystkich słupków przy ogrodzeniu wykonał
Stefan Miotk. Kaplica pogrzebowa z nowoczesną aparaturą chłodniczą, oddano
do użytku w sierpniu 2003 r.
Dzwonnica (1994) i dzwony. Odpust parafialny 15 października 1995 r. był
okazją do poświecenia dzwonów. Zostały one opatrzone inskrypcjami. Dzwon
największy: „Imię moje św Jadwiga - Księżna Śląska, patronka budowy
kościołów, wzór matki, niewiasty mężnej. Gdy usłyszysz mój głos, wspomnij, że
przybyłam do Polski z Niemiec, by łączyć zwaśnione narody ucząc je miłości
Boga i służąc bliźniemu w cierpieniu Dzwon średni: „Imię moje Wawrzyniec patron Parafii macierzystej w Luzinie, niech głos mój przypomina ci, że wierność
Bogu i troska o kościół Chrystusowy to twój obowiązek, ważniejszy nawet niz
życie”. Dzwon ten ufundowała społeczność Gminy Luzino w 750 - lecie Luzina,
przekazał go wspólnocie parafialnej wójt gminy Luzino Jarosław Wejer.
Na najmniejszym dzwonie umieszczono inskrypcję: „Imię moje Wojciech patron Archidiecezji Gdańskiej. Niech głos mój przypomina wierzącym
pierwszego misjonarza tych ziem, niech chwali Boga, którego głosiłem tutaj
przed tysiącem lat 997-1997". W uroczystościach brał udział ks. bp Zygmunt
Pawłowicz. 9 grudnia 1995 r. dzwony zostały zamontowane na dzwonnicy.
Zobacz: Kronika parafii św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie. Janusz A., Parafia
i kościół w Kębłowie, Kębłowo 2001.

Parafia i kaplica pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sychowie.
Staraniem mieszkańców wsi miejscowa salka katechetyczna została
przystosowana do potrzeb sakralnych.
1 kwietnia 2002 r. ks. prob. Henryk Szydłowski odprawił pierwszą Mszę św.
w kaplicy. Od tej pory w każdą niedziele i święto odprawiana była dla
mieszkańców Sychowy Msza św. o godzinie dziesiątej. Ks. prob. Henryk
Szydłowski wystąpił z wnioskiem o nabycie nieruchomości w Sychowie w celu
zaadaptowania całej nieruchomości na cele sakralne. Rada Gminy Luzino podjęła
15 październiku 2003 r. uchwałę następującej treści: „Wyraża się zgodę na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św.
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Prezbiterium kaplicy św
Józefa.
Fot Adam Kołkiewicz

Wawrzyńca w Luzinie,
zabudowanej
nieruchomości położoną
w Sychowie oznaczonej
w ewidencji gruntów
jako działka gruntu nr
205/4 o powierzchni
5669 m2 na cele
sakralne”.
Abp
Metropolita
Gdański wydał 17
czerwca 2004 r. Dekret
erekcji Parafii pw. św.
Józefa w Sychowie. „Na
większą chwałę Boga
Wszechmogącego, dla pożytku Kościoła Św. i dobra duchowego wiernych
niniejszym rozporządzamy i ogłaszamy co następuje:
& 1. Celem ułatwienia wiernym zamieszkującym miejscowości Sychowo,
Dąbrówka i Milwino spełnienia obowiązków religijnych oraz usprawnienia
organizacji posługi duszpasterskiej niniejszym - na mocy Kan. 515 KPK
erygujemy Parafię pw. św. Józefa w Sychowie.
& 2 Nowa Parafia zostaje wydzielona z Parafii św. Wawrzyńca w Luzinie i z
Parafii św. Antoniego w Smażynie i obejmuje miejscowości: Sychowo, Dąbrówka
i Milwino oraz część miejscowości z Robakowo (Skrzyżowanie, Pieniążki i
posesje nr 49, 50,
52,
54)
i
Barłomino
(posesje nr 59,60,
61,62).
& 3. ...Do czasu
wybudowani a
kościoła
rolę
świątyni
parafialnej będzie

Budynek wyjściowy
pod kościół.
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spełniała kaplica pod tym samym tytułem.
& 7. Nowa Parafia będzie należeć do Dekanatu Luzino.
Powyższy dekret wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2004 r.”
Prob, nowo utworzonej parafii został ks. Dariusz Zalewski. Parafia liczy ok.
1300 wiernych. Organistką została Alicja Hinz.

Paszki ród, stara zasłużona dla polskości i katolicyzmu rodzina osiadła w
Dąbrówce w 1819 r., ich herb: Półksiężyc z trzema gwiazdkami.
Powierzchnia majątku wynosiła 200,6 ha w tym 70 ha lasu. Po 1945 r. majątek
przeszedł parcelację.

Michał von Paszki, żona Brygida z d. Dąbrowska ze Strzebielina.
Johan (Jan) (1819-1898), syn Michała. Żona Agata (1832-1920) z d. Zelewska
z Donimierza.
Aleksander (1865-1940), syn Jana. Żona Apolonia (1868-1945) z d. Szreder
ze Strzepcza. Zawarli ślub w Strzepczu 26 listopada 1895 r.
Klemens (1903-1994), syn Aleksandra. Dr. 31 października w Dąbrówce, zmarł
7 lutego, żona Adelajda (1918-1993) z d. Gregor. Dr. 6 października w
Donimierzu, zmarła 17 listopada, ślub 18 lipca 1939 r. w Szemudzie. Z ich
związku na świat przyszło pięcioro dzieci: Drszula, Waleska, Maria, Jan, Regina.
Jan, syn Klemensa ur. 31 października 1949 roku (kawaler).
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Aleksander Paszki z
rodziną w 1933 r
od lewej Zygmunt
Klemens,
Aleksander senior,
Kazimierz, Julian,
siedzą Apolonia.
Apolonia zona
Aleksandra, Anna

Ślub Klemensa Paszki.

Julian Marian (1911-1970), syn Aleksandra,
żołnierz, społecznik, urzędnik. Ur. 2 czerwca w
Dąbrówce, wychowanek Gimnazjum im.
Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu w 1934 r.
Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu
został przydzielony do 3 Pułku Szwoleżerów
Mazowieckich im. płk J. H. Kozietulskiego w
Suwałkach. W sierpniu 1939 r. został
przeniesiony do Warszawskiej Brygady Pancerno
- Motorowej, Po zakończeniu kampanii
wrześniowej w rejonie Tomaszowa Lubelskiego,
uciekł z niewoli niemieckiej, szczęśliwie powrócił
w rodzinne strony. Ale jeszcze jesienią 1939 r.
wyruszył na południe, by dotrzeć do szeregów
Armii Polskiej formowanej przez generała
Władysława Sikorskiego. Przez Węgry,
Jugosławię i Włochy dotarł do Francji. Tu walczył
w dywizjonie rozpoznawczym 10 Brygady
Kawalerii, a po kapitulacji Francji przedostał się do Anglii. Czerwiec 1944 r.
zastał Go w randze rotmistrza w 1 Pułku Artylerii Przeciwpancernej 1 Dywizji
Pancernej, dowodzonej przez generała Maczka. Szlak bojowy tej dywizji, który
ciągnął się od plaż normandzkich, aż po port Wilhelmkshafen, był również
szlakiem Juliana. W chwili zakończenia wojny był dowódcą 2 dywizjonu dział
samobieżnych 1 Pułku Artylerii Przeciwpancernej. Odznaczony trzykrotnie
Krzyżem Walecznych i innymi odznaczeniami bojowymi: polskimi, francuskimi
i brytyjskimi. Otrzymał odznaki honorowe 24 Pułku Ułanów, 10 Pułku Strzelców
Konnych oraz 1 i 2 Pułku Pancernych.
Po demobilizacji na zachodzie Julian wrócił do kraju i od początku 1949 r.
rozpoczął pracę w Gliwicach. Początkowo w Centralnym Zarządzie Przemysłu
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Chemicznego, potem w innych zjednoczeniach resortu chemicznego, a ostatnio
w Zjednoczeniu „Erg”. Był członkiem ZBoWiD i czynnym społecznikiem, m.in.
wielokrotnie wybieranym ławnikiem sądowym.
Był żonaty z Wandą z d. Bzdęga (ur. 24 maja 1925 r.). Z ich związku na świat
przyszła córka Bożena (ur. 4 października 1946 r. w Niemczech), mieszkała w
Gliwicach. Zmarł 30 czerwca w Gliwicach.

Paszki Władysław (1868-1951), ks., ps. Łokietek, ks. Ur. 25 grudnia w
Zelewie w rodzinie rolnika, Jana i Barbary z d. Klinowska. Kształcił się w
gimnazjum wejherowskim, gdzie należał (1884-85) do tajnej organizacji
filomackiej „Wiec”. Po egzaminie dojrzałości (1888) studiował w Wiirzburgu
(medycynę) i w Seminarium Duchownym w Pelplinie (1889-93). Świecenia
kapłańskie otrzymał 12 marca 1893 r. Mszę św. prymicyjną odprawił w Górze.
Został prob, w Sławianowie (26 października 1897). W pracy duszpasterskiej
nie lubił rozgłosu. Przez społeczeństwo złotowszczyzny znany był przede
wszystkim z kazań odpustowych w jęz. polskim, szczególnie z okazji odpustu
św. Anny w Krajence. Praca w organizacjach kościelnych ułatwiała mu
oddziaływanie w duchu narodowym. Lekcje religii prowadzone w jęz. polskim
dawały okazję, by uczyć dzieci czytania i pisania po polsku. Na początku drugiej
wojny światowej został areszt. (11 września 1939); więziony był w Złotowie,
Pile, od 14 września 1939 r. w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, skąd
został zwolniony w 1940 r. Po wyzwoleniu (1945) pełnił obowiązki duszpasterskie
do 1946 r. Jako emeryt zamieszkał w Zakrzewie, gdzie zmarł 7 lutego, a pogrzeb
jego stal się wielką manifestacją narodową.
Zob.: Mross H. ks., Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej
wyświęconych w l. 1821 - 1920, Pelplin 1995, s. 234
Pelcer Piotr, lekarz, społecznik. Ur. 21 maja 1965 r. w Wejherowie, syn
Stefana i Marty z d. Perszon. Edukację rozpoczął w SP w Luzinie, następnie
uczył się w klasie o profilu biologiczno - chemicznym w LO im. Jana III
Sobieskiego w Wejherowie, po ukończeniu którego rozpoczął studia na wydziale
lekarskim
Akademii
Medycznej w
Gdańsku. W
1992 r. odbył
staż
Od lewej zona
Ewa, synowie
Scibor i Miron
oraz Piotr Pelcer
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podyplomowy w szpitalu specjalistycznym w Wejherowie. Podjął pracę w
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Luzinie w 1994 r. Po zrobieniu specjalizacji objął
funkcję kierownika tego ośrodka. W dalszym ciągu podnosił swe kwalifikacje
zawodowe na podyplomowych studiach w kierunku zarządzania firmą medyczną.
Po przekształceniach prywatyzacyjnych został właścicielem Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Luzinie.
W trakcie studiów medycznych poślubił Ewę z d. Damps, wnuczkę znanego
poety i pisarza kaszubskiego Mestra Jana Trepczyka. Z ich związku przyszło na
świat dwóch synów, którym zaszczepił kaszubskie korzenie. Piotr był członkiem
Regionalnego Teatru Dramatycznego w Luzinie, jako jedyny członek zespołu
brał ślub w stroju kaszubskim. Ostatni ślub w podobnej oprawie odbył się w
Luzinie w 1924 r. Społecznik. Został Człowiekiem Roku 1998 Gminy Luzino.
W II kadencji 2002-2006 reprezentował Gminę Luzino w Radzie Powiatu w
Wejherowie, był przewodniczącym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz
członkiem Komisji Budżetu i Finansów.

Perszon Jan ks. prof, dr hab., (Honorowy
Obywatel Gminy Luzino). Ur. 22 sierpnia 1958
r. w Wejherowie, jako pierworodny syn Pawia i
Zofii z d. Pobłocka. SP ukończył w 1973 r. w
Luzinie, po czym przez cztery 1. (1973-1977)
kontynuował naukę w Liceum Zawodowym
(chłodnictwo) w Gdyni - Grabówku, zakończoną
egzaminem maturalnym. W 1. 1977-1983
odbywał studia filozoficzno - teologiczne w
Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
W 1983 r. obronił na Wydziale Teologicznym
KUL (w trybie zaocznym) pracę magisterską z
teologii fundamentalnej pt. „Światopogląd
naukowy wg marksistów polskich”.
Święcenia kapłańskie otrzymał w Pelplinie 22 maja 1983 r. z rąk ks. bpa Mariana
Przykuckiego, po czym przez trzy 1. pracował jako wikariusz w parafii Matki
Kościoła w Tczewie. W 1. 1986-1990 odbył studia w Sekcji Teologii
Fundamentalnej KUL, zwieńczone praca doktorską pt. „Zwyczaje, obrzędy i
wierzenia doroczne w regionie wejherowskim”. W 1. 1990-1994 pełnił funkcję
dyrektora Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Od 1 września
1994 r. do 1 czerwca 2000 r. pracował w Dziale Współpracy z Zagranicą KUL
jako delegat Rektora uniwersytetu zajmował się kontaktami z Polonią w Kanadzie
i USA. Podczas podróży wygłaszał wykłady i odczyty o charakterze naukowym
i popularnonaukowym w instytutach naukowych oraz ośrodkach polonijnych.
Od 1 października 1992 r. został wykładowcą teologii fundamentalnej w
Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie. W r. akademickim 1996-1997
był wykładowcą teologii fundamentalnej i mariologii w Kolegium Teologicznym

BEDEKEK UIZ1HSK1

173

w Gdyni i Gdańskim Instytucie Teologicznym. Od 1 września 1998 r. został
asystentem, a od 1 października 1999 r. był zatrudniony jako adiunkt przy katedrze
Chrystologii Fundamentalnej w Instytucie Teologii Fundamentalnej Wydziału
Teologicznego KUL. Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Na brzegu
życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na
Kaszubach” przeprowadził na Wydziale Teologii KUL przewód habilitacyjny w
2000 r. Od 1 września 2001 r. wykłada na Wydziale Teologicznym UMK, gdzie
pełni funkcję kierownika Zakładu Teologii Fundamentalnej i Religiologii. 23
marca 2004 r. został mianowany przez Rektora UMK w Toruniu profesorem
nadzwyczajnym. Od kilkunastu lat prowadzi badania etnograficzne na Kaszubach.
Ich rezultatem sąm. in. opracowania: Godne zweki (1991), Na Jastra (1992), Na
imię Bosczi(1992), Króluj nam wiedno( 1993), Sobótka w Jastarni (1993), Jastra
na Helu (1994) oraz kilkanaście artykułów naukowych i popularnonaukowych
traktujących o różnych elementach kultury i pobożności ludowej. Z okazji 750
lecia Luzina wydał płytę kompaktową „Kaszebe”.
Ks. Jan Perszon, kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, dr
hab. teologii, członek Rady Kapłańskiej i Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej
został w 2000 r. mianowany prob, parafii św. Apostołów Piotra i Pawła (Fara
Pucka) w Pucku, jest diecezjalnym duszpasterzem Pielgrzymki Kaszubskiej,
wizytatorem nauki religii. 13 marca 2003 r. abp Tadeusz Gocłowski metropolita
gdański wręczył dekret nadający mu godność prałata kapelana honorowego Jego
Świątobliwości. W 2003 r. został wyróżniony Srebrną Tabakierką Abrahama.
Medal otrzymał m.in. za pracę społeczną i krzewienie kaszubszczyzny. Otrzymał
też prawdziwą tabakierkę. Podarował ją pucki oddział ZK-P, na wniosek którego
przyznano Prob, medal. Wiosną 2004 r. powołał w Pucku „Fundację Kultury
Kaszubskiej im. Bp Konstantyna Dominika.
Piaśnica. 21 października 1939 r. rozpoczęła się wywózka Polaków z pow.
wejherowskiego, puck’ego, Kartuz, Gdyni i Gdańska, do Piaśnicy, gdzie oddziały
SS, Selbstschutzu i gestapo do kwietnia 1940 r. w bestialski sposób mordowało
najlepszych synów narodu Polskiego. W Piaśnicy zostali zamordowani: z
Kębłowa rolnicy: Augustyn Ellwart i Leon Kędziora; z Luzina: Franciszek Kaiser
ur. 3 grudnia 1902 r., nauczyciel, zmordowany 4 listopada 1939 r.; Kazimierz
Patelczyk, kolejarz, zamordowany 31 grudnia 1939 r.; Józef Sielawski ur. 27
listopada 1885 r., zamordowany 8 listopadal939 r.; Józef Wilczek ur. 12 lipca
1877 r., leśniczy, zamordowany 11 listopada 1939 r.; piekarze: Alojzy Damaszk,
zmordowany 3 grudnia 1939 r., fundator figury św. Antoniego Padewskiego przy
kościele parafialnym; Józef Pielowski ur. 27 lutego 1885 r., areszt. 8 listopada
1939 r., zamordowany 9 listopada 1939 r.; rolnicy: Antoni Bianga i Paweł Elwart.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Milenijna pielgrzymka Kaszubów do Ziemi
Świętej pod przewodnictwem ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego odbyła się w
dniach 18-25 września 2000 r. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki było
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Tablica „ Ojcze nasz ” przed
odsłonięciem.
Od lewej Gabriela Lisnts,
Teodora Bliźnink,
Danuta i Eugeniusz Kulkowscy

odsłonięcie i poświęcenie w
jerozolimskim kościele Pater
Noster (kolejnej 149) tablicy z
kaszubskim tekstem „Ojcze nasz”.
Inicjatorem pomysłu umieszczenia
tablicy z kaszubskim tekstem
„Ojcze nasz” w Jerozolimie był ks.
prałat Stanisław Bogdanowicz z
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
stwierdził bowiem, że „ W
Jerozolimie widział piękne
ceramiczne tablice w różnych
językach świata, wmurowane w
ścianie kościoła. Pomyślałem, że
byłoby znakomicie, gdyby przybyła
tam kolejna, przywieziona przez
Kaszubów. ” Pomysł został podjęty
i zrealizowany przez członków i prezesa Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskiego
prof. Brunona Synaka. Wykonanie tablicy (40 x 60 cm) siostry Karmelitanki
zleciły ojcom benedyktynom w Jerozolimie.
Ks. abp Tadeusz Gocłowski zapytany o znaczenie takiej tablicy odpowiedział:
„ To, ze tablica kaszubska znajdzie się wśród tychjęz. świata, ma znaczenie ściśle
religijne, kulturowe oraz informacyjne o języku. Bo wyobraźmy sobie, ilu ludzi
codziennie przesuwa się przed tymi tablicami w Jerozolimie i będzie się
zatrzymywać i pytać „A to jestjakijęzyk? Kaszubski. A gdzie jest Kaszubią? W
Polonii”. Wówczas będzie to miało niezwykłe znaczenie i w wymiarze
ogólnopolskim i w wymiarze kaszubskim”. W pielgrzymce uczestniczyło 412
Kaszubów, wśród których Luzino reprezentowały Teodora Bliźniuk i Zofia
Mielke.

Pieper Lucyna. Luzinianka wstąpiła do zakonu żeńskiego Towarzystwa
Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej 17 października 1979 r. Po ślubach
wieczystych przez 5 1. była organistą na Białorusi w mieście Nieśwież.
Organizowała tam placówkę misyjną dla sióstr katechetek. Choroba zmusiła Ją
do powrotu do macierzystego klasztoru w Morasku.
Pipka Zenon ks. ur. 11 stycznia 1963 r. w Luzinie. Ministrant, uczestnik
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ruchu oazowego z czasów ministranckich. W czasie seminaryjnym sam
zaangażował się w Ruch Oazowy jako animator, potem, aż do dzisiaj moderator
Ruchu Oazowego. Ukończył SP w Luzinie, Technikum Elektryczne w
Wejherowie. Odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w
Pelplinie. Obronił pracę magisterską. Ukończył Specjalistyczne studia w zakresie
katechetyki, uwieńczone pracą licencjacką. Po świeceniach kapłańskich 14 maja
1989 r. został mianowany przez bpa chełmińskiego Mariana Przykuckiego
wikariuszem parafii św. Jakuba w Toruniu. Aktywnie działał w duszpasterstwie
młodzieżowym. Został ustanowiony moderatorem ruchu na Toruń, a potem
diecezji toruńskiej. W związku z reorganizacjąadministracji kościelnej przeszedł
do archidiecezji gdańskiej i zamianowany został wikariuszem parafii św. Leona
w Wejherowie. Kontynuował a nawet rozwinął swoją działalność oazową w
dużym stopniu adoptując również pomieszczenia Konwiktu na Ośrodek Oazowy.
Należy do najaktywniejszych modelatorów tego ruchu Archidiecezji Gdańskiej.
Jest opiekunem Kręgów Rodzin skupionych w Duszpasterstwie Oazy Rodzin.
Z czasów seminaryjnych posługując się jęz. migowym uprawia elitarne
duszpasterstwo niesłyszących. Należy również do Diecezjalnej Komisji do spraw
Duszpasterstw Specjalistycznych. Cieszy się dużym szacunkiem i poważaniem
w środowisku duszpasterskim całej Archidiecezji. Redaguje gazetkę wieści z
życia parafii św. Leona Wielkiego - W Winnicy Pana.

Pierwsza wojna światowa. Cesarz niemiecki ogłosił powszechną
mobilizację 31 lipca 1914 r. W niedzielę 2 sierpnia 1914 r. po obiedzie, w kościele
ks. prob. Ludwik Machalewski odprawił specjalne nabożeństwo pożegnalne, dla
rezerwistów i ich rodzin, na którym odśpiewano suplikacje i udzielono specjalnego
błogosławieństwa, proszono Boga o szczęśliwy powrót z wojny. Rezerwiści
odjeżdżali pociągami na punkty zborne, żegnani przez dziewczyny, rodziców,
żony i dzieci. W ślad za mobilizacją ludzi - poszła mobilizacja koni i wozów.
Każda miejscowość musiała dostarczyć wybrane już podczas dorocznych
przeglądów - konie i wozy. Z Luzina na wojnę zostało zmobilizowanych ok. 140
mężczyzn.
Struktura wieku poległych na I wojnie światowej ijeńców wojennych w l. 1914-1918

Płeć

Grupy wieku
Razem
20-24
25 -34
35 -44
Liczba %
Liczba % Liczba % Liczba %
M
21 29,6
34x 47,8 9
12,7 71 100
Źródło■ Księga zgonów Obwodu USC Luzino z l. 1914 - 1918 Obliczenia własne
x - w grupie wieku 25 - 34 zmarło 3 Rosjan - jeńców wojennych
15 - 19
Liczba %
7
9,9

W tym okresie poległo 68 osób, stanowiło to 3,9% ogólnej liczby zgonów w
okresie 1881 - 1918 (a 12,7% z lat 1911 - 1918) oraz 3 jeńców wojennych.
Pierwszy mieszkaniec obwodu USC Luzino poległ na I wojnie światowej 25
października 1914 r.
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Pionke Jan (1874-1959) (senior), żona Anastazja - Helena z d. Priss (18861947), kupili gburstwo o powierzchni 41 ha od Dziecielskiego w Luzinie. Z ich
związku na świat przyszło dziesięcioro dzieci: Maria Hiner (1907); Alfons
(Stefan) (1908-1984); Gertruda Sielonka (1910-1988); Helena Kuchnowska
(1913-1998), Stefania Knapińska (1916); Anna Szulc (1921); Władysław (19191938); Jadwiga Munda (1924); Jan (1925) Stanisław (1927-1997).
Pionke Jan, syn Jana ur. 1925 r. Ożenił się w 1953 r. z Marią z d. Formela,
(córką posła II Rzeczpospolitej z Tłuczewa), ur. 1931 r. Dziedziczył w 1960 r.
gospodarkę o powierzchni 17,25 ha. Gospodarstwo zostało scalone w 1964 r. Z
ich związku na świat przyszło troje dzieci: Witold, Aleksandra i Marek.
Pionke Marek, syn Jana, ur. 1958 r., zawarł związek małżeński z Mirosławą
z d. Kustusz. Dziedziczyli w 1992 r. gospodarkę o powierzchni 20 ha.
Gospodarstwo ma charakter rozwojowy.
Losy rodziny Pionków świadczą o brutalności, jaką stosowali Niemcy wobec
Polaków w okresie II wojny światowej. Pod koniec września gestapo areszt.
Anastazję Helenę Pionke i jej córkę Stefanię (obecnie Knapińska). Kobiety
przebywały w Lęborku, a następnie w Słupsku, Koszalinie, by ostatecznie stać
się więźniami politycznymi w Spandau pod Berlinem. Anastazję Helenę skazano
na 16 miesięcy więzienia, natomiast córkę Stefanię na 12 miesięcy. Powód areszt,
był prozaiczny, otóż przed wojną Anasrazja Helena z córką udały się na pogrzeb
siostry Anastazji (żony Marcina Wylli) do Zelnewa na terenie ówczesnych
Niemiec. Odebrano to jako działalność szpiegowską, pomimo braku dowodów
musiały odsiedzieć zasądzony wyrok.
Gospodarstwo zajęte zostało przez Carla Grubbę, miejscowego Niemca w
grudniu 1939 r. Od tej pory rodzina Pionke pracowała za wyżywienie na własnym
gospodarstwie. Tak działo się do 1 maja 1942 r., tego dnia w nocy o godzinie
drugiej, rodzina została areszt, i wywieziona do więzienia w Wejherowie, a
stamtąd do Jabłonowa Pomorskiego k. Grudziądza. Matka zdołała jedynie przed
areszt, ostrzec synów Jana i Stanisława, „by uciekli i ukryli się, to może przeżyją
wojnę”. Jan ukrywał się na Zielonym Dworze u znajomych Okrój ów, Stanisław
u Wiktora Miotki w Letnim Dworze. Tam udało się ich zameldować. Pozostała
rodzina osadzona została w 1942 r w Potulicach, stąd zostali zwolnieni ze względu
na dobrą znajomość języka niemieckiego, postawiono im jednak warunek, że
zamieszkają poza pow. morskim. Marcin Willa (szwagier) zameldował ich
(Anastazję i Jana) w Zielniewie, w pow. lęborskim. Natomiast Maria, Anna oraz
Gertruda (Zielonkę) zostały zmuszone do pracy na Żuławach i tam przebywały
do końca wojny. Gospodarstwo spaliło się w 1942 r., wówczas Niemcy postawili
drewniany, mieszkalny barak, który stoi tam do dzisiaj. Do końca wojny
gospodarował Carl Grubba, po wojnie próbował uciec, schwytany w drodze do
Gdyni, osadzony został na cztery lata, zmarł w więzieniu. Wiosną 1945 r. Rosjanie
spalili stodołę wraz z maszynami.

BEDÖCER LiZIKSKI

177

W sierpniu 1943 r. Jan Pionke (junior) wcielony został do Wehrmachtu. Trafił
do Krigsmarine. Zostali zamknięci w tzw. kotle w czasie inwazji aliantów w
czerwcu 1944 r. Dowódcą był tam gen. major Jung, który nie chciał się poddać.
Toteż w bunkrach, przymierając głodem, przetrzymali aż do maja 1945 r. Jan
Pionke dostał się do niewoli francuskiej, gdzie zgłosił się jako ochotnik do wojska
polskiego. Punk zbiorczy wyznaczono w Sorges, było tam 12 tysięcy Polaków.
Przebywał w środkowej Francji a następnie w Szkocji.
Do kraju wypłynął z Edynburga. Żołnierzy polskich żegnała uroczyście
orkiestra szkocka, grając hymny narodowe oraz pieśń „Góralu, czy ci nie żal?”
W sierpniu 1947 r. statek dotarł do Gdańska.
Po sześciu tygodniach od powrotu syna Jana zmarła Anastazja - Helena Pionke.
Wkrótce potem Jan Pionke był wzywany na przesłuchania do urzędu SB w
Wejherowie na ul. Dworcowej. Żądano, aby oddał ziemię do spółdzielni
produkcyjnej. On jednak dwukrotnie na to się nie zgodził. Po raz trzeci był
doprowadzony do SB pod eskortą milicjanta. Jan Pionke zapłacił 800 zł kary. W
czasie przesłuchania grożono mu użyciem siły, straszono bronią palną. Aby
uniknąć szykan SB, zdecydował się na dzierżawę ziemi, sobie zatrzymał 5
hektarów. Było 18 dzierżawców z terenu Luzina, posiadali od 0,5 do 1,0 ha.
Jan i Maria Pionke w 2003 r. obchodzili jubileusz Złotych Godów. Z tej okazji
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przesłał list następującej treści:
„Zostali Państwo odznaczeni Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
nadanym
przez
Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej.
Medal ten jest podziękowaniem za
wszystko, co przez tak długi czas
Państwo tworzyli i budowali jako
małżeństwo
i rodzina.
Jest
podziękowaniem, że wybrana przed laty
droga była drogą słuszną. Wasz trwały
związek dwojga wspierających się
wiernie ludzi, wytrwałość, wzajemne
zrozumienie, zgodna praca dla
wspólnego dobra pomogły pokonać
trudności, jakich nikomu nie szczędzi
życie. Wasze wspólne życie i praca
zlożyfy się na półwieczne dzieje naszej
Ojczyzny.
Jedną z najważniejszych wartości,
która stanowi źródło duchowej siły
społeczeństwa, jest rodzina. Państwo
polskie przykłada wielką wagę do
Złoci Jubilaci Jan i Maria Pionke
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pielęgnowania tej wartości. Wasze starania, by stale umacniać zawarte przed
laty związek, zasługują na najwyższy szacunek i uznanie.
W imieniu RP i swoim własnym składam Państwu serdeczne gratulacje. Proszę
przyjąć życzenia wielu sił, dobrego zdrowia, rodzinnej radości i szczęścia ".
Podpisał Aleksander Kwaśniewski podpis nieczytelny. Warszawa, dnia 29
września 2003 r
Dostojnym Jubilatom Państwu Marii i Janowi Pionke w 50. rocznicę ślubu
serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia pomyślności i szczęścia w życiu
rodzinnym złożyli kierownik USC Irena Labuda i wójt inż. Jarosław Wejer.
Luzino, dnia 11 września 2003 r.

Plewa Teodor (1897-1960), ks. Ur. 7 stycznia w Sniardowie koło Złotowa.
Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1924 r. Uczeń Collegium Marianum
w Pelplinie i gimnazjum w Chojnicach. Po studiach w Seminarium Duchownym
w Pelplinie otrzymał święcenia kapłańskie 14 czerwca 1924 r. W 1. 1929-1939
był katechetą oraz nauczycielem łaciny i jęz. niemieckiego w Gimnazjum
klasycznym w Wejherowie. Od 2 stycznia 1940 r. był wikariuszem parafii św.
Trójcy w Wejherowie. Dwukrotnie areszt, (i zwalniany), za przynależność do
„GP” (pełnił posługę kapelana tej organizacji na pow. morski). Od 5 maja 1941
r. do 1943 r. był administratorem parafii w Luzinie. Areszt, po raz trzeci 3 maja
1943 r., przewieziony został do Gdańska, w końcu października 1943 r. do
Stutthofu. W Mauthausen przebywał od 4 lutego lub 19 kwietnia 1944 r., w
Dachau od 1 grudnia 1944 r. Otrzymał nr obozowy 134388. Przebywał tam, aż
do wyzwolenia przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 r. Po wojnie ks.
Teodor Plewa pracował jako duszpasterz w Hannowerze. Potem przybył do
Polski. Starał się o placówkę w Redzie oraz Starzynie. Po powrocie z Zachodu
wezwany był przed sąd w sprawie rehabilitacji, który nie chciał uznać jego pracy
w konspiracji. Nie mógł tego zrozumieć i wyjechał po krótkim pobycie w kraju
do Niemiec Zachodnich. Wszelki ślad po nim zaginął. Ks. Grucza podaje, że
dowiedział się od jakiejś kobiety, że ks. Plewa zmarł w Kolonii?
Plutowski Grzegorz Adam ks., urząd swój w parafii św. Wawrzyńca objął
10 czerwca 1758 r. Archidiakon pomorski Bazyli Złocki, wizytując kościół w
1766 r., taki mu wystawił życiorys i świadectwo: „Kościołem zarządza z mocy
osadzenia kanonicznego wielebny Grzegorz A. Plutowski, wprowadzony zgodnie
z prawem przez przewielebnego śp Antoniego Langhannika, dziekana puckiego
a prob, wejherowskiego w dniu 18 czerwca 1758 r.; ur. w tej diecezji; ma 1. 39;
wykształcony w seminarium włocławskim, wyświęcony i promowany do służby
Bożej przez prześwietnego i czcigodnego ks. Franciszka Kanigowskiego,
sufragana włocławskiego i archidiakona płockiego, wikarego [...] i oficjała
gdańskiego w r. 1749 dnia 6 lipca. Ten zaś stale pełniąc służbę przy swej
oblubienicy, cześć Bożą pomnaża. Wprowadził do swego kościoła w r. 1759 za
zgodą konsystorza generalnego gdańskiego bractwa, których żadnych dotąd w
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kościele nie było”.
Zob.: Labuda G., Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX w. Luzino 1995, s. 100.

Płotka Józef (1920-1971), rolnik i kolejarz. Ur. 27 grudnia w Barłominie.
Areszt, i wywieziony na przymusowe roboty. Pracował razem z bratem
Franciszkiem w niewolniczych warunkach przy fortyfikacjach na wyspie Jersey
w Archipelagu Wysp Normandzkich. Któregoś dnia pilnujący ich w czasie pracy
wartownik uderzył brata Franciszka, Józef wyrwał strażnikowi karabin i krzyknął,
że nie wolno bić, bo to „Kamrat”, z pomocą wartownikowi przyszli inni i
obezwładnili Józefa. Postawiono go przed sądem. Sędzia uznał, że Hitler
potrzebuje dobrze zbudowanych o niezwykłej sile robotników. Wyrok był łagodny.
Józef po wyzwoleniu obozu został wzięty do niewoli angielskiej, skąd trafił do
polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
Dziękując za szczęśliwy powrót z wojny, ufundował krzyż przydrożny na swym
gruncie. W trudnych 1. dla rolnictwa podjął pracę zarobkową na PKP. Zmarł w
cierpieniach 24 kwietnia. Pochowany na cmentarzu w Luzinie.
Poczta. Trasa Królewskiej Pruskiej Poczty w 1774 r. wiodła z Chełmna przez
Wrzeszcz-Oliwę-Rynarzewo-Dobrzewino-Kielno-Kamień-Szemud-DonimierzPobłocie-Dargolewo-Tłuczewo-Linię-Niepoczołowice-Bukowinę do Słupska. Z
poczty tej posłaniec pocztowy przewoził z Donimierza do Wejherowa przesyłki
pocztowe. Luzino w drugiej połowie XIX w. należało do poczty w Wejherowie.
W trzeciej ćwierci XIX w. poczta w Luzinie mieściła się w budynku przy ul.
Ofiar Stutthofu 28. Pocztę przeniesiono w 1905 r. do nowego budynku z czerwonej
cegły, w któiym funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Funkcję naczelnika poczty pełnili: Małachowski (1920), Lesnau, Sokołowski,
Leon Michałka (1945-1971), Wiktor Puchowski (1971-1990), Alfons Hirt, Teresa
Formela (1994 i nadal).
Zob. : Rook J.
ks.,
Kronika
kościoła, parafii,
klasztoru,
kalwarii oraz
m i a s t a
Wejherowa 16331887, Pelplin
2000, s. 45.
Budynek poczty po
remoncie został
otynkowany. Stan z
2003 r
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Polasik Stanisław
(1906-1977), kominiarz.
Ur. 14 stycznia w
Wąwelnie, województwo
bydgoskie. Syn Józefa i
Anny z d. Błoch,
prowadzili gospodarstwo
rolne. Edukację szkolną i
naukę
w
zawodzie
kominiarza odbył w
Wąwelnie i Więcborku,
gdzie potem pracował w
swym zawodzie. Służbę wojskową odbył w Marynarce Wojennej w GdyniOksywie. Związek małżeński zawarł w 1931 r. z Władysławą z d. Borowicz i
zamieszkał w Więcborku. W 1939 r. przeniósł się do Luzina, gdzie objął rejon
kominiarski. Funkcję komendanta TOW „GP” gminy Luzino pełnił od marca do
czerwca 1944 r. Areszt, w czerwcu 1944 r.; w czasie śledztwa w gdańskim
więzieniu, gestapowiec Kaszubowski w czasie przesłuchań kopał, bił, wybił mu
zęby oraz wyrywał włosy. Został przekazany do obozu koncentracyjnego KL
Stutthof w połowie czerwca, oznaczony nr obozowym 36807. Był uczestnikiem
„Marszu śmierci”, z którego zbiegł w Pomieczynie. Szczęśliwie dotarł do
Wyszecina, gdzie ukrywał się do końca wojny. Po wyzwoleniu obsługiwał swój
rejon kominiarski. Aktywnie działał w OSP, gdzie przez pewien okres pełnił
funkcję komendanta. Bardzo angażował się w budowę obecnej remizy strażackiej.
Był członkiem Rady Nadzorczej w GS „SCh” w Luzinie. W 1956 r. wybudował
dom mieszkalny przy ul. Wilczka, który w 1973 r. sprzedał. Obecnie znajduje
się w nim Przedszkole i Urząd Gminy. W 1960 r. pojechał wraz z innymi
parafianami z Luzina do Strzepcza na powitanie obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Następnie prowadził kolumnę motocyklistów ze Strzepcza do
Luzina, asystując obraz. Zmarł 23 grudnia w Luzinie, został pochowany na
cmentarzu parafialnym.
Zob.: I- III-28 576 Karta obrachunkowa więźnia, Muzeum Stutthof. Męclewski
A., Neugarten 27, Warszawa 1974, s. 318-319.

Policja. W okresie międzywojennym działał posterunek policji pod szyldem:
„Powiatowa Komenda Państwowej Policji Wejherowo. Posterunek Luzino”.
Komendantem Posterunku Państwowej policji był w okresie międzywojennym
Kleina, przodownik.
Po przejściu frontu w marcu 1945 r., mieszkańcy Luzina z własnej inicjatywy
zorganizowali oddział samoobrony, do którego przystępowali mężczyźni
uzbrojeni w zdobyte karabiny i pistolety. Chronili mieszkańców przed
niedobitkami armii hitlerowskiej, rozbojem i złodziejami. 14 marca 1945 r.
powstała Straż Porządkowa, zalążek Milicji Obywatelskiej. Grupa ochotników:
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Budynek Komisariatu
Policji i Muzeum przy SP
im. Lecha Bądkowskiego w
Luzinie

Stanisław Drużny, Antoni
Necel, Juliusz Wicon,
Władysław Falk, Antoni
Kryza, Jan Klotzke,
Antoni Laga i Tadeusz
Kotłowski, założyli opaski
biało czerwone z napisem MO, co informowało o ich służbie. Straż mieściła się
w budynku kolejowym przy ul. Ofiar Stutthofii. 23 marca 1945 r. powstał oficjalnie
posterunek Milicji Obywatelskiej w Luzinie. Służbę w milicji podejmowali
ochotniczo zarówno miejscowi młodzi mężczyźni, jak i przybywający z zewnątrz.
Komendantem posterunku w Luzinie byli: Stanisław Druzny (od 23 marca
1945); Stanisław Kraszewski (1971-1975); Andrzej Małaszycki (9 luty 1975-28
luty 1994); Kazimierz Kędziora-Państwowej Policji (1 marzec 1994-1998);
Stanisław Cejrowski (1998-lipiec 2003).
Posterunek Milicji, później Policji, mieścił się w różnych budynkach na terenie
Luzina. Dopiero 1 lipca 2003 r. Policja otrzymała nową siedzibę, przy ul. Ofiar
Stutthofu. Utworzono jednostkę w randze Komisariatu Policji, obejmuje
podległością służbową6 posterunków umiejscowionych w gminach: Choczewo,
Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud. Komisariat dysponuje biurem o
powierzchni 80 m2. Pracuje tam ośmiu policjantów. Obowiązki komendanta
Komisariatu Policji w Luzinie przejął podkomisarz Jacek Kilanowski, w 2004 r.
został mianowany do stopnia komisarza. Kierownikiem posterunku został
Stanisław Cejrowski.

Politowski Jerzy (1939-1994), ks. Ur. 15 stycznia. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1964 r. Był wikariuszem w Luzinie (1968-1980). Został Prob, parafii
wGórze Pomorskiej (1980-1988). Utworzył punkt katechetyczny wraz z kaplicą
pw. Apostołów Piotra i Pawła we wsi Orle, która została poświęcona 28 września
1986 r. Zmarł jako rezydent 26 marca w Luzinie. W pogrzebie uczestniczyli: ks.
abp Tadeusz Gocłowski, 30 księży oraz bardzo wielu mieszkańców Luzina i
Góry Pomorskiej. Został pochowany na cmentarzu w Luzinie.
Pomnik Powstańców i Wojaków w Luzinie. W niedzielę 6 stycznia
1928 r., pierwsze na Kaszubach, a jedno z pierwszych na Pomorzu - Towarzystwo
Powstańców i Wojaków obchodziło pięciolecie swojego istnienia. Dla uczczenia
tego ważnego wydarzenia dokonano odsłonięcia i poświęcenia pomnika wolności.
Pomnik miał upamiętnić wyzwolenie i pamięć o poległych bohaterach Ziemi
Kaszubskiej. Po nabożeństwie odprawionym przez ks. prob. Bernarda Gończa i
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odśpiewaniu „Boże coś Polskę” udano się pod stojący na rynku, niedaleko
kościoła, pomnik. Nowo poświęcony pomnik był ozdobą naszej miejscowości.
Zniszczył go okupant we wrześniu 1939 r. przez wysadzenie w powietrze.

Pomnik w kształcie obeliska, na przedniej części cokołu widniał napis Ku wiecznejpamięci
Funduje pomnik ten Towarzystwo Powstańców i Wojaków Luzino 1923 - 1928. Od
lewej stoją: Antoni Bistrom, JózefDarznik, (poczet sztandarowy) JózefPielówski (zginął
w Piaśnicy), Antoni Pieper, Leon Bistram, Jan Bach, Jan Jaszka, Jan Jankowski, Józef
Wojewski (z szablą), Franciszek Rybakowski, Paweł Zelewski, Jan Pionka, Edmund Gruba,
Antoni Bizewski, Jan Geliński, Paweł Skielnik, JózefPobrucki. W drugim rzędzie stoją'
Jan Miotka (Roland), Kandziora, Leon Pielowski, Wojciech Jaszka, Teofil Sychowski,
Józef Samp, Skielnik, Paweł Janiszewski, Jan Kwiatkowski, Hubert Pranczka, Antoni
Ropel

Potulice-rodziny wysiedlone do obozu w 1941 r. z: Barłomina: Alojzy Falk
ur. 1917 r. zginął, Bolesław Falk ur. 1923 r., Augustyn Groenwald z trojgiem
dzieci, Wojciech Klein z trojgiem dzieci. Bernard Klein z pięciorgiem dzieci,
Franciszek Lis z czworgiem dzieci, Kunegunda Kobiela z d. Kreft ur. 9 września
1925 r. w Będargowie, w obozie od 28 czerwca 1944 r. do 28 lipca 1944 r.;
Dąbrówki: Stanisław Dampc z ośmiorgiem dzieci, Leon Klein z dziewięciorgiem
dzieci, Bolesław Szymierowski z trojgiem dzieci, Franciszek Żmuda z czworgiem
dzieci; Kęblowa: Bujak Wacław ur. 8 października 1935 r. w Smażynie, od
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września 1942 r. do lutego 1944 r.; Luzina: Anastazja Helena Pionke w 1942 r.
z trojgiem dzieci, Zadrowski Józef z czworgiem dzieci w 1943 r., Dąbk Zygmunt
ur. 4 listopada 1938 r. w Smażynie, od września 1943 r. do lutego 1944 r., Kleba
Zyta ur. 27 kwietnia 1936 r., od czerwca 1944 r. do września 1944 r., Bach
Franciszek ur. 28 grudnia 1938 r. w Częstkowie, od 28 września 1943 r. do 25
sierpnia 1944 r., Dompke Zofia ur. 18 września 1912 r. w Zblewie, w obozie
przez 2 lata i 4 miesiące, Brzeska Elżbieta ur. 4 lutego 1914 r. w Lini, od 28
września 1943 r. do 21stycznia 1945 r.; Milwina w 1943 r.: Cecylia Kepke z
dwojgiem dzieci; Robakowa w 1943 r.: Rudolf
Brzeski z żoną, która zmarła w obozie; Elżbieta
Brzeska (synowa Rudolfa) z trojgiem dzieci (dzieci
nie przeżyły obozu); Tępcza w 1943 r.: Agacińska
Teodora z pięciorgiem dzieci w wieku 1-51.,
Kwiatkowski Leon, pracownik leśny, areszt. 15 marca
1943 r.

Priss Antoni Haver (Ksawery) (1900-1965), ks.
Ur. 14 grudnia w Zielnowie, gmina Luzino, syn
właściciela ziemskiego Jana, Theofila i Agnieszki z
d. Hermann. Maturę uzyskał w wejherowskim
gimnazjum w 1920 r. Był prob, w Goręczynie, tajnym
szambelanem papieskim, dziekanem dekanatu
kartuskiego. Zmarł niespodziewanie 19 sierpnia w
65 r. życia i 41 r. kapłaństwa.
Priss Franciszek, Feliks (1904-1939), ks. ur. 4 września w Zielnowie, gmina
Luzino, syn właściciela ziemskiego Jana, Theofila i Agnieszki z d. Hermann.
Maturę uzyskał w wejherowskim gimnazjum w 1923 r. Święcenia kapłańskie
otrzymał w Pelplinie 14 czerwca 1927 r. Był wikariuszem w Goręczynie i
kuratusem w Szymbarku. Prob, w Ostrowitem. Rozstrzelany przez Niemców 1
listopada 1939 r. prawdopodobnie na Polach Igielskich koło Chojnic.
„Przyjaciele” zespół młodzieżowy. Z inicjatywy ks. Krzysztofa Mutki
powstał w październiku 2000 r. przy parafii zespół „Przyjaciele”, występował
m.in. na: „Festynie dla wszystkich”, „Festynie parafialnym”, Dekanalnym
spotkaniu młodzieży, Wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy, uroczystym
posiedzeniu Rady Gminy. Uświetnia swym śpiewem Msze św. Do osiągnięć
zespołu należy wymienić zdobycie I miejsca na Powiatowym przeglądzie pieśni
kaszubskiej „Kaszebscze spiewe”, wyróżnienie na II Powiatowym konkursie
talentów wokalnych dzieci i młodzieży. Otrzymał podziękowanie od Rady i
Zarządu Gminy za promocję Gminy na niwie kulturalnej. Zespół zajął I miejsce
w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej - CREDO 2004, w kategorii
młodzieży starszej, który odbył się z okazji Dnia Patrona Chojnic - św. Jana
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Występ zespołu Przyjaciele. Od
lewej Kinga Westphal (skrzypce),
Monika Wejer (instrumenty
klawiszowe, akordeon), Marta Bialk
(klarnet), Ewelina Pobłocka (wokal),
Emilia Lemke (wokal), Aleksandra
Dunst (flet, wokal)

Chrzciciela. Od lipca 2003 r. zespołem opiekuje się ks. Marek Brudzisz.

Ptaszyński Ignacy (1885-1956), ks. Ur. 27 lipca w Lidzbarku Welskim w
rodzinie szewca Mariana i Joanny z d. Waśniewska. Kształcił się w Collegium
Marianum w Pelplinie (1899-1903). Po egzaminie dojrzałości (1907) studiował
aptekarstwo jako stypendysta TPN na uniwersytecie w Berlinie. Studiował w
Seminarium Duchownym w Pelplinie w 1. 1908 - 1912. Święcenia kapłańskie
otrzymał 12 maja 1912 r. W 1. 1918-1920 został wikariuszem w Luzinie. Był
inicjatorem i członkiem Rady Ludowej założonej 22 grudnia 1918 r. W czasie
okupacji dwukrotnie areszt, we wrześniu 1939 r. został po kilku dniach zwolniony.
Powtórnie areszt, i więziony od 30 października 1939 r. w Oborach, skąd 22
lutego 1940 r. jego zwolniono. Po zakończeniu działań wojennych wrócił w 1945
r. do Boleszyna i pełnił obowiązki prob, i dziekana dekanatu lidzbarskiego (1945
- 50). Zmarł w Boleszynie 26 marca.
Zob. Mross H., Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej
wyświęconych w l. 1821-1920. s. 257.
Pupacz Teresa, imię zakonne Maksymiliana. Ur. 5 maja 1963 r. w
Luzinie, tam też ukończyła SP w 1978 r. Do Karmelitanek Bosych w Poznaniu
wstąpiła 6 października 1981 r. Złożyła śluby wieczyste 29 września 1991 r. Od
15 października 1994 r. przebywa w klasztorze Karmelitanek Bosych w Kodninie.
Rada Gminy. Rada Gminy od 10 stycznia 1921 r.
Lp
1
2

Nazwisko i imię
Domrese Jan
Doppka Juliusz
Grzenkowicz Józef
Janeczek Teofil
Janeczki Józef
Kamin Augustyn
Kleina Augustyn
Kotłowski Jan

Lat
41
57
54
38
35
43
38
39

Lp.
Nazwisko i imię
Lat
9
Kuntz Jan
32
10
Miotk Franciszek
41
'S
o 'i
11
Miotk Paweł
4
12
Okrój Franciszek
51
5
13
Ptach Augustyn
30
6
14
Rumpca Andrzej
55
7
15
Sychowski Teofil
48
8
16
Wicon Teofil
35
17
Żelewski Paweł
49
Źródło: WAP Gdańsk, Akta Rady gminnej i zarządu gminnego, Gmina Luzino,
sygn. 212. Opracowanie własne.
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W Zarządzie Gminy uczestniczyli: Antoni Byzewski 1. 35, Teofil Janeczek 1.
38, Franciszek Krefta 39 1., Jan Magulski 1. 39, Wróbel Teofil 42 1.
Opracowano wykaz radnych od 1954 r.
Radni Gromadzkiej Rady Narodowej i Rady Gminy Luzino
za I. 1954-2006
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nazwisko i imię
Adamowski Kazimierz
Bargańska Aniela
Bargański Andrzej
Bargański Józef
Bistroń Kazimierz
Blar Franciszek
Bober Krzysztof
Bober Stanisław
Bobrucki Władysław
Bojka Augustyn
Botko Kazimierz
Botuliński Jan
Brzeski Kazimierz
Bujak Wacław
Bulak Bronisław
Cabaj Bogdan
Cejrowski Stanisław
Chadaj Mieczysław
Chmiel Czeslaw
Cholcha Wiktor
Cieszkowska Bronisława
Cirocki Leon
Czaja Jan
Czerwionka Jan
Dampc Feliks
Dampc Jan
Dampc Józef
Dampc Paweł
Dampc Roman
Dargacz Ryszard
Dąbrowski Jerzy
Dempc Wacław
Dobek Jerzy
Dobek Tadeusz
Drawc Leon
Drewczyński Władysław
Dybowski Kazimierz

A B
X

c

D

F G H J / II III IV
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X X
X
X X
X X
X
X X
X
X
X

X X
X
X

X
X X
X
X
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Lp
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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Nazwisko i imię
Dzienisz Marian
Ellwart Kazimierz
Firka Klemens
Firkus Grzegorz
Frąckowiak Jadwiga
Gliwicz Mariusz
Górski Paweł
Grabowski Jerzy
Groth Ryszard
Gruba Rajmund
Gruba Stefan
Grzendowski Otton
Grzenia Helena
Grzenkowicz Ryszard
Gurski Robert
Hebel Alfons
Hebel Antoni
Hebel Jan
Hebel Michał
Hebel Stanisław
Herbasz Krystian
Hewelt Augustyn
Hinc Franciszek
Hinc Kazimierz
Hinz Jozef
Hoft Augustyn
Holk Apolonia
Jagusiak Franciszek
Jalowski Norbert
Janeczek Szczepan
Janiak Władysław
Jankowski Ryszard
Jarzębinski Stanisław
Kaczmarski Stanisław
Kandzora Jan
Karcz Brunon
Kas Marian
Kasprzyk Genowefa
Kępka Józef
Kielińki Jerzy
Klawikowska Eugenia
Klein Franciszek

A B

c

D E F G H J I II III IV
X X X
X

X
X
X X

X

X
X
X
X X
X
X
X
X

X

X X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X

X

X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X X X
X
X
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Nazwisko i imię

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Klein Józef
Kleppin Roman
Klonowski Józef
Klotzke Zbigniew
Knapiński Witold
Kobiela Kunegunda
Koepke Barbara
Kołacz Stanisław
Kołacz Władysław
Konkol Bernard
Konkol Jan
Koss Edwin
Koss Eleonora
Koszałka Zdzisław
Kotłowska Helena
Kotłowska Katarzyna
Kotłowski Jerzy
Kotłowski Józef
Kowalewski Leon
Kowalke Alfons
Krauze Jan
Kreft Wacław
Kraśnicka Maria
Król Danuta
Kryża Antoni
Kryża Ryszard
Kunc Paweł
Kunz Bronisław
Kunz Edmund
Kunz Waldemar
Kupc Leon
Kwidziński Józef
Kwidziński Leon
Kwidziński Leon II
Labuda Marian
Labuda Szczepan
Labun Albin
Lademan Józef
Legowicz Alfred
Legowicz Leopold
Lemka Irena
Leownau Magdalena
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Lp

Nazwisko i imię

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Lewandowska Eryka
Liban Edmund
Licau Małgorzata
Lisewski Ignacy
Laga Jozef
Manicki Bernard
Marciński Czesław
Marszał Teodor
Maszota Hubert
Maszota Wanda
Maszota Władysław
Mayer Piotr
Meyer Jan
Meyer Kazimierz
Mielka Jan
Mielke Andrzej
Mielke Helena
Mielke Jan
Mienik Aleksander
Miernik Zdzisław
Miłosz Alfons
Miotk Edmund
Miotk Eugeniusz
Miotk Jan
Miotk Jerzy
Miotk Stefan
Miotk Wacław
Miotke Eugeniusz
Nadolski Bronisław
Necel Antoni
Necel Maria
Odwald Kazimierz
Ogrodowski Stanisław
Okrój Jan
Olszewski Paweł
Owczarzak Agnieszka
Owczarzak Józef
Pająk Krystyna
Pallach Anna
Perszon Stanisław
Piątk Sylwester
Pieściuk Edward

D

H

II III IV

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Nazwisko i imię
Pikron Janusz
Pionke Maria
Piotrowski Józef
Pobłocki Jan
Radziuk Władysław
Post Anna
Rekowski Marian
Richert Jan
Riegel Stefan
Rompa Jadwiga
Ropel Stefan
Rybakowski Feliks
Schulz Jan
Semak Jadwiga
Serkowski Leon
Sicha Mirosława
Sikora Feliks
Sikora Stanisław
Sikora Urszula
Sirocki Czesław
Sirocki Kazimierz
Sirocki Leon
Sirocki Teofil
Skrzypkowski Ignacy
Słowi Edmund
Stanke Zbigniew
Stefanowski Andrzej
Stefanowski Józef
Stenka Andrzej
Stenka Klemens
Sychowski Franciszek
Sychowski Stanisław
Sychowski Teofil
Syldatk Edmund
Syldatk Edmund
Syldatk Józef
Szczeciński Jan
Szmidka Alfons
Szulc Irena
Szulc Stanisław
Szweda Klara
Świniarski Bronisław
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X
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X
X X
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X
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Lp
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

Nazwisko i imię
Talaśka Anastazja
Teclaw Władysław
Theiebach Walter
Tobias Feliks
Tobias Ryszard
Tokarski Józef
Topp Urszula
Treder Florian
Trepczyk Wiesław
Trybowski Wojciech
Tuz Marek
Waga Gertruda
Wandtke Róża
Waraksa Jan
Wejer Jarosław
Wieki Tomasz
Wiśniewski Zygmunt
Wiśniewska Grażyna
Wiśniewski Bogdan
Wiśniewski Bronislaw
Withbrodt Małgorzata
Wojewski Józef
Wróbel Wiktor
Wróblewski Józef
Wróblewski Stefan
Żaczek Włodzimierz
Żywieki Józef

A B c D E F G H J I II III IV
X X
X
X
X
X X
X X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X

Źródło: Dzienniki Urzędowe Województwa Gdańskiego za l. 1954 - 2002.
Opracowanie własne.
Legenda:

A - wybory odbyły się 5 grudnia 1954 r., kadencja rady - 1954 - 1958;
B - wybory odbyły się 2 lutego 1958 r., kadencja rady - 1958 - 1961;
C - wybory odbyły się 16 kwietnia 1961 r., kadencja rady - 1961 - 1965;
D - wybory odbyły się 30 maja 1965 r., kadencja rady - 1965 - 1969;
E - wybory odbyły się 1 czerwca 1969 r., kadencja rady - 1969 - 1973;
F - wybory odbyły się 9 grudnia 1973 r., kadencja rady - 1973 - 1978;
G - wybory odbyły się 5 lutego 1978 r., kadencja rady - 1978 - 1984;
H - wybory odbyły się 17 czerwca 1984 r., kadencja rady - 1984 - 1988;
J - wybory odbyły się 19 kwietnia 1988 r., kadencja rady -1988 -1990, kadencja
została skrócona. Zakończył się okres PRL.
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Wybory w III Rzeczypospolitej
I - kadencja rady - 1990 - 1994; II - kadencja rady - 1994 - 1998;
III - kadencja rady - 1998 - 2002; IV - kadencja rady - 2002 - 2006.
Sesja Rady Gminy z 6 czerwca 1990 r., była pierwszą w III Rzeczpospolitej,
wydarzeniem historycznym i przeżyciem dla zebranych radnych, kadry
kierowniczej gminy oraz mieszkańców reprezentowanych przez trzy pokolenia
naszej społeczności. Wśród najstarszych mieszkańców znaleźli się: Tekla Sikora
z Zelewa (98 1.), z Luzina: Józef Wojewski (90 1.), Klara Wicon (82 1.), Augustyn
Cisłowski (82 1.), Teofil Sychowski (75 1.), Jadwiga Semak (74 1.). Sesja
rozpoczęła się Mszą św. w kościele. Uroczyste ślubowanie Radnych odbyło się
na sztandar Kółka Rolniczego.
Radni - deputowani powiatowi w pow. wejherowskim:
1773 r. - Anna Sychowska i Sychowski, 1773 r. - dwóch Sychowskich z Gowina,
1832 - Sychowski z Sychowa, 1860 r. - Jan Sychowski z Strzebielina,
1870 r. - Sychowski z Sychowa, 1880 r. - Antoni Sychowski z Sychowa,
1880 r. - Jan Jozef Sychowski z Strzebielina.

Rada Powiatu wejherowskiego wybrana w 1998 r. liczyła 55 radnych.
Gminę Luzino reprezentowało 3 radnych: Kazimierz Bistroń wiceprzewodniczący Rady Powiatu i członek Komisji Edukacji oraz Komisji
Kultury, Sportu i Turystyki; Kazimierz Hinc - członek Zarządu Powiatu i członek
Komisji Organizacyjno Prawnej; Wojciech Trybowski - członek Komisji
Rolnictwa i Ochrony Zdrowia.
Rada Powiatu wybrana w 2002 r. liczyła 29 radnych. Gminę Luzino
reprezentowało 2 radnych. Kazimierz Bistroń - przewodniczący Rady Powiatu,
członek Komisji Edukacji; Piotr Pelcer - przewodniczący Komisji Zdrowia i
Polityki Społecznej, członek Komisji Budżetu i Finansów.
Regliński Aleksander (1906-1990), rolnik, długoletni sołtys wsi Barłomino.
Ur. 22 czerwca. Ożenił się 16 listopada 1936 r., z żoną
mieszkali w Barłominie. Po otrzymaniu wezwania na
komisję wojskową postanowił załatwić sprawę po
swojemu. Wszedł w kontakt z partyzantką. W połowie
lipca 1943 r. opuścił gniazdo rodzinne, zostawiając
losowi żonę, dwóch synów i poszedł do lasu w nieznane,
do partyzantki, gdzie szczęśliwie doczekał wyzwolenia.
Rodzina jego była wielodzietną. Siedmiorgu dzieciom
zapewnił wykształcenie. Synowie Władysław i Zygmunt
ukończyli LO, Edmund ur. w 1942 r. zginął śmiercią
tragiczną w pracy (w wieku 18 1.), Urszula ur. w 1945
r., Stefan zaś w 1949 r. ukończył szkołę zawodową.
Regina, ur. 1950 r., prowadzi usługi hafciarskie w
Luzinie. Natomiast Jadwiga ur. w 1953 r. dziedziczyła
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gospodarkę wraz z mężem Józefem Kwiatkowskim. Aleksander był pracowitym,
odpowiedzialnym i cieszył się zaufaniem w środowisku, był sołtysem przez 26 1.
Dał się poznać jako solidny murarz, wybudował swój dom i postawił kilka innych
w okolicy. Był wielkim miłośnikiem książki, odwiedzał często bibliotekę w
Luzinie. W 1986 r. małżonkowie świętowali Złote Gody. Aleksander zmarł 29
grudnia. Spoczywa na cmentarzu w Luzinie.

Rekowska Irena, nauczycielka jęz. polskiego. Ur. 11 lipca 1921 r. w
Kościerzynie. Podczas II wojny światowej została wywieziona na przymusowe
roboty do Niemiec. Pracowała w gospodarstwie rolnym. Dzięki pomocy dobrych
ludzi udało się jej uciec do Polski. Przebieg pracy zawodowej w zawodzie
nauczycielskim: 1 lutego 1947 r. w SP w Rekowie (dawny pow. bytowski), w
1949 r. powierzono jej funkcję kierownika szkoły, SP Tuchomek (1952), SP
Udorpie (1953-1963), SP Luzino (1963-do przejścia na emeryturę w 1976 r.).
Pełniła funkcję zastępcy kierownika szkoły w 1. 1963-1973. Była opiekunem
Koła Żywego Słowa przy SP w Luzinie. W 1976 r. udzieliła wywiadu dla rozgłośni
centralnej Polskiego Radia, który został wyemitowany w audycji „Kiermasz pod
kapturkiem”. Po przejściu na emeryturę przez 18 1. pracowała w niepełnym
wymiarze godzin jako nauczycielka jęz. polskiego w SP w: Luzinie, Wyszecinie,
Bożympolu Wielkim, Barłominie.
Jubileusz 40 lecia pracy obchodziła w 1986 r. W zawodzie nauczycielskim
przepracowała 48 1. W trakcie pracy dokształcała się, ukończyła Zaoczne Studium
Nauczycielskie w Kołobrzegu o profilu filologia polska (1961-64). Była
członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie pełniła funkcję skarbnika
i prezesa. Za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze została wyróżniona: Złotym
Krzyżem Zasługi (1970), Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1976), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1983).
Rekowska Ludwika (1925-1987) nauczycielka. Ur. 28 czerwca w
Strzebielinie, córka Wiktora i Marii z d. Pris,
właścicieli dóbr ziemskich w Strzebielinie. Majątek
ich na mocy dekretu o reformie rolnej został
rozparcelowany. Ludwika w 1932 r. podjęła naukę w
dwuklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w
Strzebielinie Po dwóch latach ojciec przeniósł ją do
Prywatnej Szkoły Powszechnej Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie, a od
1938 r. do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego
Królowej Polskiego Morza w Wejherowie, gdzie
uczyła się aż do wybuchu drugiej wojny światowej w
1939 r. W czasie okupacji była zmuszona do pracy na
rzecz Niemców.
Przebieg pracy zawodowej w zawodzie
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nauczycielki: Publiczna Szkoła Powszechna w Gościcinie (1 listopada 1946),
SP w: Luzinie, nr 3 w Wejherowie (1 września 1954), w Barłominie (1955). Od
września 1955 r. wróciła do Luzina, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę
- 7 czerwca 1980 r. Do 1963 r. prowadziła bibliotekę szkolną. Na wiosnę 1957 r.
powierzono jej funkcję kierownika szkoły w Luzinie. Za nie przeciwstawienie
się demonstracji rodziców, którzy we wrześni 1958 r. zawiesili w klasach krzyże,
została przesłuchana przez UB, a następnie zwolniona ze stanowiska kierownika
szkoły. Pracowała i jednocześnie dokształcała się ukończyła: LP (1952), Centralny
Kurs dla kierowników bibliotek szkół wiejskich w Warszawie, Studium
Nauczycielskie nauczania początkowego 12 grudnia 1961 r., a21 września 1977
r. uzyskała Dyplom-kwalifikacji naukowych i pedagogicznych do nauczania
początkowego.
Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i społecznej otrzymała:
Złoty Krzyż Zasługi (1974), nagrodę pierwszego stopnia, Ministra Oświaty i
Wychowania (1979), medal Komisji Edukacji Narodowej (1984), odznaką
honorową Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1985), odznakę Zasłużony Działacz
Ruchu Spółdzielczego. Jubileusz 40 lecie pracy w zawodzie nauczycielskim
obchodziła 1986 r. Zmarła 12 stycznia, pochowana na cmentarzu parafialnym w
Luzinie.
Rekowski Marian, nauczyciel, społecznik. Ur. 13 września 1931 r. w Pucku,
syn Leona i Jadwigi z d. Hincke. SP rozpoczął w 1938 r. w Swarzewie, a ukończył
w 1947 r. w Pucku. Maturę zdał 10 czerwca 1952 r. w LP w Wejherowie. Z
nakazu pracy 15 sierpnia 1952 r., skierowany został do SP nr 1 w Rumi. 1 września
1954 r. podjął pracę w SP w Luzinie, gdzie pełnił funkcję: zastępcy kierownika
szkoły od 15 października 1958 r., kierownik szkoły od 15 sierpnia 1963 r. do 31
sierpnia 1973 r.W 1966 r. został nauczycielem mianowanym, od wrześniu 1973
r. nauczycielem wychowania fizycznego. Tytuł „Zawodowy nauczyciel
dyplomowany” otrzymał 1 maja 1972 r. Przeszedł na emeryturę 31 sierpnia 1984
r., pracował nadal na pół etatu do 31 sierpnia 1992 r.
Zawarł związek małżeński Ludwiką Wrese 24
kwietnia 1962 r. w kościele parafialnym św. Trójcy
w Goręczynie. W czasie 40 letniej pracy zawodowej,
podwyższał swe kwalifikacje i ukończył: Studium
Nauczycielskiego, kierunek wychowanie fizyczne
(1962), Studium Pedagogiczno Metodyczne kierunek wychowanie fizyczne (1976), Wyższe
Studium Zawodowe w zakresie wychowania
fizycznego (1980). W czynie społecznym: wspólnie
z uczniami i rodzicami niwelował obejście terenu
wokół nowej szkoły (1964), ogrodzono: nową szkołę
(1965), teren starej szkoły (1966), wiele czasu
poświęcił pracy społecznej, pełnił funkcje:
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przewodniczącego Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1966-1974),
radnego GRN (1967-1989), przewodniczącego i członka Komisji Oświaty (19641989), przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku publicznego,
członka Prezydium GRN (1981), członka Kolegium do spraw Wykroczeń przy
Naczelniku Gminy w Luzinie, członka Kolegium do spraw Wykroczeń przy
Naczelniku Miasta w Wejherowie, szefa sztabu Terenowych Oddziałów
Samoobrony (1975). Należy podkreślić duży wysiłek Mariana Rekowskiego w
rozbudowie i pomnażaniu dorobku materialnego szkoły i osiągnięć dydaktyczno
wychowawczych, społeczną postawę, osobiste zaangażowanie ówczesnego
dyrektora szkoły, jego bogatą inicjatywę wobec potrzeb szkoły, które ciągle
narastały. Za pracę dydaktyczno - wychowawczą i społeczną został uhonorowany:
„Złotym Krzyżem Zasługi” (1975), „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski” (1984), odznaką honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” (1973),
medalem honorowym „Zasłużony Ziemi Wejherowskiej” (1975), „Medal 40 lecia Polski Ludowej” (1984). Otrzymał liczne nagrody i podziękowania m.in.
Ministra Oświaty w 1964 r.

Reszke Sebastian ks. Przyszedł na świat podczas ostrej zimy, na początku
1979 r. jako najmłodsze dziecko w rodzinie Reszków. Swoją edukację rozpoczął
w SP w Darżlubiu, gdzie mieszkał wraz z rodzicami i starszym rodzeństwem. Po
przeprowadzce do Redy uczęszczał do SP nr 4. Wraz z przyswajaniem wiedzy w
szkole podstawowej uczęszczał na zajęcia do szkoły muzycznej I stopnia w
Wejherowie. Po maturze w LO w Wejherowie, podjął studia w Gdańskim
Seminarium Duchownym w Oliwie. W czerwcu 2003 r. otrzymał świecenia
kapłańskie z rąk J.E. ks. abpa Tadeusza Gocławskiego oraz dekret skierowujący
go do pracy w „pięknej parafii kaszubskiej” w Luzinie, jak to powiedział Abp.
Zainteresowania ks. to filozofia, muzyka i sport.
Richert Jan, ps. Wrona, rolnik. Ur. 7 maja 1914 r. Mieszka na wybudowaniu
Luzina. Syn rolnika, wychowany w rodzinie wielodzietnej. Miał sześciu braci i
tyleż sióstr. Rodzeństwo-Jan i Władysław zostali powołani do wojska 2 sierpnia
1939 r. Brał udział w wojnie obronnej. 19 września dostał się do niewoli
niemieckiej i przekazany do obozu jenieckiego Stalag II D - Stargard, gdzie
otrzymał nr jeniecki 288. Został zwolniony 9 lipca z obozu 1 przekazany do
pracy w majątku rolnym w Strossdorf, pow. Pyritz. Po r. pracy otrzymał telegram
z domu, informujący o chorobie matki. Otrzymał 14 dniowy urlop. Pozostał w
domu. W 1942 r. otrzymał wezwanie na komisję wojskową do Wejherowa. Tam
zmuszali go do przyjęcia 111 grupy, odmówił stanowczo. Następnego dnia przyszło
dwóch policjantów by areszt. Jana. Ten jednak w porę się ukrył. Uniknął areszt.,
ale tym samym został zmuszony do życia w podziemiu. Nawiązał kontakt z
organizacją „GP”, Pawłem Heblem. 24 czerwca 1943 r. został postrzelony i
przewieziony do szpitala w Wejherowie. Zdecydował się na ucieczkę, która udała
się. Do końca wojny ukrywał się. 7 maja 1959 r. wstąpił do ZBoWiD. 3 stycznia
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2000 r. obchodził piękny jubileusz Złotych Godów.

Robakowo, wieś sołecka, przynależna do gminy, parafii i poczty Luzino.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1335 r. Dawne nazwy wsi: Rebaken 1390,
Robakow 1394, Robalow ok. 1400, Robakowo 1534, Robaczkowo 1599,
Robakau 1795, Robaczkowo 1599.
Wieś o lokacji średniowiecznej, wymieniana jako dobra rycerskie z
przynależnymi folwarkami. W 1600 r. jako właściciel wymieniony był Janowski
z Robakowa i Bolszewski z Bolszewa. W 1624 r. von Robakowski z Robakowa.
A w 1626 r. Anna, córka Miodunta Robakowskiego, wydana została za Georga
Goweńskiego i otrzymała w wianie część dóbr Robakowa. Od 1773 r. Robakowo
należało do Jana Fryderyka von Janowitz.
W 1815 r. Ksawery Warszewski z Niepoczołowic kupił córce Anastazji wieś
Robakowo za 8615 talarów. Obszar wsi wynosił 1094 ha, (639 roli, 30 łąk, 100
lasu, pozostałe 325 ha zapewne nieużytki, które przed pierwszą wojną światową
były wydzierżawione wojsku). Anastazja po śmierci teścia Jakuba (1883) miała
kłopoty z zarządcami, a synowie nie byli zainteresowani gospodarstwem rolnym.
W 1869 r. wieś liczyła 270 mieszkańców, w tym 256 katolików, 14 ewangelików,
mieszkali w 26 domach. W 1. 1875 - 1900 było posiadłością ziemiańską, z 323
mieszkańcami (194 katolików i 32 protestantów), mieszkali w 28 domach (razem
z wybudowaniem Sychowo). W 1885 r., dobra rozpadły się na trzy działy, których
dziedzicami byli: Antoni Żelewski, Feliks Malotki, Anastazja Dekowska. Wieś
liczyła 326 mieszkańców w tym 294 katolików, 32 ewangelików, było 28 domów
(51 dymów).
W okresie międzywojennym w Robakowie były dwa folwarki, których
właścicielami byli Władysław Bertrand i Teofil Pries. Na początku II wojny
światowej, właściciele majątków zostali wysiedleni, a ich posiadłości zajęte przez
Treuhändlera Gustawa Schöffera.
Po wyzwoleniu 10 marca 1945 r. właściciele wrócili na swe posiadłości.
Gospodarowali krótko, gdyż w kwietniu przeprowadzono reformę rolną.
Rozparcelowano majątki na 10 ha gospodarstwa, które otrzymali robotnicy
miejscowych folwarków. Następowała systematyczna rozbudowa wsi. W 1959
r. dziesięciu gospodarzy wybudowało na swych działkach nowe domy wraz z
budynkami gospodarczymi. Wieś została zelektryfikowana w 1958 r.
Mieszkańcy Robakowa w 1996 r. założyli Społeczny Komitet do spraw Budowy
Wodociągu i zabrali się do pracy. Inwestycję przeprowadzano etapami, od 1997
roku począwszy. Zadanie polegało na jednoczesnym rozwiązaniu problemu dla
wsi Milwina, Sychowy i Robakowa. Radny Edmund Słowi, przewodniczący
Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu, doprowadził do uroczystego oddania
sieci i jej poświęcenia w dniu 22 czerwca 2003 r. Długość sieci wodociągowej
dla Robakowa wynosiła 14,1 km, (długość przyłączy 3,9 km), dla 141 zabudowań.
Przy okazji świętowano też zakończenie budowy boiska sportowego. Uroczystego
poświęcenia boiska dokonał ks. prob. Henryk Szydłowski w asyście ks. prob.
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Dionizego Borysiewicza z Kębłowa i ks. Zbigniewa Neiimullera.
Z dawnych zabudowań zachowała się stajnia podworska z XIX w.,
przebudowana i dostosowana na salę, gdzie odbywają się przyjęcia weselne,
zabawy i inne imprezy okolicznościowe. Centrum wsi zdobi kapliczka poświęcona
św. Janowi Chrzcicielowi. Na wmurowanej tablicy umieszczono napis: Święty
Janie Chrzcicielu / Módl się za nami / 1997. Kapliczka została wzniesiona na
starych fundamentach dawnej drewnianej kapliczki pod tym samym wezwaniem,
zniszczona została w czasie okupacji. Jest też budynek szkolny z 1907 r. oraz
krzyż z 2001 r. ogrodzony płotem drewnianym ze sztachet.
Wieś rozwijała się dynamicznie, w 2003 r. liczyła 694 mieszkańców. Rada
Gminy w 2004 r. nadała nazwę kolejnym 32 ul. Główna ul. nosi nazwę św. Jana
Chrzciciela, inna upamiętnia pamięć kierownika szkoły z okresu
międzywojennego Stefana Lewińskiego. Na terenie wsi działają zakłady: jeden
produkcyjny, 16 usługowych, 6 handlowych, 1 gastronomii, 2 transportowe i 1
tartak. Sołtysami wsi byli: Leon Dzienisz, Paweł Kunz (1967-1988), Andrzej
Pallach (1988), Zofia Jereczek (5 grudnia 1990 r., złoz>ła rezygnację z urzędu
15 marca 1994;, Jan Pallach (30 kwietnia 1994), Marzena Pallach (29 stycznia
2003 r. i nadal).
Zoh.: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Litwy, tom IX, s. 645.

Rohde Zygmunt, nauczyciel. Ur. 7 kwietnia 1941 r. w Koleczkowie. W
czasie okupacji stracił całą rodzinę: matka Klara z d. Kwidzińska zginęła w
Stutthofie, ojciec Augustyn poległ w walce pod Koleczkowem, podczas obławy
na członków „GP”, babcia Otylia Rodhe, nie przeżyła „Marszu śmierci”, dziadek
Augustyn został skazany na karę więzienia za ukiywanie dezerterów z wojska
niemieckiego, braciszek Stefan, w następstwie pobicia matki przed areszt., żył
zaledwie 18 dni po urodzeniu. Zygmunt w wieku 3 lat został wraz z innymi
dziećmi wysiedlony do obozu Potulice. Przebywał tam zupełnie sam, bez opieki
kogoś bliskiego. Po ukończeniu LP w Wejherowie (1960), uczył kolejno w
Wiczlinie i Wyszecinie. Z tego okresu wspomina pracę z zastępem harcerskim i
trudne warunki mieszkaniowe w budynku szkolnym do czasu remontu kapitalnego
w 1975 r. Prowadził cotygodniowe apele o ustalonej tematyce historycznej.
Uczestniczył z młodzieżą w pracach społecznych na rzecz miejscowego PGR - u
(zbiórka ziemniaków i kamieni z pól gospodarstwa).
Później pracował kolejno w SP Bolszewie, Gościcinie i Częstkowie oraz w
Podst. Studium Zawodowym w Wejherowie. W 1966 r. ukończył Zaoczne
Studium Nauczycielskie w Toruniu kierunek geografia z historią. Na
Uniwersytecie Gdańskim uzyskał tytuł magistra historii (1980). Po ukończeniu
Podyplomowego Studium Wiedzy o Pomorzu zdobył II stopień specjalizacji
zawodowej w zakresie historii. Brał udział w pracach Instytutu Kształcenia
Nauczycieli i Badań Oświatowych w Gdańsku. Prowadził lekcje otwarte na
konferencjach rejonowych, zdobywał nagrody w ogólnopolskich konkursach
oświatowych za prace: „Działalność oddziału partyzanckiego TOW „GP” w
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Koleczkowie ....’’oraz „Rola Związku Nauczycielstwa Polskiego w organizacji
tajnego nauczania na Pomorzu Gdańskim w 1. 1939 - 1945”. Udzielał się w
Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Szemudzie.
Wspólnie z żoną Ireną napisał monografię „Częstkowo”, a z Bolesławem
Bieszkiem - książki o Potulicach, Stutthofie i Bolszewie. Za całokształt pracy
pedagogicznej otrzymał II nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania (1978),
nagrodę specjalną MOiW (1985) i nagrodę II stopnia (1989).
Otrzymał odznaczenia: srebrną odznakę „Zasłużony działacz LOK, Zasłużony
Ziemi Gdańskiej, Złotą Odznaką ZNP, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oświęcimski,
Medalion pamiątkowy Gryfa Pomorskiego, Medal Stowarzyszenia Maxmilian Kolbe i inne.

Rompca Dariusz, dyrektor SP im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie. Absolwent tejże szkoły.
Ukończył LO im. Jana III Sobieskiego w
Wejherowie oraz studia historyczne na
Uniwersytecie Gdańskim (1989), następnie studia
informatyczne na Wydziale Matematyki i Fizyki UG
(1998) oraz w Instytucie Informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego (2000). Obecnie uczy informatyki
w luzińskiej podstawówce. Prowadzi też kursy
informatyczne dla rolników z terenu gminy Luzino,
które cieszą się dużym zainteresowaniem. Całe życie
zawodowe i prywatne związał z Luzinem i gminą
Luzino. Tu mieszka i pracuje. Swojąpierwsząpracę
jako nauczyciel historii podjął w Wyszecinie, by po
trzech 1. przenieść się do Luzina.
Oprócz spraw zawodowych, bardzo angażuje się w życie społeczno kulturalne
gminy. Był prezesem luzińskiego oddziału ZK-P, od dwóch kadencji pracuje w
Głównej Komisji Rewizyjnej ZK - P w Gdańsku. Jako dyrektor szkoły i działacz
kaszubski zaangażował się we wprowadzenie nauki jęz. kaszubskiego w tutejszej
szkole, a także w stworzenie zespołu kaszubskiego w Luzinie, w powstanie
Regionalnego Muzeum Kaszubskiego w Luzinie oraz zyskującego coraz większy
rozgłos Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszebscze Spiewe.
Od 2003 r. jest ławnikiem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Prywatnie interesuje
się historią i dniem dzisiejszym gminy Luzino oraz Kaszub, tworzeniem stron
internetowych, grafiką komputerową, fotografią oraz sportem. Zawarł związek
małżeński z Marią. Z ich związku na świat przyszło dwóch synów.
Rybakowski Antoni, działacz społeczny i polityczny. Ur. 20 października
1921 r. w Luzinie, syn Franciszka i Melanii z d. Cierocka. Rodzice posiadali 4
ha gospodarstwo rolne, ponadto ojciec zajmował się ciesielstwem. Szkołę
powszechną ukończył w Luzinie w 1935 r. Do 13 października 1937 r. pracował
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Stefania i Antom Rybakowscy,
po prawej Henryk Dannemann

na gospodarce rodziców, w okresie zimowym
uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Rolniczej w
Pawłowie na Pomorzu. 13 października 1937 r.
rozpoczął pracę w Gościcińskiej Fabryce Mebli.
Tam wstąpił do PPS lewicy.
Został zmobilizowany 1 września 1939 r. brał
udział w obronie Wybrzeża. W okolicy Redy
oddział jego został rozbity i każdy ratował się
na własną rękę. W pierwszych miesiącach
okupacj i ukrywał się z uwagi na dotychczasowe
zaangażowanie przeciwko miejscowym
Niemcom. W styczniu 1940 r. wyszedł z
kryjówki i został skierowany przez niemieckie
pośrednictwo do pracy w gospodarstwie rolnym u rodziców i zobowiązany do
prac polowych w 5 gospodarstwach o powierzchni 54 ha. u: Antoniego Potrykusa,
Klemensa Toppy, Augustyna Bach, Teofila Sychowskiego i Augustyna
Knapińskiego w Luzinie, gospodarze ci byli w wojsku, bądź w obozie. W okresie
zimowym zajmował się wywózką dłużycy z lasów, co pozwalało mu na kontakty
z ludźmi ukrywającymi się w lesie. W styczniu 1943 r. wstąpił do TOW „GP”.
Został mianowany komendantem grupy na teren Luzino. Działalność grupy
polegała na organizowaniu kart żywnościowych z drukarni w Gdańsku, oraz
dywersji w postaci układania na szosie głównej ostrych trójkątów, które wbijały
się w opony samochodów.
W 1945 r. był współorganizatorem życia politycznego i kulturalno-oświatowego
w Luzinie. Zorganizował Zespół Pieśni i Tańca, który dał część artystyczną na I
Zjeździe ZMW „Wici” w Warszawie w grudniu 1945 r. w sali „Roma”.
Pracował w różnych organizacjach. Był członkiem MO (marzec 1945),
przewodniczącym Gminnego Komitetu Parcelacji Majątków (kwietniu 1945 r,
brał udział w parcelacji 6 majątków), przewodniczącym Komisji Referendum
Obwodu 28 w Milwinie, pierwszym prezesem gminnego Zarządu SL, członkiem
prezydium powiatowych władz Stronnictwa a po zjednoczeniu od 1949 r.
członkiem Prezydium PKZSL (ponad 20 1.), pierwszym prezesem Gminnego
Zarządu „SCh”, przewodniczącym LZS w Luzinie (od 1946), przewodniczącym
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu PPRN w Wejherowie (4 kadencje),
inicjatorem zorganizowania GS „SCh”, prezesem Zarządu (1 lutego 1946 do 1
lipca 1947), instruktorem żywieniowym w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Wejherowie (1 lutego 1949-31 lipca 1949), prezesem GS w Luzinie (1 lipca
1949-kwiecień 1951), sekretarzem PKZSL w Wejherowie (w kwietniu 1951).
Otrzymał Honorowe Obywatelstwo Luzina 10 marca 1988 r.
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Kapliczka postawiona w 1955 i: Wotum wdzięczności za ocalenie życia

Kapliczka Rybakowskich, obecnie stoi
na posesji Bizewskich. Franciszek
Rybakowski, senior, jako dowód wdzięczności
za powrót czterech synów z wojny oraz byli
więźniowie obozu Stutthof w 10 tą rocznicę
wyzwolenia w 1955 r. postawili kapliczkę jako
wotum wdzięczności za uratowane życie. Na
tablicy umieszczono napis Królowo Pokoju
módl się za nami. Na bocznej ścianie kapliczki
została umieszczona druga tablica z białego
marmuru przez byłego więźnia Stutthofu, który
ukrywał się u Rybakowskich. W 1958 r.
przyjechał na pogrzeb Franciszka
Rybakowskiego do Luzina. Napis umieszczony
na tablicy S. p. Franciszek Rybakowski
Nieustraszony Polak, w tym domu ukrywał i otaczał ojcowską opieką uciekinierów
- patriotów ze Stutthofu. Cześć jego pamięci. Były więzień Łomżanin 1958 r.
Kapliczka ta jako symbol religijno - patriotyczny, symbol pełnego poświęcenia
się miejscowej ludności Luzina musi być trwałym reliktem tragicznej przeszłości,
uświadamiającym młodzieży i przyszłym pokoleniom o historii tamtego okresu.
Pamiątkową kapliczkę, położoną na działce nr 1038 w Luzinie, przy ul. Kościelnej
24, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzjązdnia21 października
2002 r. wpisał do rejestru zabytków pod numerem A - 1333.
Od wielu 1. Rybakowscy mieszkają w Wejherowie, a kapliczka znajduje się na
posesji należącej do rolnika Stanisława Bisewskiego.
Rzepczyński Maciej ks. Długoletni Prob, parafii św. Wawrzyńca w 1.17051758, który nie tylko dokonał dzieła rekatolizacji, lecz także był budowniczym
po dziś dzień służącego parafianom kościoła. Zmarł w podeszłym wieku w 1758
r.
Schulz Jan, nauczyciel, działacz społeczny. Ur. 27 grudnia 1945 r. w Luzinie.
Ukończył: SP w Luzinie, Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wejherowie,
Pedagogiczną Szkołę Techniczną w Gdańsku. Po odbyciu służby wojskowej
podjął pracę w Gościcińskiej Fabryce Mebli. Od września 1971 r. pracował w
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wejherowie na stanowisku
nauczyciela zawodu.
Od najmłodszych 1. związał się z OSP. Chrzest bojowy przeszedł wiosną 1962
r. w czasie pożaru betoniami w Bożympolu. Miał wówczas 17 1. Pełnił funkcje:
Sekretarza zarządu (1970-1981), prezesa OSP w Luzinie od 1981 r. do chwili
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obecnej, prezesa Zarządu Gminnego ZOSPRP
w Luzinie od 1992 r., członek Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSPRP w Gdańsku,
wiceprezesa
tymczasowego
Zarządu
Powiatowego w Wejherowie (1999), był
członkiem Zarządu Powiatowego Związku
OSPRP w Wejherowie oraz Honorowego Sądu
Koleżeńskiego (2002). Działacz samorządowy,
od 1989 r. w kolejnych czterech kadencjach
radny Rady Gminy, członek Zarządu Gminy od
1991 r. Współpracuje z młodzieżą szkolną i
przedszkolną w całej gminie. Organizuje
eliminacje gminne i powiatowe OTWP. Gości
młodzież w domu strażaka, organizuje dla niej
pokazy sprzętu pożarniczego, udostępnia sprzęt
do ćwiczeń, uczestniczy w tworzeniu
młodzieżowych drużyn pożarniczych w
jednostkach działających na terenie gminy.
Za wieloletnią działalność społeczną odznaczony: Złotym, Srebrnym i
Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 40. Polski Ludowej, Złotym, Srebrnym
i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla pożarnictwa”, odznaką „Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej”.

Semak Julian (1903-1972). Ur. 20 maja w Busku koło Lwowa. Tam ukończył
w 1916 r. sześcioklasową szkołę powszechną. Uczył się rzemiosła stolarskiego
do 1921 r. Następnie podjął pracę jako czeladnik stolarski. Zasadniczą służbę
wojskową odbył w 1. 1924-1925, w 26 pułku piechoty, gdzie po ukończeniu
szkoły podoficerskiej otrzymał stopień kaprala. W 1928 r. zgłosił się do dyrekcji
ceł we Lwowie z prośbą o przyjęcie go do Straży Granicznej. Ukończył w 1928
r. kurs uprawniający go do tej pracy. Został przeniesiony do Komisariatu Straży
Granicznej w Wejherowie. Podjął pracę w Strażnicy w Kębłowie do 1937 r. 1
maja 1937 r. został przeniesiony z urzędu do Komisariatu Straży Granicznej w
Brzeźnie pow. Chojnice, gdzie pracował do wybuchu wojny. 26 września 1939 r.
został rozbrojony przez armię sowiecką i zwolniony do domu. Po powrocie do
żony zamieszkał w Luzinie. Tam ukrywał się do 19 sierpnia 1941 r. Z powodu
braku środków na utrzymanie rodziny był zmuszony do zameldowania się. Podjął
pracę w tartaku elektrycznym Jana Konkola w Luzinie, w którym pracował do
1947 r. Wówczas podjął pracę w Urzędzie Celnym Gdańsk Nowy Port, a od 15
sierpnia został przeniesiony do Urzędu Celnego w Gdyni, gdzie pracował do
przejścia na emeryturę.
Semak Jadwiga (1916-2001), artystka ludowa, malarka, hafciarka i
działaczka KGW oraz ZK-P, córka Jana z d. Kotłowska. Ur. 3 października w
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Luzinie. Społecznik. W 1946 r. reprezentowała
Luzino na I Kongresie Kaszubskim w
Wejherowie. Członek Stowarzyszenia PAX do
1982 r. W1. pięćdziesiątych pracowała społecznie
w KGW, przez dwa 1. była pracownikiem
Powiatowego Związku Kółek Rolniczych na
etacie instruktorka KGW. Prowadziła kursy haftu,
gotowania, pieczenia, organizowała pokazy w
Ośrodku Nowoczesna Gospodyni. Wiele 1.
aktywnie uczestniczyła w Zespole pieśni i tańca
Kaszubi. Po otrzymaniu propozycji wstąpienia do
PZPR odmówiła i zwolniła się z pracy. Była radną
GRN w kadencjach-1958-1961, 1969-1973,
1978-1984. Jako fundatorka kapliczki przy ul.
Tartacznej w 1995 r. na posesji Adama Semaka spełniła obietnice wuja Jana
Konkola, który prosił Matkę Boską Sianowską o zdrowie dla Jadwigi, kiedy to
chorowała w dzieciństwie. Figurę do kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus
ofiarowała pani Sirocka. Zasłużona twórczyni ludowa, była znanąhafciarkąoraz
malarką. Wychowała duże grono miłośników regionu i sztuki ludowej. Ofiarowała
obraz św. Jadwigi parafii w Kębłowie. Jej prace były prezentowane w SP w
Barłominie i Muzeum Regionalnym przy SP w Luzinie. Za działalność społeczną
została uhonorowana m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużona Ziemi
Gdańskiej, Medalem „Przyjaciel Dziecka”. Z mężem Julianem wychowali
ośmioro dzieci.
Miała życzenie, by pochować ją w stroju kaszubskim, co też się stało w
poniedziałek 17 września, pochowana na luzińskim cmentarzu.

Sikora Feliks, nauczyciel, magister geografii, pedagog, historyk z
zamiłowania, poeta, społecznik. Człowiek Roku 1966 Gminy Luzino. Ur. 28
października 1940 r. w Luzinie, syn Feliksa. Maturę zdał w LP w Wejherowie w
1959 r. Długoletni nauczyciel geografii w SP w Luzinie, pełnił obowiązki
dyrektora szkoły (1986) i zastępcy dyrektora (1983). Członek ZK-P w Luzinie
jego prezes w 1.1981-1986. W 1982 r utworzył Kaszubski Teatr Ludowy przy
ZK-P, w r. potem przejęty przez Gminny Ośrodek Kultury jako Regionalny Teatr
Dramatyczny. Przeszedł na emeryturę 20 grudnia 1990 r., nadal pracuje w
niepełnym wymiarze godzin. Autor ponad 100 artykułów metodycznych,
geograficznych i krajoznawczo regionalnych. Publicysta w wielu czasopismach
lokalnych i centralnych. W 1995 r. opracował folder z okazji 750 lecia Luzina,
wydał tomik wierszy „Dwie miłote”, Dwie miłości, 1997 r., „Kalendarz Luziński
2000”, będący kroniką dziejów gminy. W dwutygodniku „Kukówka” publikował
ciekawostki o regionie na stronie Tatkowizna. Był inicjatorem utworzenia Izby
Regionalnej i Muzeum Regionalnego przy SP im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie.
Jako przewodnik turystyczny przeprowadził ponad 400 wycieczek. Otrzymał
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wiele odznaczeń m.in. Złoty Krzyż Zasługi, medal Zasłużony Ziemi Gdańskiej,
srebrny i brązowy medal Zasłużony dla Obronności Kraju, brązowy medal 300
lat Odsieczy Wiedeńskiej, medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę
ZNP.
Kilka nagród literackich w tym nagrodę specjalną na XI Ogólnopolskim
Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego za cztery wiersze pisane
po kaszubsku. Za pracę kulturalno oświatową otrzymał m.in. nagrodę Kuratora
Oświaty.
Zob. Fikus St. Luzino, s. 253-254. Kształcenie nauczycieli i 3501. szkolnictwa
w Wejherowie, Wejherowo 1994, s. 176. Zsziwk, nr 4, Puck 1999, s. 12. Gryf
Wejherowski z 21 sierpnia 1998 r., 27 czerwca 2003 r.

Sirocki Teofil, nauczyciel, z pradziada luzinianin.
Ur. dnia 7 sierpnia 1946 r. w Luzinie w rodzinie
robotniczej. Posiada wykształcenie średnie techniczne
i studium pedagogiki specjalnej. Pracuje w Zasadniczej
Szkole Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym nr 1 w Wejherowie, jako nauczyciel,
kierownik warsztatów szkolnych. Zaangażowany w
prace społeczne. W kadencjach Rady Gminy pełnił
funkcje: w pierwszej i trzeciej był przewodniczącym,
w drugiej był przewodniczącym Komisji Gospodarczej
i członkiem Zarządu Gminy, w trzeciej
przewodniczącym Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
Pełnił funkcję zastępcy wójta w 1992 r. Od 1998 r.
członek ZK-P Oddziału w Luzinie, przez trzy kadencje jej wiceprezesem.
Współorganizator wycieczek-pielgrzymek na kalwarię do Wiela i spotkanie z
Ojcem Świętym. Zawarł związek małżeński z Ireną. Z ich związku na świat
przyszli synowie Robert i Sylwester.
Skotarek Stefan inż. leśnik. Ur. w zachodniej
części Wielkopolski. Okres okupacji spędził na
przymusowej pracy u bauera. Po wojnie ukończył
studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W marcu 1954 r. z
dyplomem i nakazem pracy w ręku zameldował się do
pracy u dyrektora OZLP Teofila Wojtowicza w
Gdańsku. Odtąd zaczęła się właściwie peregrynacja
po stanowiskach zawsze jednak na własną prośbę.
Wszystkie miejsca pracy miały jednak tę samąkrainęKaszuby, a spotykał tu wszędzie twardych, rzetelnych
i pracowitych Kaszubów. W ostatnim etapie kariery
zawodowej trafił do Nadleśnictwa Strzebielino z
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siedzibą w Luzinie, niechcianego przez nikogo. Pan Stefan wspomina kłopoty, z
jakimi się spotkał. Jesienią wszystkie drogi leśne me były przejezdne, a więc
plan wywozu drewna nie był wykonany-tylko w 85%. Pozyskanie drewna byłoby
nierealne, gdyby nie zwerbowano z różnych stron Polski robotników tak zwanych
interwencyjnych. Pierwszoplanowym zadaniem było budowanie dróg o różnych
nawierzchniach. To zadanie realizował do końca swej służby. Gospodarka
Nadleśnictwa była różnorodna. Nadleśnictwo dysponowało 20 ha gospodarstwem
rolnym, szkółkami leśnymi, gdzie oprócz produkcji na własne potrzeby
produkowano również sadzonki na export do Szwecji. Prowadzono remonty osad
leśnych. Uporządkowywano las pod względem sanitarnym. Zadań było znacznie
więcej. Wspomnimy jeszcze o akcjach socjalnych, dla załogi organizowano
wycieczki, nie zapomniano o emerytach i rencistach. Problemem poważnym były
pożary.

Słowi Edmund. Ur. 17 sierpnia 1943 r. w
Częstkowie, gdzie również ukończył SP. Zawód
mechanika zdobył w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Wejherowie. Pracował 14 1. w PKS w Wejherowie.
Jednocześnie pomagał rodzicom w prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, które przejął w 1974 r. Wówczas
przeprowadził się do Luzina, nadal pracując na
gospodarstwie, a dodatkowo prowadząc działalność
gospodarczą w zakresie handlu, którą zajmuje się do
chwili obecnej. Społecznik. Prezes OSP w Częstkowie,
członek Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej w
Wejherowie (10 1.), członek Rady Nadzorczej
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Luzinie (12 1. w tym
przez 6 1. jej przewodniczący). Z woli mieszkańców wsi Robakowo i Sychowo
został radnym Rady Gminy przez dwie kadencje. Był inicjatorem powołania
Komitetu Budowy Wodociągu, którego został przewodniczącym. Działania te
zostały uwieńczone oddaniem do użytku wodociągu w
2003 r.
Stenka Andrzej, zastępca wójta Gminy Luzino,
rolnik gospodarujący na 20 ha (8,13 ha własne
gospodarstwo oraz 12 ha dzierżawy) we wsi Barłomino
od 1981 r. W 1982 r. uzyskał dyplom technika hodowcy.
Podjął studia w 2003 r. na Bałtyckiej Wyższej Szkole
Humanistycznej w Koszalinie, na wydziale
Administracja Zarządzanie i Marketing, kierunek
Administracja Publiczna. Zawarł związek małżeński z
Grażyną z d. Maszota w 1983 r. Z ich związku na świat
przyszło pięcioro dzieci. Dał się poznać jako
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sportowiec, czynnie uprawiał kolarstwo (Klub BKS Lechia Gdańsk 1976-77).
Jego osiągnięcia sportowe to: trzykrotne zdobycie tytułu wicemistrza Spartakiady
Młodzieży Szkolnej województwa gdańskiego (1976), mistrz Spartakiady (1977)
oraz liczne sukcesy w wyścigach okręgowych i ogólnopolskich. Społecznik. 27
lutego 1985 r. został sołtysem wsi Barłomino i przewodniczącym Rady Sołeckiej.
Obie funkcje pełni do chwili obecnej (minęło 19 1.). Był radnym GRN (od 1988),
w kolejnych czterech kadencjach do Rady Gminy. Od lipca 1994 r. został
członkiem Zarządu Gminy, a od 9 czerwca 1995 r. zastępca wójta gminy Luzino.
Funkcję tę pełni nadal. Wspólnie z grupą przyjaciół założyli w lutym 1999 r.,
pierwsze koło Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego w gminie Luzino, został
jego prezesem. Z jego inicjatywy w 2003 r. powstało w Luzinie koło Platformy
Obywatelskiej, został jej przewodniczącym.
Budynek placówki Straży
Granicznej
w Kębłowie w okresie
międzywojennym

Strażnica
Straży
Granicznej w Kębłowie
Strażnikami
Straży
Granicznej w Kębłowie byli:
Józef Drabik, Graczyk,
Jeniak,
Kluskała,
Komornicki, Bronisław
Miotk, Stanisław Drzewiecki, Muszyński, Matejszyk, Nowak, Piotrowski, Julian
Semak, Wyrwał, Ludwik Walasiak komendant placówki w Kębłowie (wykaz
niepełny). W budynku po byłej Straży Granicznej otwarto świetlicę 1 stycznia
1950 r.

Stutthof hitlerowski obóz koncentracyjny został założony 2 września 1939
r. Ostateczna likwidacja obozu nastąpiła 9 maja 1945 r. Był więc nie tylko
pierwszym, lecz najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach wchodzących
aktualnie w skład państwa polskiego.
Stutthof wykaz osób osadzonych w obozie koncentracyjnym z Gminy Luzino z:

Nazwisko i imię
numer obozowy
Los więźnia
Barłomina
Perszon Józef, ur. 4.01.1926 r. 86826,
areszt. 15.08.1944 r., przeżył
Splithof Wilhelm ur. 1905 r.
przeżył
Wedelstedt Teofil, ur. 2.12.1920 r., 6399,
zmarł 15.10.1940 r.
Dąbrówki
Bąk Stefan (1917-2003)
101652
uciekł z „Marszu śmierci”
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zginęła
37079
Dampc Stanisława
Konkol Augustyn
przeżył
Konkol Jan ur. 1924 r.
przeżył
Kwidziński Bernard ur. 1902 r.
Kębłowa
zginął
1898
Dawidowski Jan ur. 1902 r.
Kalkowski Józef, areszt 23.02.1944 r. 33047 zmarł 24 sierpnia 1944 r.
Małaszycki Augustyn, areszt. 3.05.1943 r.
członek”GP”
Miotka Jan, areszt. 3.05.1943 r. członek „GP” 12785
przeżył
34881 zwolniony 7.09.1944 r.
Olszewski Paweł ur. 30.07.1913 r.
69579
przeżył
Pohnke Wiktor ur. 1883 r.
wróciła po „Marszu śmierci’
Zieman Anna, areszt. 20.06.1943 r.,
zginął 17.06.1943 r.
Zieman Jan, ur.10 września 1883 r.
Kochanowa
36944 wróciła po „Marszu śmierci”
Dampc - Zieman Elżbietę
22795
zginął
Lniski Jacek, ur. 1901 r. areszt. 3.05.1943r.
zginął
Stefanowski Jan ur. 1900 r.
zginął
Stefanowski Stefan ur. 1901 r.
zwolniony
w 1941 r.
12046
Waga Paweł ur. 1919 r.
zmarł 19 sierpnia 1943
22793
Waga Bernard ur. 4.04.1891 r.
Luzina
przeżył
Bartel Józef ks. areszt. 3.05.1943 r.
zamordowany
Gończ Bernard ks.
przeżył „Marsz śmierci”
37078
Hebel Józef ur. 19.03.1892 r.,
uciekł z „Marszu śmierci”
Jabłoński Bronisław ur. 21.10.1921 r.
zmarł 29 stycznia 1942
Lewandowski Czesław ur. 8.11.1924 r. 12557
zmarł w 1943
Laga Kazimierz, rolnik, areszt, w maju 1943 r.
Maschke Maksymilian ur. 9.05.1900 r. 22737
wrócił 22.04.1944 r.
34182
Michałko Albin
wrócił
po „Marszu śmierci”
22780
Michałko Leon ur. 3.04.1906 r.
66648 uciekła z „Marszu śmierci”
Miotk Helena
zmarła w 1944 r.
Paczuła Anna, żona rolnika
przeżył
134388
Plewa Teodor ks. areszt. 3.05.1943 r.
uciekł z „Marszu śmierci”
36807
Polasik Stanisław ur. 14.01.1906 r.
zginął w 1943 r.
Pawłowski Franciszek
zwolniona 22.01.1942 r.
12200
Reis Hildegarda ur. 15.11.1921 r.
uciekł z „Marszu śmierci”
Trederko Bronisław
Milwina
101616
zmarła 28.12.1944 r.
Bojkę Anna ur. 1912 r.
uciekł
z „Marszu śmierci’
Dampz Anzelm
zginął
Dzienisz Grzegorz ur 1915 r.
zmarł 20.01.1945 r.
03578,
Dzienisz Paweł ur. 1903 roku
przeżył
Lademan Klemens
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Sikora Franciszek ur.1920 r.
101619 uciekł z ,Marszu śmierci’
Szmidke Władysława
przeżyła
Sychowy
Hebel Alfons ur. 1910 r.
uciekł z „Marszu śmierci” w Luzinie
Szmydtka Alfons
przeżył
Tępcza
Agaciński Jakub, leśniczy, areszt. 15.03 1943 r.
przeżył
Bobkowski Alojzy ur. 1905 r.
Bobkowska Helena ur. 1919 r.
Bobkowski Stefan „G P”
21516
zginął 25.06.1943 r.
Czerwonka Juliusz
37052
przeżył
Dzięcielski Józef, areszt. 9.09.1944 r.
zginął 19.12.1944 r.
Dzięcielska Monika, areszt.9.09.1944 r.
przeżyła „Marsz śmierci”
Dzięcielska Rozalia, areszt. 9.09. 1944 r
przeżyła „Marsz śmierci”
Engelbrecht Jan ur. 14.10.1907 r.,
101664,
przeżył
Formela Alfons ur. 1918 r.
101690
przeżył
Formela (Czaja) Joanna ur. 25.05.1917 r.
Gostomski Józef ur. 1907 r.
101603
zmarł 9.12.1944 r.
Gostomski Franciszek ur. 1914 r.
101666 uciekł z „Marszu śmierci”
Gruba Anastazja
Gruba
zginął w „Marszu śmierci”
Korthas Anna
ur. 1911 r.
23060
przeżyła „Marsz śmierci”
Kortas Antoni ur. 1913 r. areszt, w 1943 r. 23068, rolnik zmarł w 1944 r.,
Korthas Stefania
23061
przeżyła
Kortas Felicja ur. 1882 r.
23059 zmarła w Ravensb. w 1944 r.
Kortas Paweł
Krauza Leon
23769
zginął
Kuhr Adam
37153
przeżył
Okrój Władysław
101665
przeżył
Płotka Bernard ur. 1886 r.
3707
przeżył
Richert Augustyn ur. 26.08.1885r.
12574
zmarł 20.01.1942 r.
Richert Augustyna
12573
zmarła 12.01.1942 r.
Tempski Antoni
Tempski Teofil ur. 1912 r.
40432
zginął
Witbrodt Klemens ur. 1923 r.
22513
zginął
Wos Antoni ur. 31 01.1916 r.
21512
uciekł z „Marszu śmierci’
Wyszecina
Czarkowski Konrad ur. 9.03.1886 r., kolejarz, areszt. 26.02.1942 r., zginął
Cyra Stanisława ur. 1923 r.
przeżyła
Dzienisz Marta ur. 22.03.1909 r.
101610
przeżyła
Góra Paweł, kierownik szkoły powszechnej
zginął
Kołacz Władysław
6240
przeżył
Kowalski Aleksander
12557
zmarł styczeń 1942 r.
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Kowalski Aleksander ur. 1911 r.
4871
zmarł 8 lipca 1940 r.
Kuczmiński Alojzy ur. 1890 r.
przeżył
Lewko Mikołaj ur. 1910 r., robotnik
4723,
zmarł 30.03.1942 r.
Lubocki Jan ur. 1920 r.
zginął
Lubocki Wiktor ur. 1922 r.
przeżył
Miękicki Adalbert ur. 1898 r.
22783
Motyka Franciszek ur. 1887 r.
uciekł z „Marszu śmierci”
Motyka Wawrzyniec ur. 10.08.1883 r. pochowany w Luzinie zginął 31.10.1943
Potocki Adolf ur. 1874 r.
zginął
Roicki Bolesław ur. 9.09.1917 r., robotnik rolny, 4857, zmarł 22.07.1942 r.
Szewczyk Władysław ur. 12.11 1917 r., rob. rolny, 2363 zmarł 18.06.1942 r.
Szmidtke Władysław, ur. 17.01.1916 r., rob. rolny
zmarł 27.05.1940 r.
Trojan Zygmunt, ur. 20.04.1910 r., rolnik,
6293, zmarł 13.04.1940 r.
Wolszleger Antoni, robotnik
24529
zmarł 4.12.1943 r.
Zelewa
Kowalewski Leon areszt. 3.05. 1943 r. 22771
zwolniony z obozu
Kowalewski Paweł, areszt. 3.05.1943 r. 22798
zwolniony z obozu
Ladach Józef
12995
przeżył
Ladach Ksawery
przeżył
Lesner Jan, areszt. 3.05.1943 r.
22770
zmarł 18.06.1943 r.
Plotcke Paweł areszt. 3.05.1943 r.
22775
22784
Pranga Walenty areszt. 3.05.1943 r.
przeżył „Marsz śmierci”
Sikora Augustyn areszt. 3.05.1943 r.
22781
przeżył „Marsz śmierci”
Sikora Józef areszt. 3.05.1943 r.
22772
zginął w „Marszu śmierci”
parafii
Kwidziński Józef, ur. 18 czerwca 1887 r,
zmarł 27 maja 1943 r.,
Rompza Władysław, ur. 30 lipca 1917 r. w Częstkowie, zmarł 13.04.1944 r.
Schoida Wiktor 1. 46, zmarł z wyczerpania, pochowany 31 sierpnia 1945 r. w
lesie w Kębłowie, ekshumowany 23 września 1945 r.,
Czapiewski Feliks, 1.20, z zawodu rzeźnik z miejscowości Brody pow. Tuchola,
powód śmierci wyczerpanie (zmarł w czasie „Marszu śmierci” w Wyszecinie).
Ekshumacji dokonano na podstawie pisma pow. Komitetu Ekshumacyjnego w
Wejherowie z dnia 4 kwietnia 1948 r. Został pochowany na cmentarzu katolickim
w Luzinie.
Sumiński Mieczysław (1909-1982), ks. Ur. 2 maja w Świeciu nad Wisłą w
rodzinie rzemieślniczej Jana i Bronisławy. Święcenia kapłańskie przyjął 23
grudnia 1933 r. Pracował jako wikariusz w kościele św. Mateusza w Starogardzie
Gdańskim (1934-1939). Od września do grudnia 1939 r. przebywał w obozie
przejściowym pod Chojnicami (Grossbom - Westfalenhof). Po zwolnieniu z obozu
Dulag, ukrywał się w domu względnie był na pracy przymusowej. Mając już
bilet do wojska, w ostatniej chwili w kwietniu 1943 r. został skierowany do ks.
Karla Knopa w Wejherowie, gdzie pracował jako wikariusz do marca 1945 r. Od
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Ks dziekan Mieczysław Sumiński. Przyjęcie
do pierwszej Komunii św. w 1957 r.

marca do grudnia 1945 r. był
administratorem kościoła parafialnego
Trójcy Przenajświętszej w Wejllerowie.
Jako ciekawostkę można dodać, ze ks.
Alfons Kreft prob, parafii w Lidzbarku
od października 1943 r. do końca wojny
ukrywał się u Roberta Wollfa w Milwinie,
którego córka Agnieszka (obecnie Dorsz)
przywoziła wino i hostie od ks.
Mieczysława Sumińskiego. Od 1943 r. ks.
Mieczysław
Sumiński
był
administratorem parafii w Luzinie, gdzie
z narażeniem życia słuchał spowiedzi po
polsku, (musiał znać petenta, że ten nie
doniesie do gestapo). Fakty wskazują, że
ks. Mieczysław Sumiński stworzył wokół
siebie dobrą opinię skoro po wojnie został w Luzinie. I tak od 1 maja 1945 r. do
1946 r. był ponownie administratorem, a od 20 września 1946 r. do śmierci w
1982 r. prob. W 1947 r. dekretem J. E. ks. Bpa otrzymał akt dziekański z rąk ks.
radcy Partyki. Kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Chełmińskiej
(1962). Spośród bogatej jego działalności można m.in. wymienić, że 18 lipca
1948 r. ks. Mieczysław Sumiński na prośbę ks. prob. Fuglowicza z Rozłazina
poświęcił kościół w Bożympolu pw. św. Piotra i Pawła.
Ważnym wydarzenie był pobyt ks. Prymasa na Kaszubach. Prymas Stefan
Wyszyński w otoczeniu biskupów chełmińskich i duchowieństwa wraz z
dziekanem ks. Mieczysławem Sumuńskim zwiedził Kalwarię Wejherowską 20
kwietnia 1953 r. Ks. Mieczysław Sumiński nie podporządkował się zarządzeniom
władz oświatowych w 1. 1951-1973, wskutek czego otrzymał wiele kar
administracyjnych, a nawet zarekwirowano Mu cały majątek (inwentarz-konie*
krowy itp. jak również cały sprzęt i meble). Pozostawiono na plebanii jedynie
stół, krzesło i łóżko. W 1971 r. ks. Mieczysław Sumiński uczestniczył w Rzymie
na uroczystości beatyfikacyjnej o. Maksymiliana Kolbego. Doznane przeżycia
znalazły odbicie w dekoracji kościoła w postaci płaskorzeźby św. Maksymiliana
Kolbe, dzieło wykonał artysta Edmund Szyfter.
W 1979 r. ks. Mieczysław Sumiński pozyskał od parafianki Anieli Palach jeden
pokój w Strzebielinie do katechezy miejscowych dzieci, a od 1980 r. czynił
starania o budowę kościoła w Strzebielinie. Działkę na potrzeby nowej parafii
podarował parafianin Leon Miotk. Dnia 13 czerwca 1982 r. ks. Mieczysław
Sumiński na działce odprawił pierwszą Mszę św.
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Ks. kanonik Mieczysław Sumiński zmarł 4 września. Został pochowany na
miejscowym cmentarzu.
Zob.: Stan posiadania plebanki w 1951 r., Protokół spisany w dniu 7 marca
1951 r. w sprawie przejęcia na rzecz Państwa nieruchomości ziemskiej katolickiej
gminy kościelnej w Luzinie pow. Morski w: Klotzke Z. Parafia i kościółpw. św.
Wawrzyńca w Luzinie, Luzino 2002, s. 91.

Sychowo wieś sołecka przynależna do gminy i poczty Luzino, parafii Sychowo
od lipca 2004 r., szkoła zbiorcza na miejscu.
Tereny ziemi sychowskiej były zamieszkane jeszcze p.n.e., o czym świadczą
wykopaliska prasłowiańskiego cmentarzyska ludności kultury wschodnio pomorskiej, datowanego na lata 550-450 p.n.e. Świechowo, też Sychowa, dziś
Sychowo, dawniej przysiółek Robakowa. Inne nazwy Schwichow (1862),
Schwichau (1883), Sychowo (1937). Wieś należała do właścicieli Wincentego i
Feliksa von Warszewskich. W 1862 r. działka Warszewskich przeszła na
Antoniego von Sychowskiego. Była to kaszubska rodzina szlachecka, posiadała
herb rodzinny (tarcza herbowa ozdobiona kotwicą, szyszakiem rycerskim piórami
i liśćmi w koronie). Wspomina się ją na wejherowskim sejmiku powiatowym w
1832 r. Należy sądzić, że od ich nazwiska powstała nazwa wsi Sychowo. W
1885 r. wieś liczyła 169 mieszkańców i 15 dymów. W 1912 r. właścicielem był
Gustaw Loewe. W1. międzywojennych właścicielem majątku był Bernard Gniot,
który sprzedał go w 1928 r. W 1. 1939-1945 majątek przeszedł w zarząd
Treuhändlera Rush. Na majątku pracowali jeńcy wojenni narodowości rosyjskiej
i francuskiej.
Sychowo było małą wsią, zamieszkiwało ją tyle rodzin, ile potrzeba było do
pracy na majątku. Dworek w Sychowie został zbudowany w 1908 r. na pięknie
położonym pagórku, otoczony parkiem. Budynki założono na planie prostokąta.
Z zabudowań gospodarczych pozostał budynek po wschodniej stronie majdanu,
przystosowany na mieszkanie, widnieje na nim data budowy 1907 r. Po zachodniej
stronie szopa, w której w 2002 r. urządzono kaplicę. Folwark od dworu oddziela
brukowana aleja obsadzona lipami, odgałęzienie z drogi Wejherowo-Strzepcz.
Zachował się park, w
jego południowej
części wybudowano
parterowy pawilon
szkolny, dawny dwór
użytkowany jest
przez
SP.
Po
wyzwoleniu majątek
podlegał reformie
Były dworek; od 1948 r
budynek szkoły
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rolnej i został podzielony między miejscowych robotników rolnych. Zabudowa
gospodarska pojedynczych siedlisk robotników folwarcznych w zasadzie nie
zachowała się. Domy przebudowano - dostosowując je do współczesnych potrzeb.
W sąsiedztwie powstała nowa zabudowa. Wieś zaopatrzona w wodę z wodociągu
wiejskiego (sieć długości 11,5 km, długość przyłączy 1,7 km) dla 69 gospodarstw.
Sołtysami wsi byli: Jan Mielke (1984, złożył rezygnację w 1988), Tadeusz
Kieliński (24 marca 1988), Beata Kupc (23 listopada 1988), Helena
Kierznikiewicz (21 kwietnia 1989 r., złożyła rezygnację z urzędu 24 listopada
1990 r., wybrana ponownie 11 grudnia 1990), Helena Gołąbek (20 grudnia 1994
r. i od 12 stycznia 1999 r.), Mirosław Neumiiller (27 stycznia 2003 r. i nadal).

Sychowskich ród. Sychowscy (z linii strzebielińskiej) przybyli do Luzina z
Przodkowa w 1900 r.

Sychowski Teofil (1871-1930), gbur i mistrzem piekarskim. Ur. 8 grudnia,
syn Józefa, kupił gospodarstwo od Jana Szefki w Luzinie. Wybudował dom, do
którego wprowadził się w 1909 r. W okresie I wojny światowej był sołtysem.
Żonaty z Teresą z d. Meier. Z ich związku na świat przyszło dziesięcioro dzieci,
trzy córki i siedmiu synów, wszyscy ur. w Luzinie: Bernard (1903-1904); Jan
(1904-1919); Franciszek; Klara 1909-1995); Brunon; Maria (1912-1993); Teofil;
Antoni; Teodora; Józef (1924-2001). Teofil w imieniu mieszkańców powitał 9
lutego 1920 r., na rynku, przy wtórze orkiestry i wiwatów, wkraczające wojsko
polskie. Był członkiem Komisji Granicznej, wytyczającej granicę na odcinku od
Tępcza do jeziora Żarnowieckiego.
W Gazecie Kaszubskiej nr 169, z czwartku
24 lipca 1930 r., ukazały się nekrologi:
„ W poniedziałek, dnia 21 bm. zasnął w Bogu
po długiej, ciężkiej chorobie, opatrzony
Sakramentami św. mój ukochany mąż,
najdroższy ojciec, brat, szwagier i wujek Teofil
Stumberg - Sychowski mistrz piekarski w 59 tym roku życia. W ciężkim smutku pogrążona
rodzina. Luzino, dnia 21 lipca 1930 r.
Eksportacja odbędzie się w środę, dnia 23 bm.
o godzinie 19 tej z domu żałobnego do kościoła
parafialnego w Luzinie, pogrzeb nazajutrz o
godzinie 9 - tej. Osobnych zawiadomień nie
wysyła się
„Dnia 21 bm. zmarł długoletni członek
Dozoru Kościelnego ś.p. Teofil Sychowski z
Luzina. Niech Mu Pan Bóg sowicie wynagrodzi
wszelkie starania o dobro naszego kościoła. Za
Dozór Kościoła ks. Gończ, prob. ”
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„ Wponiedziałek, 21 lipca 1930t: o godzinie 14-tej pożegnał się z tym światem
po ciężkich cierpieniach nasz kochany kolega śp. Teofil Sychowski mistrz
piekarski, w 59 - tym roku życia. Cech traci w Nim uczciwego i sumiennego
kolegę. Cześć Jego pamięci. Cech Piekarski Wejherowo ”.

Sychowski Franciszek (1906-1980), syn Teofila, ur. 4 listopada. Żona Maria
z d. Borowska, wdowa po Janie Kiedrowskim. Został spadkobiercą gospodarstwa,
piekarni i sklepu po ojcu Teofilu. Franciszek oddał w dzierżawę piekarnię i sklep
z towarami kolonialnymi z mąką i ospą, Alojzemu Damaszk (do dnia 11 listopada
1939 r., kiedy został areszt, i zginął w Piaśnicy). Wówczas Franciszek przejął na
jeden r. piekarnię i sklep. Franciszek działacz społeczny i kulturalny. Był
długoletnim członkiem chóru św. Cecylii, od najmłodszych lat udzielał się w
organizacji Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, pełnił funkcję prezesa drużyn.
Należał do założycieli OSP w Luzinie w 1928 r., był jej komendantem w okresie
międzywojennym. Zajmował się reżyserowaniem sztuk w Teatrze Amatorskim,
sam uczestniczył w nich jako aktor. Był radnym GRN w 1. 1958-1961. Pracował
w GS w Luzinie. Gospodarstwo sprzedał Prandze w 1966 r. Zmarł 8 marca.
Pochowany na cmentarzu parafialnym.
Sychowski Brunon (1911-1995), syn Teofila, ur. 18 lutego. Maturę zdał w
wejherowskim gimnazjum. Tam należał do „Sodalicji Mariańskiej”. Pracował w
Gdyni jako urzędnik PKP. Po ukończeniu podchorążówki w Zambrowie przeszedł
do rezerwy w stopniu oficerskim. Znajomości jęz. francuskiego, niemieckiego,
angielskiego, rosyjskiego i szwedzkiego
dała mu możliwość pracy w handlu
zagranicznym, jako eksperta zbożowego i
ziemniaczanego. W 1939 r. brał udział w
kampanii wrześniowej, doszedł ze swoją
jednostką wojskową, do Lublina. Po
kapitulacji pozostał w Lublinie, gdzie
podjął pracę jako tłumacz w dworcowej
kasie biletowej. W 1943 r. został uwięziony
przez gestapo, cudem ocalił życie.
Zwolniony z więzienia, uciekł do lasu. Tam
szkolił partyzantów w Narodowych Siłach
Zbrojnych. Po wojnie wrócił na Pomorze,
pod zmienionym nazwiskiem Jana
Cegielskiego. Podjął pracę, jako kierownik
administracyjny w puckim młynie. Był
członkiem ZK - P w Gdańsku oraz
członkiem Związku Żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych Okręgu Pomorskiego. Był
żonaty z Aleksandrą Dąbrowską, ślub
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odbył się w wejherowskiej Farze, w czerwcu 1951 r.
Zmarł 2 września. Pogrzeb odbył się 6 września na cmentarzu parafialnym w
Rumi. W nekrologu w Głosie Wybrzeża z 6 września 1995 r. napisano: /. Apr. z.
w. Brunon Sychowski. Zmarły był jednym z założycieli Jacht Klubu „ Gryf’ w
Gdyni i pierwszym jego kapitanem sportowym, ofiarnym i wielce zasłużonym
instruktorem żeglarstwa. Za swoje dokonania otrzymał tytuł Honorowego
Członka „ Gryfu ” oraz liczne odznaczenia, m. m. Złoty Krzyż Zasługi i „ Zasłużony
Działacz Kultury Fizycznej ”

Sychowski Teofil (1915-2004), syn Teofila, ur. 20 listopada. Działacz
społeczny, członek: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, chóru św.
„Cecylii”, zespołu „Kaszuby”, od szesnastego r. życia członek OSP. Za pracę
społeczną otrzymał Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Był jednym z
najstarszych mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli w Pierwszej Sesji Rady
Gminy 6 czerwca 1900 r. Był żonaty z Gertrudą z d. Grubba. Z ich związku na
świat przyszło czterech synów: Jan (1943), Jerzy (1948-1985), Roman (1956)
przejął gospodarstwo poojcu, Mieczysław (1949). Wkwietniu2001 r. obchodził
z żoną jubileusz 60. pożycia małżeńskiego. Zmarł 14 marca, pochowany został
na cmentarzu w Luzinie.
Sychowski Antoni, syn Teofila, ur. 29 sierpnia 1917 r. Członek Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Po II wojnie światowej pracował w
Gościcińskiej Fabryce Mebli, GS „SCh” w Luzinie i Nadleśnictwie Strzebielino.
Żona Joanna z d. Pranczk z Milwina, w 1998 r. świętowali Złoty Jubileusz pożycia
małżeńskiego.
Sychowski Teodora, córka Teofila i Teresy z
d. Meier. Ur. 8 listopada 1921 r. w Luzinie. Po
śmieci rodziców, w 1. 1930-1936 była na utrzymaniu
najstarszego brata. Od marca 1936 r. do 1938 r.
prowadziła gospodarstwo domowe czterem
braciom. Szkołę Publiczną w Luzinie ukończyła w
1935 r. Od września 1938 r. podjęła dalszą naukę
w Gimnazjum Kupieckim w Gdyni, gdzie ukończyła
pierwszą klasę. Dalszą naukę przerwała wojna. Od
15 kwietnia 1941 r. musiała podjąć pracę jako
sprzątaczka i pomoc domowa w Zarządzie
Gminnym w Nowym Dworze koło Wejherowa, a
następnie u Niemki Tacke w Wejherowie i w fabryce
chemicznej w Luzinie jako robotnica. Po wyzwoleniu pracowała: w GS jako
księgowa (do 15 listopada 1948 r). W tym czasie dokształcała się na kursie
Centralnej Szkoły Rewidentów Spółdzielni w Krakowie, który ukończyła po
miesięcznej praktyce 28 sierpnia 1949 r., Gdańskim Przedsiębiorstwie Leśnej
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Produkcji Niedrzewnej „Las” w Sopocie, (w tym czasie zdała egzamin
dojrzałości). Następnie była zatrudniona w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa
we Wrzeszczu, RSW Prasa-Książka-Ruch w Gdańsku Oliwie, w Zakładzie
Montażu Dźwigów, jako starsza księgowa, stąd odeszła na wcześniejszą
emeryturę, po 34 pracy zawodowej.
W pamięci Teodory szczególnie utkwiła ewakuacja więźniów w „Marszu
śmierci”. Pamięta spontaniczną organizację dożywiania więźniów nocujących
w kościele katolickim, ich wygląd podobny do żywych trupów.
Po dojściu pierwszej kolumny więźniów do kościoła, który był miejscem
postoju i noclegu, przystąpiono do przygotowania kanapek, gospodarze gotowali
zacierkę lub inną zupę. Poszczególni mieszkańcy przynosili przygotowaną strawę
pod kościół, gdzie pod nadzorem wachmanów nalewano jądo menażek lub innych
pojemników, każdy otrzymywał zupę i pajdę chleba. Więźniowie stali w
dwuszeregu od strony zakrystii, aż po organistówkę. Gdy zapasy mieszkańców
wyczerpały się (wszystkie produkty żywnościowe były na kartki), przystąpiono
do zbierania żywności po okolicznych wsiach. Teodora z Otylią Sirocką z d.
Potrykus (mieszkała u Wojewskich), rozpoczęły zbieranie produktów
żywnościowych od gospodarzy okolicznych wsi, Robakowa, Dąbrówki, by
przygotować jedzenie dla następnych kolumn, które przychodziły co trzy dni.
Nie pamięta, by ktoś odmówił pomocy. Gdy front się zbliżał, do tej akcji włączyły
się nawet Niemki - Mielke, która przez „Fraunschaft” zorganizowała masło i
chleb, pomagała nawet go kroić i smarować. W kotłach rzeźnickich u
Wojewskiego, gdzie Sirocki miał rzeźnictwo, gotowano gęste zupy, które
donoszono na plac przykościelny. Pamięta ostatnią kolumnę więźniarek, były to
młode kobiety, już nie w pasiakach, o pięknych czarnych włosach, nie można się
było z nimi porozumieć, były to zapewne Węgierki. Teodora wspomina, że wiele
osób zorganizowało się w grupy, które przygotowały posiłki dla więźniów
nocujących w czterech miejscach noclegowych. Wspomina jedynie o rodzinie
Labudy. Elżbieta (siostra Profesora) i Teodora robiły paczki, a zawartość do
nich organizowały Matka i synowa Otka, żona Brunona Labudy z domu Wilczek,
córka Józefa Wilczka. Z paczkami jeździły do Rybna Maria Sychowska i
Małgorzata Ratkę. Konia i wóz udostępniał Wiktor Grubba z Kębłowa. Stanowili
jednocześnie pocztę, przywozili w drodze powrotnej prośby o pomoc o wsparcie
żywnością, suche owoce, bo dużo więźniów chorowało na choroby zakaźne.
Wspomina, że widziała, co najmniej czworo więźniów, którym udała się
ucieczka z kościoła katolickiego. Ucieczek było znacznie więcej, nie wszystkich
musiała widzieć, trzeba dodać, że więźniowie nocowali jeszcze w trzech innych
miejscach.

Sychowski Teofil (1862-1934), ks. Ur. 23 czerwca w Sychowie. Pochodził
z rodziny ziemiańskiej Antoniego Stumberg - Sychowskiego i Emilii z d. Paszki.
Rodzina po przymusowej sprzedaży majątku w Sychowie zamieszkała w
Wejherowie. Kształcił się w tamtejszym gimnazjum (matura w 1883). Święcenia
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kapłańskie otrzymał 23 lipca 1887 r. w Monachium. Był wikariuszem w Grucznie
i Chojnicach, kuratusem i katechetą w Zakładzie Poprawczym i w Zakładzie św.
Karola Boromeusza (od 30 lipca 1895), należał do TNT (1900 - 34) i do
Stowarzyszenia „Straż” (1905). W 1. 1918 - 20 był głównym organizatorem ruchu
niepodległościowego w swej parafii. Współorganizował Radę Ludową i Straż
Ludową, werbował ochotników do wojska polskiego i Straży Ludowej, zbierał
podatek narodowy, przemawiał na wiecach. Przeprowadził remont kościoła
(1921) oraz kaplicy św. Huberta w Boleszynie (1927). Zmarł w Boleszynie 4
stycznia.

Szefka Paweł (1910-1991), nauczyciel. Ur. 21 lipcawStrzebielinie. W 1931
r. ukończył wejherowskie seminarium. Będąc nauczycielem śpiewu w Wejherowie
i w Żukowie, zbierał materiały etnograficzne i folklorystyczne. Upamiętnił się w
Luzinie jako współtwórca zespołu w okresie międzywojennym „Kaszubi”.
Współorganizował w sierpniu 1939 r. Ochotniczą Kompanię Harcerzy. We
wrześniu w stopniu podporucznika bronił granicy w Strzebielinie, następnie
Wejherowa, a potem Kępy Oksywskiej. Niewolę spędził w Oflagu II D Gross Bom. Nawet tu prowadził działalność oświatową i kulturalną. Po wojnie pracował
w różnych placówkach kulturalno - oświatowych w Wejherowie, Gdańsku,
Szczecinie i Gdyni. Był wizytatorem wychowania pozaszkolnego w gdańskim
kuratorium. Uczył muzyki w wejherowkim LP, pracował w Domu Dziecka i
Poradni Wychowawczo Zawodowej w Gdańsku. Pozostawił bogaty dorobek w
dziedzinie folkloru kaszubskiego. Zmarł 29 kwietnia. Spoczął na cmentarzu w
Kacku, w uroczystości pogrzebowej udział brał syn i pracownicy zakładu
pogrzebowego. W kwietniu 2001 r. szczątki ekshumowano na cmentarz w
Strzebielinie.
Szkoła w Barłominie. Początki szkolnictwa dla wsi Barłomina i Milwina
sięgają r. 1858. Szkoła mieściła się wówczas w budynku folwarcznym lezącym
na pograniczu Barłomina i Milwina. Uczęszczały do niej dzieci z obu
wymienionych miejscowości. W 1906 r. utworzono własny obwód szkolny dla
Barłomina. Szkoła została przeniesiona do budy mai folwarcznego stojącego na
początku wsi (od strony północnej) należącego do barona Fuchsa.
Po wyzwoleniu w 1945 r. kierownik szkoły napisał „Zajęcia rozpocząłem w
izbie wynajętej. Sprzęt szkolny z wyjątkiem tablicy kompletn ie zniszczony. Brak
podręczników i pomocy”. 1 grudnia 1948 r. przeznaczono na szkołę dawny
budynek administracyjny majątku, zbudowany z cegły palonej na fundamencie z
kamienia łamanego, częściowo podpiwniczony, piętrowy z poddaszem, z dwiema
klatkami schodowymi. Pomieszczenia były ogrzewane piecami kaflowymi, okna
pojedyncze. Podłogi z desek. Posadzki w korytarzach na parterze i w piwnicy
betonowe. W budynku znajdowało się mieszkanie kierownika szkoły, które
składało się z dwóch pokoi (jeden bez ogrzewania) i kuchni.
Warunki pracy w szkole polepszyły się dzięki modernizacji budynku szkolnego,
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Budynek Zielonej
Szkolu w 1997 r.

w ramach której
doprowadzono
energię elektryczną,
podłączono telefon,
doprowadzono
wodę z wodociągu
wiejskiego,
skanalizowano
budynek, wykonano remont kapitalny dachu, zainstalowano toalety w budynku,
dobudowano salę - świetlicę (1997), położono terakotę na dolnych korytarzach,
wymieniano oświetlenie w pomieszczeniach dydaktycznych, założono instalację
odgromową na budynku. Zagospodarowano boisko szkolne, które zostało
ulokowane na gruzach byłego pałacu. Wysiłki uporządkowania szkoły i otoczenia
zostały uwieńczone nadaniem szkole nazwy Zielonej Szkoły.
Szkoła w 2000 r. dysponowała 8 salami lekcyjnymi, salą komputerową. Ogólna
powierzchnia użytkowa wynosi 600 m2, uczniów było 69.
Kadra kierownicza szkoły: Łucja Walkusz (1920-1939), Rynkę (1942-1944),
Alojzy Karwasz (1 grudnia 1945-31 sierpnia 1948), Aleksander Kulling (1
września 1948-25 września 1951), Władysław Janusz (25 września 1951-31
sierpnial955), Stanisław Sikora (1 września 1955-31 sierpnia 1959), Krystyna
Wiśniewska (1 września 1959-31 sierpnia 1960), mgr Zbigniew Klotzke (15
grudnia 1960-31 sierpnia 1985), Marek Pietrzkowski(l września 1985-31 sierpnia
1987), mgr Zbigniew Stanke (1 września 1987-31 sierpnia 1994), mgr Halina
Szlaga (1 września 1994 i nadal).

Szkoła w Dąbrówce, powstała w 1900 r. W budynku szkolnym znajdowała
się jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla kierownika szkoły. Liczba uczniów wahała
się w granicach od 40 do 50. Uczyli się w klasach łączonych I-II i III-IV. Do
piątej klasy dzieci chodziły do szkoły w Luzinie.
W 1970 r. szkoła została zlikwidowana, a uczniowie i nauczyciel przeniesieni
zostali do szkoły w Sychowie. Budynek szkolny przeznaczono na poczekalnię
dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS do szkoły w Sychowie i mieszkanie.
Wspomina się nauczycieli pracujących po pierwszej wojnie światowej:
Trojanowskiego, Augustyna Gintera i Cypriana Lewickiego. Po drugiej wojnie
światowej uczyli: Alfons Selin (1945-1947), Zofia Benke (1947 r. do przejścia
na emeryturę w 1953 r.), Włodarczyk i Marianna Mirowska.
Szkoła w Kębłowie, powstała ok. 1840 r. W budynku szkolnym mieściła
się jedna izba lekcyjna i mieszkanie dla kierownika szkoły. 2 września 1890 r. w
Kębłowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla szkół z Luzina i
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Strzebielina (po 2 klasy) oraz Gościcina, Kębłowa, Zelewa i Góry. W 1928 r.
szkoła była 2 klasową. Dzięki poparciu finansowemu Towarzystwa Popierania
Budowy Publicznych Szkół Powszechnych wybudowano w 1935 r. w Kębłowie
dwuizbową szkołę. Od 1936 r. w szkole nauka odbywała się w 3 izbach lekcyjnych
(w dwóch budynkach), z najwyższą klasą szóstą. 7 września 1939 r. Kębłowo
zostało zajęte przez wojsko niemieckie. Nauka w szkole rozpoczęła się po kilku
tygodniach. Nauczycielem został Niemiec. Od 1942 r. kierownik szkoły otrzymał
do pomocy nauczycielkę. Po II wojnie zajęcia szkolne rozpoczęły się 15 kwietnia
1945 r. w trudnych warunkach, brak było wszystkiego, m.in. ławek i stolików.
Najdotkliwszy jednak był brak podręczników i pomocy naukowych. 15
października 1945 r. w szkole pracowali: Helena Grzenia - kierownik szkoły i
nauczyciele: Bronisław Grzenia i Jan Zieman.
Organizacja szkoły w Kębłowie
Rok
Nauczycieli
1920
1
1928
2
1939
4
1945/46
3
1965/66
4
1970/71
6
1975/76
8
1980/81
9
1985/86
14
1990/91
14
1995/96
20
1999/2000
25
2004/2005
24

Uczniów
48
89
187
127
197
218
272
249
276
334
310
326

Izb
1
1
3
3
3
3
8
8
8
8
8
10
11

Źródło: Kronika Wydziału Oświaty PPRN w Wejherowie. Informacje Dyrektora SP

Mimo trudności szkoła była ośrodkiem krzewienia kultury na wsi. Zdobyła I
miejsce na przeglądzie powiatowym zespołów świetlicowych w 1955 r. W szkole
odbywały się kursy: dokształcania w zakresie klas VI i VII, kroju i szycia (zob.
KG W), jazdy na motocyklu, które prowadziła Liga Obrony Kraju. Z inicjatywy
Heleny Grzeni otwarto 16 października 1961 r. Ośrodek Kultury. 1 listopada
1961 r. powołano Szkołę Przysposobienia Rolniczego, którą 1 listopada 1964 r.
przeniesiono do Luzina. Opiekunem szkoły w Kębłowie była Gościcińska Fabryka
Mebli. 27 lutego 1949 r. delegacja ofiarowała tablicę szkolną i 6 stolików, innym
razem 30 stolików i 60 krzeseł. Telefon zainstalowano 8 stycznia 1965 r. Nowy
budynek oddano do użytku 1 września 1972 r. Polepszyła się znacznie baza
lokalowa: 5 sal lekcyjnych, 2 klasopracownie z zapleczem technicznym, świetlica,
kuchnia z pomieszczeniami pomocniczymi, pokój nauczycielski, biblioteka,

BEDEKER LUZIŃSK1

217

gabinet kierownika szkoły, sanitariaty i dwa mieszkania służbowe. W wyniku
reformy oświaty od 1 września 1999 r. szkoła została sześcioklasowąz najwyższą
klasą 6. W 2004 r SP w Kębłowie pod względem liczby uczniów zajmuje drugie
miejsce w gminie. W 1. 2000-2004 dokonano modernizacji placu wokół szkoły
(wykonano betonowe boiska do gry w koszykówkę oraz małą architekturę od
frontu szkoły). Z inicjatywy Rady Rodziców, dyrekcji szkoły i Urzędu Gminy w
budynku szkoły wymieniono stolarkę okienną. W 2004 r. szkoła otrzymała
pracownię informatyczną w ramach ministerialnego programu wyposażenia szkół.
Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej zaplanowano na 2005 r. Szkoła
aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym m.in. w organizacji Dnia
Seniora, dożynek, akcji „Sprzątanie świata”. Od kilku 1. szkoła zajmuje czołowe
miejsca w województwie w ogólnopolskim konkursie „Dziś oszczędzam w SKO,
jutro w PKO”, na szczeblu gminy organizuje Konkurs wiedzy o Papieżu i Turniej
wiedzy ekonomicznej. Uroczystość nadania SP w Kębłowie im. Jana Pawła II
odbyła się 20 września 2001 r. Odsłonięto tablicę na budynku szkoły o treści:
„NA PAMIĄTKĘ NADANIA IM. JANA PAWŁA II SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KĘBŁOWIE”.
Kadra kierownicza: Leon Kminikowski (1936 r. - 31 sierpnia 1939 r. i od 15
kwietnia 1945 r. - 31 sierpnia 1945 r.); Helena Grzenia (1 września 1945 r.-31
sierpnia 1968 r.); Leszek Grzenia (1 września 1968 r.-31 sierpnia 1970 r.); Wacław
Bujak (1 września 1970 r.-31 sierpnia 1983 r.) - kierownik - dyrektor szkoły;
Andrzej Cichocki (1 luty 1983 r.-14 sierpnia 1986 r.), Halina Stankowska (15
sierpnia 1986 r.-31 sierpnia 1999 r.), Teresa Koszałka (1 września 1999 r. i nadal).
Zob.: Koszałka I, Moryson W, Historia i współczesność Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kębłowie, Kębłowo 2002.

Szkoła w Luzinie. W spisie archidiakonatu pomorskiego wymienia się w
1687 r. szkołę parafialną w Luzinie. Wizytacja biskupia parafii Luzino z r. 1701
odnotowała, że parafianie nie chcieli oddać przeznaczonego na ten cel
pomieszczenia, ani też utrzymywać własnym kosztem odpowiedniego bakałarza;
ten stan rzeczy nie zmienił się w czasach późniejszych, gdyż wizytacja z r. 1780
stwierdza, że nie ma przy kościele parafialnym żadnej szkoły dla młodzieży,
jedynie organista Lipiński udziela lekcji czytania i pisania w jęz. polskim, w
którym to także wygłaszane były kazania. W okresie zaborów na podstawie
pruskiego rozporządzenia z 1825 r., wprowadzono powszechny obowiązek
szkolny dla dzieci w wieku od 6 do 14 1. Zaszła zatem konieczność tworzenia
nowych szkół. Budowa ich jednakże napotykała na trudności w z powodu skąpych
dotacji władz pruskich na szkolnictwo jak również ubóstwa ludności wiejskiej,
na którą w większości spadł ciężar budowy i utrzymania szkoły.
Pastor Tennestaedt opisując w 1833 r. stan szkolnictwa na Kaszubach stwierdził:
„Liczba dzieci w wieku szkolnym jest tu tak duża, a odległość niektórych
miejscowości dojednej szkoły tak znaczna, żejuż w tym tkwi nieprzezwyciężona
na teraz przeszkoda dla szkolnictwa. Liczba uczniów wynosi z reguły 80 do 200
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i więcej. Rzadko spotyka się w jednej szkole mniej niż 8 uczniów
Nowo wybrany sołtys na kadencje (1849 - 1852) Jan Hebel razem z prob.
Kleistern wystąpili z propozycją zbudowania szkoły. Szkołę katolicką w Luzinie
wybudowano w 1859 r. Znajdowała się w niej jedna izba lekcyjna i mieszkanie
dla nauczyciela. Oddzielnie uczyły się dzieci wyznania rzymsko katolickiego i
ewangelickie. W szkole tej uczył tylko nauczyciel dzieci wyznania rzymsko
katolickiego. W takich okolicznościach powstały na wsiach stanowiska
wędrownych nauczycieli, uczących dzieci wyznania ewangelickiego. Ów
nauczyciel w wyznaczonych dniach i godzinach zjawiał się w danej miejscowości
i uczył dzieci religii, pieśni kościelnych, psalmów, czytania i pisania a nawet
urządzał uroczystości z okazji imienin cesarza czy dni pamięci Lutra.
Jednoklasowa szkoła katolicka, została przeniesiona w 1880 r. do nowego
budynku szkolnego. W 1888 r. została przemianowana na dwuklasową szkołę.
Jednocześnie używaną przez katolickiego i ewangelickiego nauczyciela. Toteż
w 1900 r. przemianowano ją na dwuwyznaniową: katolicką i ewangelicką.
„Pomiędzy kierownictwem tutejszej ewangelickiej szkoły i kierownictwem
katolickiej szkoły zawarto porozumienie II września 1908 r. & 1. Z warunku, że
postanowienie & 2 będą uzupełnione, odstępuje kierownictwo szkoły
ewangelickiej należący jej budynek szkolny z podwórkiem i ogrodem szkole
katolickiej. &2. z założenia, ze postanowienia &1 będą spełnione kierownictwo
katolickiej szkoły odstępuje należącyjej budynek szkolny z podwórkiem i ogrodem
szkole ewangelickiej. &3. Niezależnie od tej wymiany stan posiadania nie
należące do ogrodu przydomowego grunty służbowe pozostanąprzy obu szkołach
[...]. &4. Przy wymianie omówionej w &112 budynkijak plot muszą znajdować
się w dobrym stanie”.
Przed I wojną światową budynek mieszczący dzieci katolickie ulegał
rozbudowie. Od strony południowej postawiono dobudówkę. W okresie
międzywojennym powiększono o kolejną izbę lekcyjną. Szkoła do 1929 r. nie
posiadała swego boiska. Inspektor szkolny z Kartuz zwrócił się z prośbą do
Zarządu Gminy o przydział 1,10 morgi pruskiej na boisko dla szkoły powszechnej.
Powoływał się na ustawę z 9 października 1923 r. Jego zdaniem przydział ziemi
był konieczny,
gdyż wpłynie na
rozwój szkoły. Po
II
woinie
światowej
w
szkole
znajdowały się 4
izby lekcyjne,
dodatkową salę
wynajęto
u
Anastazj i
Jasiewicz.
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Szkoła pomnik
Tysiąclecia
Państwa
Polskiego w
Luzinie. Stan w
1963 r.

3 września 1963 r.
oddano do użytku
budynek - Pomnik
Tysiąclecia Państwa
Polskiego. W szkole
urządzono gabinety:
fizyczno - chemiczny, geograficzny, lekarski, bibliotekę, pracownię zajęć
praktyczno - technicznych, salę gimnastyczną, świetlicę i kuchnię. W szkolnym
gabinecie dentystycznym został zatrudniony lekarz stomatolog Maria Murawska,
(1967). Był to pierwszy gabinet w szkole wiejskiej w pow. wejherowskim.
Nowy budynek nie rozwiązał problemów lokalowych szkoły. W różnych
okresach szkoła wynajmowała pomieszczenia dla celów dydaktycznych: w starej
plebanii korzystano z dwóch sal, (w byłym ośrodku zdrowia) zaadaptowano trzy
sale lekcyjne.
24 maja 1991 r. odbyły się uroczystość nadania szkole imienia Lecha
Bądkowskiego oraz wręczenie sztandaru. 13 lutego 1998 r. oddano do użytku
pierwszą część nowego skrzydła szkoły z sześcioma salami lekcyjnymi, urządzono
w nich: dwa gabinety jęz. polskiego i matematyki oraz gabinet geograficzny i
historyczny. Ponadto jedną klasę przeznaczono na pracownię komputerową. Po
zakończeniu prac budowlanych 1 września do użytku szkolnego przekazano
kolejne pomieszczenia. W sumie szkoła został powiększona o 3243,70 m2.
Powierzchnia budynku szkolnego wyniosła 4854,70 m2. W 2004 r. oddano do
dyspozycji uczniów i nauczycieli 18 sal lekcyjnych. Jest tam pracownia
komputerowa z dostępem do internetu, biblioteka, świetlica, stołówka i mini
sala gimnastyczna. Ponadto szkoła posiada dwie izby edukacyjne: Izbę Patrona
Szkoły oraz izbę regionalną.
Szkoła zaangażowała się w rozwój kultury kaszubskiej i to nie tylko w skali
gminy Luzino, ale
całego województwa
i regionu Kaszub. W
szkole działa zespół
kaszubski
(zob.
L u z i ń s k i e
Szkoła Podstawowa.
Stan w 2004 r.
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Dzwoneczki), przy szkole powstało Kaszubskie Muzeum Regionalne. Szkoła
jest również organizatorem i gospodarzem Pomorskiego Festiwalu Piosenki
Kaszubskiej „Kaszebscze Spiewe”. Nauczyciele oraz rodzice angażują się w
organizowanie pomocy charytatywnej. W realizacji swoich zadań szkoła ściśle
współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami z terenu gminy.
Od kilku 1. nauczyciele wymieniają doświadczenia ze szkołami z Niemiec,
Węgier, Włoch, Malty, Anglii i Hiszpanii. W szkole realizowane są
międzynarodowe projekty edukacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Wszystkie te działania wpływają na wysoki poziom pracy szkoły i jej wyniki.

Stopień organizacyjny szkoły. W 1934 r. była Czteroklasową Publiczną
Szkołą Powszechną. Do niej w 1936 r. uczęszczały dzieci z Kębłowa, Robakowa
i innych miejscowości. Nauczano w 3 salach lekcyjnych na dwie zmiany od
godziny 8 do 17. W roku szkolnym 1936/37 podniesiono stopień organizacyjny
szkoły i przydzielono nowy etat nauczycielski. Zarząd gminy zagwarantował
czwartą izbę lekcyjną w budynku szkolnym.
1 września 1966 r. wprowadzono reformę szkolnictwa podstawowego, w
wyniku której SP stała się ośmioklasową. Ważny etap w rozwoju szkolnictwa
zbiegł się z uroczystościami obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego i
odznaczeniem szkoły Odznaką Tysiąclecia. 1 września 1977 r. powołano Zbiorczą
Szkołę Gminną w Luzinie, w tym dniu odbyła się wojewódzka inauguracja roku
szkolnego oraz po raz pierwszy obchodzono Święto Szkoły. W roku szkolnym
1981/82 wprowadzono nowy regulamin promowania i pracy rady pedagogicznej,
pięciodniowy cykl nauczania, oraz zmniejszono do 18 godzin tygodniowy wymiar
pracy nauczyciela. Wprowadzono w kraju „Stan wojenny”.
Rok 1990 to wyjątkowy, bowiem nastąpił powrót nauki religii i katechetów do
szkoły, wprowadzono nowy regulamin klasyfikowania i oceniania. Uczniowie
klas piątych decydowali o wyborze nauki jęz. obcego. W ostatnich 1. SP im. L.
Bądkowskiego w Luzinie przeżywa swój rozwój. Mimo reformy oświatowej (1
września 1999 r.) przekształcającej ośmioletnią SP w sześcioklasową, jest to
ciągle największa placówka oświatowa w gminie.
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Uczniowie
Czteroklasowej
Publicznej Szkoty
Powszechnej w Luzinie
w 1930 r Od lewej
kierownik szkoły
Walerian Meier i
Grzenianka
(Kwidzinska), od
prawej. Antoni Turek i
Wanda Kotłowska

Uczniowie
Liczba uczniów w szkole w l. 1906-2004
Rok
Liczba uczniów
1906
I klasa - 1. odział 34
2. odział 20
II klasa 1. odział 28
2. odział 35
III klasa 1. odział 34
2. odział 47
1920
120
1928
230
1936
300
15.10.1945 355
1946
200
1963
445
1965
522
1968
685
1969
702

Rok Liczba uczniów
1970
729
737
1971
762
1972
1973
747
1976
650
1977
624
1987 702 + 70 w kl. „O”
1991
806 + 95 w kl. „O
1994 871 +117 w kl. „O”
1996 950+118 w kl. „O”
1998 981 +124 w kl. „O”
1999 897+ 118 w kl. „O”
2000 793 + 94 w kl. „O”
2001
776+ 119 w kl. „O”
2002 779+ 111 w kl. „O”
862
2004
Źródło: Kronika Wydziału Oświaty. Informacje Dyrektora SP. Liczba uczniów
podana w 1906 r. dotyczy szkoły katolickiej
Oferta edukacyjna dla uczniów jest bardzo rozległa i wykracza poza
obowiązkowe minimum. Uczniowie mogą korzystać z szeregu kół zainteresowań
i przedmiotowych (m.in. polonistycznego, matematycznego, informatycznego,
plastycznego, ekologicznego, regionalnego i haftu) oraz z zajęć sportowych. Dla
uczniów z różnego rodzaju problemami uruchomiono zajęcia kompensacyjno reedukacyjne, a dla tych z wadami postawy zajęcia z gimnastyk; korekcyjnej.
Rozszerzono naukę jęz. obcych. Oprócz obowiązkowych zajęć z jęz. angielskiego
w klasach IV - VI uruchomiono dodatkowe zajęcia dla klas III z tego jez. oraz
nadobowiązkowe zajęcia z jęz. niemieckiego dla klas IV-VI. Ponadto wszyscy
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chętni uczniowie mogą w szkole uczestniczyć w lekcjach jęz. kaszubskiego. Od
r. 2003/04 wprowadzono w szkole zajęcia nauki pływania na basenie. Realizuje
się w szkole 18 programów autorskich oraz zapewnia naukę dzieciom
niepełnosprawnym i z deficytem rozwojowym.
Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Gdańsku podsumował rywalizację
sportową szkół podstawowych woj. pomorskiego za rok szkolny 2003/4. Duży
sukces odnieśli uczniowie SP w Luzinie zajmując w łącznej punktacj. I miejsce
w pow. wejherowskim i IX w woj. pomorskim na 165 sklasyfikowanych szkół.
Rywalizacja odbywała się w 16 dyscyplinach. Największe sukcesy odniesione w
finałach wojewódzkich: sztafetowe biegi przełajowych chłopców - I miejsce,
dziewcząt - V miejsce, czwórbój LA chłopców - III miejsce, tenis stołowy
dziewcząt - II miejsce. W finałach pow. we wszystkich niżej wymienionych
konkurencjach zajęli III miejsce: siatkówka dziewcząt i chłopców, piłka ręczna
chłopców, czwórbój LA dziewcząt, unihokej, tenis stołowy chłopców.

Świadectwa
Zachowały się świadectwa szkolne szkoły pruskiej i Czteroklasowej Publicznej
Szkoły Powszechnej w Luzinie, z roku szkolnego 1934/35.
Świadectwo ukończenia szkoły Anny Gowienke, ur. 19 lipca 1899 r.,
katolickiego wyznania, uczęszczała do tutejszej miejscowej katolickiej szkoły
od kwietnia 1906 r. do października 1913 r., od października 1910 r. należała do
wyższego stopnia i przy dobrej pilności osiągnęła wiadomości i biegłość:
Religia: dobry
historia i
Język niemiecki:
geografia: za^awa aJ4cY
a. czytanie; dobry
przyroda: dostateczny
b. biegłość w ustnych wyrażeniach
śpiew : dobry
c. biegłość w piśmie
dobry rysunek: zadawalający
d. pisanie: dobry
gimnastyka: zadawalający
liczenie i geometria: dostateczny
żeńskie prace ręczne (dziewcząt) dobry
Sprawowanie było dobre, uczęszczała do szkoły prawie regularnie. W
wobec powyższego ukończyła szkołę.
Luzino, 14 marca 1913 r.
Inspektor szkolny
Nauczyciel
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)
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Grono nauczycielskie w marcu 1930 r, od
lewej: Antoni Turek, Wanda Kotłowska,
Grzenianka (Kwidzińska) i Walerian Meier
kierownik szkoły.

Nauczyciele. Liczba nauczycieli
zatrudnionych w szkole luzińskiej
systematycznie wzrastała, co obrazuje
zestawienie: Nauczycieli zatrudnionych
było w: 1920 r. - 3, 1930 r. - 4, 1939 r. 6, 1945 r. - 6, 1967 r. - 17, 1968 r. - 25,
2004 r. - 57 w tym 20 dyplomowanych,
27 mianowanych, 5 kontraktowych i 5
stażystów. Realizują 18 programów
autorskich.
15 października 1945 r. uczyli
nauczyciele: Otton Grzendowski
(kierownik szkoły), Eugenia Hausman, Maria Lewińska, Anna Pielowska, Zofia
Pod walna, Stefan Trzebiatowski.
Kierownicy i dyrektorzy szkoły: Augustyn Pałasz (1892-1921), był
jednocześnie urzędnikiem USC; Stefan Lewiński (1921); Walerian Maier (19221937); Otton Grzendowski (1937-1939 oraz 16 czerwca 1945-1954); Paweł
Grzenia (12 kwietnia 1945-15 czerwca 1945); Tadeusz Zagierski (1957-1958);
Ludwika Wrese Rekowska (1957-1958); Ignacy Lisewski (1959-1963); Marian
Rekowski (15 sierpnia 1963-31 sierpnia 1973); Urszula Sikora dyrektor Szkoły
Gminnej (1 września 1973-1983), od 1 września 1984 Gminny Dyrektor Oświaty;
Jan Mnichowski (1 września 1985-30 marca 1986); Anita Grabarz (1 września
1983-1986); Feliks Sikora p.o. dyrektor (1 kwietnia 1986-31 sierpnia 1986);
Andrzej Janusz (1 września 1988-sierpień 1994), Inspektor Oświaty Luzino
(marzec 1989-31 grudnia 1989); Dariusz Rompca (1 września 1986, i od 1
września 1994 r. z konkursu).
Grono nauczycielskie w
1957 r, od lewej: Paweł
Lademan, Ludwika Wrese,
Brygida Goike, Marian
Rekowski, Stefania
Cislowska - Klonowska,
Witold Żuralski, Tadeusz
Zagierski kierownik szkoły,
ks Marian Bojanowski,
Honorata Szornak
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Zastępcy dyrektora szkoły: Irena Rekowska (do 31 sierpnia 1973); Róża
Michrowska (1 września 1973-31 sierpnia 1975); Edmund Gajewski (1975-31
sierpnia 1979); Anita Grabarz (1 września 1975-31 sierpnia 1983); Feliks Sikora
(1983); Regina Kielska (1 września 1979-31 sierpnia 1984); Teresa Białk (1
wrzesień 1984-31 sierpnia 1987); Mirosława Białk (1988-1989); Regina Sikora
(1989 i nadal); Maria Legowicz (od 1 września 1990 i nadal); Beata Milewczyk
od 1997 r. - trzeci zastępca dyrektora i nadal.
Zob.: Pismo. „Pomiędzy kierownictwem tutejszej ewangelickiej szkoły i
kierownictwem katolickiej szkoły zawarto porozumienie oparte na podstawie
wspólnego posiedzenia z 11 września 1908 r. ” Wyrok Królewskiego Sądu
Okręgowego w Wejherowie z dnia 12 kwietnia 1910 r. Uzupełnienie do rejestru
dla katolickiej szkoły w Luzinie z dnia 29 czerwca 1910 r.

Szkoła w Milwinie. Obwód szkolny dla wsi Milwino utworzono w 1906 r.
Szkoła mieściła się kolejno w prywatnych mieszkaniach Wolfa, Labuna i
Tempskiego. Plac pod nową szkołę ofiarował gospodarz Rudolf Tempski. W
1933 r. mieszkańcy wsi z dużym zapałem wybudowali za własne pieniądze nową
szkołę. W budynku znajdowała się jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla kierownika
szkoły. Budynek oddano do użytku w 1933 r. Była to czteroklasowa szkoła o
jednym nauczycielu. Obwód szkolny tworzyły Milwino, Milwińska Huta i
Sampowskie (obecnie obwód szkoły w Sychowie). Poświęcenia szkoły dokonał
ks. prob. Bernard Gończ. W 1937 r. dla potrzeb szkoły wykopano studnię.
W kronice szkoły pod datą 3 września 1945 r. zapisano: „Zajęcia szkolne
rozpoczęły się tradycyjnym nabożeństwem, na które zebrało się 50 dzieci.
Zapisanych było 76. W czasie nabożeństwa tutejszy prob. ks. Mieczysław Sumiński
zachęcał dzieci do obowiązkowej pracy W roku szkolnym 1950/51 uczniowie
klasy 4 rozpoczęli naukę w szkole w Sychowie.
Kierownicy szkoły: Po pierwszej wojnie światowej Robert Wolf - syn
właściciela majątku tej wsi, Paweł Jakubek (1931), Kucińska, Augustyn Ginter
(1933), Ewa Zygner( 1945), Eleonora Dębińska (1953 - 1970, 15 czerwca 1955
r. zmieniła stan cywilny, wyszła za mąż za Edwina Koss). SP została zlikwidowana
31 sierpnia 1970 r. i stała się filią szkoły w Sychowie. Kierownik szkoły Eleonora
Koss mieszkała nadal w budynku szkolnym. Dojeżdżając do szkoły w Sychowie,
opiekowała się uczniami w autobusie. Filię w Milwinie zlikwidowana w 1992 r.
Szkoła w Robakowie. W 1907 r. wybudowano budynek szkolny z jedną
salą lekcyjną i mieszkaniem dla kierownika szkoły Do szkoły należał grunt o
powierzchni 0,75 ha, ogród - 0,15 ha, łąka - 0,12 ha i boisko o powierzchni 310
m2. Z dniem 1 września 1952 r. z Sychowy i Robakowa utworzono jedną szkołę
w której uczyło czterech nauczycieli. Stan taki trwał przez 6 lat, do 31 sierpnia
1958 r. Anomalią było to, że 50% uczniów całej szkoły uczęszczało do Robakowa,
gdzie uczył 1 nauczyciel, drugie 50% uczniów uczęszczało do szkoły w Sychowie,
gdzie uczyło 3 nauczycieli.
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Sytuacja zmieniła się z dniem 1 września 1958 r. Wrócono do stopnia
organizacyjnego szkoły gdzie jeden nauczyciel uczył w czterech klasach. Z dniem
1 maja 1960 r. na polecenie Inspektora Oświaty uczniów klasy V skierowano do
szkoły w Sychowie, w budynku zaś mieści się filia SP w Sychowie z oddziałami
zerowymi. Piętro budynku adaptowano na mieszkania. Uczniów z Robakowa
dowozi się do szkoły w Sychowie.
Kierownicy szkoły: Stefan Lewiński w okresie międzywojennym, od 1945 r.
funkcję kolejno pełnili: Anna Stankowska, Jadwiga Liks, Helena Formela,
Zbigniew Żarach, Franciszek Żarach, Marianna Wróblewska.
Na budynku szkoły odsłonięto tablicę upamiętniającą pamięć o Stefanie
1 świńskim. Uroczystość odbyła się 11 marca 1979 r. w 35. rocznicę wyzwolenia
Gminy Luzino spod okupacji hitlerowskiej. Tablicę o wymiarach 25 x 50 cm z
czarnego marmuru umieszczono na frontowej ścianie szkoły:
Stefan Lewiński nauczyciel tej szkoły i działacz ZNP zginął za Polską w 1939 r
„ Cześć Jego Pamięci ”

Szkoła w Sychowie została utworzona w 1948 r. w budynku po dawnym
dworze, który był zaniedbany i wymagał kapitalnego remontu. Sale lekcyjne
świeciły pustką. Sytuacja jednak wolno poprawiała się. W 1952 r. utworzono
Zbiorczą SP dla: Sychowa, Robakowa, Dąbrówki i Milwina. Czynem społecznym
wybudowano pawilon szkolny, oddany do użytku 4 listopada 1967 r. Ważnym
wydarzeniem w 1968 r. było nadanie szkole im. płk Stanisława Dąbka, a w 1988
r. przekazanie sztandaru.
Wybudowany pawilon nie spełniał oczekiwanych rezultatów. W szkole nadal
było ciasno. Uroczystości 17 września 1994 r. związane ze Świętem Patrona
Szkoły połączono z Dożynkami Gminnymi i otwarciem nowego segmentu
szkolnego. Poświęcenia nowego segmentu dokonał ks. Jan Świstowicz. W wyniku
reformy oświatowej szkoła w Sychowie od 1 września 1999 r. została
sześcioklasową SP. Baza szkoły w 2004 r. Łączna powierzchnia użytkowa
budynków szkolnych wynosi 1640 m2, powierzchnia filii w Robakowie - 150,5
m2, mini sala gimnastyczna o powierzchni - 90 m2. Powierzchnia działki szkolnej
wynosi - 2,54 ha. Szkoła dysponuje- 13 salami lekcyjnymi, salą komputerową,
mini salą gimnastyczną, kuchnią, jadalnią, biblioteką, pokojem nauczycielskim
w Sychowie i Robakowie,
Pawilon szkolny. 12
października 1968 r. SP
nadano im. płk
Stanisława Dąbka, dla
upamiętnienia tej
uroczystości odsłonięto
obelisk poświęconyjego
pamięci
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sekretariatem szkolnym z dostępem do internetu, gabinetem dyrektora szkoły,
szatnią, toaletami, pomieszczeniami obsługi, kotłownią.
Uczniowie
Klasy
Liczba uczniów
Lata
IV-VII
76
1955/56
I -VII
117
1965/66
I - VIII + kl. Spec. IV - V
250
1975/76
I - VIII + kl. Przedszkolna
207
1985/86
I - VIII + kl. „0”
278
1995//96
I - VI + VIII + kl. „0”
278
1999/2000
I - VI + kl. „O”
250
2003/2004
I - VI + kl. „0”
249
2004/2005
Źródło: Protokolarze Rad Pedagogicznych z l. 1955 - 2004. Opracowanie
własne.
SP w Sychowie obejmuje swym działaniem dzieci w wieku 7 -13 1. z obszaru
wsi: Sychowo, Milwino, Dąbrówka, Robakowo. Kilkoro dzieci uczęszcza z
innego obwodu szkoły, tj. Barłomina i Gowina. Oferta edukacyjna dla uczniów
jest bogata i wykracza poza obowiązujące minimum. Uczniowie mogą korzystać
z szeregu zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych m.in.: informatycznego,
ekologicznego, polonistycznego, teatralnego, matematycznego, regionalnego,
chóru, SKS, zajęć wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjnych. Uczniowie
uczestniczą w licznych konkursach i zawodach sportowych, osiągając dobre
wyniki na szczeblu gminy i pow. Do ważniejszych osiągnięć uczniów należy
zaliczyć:
W roku szkolnym 2001/20021 miejsce w Pow. Konkursie Plastycznym „Wiosna
bocian i żabki”, II miejsce: w eliminacjach pow. XIX Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego „Poezji Polskiej”, w Eliminacjach Pow. Przeglądu Zespołów
Kolędniczych, w Pow. Konkursie plastycznym „Woda źródłem życia”, w II Pow.
Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszebscze Spiewe”
W roku szkolnym 2003/2004: I miejsce w klasyfikacji zespołowej w
Mistrzostwach Wojewódzkich w Biegach na Orientację chłopców, złoty i srebrny
medal w Pow. Lidze Lekkoatletycznej, II i III miejsce w Pow. Konkursie
Plastycznym „Las jako odnawialne źródło surowca”.
.Nauczyciele
W roku szkolnym 2004/2005 w SP Sychowie zatrudnionych było 19 nauczycieli
w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w niepełnym, w tym 7
dyplomowanych, 8 mianowanych, 5 kontraktowych, 1 stażysta, z nich 19 posiada
wykształcenie magisterskie oraz 2 wyższe zawodowe. Dyrekcja Szkoły, Rada
Rodziców i Rada Pedagogiczna starają się by uczniowie mieli dobre warunki do
nauki oraz przebywali w miłej, bezpiecznej i przyjaznej szkole. Szkoła
współpracuje ze środowiskiem lokalnym „Jako Przyjazna Szkoła”.
Współorganizuje wiele imprez środowiskowych. Ostatnio bardzo atrakcyjnie
prezentowano swój dorobek na I Festynie Szkolno - Parafialnym.
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Kierownicy - dyrektorzy szkoły: Kazimierz Chimerek (1948-1948), Bolesław
Staniszewski (1948-1952), Stefan Kamiński (1952-1953), Jan Jurek(1953-1955),
Franciszek Solachiewicz (1954-1955), Jan Firkus (1955-1962), Stefan Miotk
(1962-1963), Helena K.rsz (1963-1968), Marian Ślusarski (1968-1969), Elwira
Korman (1969-1974), mgr Bogdan Czoska( 1974-1976), Jerzy Kieliński (19761991), mgr Kazimierz Bistroń (1991-1999), mgr Władysława Joskowska (1999
i nadal).
Zob. Klotzke Z.: Oświata w obwodzie Szkoły Podstawowej im. pułkownika
Stanisława Dąbka w Sychowie, Sychowo 1999.
Szkoła w Tępczu. Budynek szkolny z 1900 r., to typowa szkoła z jedną salą
lekcyjną i mieszkaniem dla kierownika szkoły, w okresie międzywojennym był
nim Franciszek Nowacki. Przed wybuchem wojny wyjechał do rodziny w
Poznaniu. Tam areszt, i osadzony w więzieniu, zmarł w 1942 r. Po wojnie od
kwietnia 1945 r. w różnych okresach tu pracowali: Bernard Domski, Regina
Zienowicz, Zdzisław Tessa, Stanisław Sikora, Józef Klonowski.
Szkołę w Tępczu zlikwidowano w 1970 r. Uczniowie wówczas dojeżdżali do
szkoły w Wyszecinie autobusem PKS.

Szkoła w Wyszecinie z jedną izba lekcyjną mieściła się w wolnostojącym

Wyszecino 1963 r.: Teresa Arendt, mgr Jan Leśniowski, Teresa Więcławska, Irena
Czerwionka, Gertruda Hinc, Langa, Ewa Motyka, Maria Kreft, Helena Kuczmmska,
Maria Czerwionka, nauczycielka Krystyna Labbuda, pomoc stomatologa, Stomatolog,
Dzienisz Leon, Henryk Krauza, Jan Cyra, Zdzisław Motyka, Ryszard Pastwa, Hemyk
Czerwionka, JózefKwiatkowski, Jan Dzienisz.
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budynku z 1907 r. Znajdowała się w miejscu dzisiejszej wiejskiej hydroforni.
Obok szkoły znajdował się mały budynek przeznaczony na mieszkanie dla
kierownika szkoły. Po II wojnie światowej zajęcia rozpoczęto 1 grudnia 1945 r.
Wyposażenie szkoły było skromne. Składało się z tablicy i ławek, które wykonali
rodzice. 1 września 1952 r. oddano do użytku parterowy budynek z trzema izbami
lekcyjnymi, kancelarią i kuchnią. Pomieszczenia ogrzewano piecami kaflowymi.
1 września 1970 r. przeprowadzono remont kapitalny budynku, dobudowując
piętro. Dzięki temu uzyskano dodatkowo 3 izby lekcyjne oraz dwa mieszkania
dla nauczycieli. Skanalizowano też budynek i założono centralne ogrzewanie.
Do obwodu szkoły Wyszecino dołączono wieś Tępcz. W roku szkolnym 1976/
77 utworzono: klasy specjalne dla uczniów z terenu gminy Luzino i Szkołę
Przysposobienia Rolniczego. W ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole
dokonano adaptacji budynku gospodarczego na salę do zajęć praktyczno technicznych, którą oddano do użytku 29 czerwca 1985 r. Wykonano
pełnowymiarowe boisko do gier w piłkę ręczną. W 1982 r. zlikwidowano szkolę
rolniczą i klasy specjalne.Kolejny remont kapitalny szkoły przeprowadzono w
1997 r. Mieszkania służbowe zaadaptowano na izby lekcyjne. Uzyskano 4
dodatkowe pomieszczenia, z przeznaczeniem na oddział „O”, nauczanie
początkowe, archiwum i szatnię. Biblioteka otrzymała własne lokum. Poprawiły
się warunki pracy szkoły. Po wprowadzeniu reformy oświaty szkoła została
sześcioklasową z 116 uczniami, którzy uczyli się w 9 salach. Zatrudnionych
było 9 nauczycieli. Do pełni szczęścia zabrakło sali gimnastycznej.
Dyrekcja szkoły zorganizowała dożywianie, które w roku szkolnym 2003/2004
trwało przez cały rok, dzięki prywatnemu sponsorowi oraz dotacji z Urzędu
Gminy. Szkoła posiada dobrze wyposażoną kuchnię, w której można przygotować
kanapki i ciepły napój. W 2000 r. szkoła przystąpiła do sieci Szkół Promujących
Zdrowie. W ramach przyjętych działań poprawie uległy warunki higieniczno sanitarne: wyposażono klasy w ławki i krzesła dostosowane do wzrostu ucznia,
wymieniono wykładziny i okna, przeprowadzono kapitalny remont toalet.
Kłosa V w roku szkolnym
2002/2003. Od lewej:
Marek Korthas, Kordian
Erdmański, Michał Gilla,
dyrektor szkoły Krystyna
Bułak, Karol Arendt, Karol
Sicha, Piotr Kamiński,
Sławomir Mielke, Sławomir
Dzienisz, Romana Szweda,
Kamila Zimna, Anna
Ermańska, Radosława
Erdmańska, Sławomir
Gdański
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Zagospodarowano obejście szkoły: położono kostkę brukową, posadzono
ozdobne rośliny i krzewy, doposażono boisko szkolne. Pomorski Kurator Oświaty
w Gdańsku i Wojewódzki Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie wydał 9 czerwca
2004 r. CERTYFIKAT potwierdzający, że SP w Wyszecinie, po okresie
przygotowawczym realizacji Projektu spełniła kryteria Wojewódzkiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie. 15 grudnia 1998 r. na prośbę młodzieży przekazano jej
pomieszczenie zaadaptowane na świetlicę wiejską. Kierownicy - dyrektorzy
szkoły: Paweł Góra w okresie międzywojennym, zginął w Stutthofie; Weronika
Kminikowska (1 grudnia 1945-1947); Regina Zienowicz (1947-1955); Jan
Leśniowski (1955-1965); Krystyna Labbuda (1965-1966); Paweł Labuda (19661968); Wacław Bujak (1968-1970); Józef Klonowski (1970-1976); Róża Wandke
(1976-1984); Krystyna Bułak (od 1 października 1984 r. i nadal).
Szkoła w Zelewie powstała 1 października 1883 r. W 1. 1945-1948 wyższe
klasy z Góiy chodziły do Zelewa, gdzie z powodu liczby dzieci obniżono w roku
szkolnym 1948-1949 organizację do klas I-II, wobec czego dzieci z klas III-IV
chodziły do Góry. W roku 1949 - 50 szkoły połączono. Brakowało izb lekcyjnych.
Nauka 96 uczniów odbywała się systemem klas łączonych w budynku w Zelewie
i w byłej organistówce w Górze. W r. 1951-52 pozyskano trzecią izbę, a klasy
IH-V uczęszczały do Zelewa, podobnie jak w r. 1953-54 klasy I-I V. Sale lekcyjne
były w trzech miejscach; dwie w Górze, w których 3 nauczyciele uczyli klasy IVII, i w Zelewie klasy I-IV o jednym nauczycielu. W roku szkolnym 1957/58,
29 uczniów przeszło, według kroniki, do usamodzielnionej szkoły w Zelewie.
Od 1966 r. istniały już klasy ósme, a uczniowie z klas V-VIII w liczbie około 3540 uczęszczali do szkoły w Górze. Od 1990 r. szkoła stanowi oddział przedszkolny
w Kębłowie, a uczniowie z Zelewa są dowożeni do tejże szkoły. 20 sierpnia
1979 r. szkoła w Zelewie została zlikwidowana.
Kierownicy szkoły: Franciszek Schornack (1 października 1883), Adolf Gohra
(16 października 1900), Bzyla, Aleksander Labuda (3 stycznia 1928-7 marca
1929), Cyprian Lewicki (7 marca 1928-1939 r. i od 1 kwietnia 1945-1964),
Mateusz Lewicki, Eugenia Klawikowska (przez 10 1.), Józef Piotrowski (19681979).
Zob.: Drwal J., Odyniec W, Treder J., Góra - wieś i parafia, Wejherowo 1998,
s. 64-67. Kamiński E., Gnczow Mack czyli Aleksander Labuda, Gdańsk Wejherowo 1995.

Szpica Brunon. Znawca folkloru kaszubskiego. Ur. 27 listopada 1934 r. w
Luzinie, syn Bronisława i Marty z d. Socha. Edukację rozpoczął w szkole
niemieckiej. Po wojnie zamieszkał z rodzicami w Wejherowie - Śmiechowie, do
Luzina wrócił na stałe w 1954 r. Ukończył: Zawodową Szkołę Samochodową w
zawodzie elektromechanik samochodowy (1950). Tytuł mistrza w zawodzie
ślusarz maszyn uzyskał po zdaniu egzaminu przed komisją Kuratorium Okręgu
Szkolnego w Gdańsku (1969) mistrza w zawodzie monter instalacji sanitarnej i
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gazowej (1960). Przebieg pracy zawodowej: pracował w Technicznej Obsłudze
Samochodowej w Gdańsku Oliwie (1950 -1954); Fabryce Urządzeń Okrętowych
w Rumi (1954 - 1969); jako konserwator pow. wodociągów wiejskich (1969 1973); Konserwator gminnych wodociągów w Luzinie (1973 - 1991, wówczas
przeszedł na emeryturę). Nadal pracował na 1/2 etatu (1991 r. - 31 stycznia 2003
r.) jako kierownik sekcji obsługi wodociągów gminnych Luzino.
Współzałożyciel ZK-P w Luzinie i jego prezes w 1. 1989-1995. Muzykowanie
to hobby. Od najmłodszych 1. interesował się śpiewem i grą na instrumentach
ludowych, harmonii guzikowej, bandonice i organkach ustnych - instrumentach
dzisiaj mało spotykanych. Otrzymał wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim za
widowisko obyczajowe i obrzędowe „Gwiżdże” i „Kaszebsko Pastorałka (1985),
Wyróżniony na VIII turnieju „Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia za
gawędę „Spór rodzinny” (Wiele 1985); w XII Ogólnopolskim Konkursie
Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego za opowiadanie „Nawiedzenie Matki
Bożej Częstochowskiej i Luzińscy gburze - rolnicy”, napisane w jęz. polskim i
kaszubskim (nagrodę 1997); Nagrodę specjalną za opracowanie „Kaszubskich
widowisk kolędniczych” (1999). Muzykuje w zespole seniorów i młodzieżowym,
a także w Klubie Studenckim „Pomerania” w Lączyńskiej Hucie.
Żonaty z Heleną z d. Wicon z Luzina. Z ich związku na świat przyszło pięcioro
dzieci, (żona zmarła przedwcześnie 11 listopada 1981 r.). Zawarł ponownie
związek małżeński 7 stycznia 1984 r. z Krystyną Gleaser z Wejherowa.

Szur Maciej dziedziczył gospodarstwo w Barłominie po ojcu Czesławie.
Gospodarstwo powstało w 1. 80. z części upadających gospodarstw Jana Płocki
i Zygmunta Kellera. Maciej, ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, wydział
ogrodnictwa, uzyskując tytuł magistra inżyniera w 1987 r. Kontynuuje uprawę
truskawek i założył szkółkę. Hoduje drzewa i krzewy owocowe, rośliny
żywopłotowe, a także róże. Wyprodukowany materiał kwalifikowany wolny jest
od chorób i szkodników. Stale poszerza asortyment o nowe odmiany i gatunki.
Prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną. Służy fachową poradą. Uczestniczy w
kiermaszach organizowanych w województwie pomorskim. W przyszłości ma
zamiar wzbogacić swoją ofertę o rośliny ozdobne - iglaki i pnącza.
Szydłowski Henryk ks. Ur. 21 stycznia 1936 r. w Zwniarzu pow. Nowe
Miasto Lubawskie. Po ukończeniu LO w Grudziądzu studiował w Wyższym
Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tam przyjął święcenia kapłańskie 12 lipca
1959 r. Był wikariuszem w Toruniu, Grudziądzu, Chojnicach i znów w Toruniu.
Prob, w Szczepankach koło Grudziądza był od 1975 r. Ukończył studia
podyplomowe na Akademii Teologiczno - Katolickiej, na kierunku studium nad
rodziną. Parafię w Luzinie objął 25 września 1982 r. Tutaj rozwinął swoje
zainteresowania zawodowe i duszpasterskie, czyli pracę z dziećmi i rodziną.
W protokole wizytacji kanonicznej w 1993 r. ks. bp Zygmunt Pawłowicz
napisał: „ Ksiądz Kanonik spełnia swe liczne obowiązki duszpasterskie,
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Ks. Henryk Szydłowski
i ks. bp Zygmunt Pawłowicz
sakramentalne,
katechizacyjne i
budowlano - remontowe w sposób dobrze
zorganizowany, przeniknięty gorliwością
i poświęceniem. Posiada dobre rozeznanie
w życiu parafii i gminy, skutecznie
współpracuje z lokalnymi władzami dla
dobra wspólnego.
Ks. Kanonik wypełnia też skutecznie
funkcje dziekana, integrując kapłańską
wspólnotę dekanalną”. Ks. dziekan
Henryk Szydłowski obchodził jubileusz 40
- lecia pracy kapłańskiej 12 lipca 1999 r.
Życzenia Jubilatowi składały dzieci i
władze Gminy - wójt Jarosław Wejer i
przewodniczący Rady Gminy Teofil
Sirocki. Ks. kanonik Henryk Szydłowski
został Człowiekiem Roku 1999 Gminy
Luzino.
Rada Gminy, doceniając pracę i
zaangażowanie ks. prob. Henryka Szydłowskiego w integrację lokalnej
społeczności, przyznała Mu 28 grudnia 2000 r. tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Luzino. Ks. Henryk Szydłowski pełni funkcje kanonika honorowego
Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, jest dziekanem i wizytatorem nauki religii.
13 marca 2003 r. otrzymał godność prałata kapelana honorowego Jego
Świątobliwości.
Szyfter Edmund (1907-1993), artysta
malarz i rzeźbiarz. Ur. 7 lipca w Ostrzeszowie w
południowo wschodniej Wielkopolsce, syn
Józefa. Od czwartego roku życia cierpiał na
dysfunkcję słuchu i wymowy. Studia artystyczne
odbył w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych
w Poznaniu, w Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie (1945 - 1946). Uprawiał malarstwo i
rzeźbę. Owoce swej pracy pozostawił w wielu
kościołach Polski, w muzeach i prywatnych
zbiorach w kraju i za granicą w Szwecji,
Artysta Edmund Szyfter. Rzeźbiarz prezentuje
elementy ambony - czterech ewangelistów
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Kanadzie, Niemczech, USA, Włoszech, Szwajcarii, Francji. W Luzinie przebywał
czasowo w różnych okresach od 1950 r. do 1980 r. Mieszkał u Wojewskich przy
ul. Kościelnej. Przyjaźnił się z wieloma mieszkańcami wsi. Szczególnie bliskie
były kontakty z małżeństwem Marii i Jana Pionke, był świadkiem na ich ślubie,
a kontakt z nimi utrzymywał do końca swego życia. Świadczy o tym wymiana
korespondencji. Przytoczę treść jednego z listów: „Kochani...!! Tydzień temu
moje obrazy byty na wystawiejubileuszowej 55 - leciapracy twórczej malarstwa.
Było dużo gości, dużo kwiatów. Otrzymałem z okazji wysokie odznaczenie „ Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ”. Był 2 program TV. Jestem zadowolony.
Pięknie łączę miłe serdeczne pozdrowienia ukłony Całusów. Edi Szyfter Artysta
malarz. Na drugi rok będę na wystawie w Gdyni. Poznań 1987 r. ” Podobne
serdeczne więzy zawiązały się z Stefanią Knapińska, Konradem Dampc i
Tadeuszem Kotłowskiem. Bliskie musiały być więzy, skoro trzymał do chrztu
dzieci: Edytę Kustosz i Tadeusza Maszotę.
W Luzinie zostawił bogaty dorobek swej twórczości. W kościele św.
Wawrzyńca wykonał: kropielnice pod chórem (1950); ambonę z kopułą w
żelbetonie w stylu barokowym (1951); mensę głównego ołtarza, którą ozdobił
rzeźbami i dostosował do stylu barokowego nastawy ołtarzowej (1952);
wymalował na sklepieniu prezbiterium 19 najważniejszych scen z życia Pana
Jezusa i Matki Boskiej na tle barokowego ornamentu (1954), ściany pokrył
polichromią figuralną przedstawiającą: „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny” (1955); „Kazanie na Górze” i „Wieczerza Pańska” (1956); ścianę przy
ołtarzu głównym ozdobił „aniołami adorującymi”; balaski komunijne z
masywnego dębu, bogato rzeźbione (1956); 2 feretrony z drewna dębowego i
sosnowego w stylu barokowym, z obrazami Piusa X z dziećmi od wczesnej
Komunii św. i św. Barbara, na drugim św. Józef i św. Wawrzyniec (1957);
obrazy: św. Annę z Maryją; Matki Boskiej (od 7 boleści i Częstochowska),
Najświętszego Serca Pana Jezusa (1958); św. Wawrzyńca, św. Franciszka, św.
Józefa i św. Jana (1954); w łuku tęczowym wykonał płaskorzeźbę panoramiczną
poświęconą sztutowiakom (1971); na frontowej ścianie kościoła płaskorzeźbę
upamiętniającą Tysiąclecie Chrztu Polski (1966); wykonał renowację zegara
słonecznego; Na cmentarzu parafialnym również znajdujemy jego prace: figurę
ukrzyżowanego Chrystusa naturalnej wielkości, umieszczoną na krzyżu w
centralnym miejscu cmentarza; na grobowcach: figurę Chrystusa Frasobliwego;
płaskorzeźbę Matki Boskiej i Chrystusa; płaskorzeźbę Chrystusa; płaskorzeźbę
Chrystusa z koroną cierniową; Anioła Stróża nad modlącym się dzieckiem.
Zabytkową kapliczkę z końca XVIII w., stojącą na rozdrożu ul. Kościelnej i
Ofiar Stutthofu, ozdobił płaskorzeźbami: Jezusa Frasobliwego, papieża Jana
Pawła II, Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, św. Krzysztofa, patrona kierowców,
św. Floriana, patrona strażaków i św. Izydora, patrona rolników; barokową
kapliczkę z końca XVIII w. przy ul. Długiej ozdobił płaskorzeźbą Anioła Stróża
czuwającego nad modlącym się dzieckiem. (Ciekawostka: płaskorzeźba pochodzi
z grobu Bogumiły Kotłowskiej ur. w 1952 r.. Dziecko zginęło tragicznie w 1955
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r., pochowane na tutejszym cmentarzu parafialnym. Wichura uszkodziła pomnik,
Artysta wykonał drugiego anioła, który został umieszczony na pomniku, a
pierwszy o?dobił kapliczkę). Zmarł 22 maja w Poznaniu. Został pochowany na
miejskim cmentarzu w Janikowie.
Zob.: Kamyszek - Gieburowska B., Szyfter E„ Martwa natura, pejzaż, Poznań
1982.

Świniarski Bronisław działacz społeczny. Ur. 10
stycznia 1926 r. w Iwcu w pow. tucholskim, syn Jana.
Zasłużony działacz społeczno - polityczny ziemi
luzińskiej, jego praca zawodowa zawsze wiązała się ze
wsią i rolnictwem, wywodził się z gospodarstwa
rolnego. Pełnił funkcje: przewodniczącego GRN (1
stycznia 1957); od 2 lutego 1958 r. do przyspieszonych
wyborów w 1990 r. był radnym GRN, przez kolejnych
8 kadencji. Pełnił funkcję przewodniczącego przez 91.,
a
w
pozostałych
kadencjach
był jej
wiceprzewodniczącym. Członek Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego od 1952 r., przez 40 lat pełnił
funkcję prezesa Gminnego Koła ZSL, a później PSL.
Pracował w GS Luzinie na stanowiskach kierownika
działu i zastępcy prezesa od 31 marca 1959 r. Za wzorową pracę zawodową i
społeczną został wyróżniony: odznaką honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”
(1970); Złotą odznaką „Zasłużony Działacz LOK” (1976); odznaką Zasłużony
Działacz Ruchu Spółdzielczego (1985); Złotym Krzyżem Zasługi (1979);
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987); Medalem
Pamiątkowym za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa (1997).
Tambelli Wiesław, lekarz. Ur. 28 października 1945 r. w Pruszkowie. Po
ukończeniu Akademii Medycznej w Gdańsku (1969) podjął pracę w szpitalu
bytowskim. 1
lutego 1972 r.
przyjął
stanowisko
kierownika
Gminnego
Wiesław
Tambelli
przemawia z
okazji otwarcia
nowego Ośrodka
Zdrowia
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Ośrodka Zdrowia w Luzinie. Z funkcji zrezygnował na własną prośbę 15
października 1999 r. Zajął się wyłącznie leczeniem swych pacjentów w
miejscowym Ośrodku Zdrowia. W lutym 1999 r. został zwycięzcą w plebiscycie
„Dziennika Bałtyckiego” na „Najlepszego Lekarza Ziemi Wejherowskiej r. 1998”.

Tempski Bolesław (1868-1899) ks. Ur. się w Dąbrówce, w rodzinie
ziemiańskiej Augustyna Esden - Temskiego i Julii z d. Lessnau. Uczył się w
gimnazjum wejherowskim, gdzie należał do tajnej organizacji filomackiej „Wiec”.
Po maturze studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie w 1896 r.
otrzymał święcenia kapłańskie.
Terepka Krzysztof, ks. Ur. 8 lutego 1970 r. w
Łomży, syn Zenona i Ireny. Sakrament Chrztu świętego
przyjął w parafii pw. Trójcy Świętej w Borkowie
(diecezja łomżyńska), z której pochodzi. SP ukończył
w rodzinnej miejscowości. Następnie uczył się w
Technikum Mechanicznym w Gdańsku, gdzie złożył
egzamin dojrzałości. Odbył zasadniczą służbę
wojskową (orkiestra wojskowa). W 1995 r. wstąpi!
do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Praktykę
duszpasterską odbył w parafiach: św. Maksymiliana
w Gdyni - Witominie oraz pw. Św. Wojciecha w
Gdańsku - Świętym Wojciechu. Obronił na UKSW
pracę magisterską „Akcja Katolicka jako forma
uczestnictwa laikatu w życiu Kościoła” napisaną pod
kierunkiem ks. dr. hab. Antoniego Misiaszka. Zainteresowania: sport muzyka,
taniec towarzyski. Pracę duszpasterską w parafii luzińskiej podjął od 1 lipca
2001 r. W niedzielę 29 lipca 2003 r. ks. prob. Henryk Szydłowski odczytał dekret
Biskupa o przeniesieniu ks. Krzysztofa do pracy duszpasterskiej w Rosji (diecezja
Irkuck na Syberii).
Tessa Zdzisław, nauczyciel. Ur. 10 marca 1933 r. w
Lebnie. Ojciec Wacław pracował w charakterze
nauczyciela i kierownika szkoły w pow. wejherowskim,
kartuskim i lęborskim. Zdzisław Tessa uczęszczał do
Szkoły Publicznej w Lebnie i Gościcinie, a od 1946 r.
do LP w Wejherowie, które ukończył w 1950 r. Jako 17
- letni maturzysta otrzymał nakaz pracy i mianowanie z
dniem 1 września 1950 r. na stanowisko nauczyciela w
Publicznej Szkole Powszechnej w Wyszecinie. Trudne
warunki pracy nie zraziły początkującego nauczyciela.
Uczono systemem klas łączonych w siedmioklasowej
szkole. Uczył przedmiotów ścisłych, wychowania
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fizycznego i muzyki. 1 września 1952 r. został przeniesiony na stanowisko
nauczyciela kierującego szkołą w Tępczu (jednoklasówka). Dzieci od 5 klasy
uczęszczały do szkoły w Wyszecinie. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
w okresie od 1 grudnia 1953 r. do 28 października 1955 r. podjął pracę w SP w
Gościcinie. Uczył fizyki, chemii oraz wychowania muzycznego. Jego szkolny 3
- głosowy chór i zespoły wokalno - muzyczne zdobywały czołowe lokaty na
konkursach i przeglądach. Podejmował działania w ruchu amatorskim.
Zorganizował Zespół Estradowy przy Gościcińskiej Fabryce Mebli. Zespół
występował w różnych środowiskach, w tym z programem pieśni kaszubskich w
Telewizji Gdańskiej i na scenie Teatru Ateneum w Warszawie.
Dalszy przebieg pracy zawodowej w: Gościcińskiej Fabryce Mebli na
stanowisku starszego referenta ekonomicznego i zastępcy głównego mechanika
ds. inwestycji (1963), SP w Gościcinie na stanowisku zastępcy dyrektora (1972),
w administracji szkolnej, pełnił kolejno funkcję: wizytatora Wydziału Oświaty i
Wychowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie (1976) i zastępcy inspektora
szkolnego (1982 - 1986).
W 1986 r. przeszedł na własną prośbę na stanowisko dyrektora SP Nr 8 im.
Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie. Podjął się trudu kierowania dużą szkołą
(ponad 1700 uczniów w 56 oddziałach), w trudnych warunkach lokalowych.
Szkoła była w trakcie rozbudowy i kapitalnego remontu. Przy szkole dziennej
istniała pod tym samym kierownictwem Wieczorowa Szkoła Podstawowa dla
Pracujących (dwa oddziały) oraz Rejonowa Komisja Egzaminów
Eksternistycznych w zakresie programu SP.
Ukończył: Zaoczne Studium Nauczycielskie w Gdańsku, kierunek muzyka
śpiew (1959), roczny kurs ekonomiki inwestycji w Warszawie (1966), Wyższą
Szkołę Nauczycielską w Olsztynie, kierunek wychowanie muzyczne (1975),
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł magistra
wychowania muzycznego (1980).
Odznaczenia i wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji
Narodowej, Honorową odznakę za Zasługi w Sporcie
Szkolnym, nadaną przez Zarząd Główny Szkolnego
Związku Sportowego, odznakę honorową „Zasłużony
Ziemi Gdańskiej”, Medal za Zasługi w Rozwoju Sportu
Szkolnego, przyznany przez SZS Oddział Wojewódzki
w Gdańsku, nagrodę Ministra Kultur)' i Sztuki.
Przeszedł na emeryturę 1 września 1992 r.

Tessa Eugenia, żona Zdzisława, była nauczycielką
w SP w: Gościcinie oraz Nr 6 i Nr 11 w Wejherowie. W
1. 1983 - 1986 pełniła funkcję dyrektora SP Nr 12 przy
Szpitalu im. dra Floriana Ceynowy w Wejherowie.
Ojciec Eugenii, Paweł Kielas był przed 1939 r.
kierownikiem Szkoły Powszechnej w Przetoczynie.

BEDEKER LUZÜSKI

237

Również dziadek, Emil Kwidziński od 1929 r. był kierownikiem szkoły w
Szemudzie. Oboje byli czynnymi członkami Związku Zachodniego. Za
patriotyczną działalność zostali areszt, przez gestapo i 11 listopada 1939 r.
zamordowani w Piaśnicy.

Tępcz, mała wieś przynależna do gminy i poczty Luzino, parafia Strzepcz,
położona na wschodnim stoku szerokiej doliny Łeby.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1354 r. Inne zapisy: Tempcze (1648),
Tępcze (1710), Tempcz (1780), niemieckie Hedille.
Wieś w średniowieczu wymieniana jako dobra rycerskie z przynależnymi
folwarkami. W lustracjach z 1600 r. jako właściciele figurowali Tempscy. W
1773 r. z dóbr dziedzicznych podatek płacili: Tempscy, Słuszewski,
Wyszechowska, Lewiński, Dobrzewińska. W 1789 r. w Tępczu wymieniany był
młyn. W 1807 r. jako właściciel pojawił się niejaki porucznik Zelewski, 1833 r.
Hugon von Zelewski, 1885 Wilhelm v Jena. W II połowie XIX w. odnotowano,
że wieś odległa od stacji kolejowej Luzin 8 km, parafia Strzepcz, obejmowała
1414 ha (602 roli ornej, 8łąk, 638 lasu),29 domów, 51 dymów,311 mieszkańców
w tym 249 katolików, 62 ewangelików, ma młyn wodny, piekarnię i szkołę
ewangelicką. Zachowany układ dróg i układ przestrzenny jest charakterystyczny
dla dawnej wsi włościańskiej. Zespół majątku został mocno przekształcony, dziś
w zaniku. Tereny dworskie rozparcelowane, w miejscu dawnego dworu i folwarku
gospodarczego znajdują się siedliska gospodarskie. Częściowo zachował się
starodrzew parku, głównie obsadzenia graniczne. Część tego terenu użytkowana
jest jako pastwiska bądź boisko. W południowej części wsi, przy drodze do
dawnego majątku, zachowany budynek dawnej karczmy. Rzadki już w skali ginący
przykład budownictwa szkieletowego, z wypełnieniem z czerwonej cegły,
reprezentujący typ domu małomiasteczkowego z użytkowym poddaszem i
wystawką tzw. „erklem”.
Na terenie Tępcza występują liczne pomniki przyrody: 2 buki zwyczajne,
obydwa posiadają takie same wymiary obwód 250 cm, wysokość 25 m, wiek
150 lat, Dąb szypułkowy obwód 900 cm, wysoki 21 m, wiek 350 lat, 7 głazów
narzutowych o obwodzie zróżnicowanym od 1300 cm do 550 cm, wysokie ok.
130 cm, szerokie 34 cm, długie 400 cm. Wieś posiada sieć wodociągową długości
7,5 km, (przyłączy 2,7 km), zaopatruje w wodę 73 gospodarstw.
Sołtysami wsi byli: Józef Klein, Róża Wandtke, Henryk Klein, Małgorzata
Licau.
Trepczyk Wiesław Marian, prawnik. Ur. 24 maja 1962 r. w Wejherowie z
wykształcenia prawnik, specjalista radca prawny. Wychowany wspólnie z braćmi
Ryszardem i Stefanem przez matkę Ludwikę z d. Pieper, bez udziału ojca
Kazimierza, który wybrał inną drogę. Pochodzi z rodziny robotniczej, absolwent
Technikum Elektrycznego w Wejherowie, które ukończył 28 maja 1982 r,
uzyskując tytuł technik elektronik o specjalności elektryczna i elektroniczna
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Wiesław Trepczyk z zoną Bożeną i synami
Mateuszem i Karolem

automatyka przemysłowa. W początkowym
okresie swej kariery zawodowej wykonywał
zawód
automatyka
w
różnych
przedsiębiorstwach państwowych m.in.
aktywnie uczestniczył w budowie elektrowni
atomowej w Żarnowcu. Na kanwie zmian w
Polsce i transformacji ustrojowej została
przerwana budowa elektrowni atomowej i
jednocześnie dokonała się istotna zmiana w
myśleniu młodego absolwenta Technikum
Elektrycznego w Wejherowie, który
definitywnie kończy uprawianie zawodu
wyuczonego i podejmuje studia zaoczne na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. Studia te kończył w 1992 r.
uzyskując tytuł magistra administracji. To nie
koniec edukacji, umiłowanie nauki i chęć dalszego rozwoju intelektualnego
kieruje go tym razem na Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunek prawo.
W wigilię rocznicy swoich urodzin uzyskał w dniu 23 maja 1995 r tytuł magistra
prawa. Trudną aplikację radcowską trwającą 3,5 roku ukończył w Koszalinie w
2000 r. Od tego czasu prowadził samodzielną Kancelarię Prawniczą w Gdyni,
wykonując aktywnie swój ulubiony zawód.
Oprócz życia zawodowego bardzo istotne pozostaje jego życie rodzinne, w
którym wspólnie z małżonką od 1987 r. wychowują dwóch synów Karola i
Mateusza przekazując im w pierwszej kolejności wiarę katolicką oraz umiłowanie
ojczyzny Polski jak również dokonanie w przyszłości właściwych wyborów
życiowych. Istotne pozostaje dla niego również, a może w szczególności
umiłowanie wiary katolickiej, a w szczególności umiłowanie Matki Bożej, której
powierzył swój los od najmłodszych lat. Młodość dzięki wspaniałemu
duszpasterzowi - ks. Zbigniewowi Kulwikowskiemu również wywarła ogromny
wpływ na jego dalsze życie, a w szczególności aktywny udział w pieszych
pielgrzymkach do tronu Królowej Polski w Częstochowie.
Z perspektywy minionych lat uważa, iż był to najwspanialszy okres w jego
życiu, bogaty w zdobywanie nowych doświadczeń, poznawania świata, nowych
wspaniałych ludzi a także czasu zmian w Ojczyźnie, a w szczególności
transformacji ustrojowej i nowych perspektyw dla Polski.
Dorosłe życie dzieli pomiędzy rodzinę, pracę zawodową i rozwój duchowy,
przypieczętowany oddaniem się w niewolę Matki Niepokalanej w
Niepokalanowie jako rycerz Niepokalanej w dniu 21 stycznia 2004 r. /Miles
Immaculatae - MI/ na pozostałe dni swego życia.
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Jubileusz Złotych Godów Leona i Rozalii Trybowskich

Trybowski Leon (18901980), urzędnik. Ur. 20 listopada
w Wilanowie koło Przodkowa w
pow. kartuskim. W 1907 r.
zamieszkał w Dąbrówce. Był
sołtysem w Dąbrówce, a potem
dzierżawił gospodarstwo rolne w Luzinie i zajmował się pracąbiurową w gminie.
Wybrał taki rodzaj pracy, gdyż był inwalidą wojennym z czasów I wojny
światowej. We Francji w 1918 r. stracił nieszczęśliwie nogę. Żona Rozalia była
gospodynią domową, zajmowała się wychowaniem dzieci: Władysławy, Mariana,
Józefa, Władysława, Kazimierza, Teresy, Bernarda, Gertrudy i Zygmunta.
Działacz społeczny, był współtwórcą punktu kasowego przy GS w Luzinie, gdzie
został kasjerem. Zmarł 2 kwietnia. Pochowany został na cmentarzu parafialnym
w Luzinie.
Trybowski Zygmunt (1937-2002), ks.,
syn Leona. Ur. 1 stycznia w Luzinie. Ukończył
SP w Luzinie (1950), LO w Wejherowie (1954).
Pracował przez trzy lata w Narodowym Banku
Polskim w Wejherowie. W tym czasie budziła
się w młodym urzędniku bankowym myśl o
wstąpieniu do seminarium duchownego. Udał
się do Pelplina, gdzie został przyjęty do
Wyższego Seminarium Duchownego.
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa dra
Kazimierza Józefa Kowalskiego w Pelplińskiej
Katedrze 2 czerwca 1963 r. Mszę św.
prymicyjną odprawił dnia następnego - 3
czerwca 1963 r w kościele parafialnym w
Luzinie.
Pracował kolejno w parafiach: Goręczynie (2
1.) (dekanat kartuski), Lutowie, gdzie sam
prowadził pracę duszpasterską. Chełmży, w
kolegiacie pw. Świętej Trójcy (8 1.), w Siemoniu,
gdzie wybudował nowy kościół. W parafii u
wrót Doliny Śmierci w Nowym Fordonie w Bydgoszczy, wybudował kompleks
domów katechetyczno - mieszkalnych oraz kościół pw. Matki Boskiej Królowej
Męczenników. Marzeniem ks. Zygmunta było zbudowanie Kalwarii Bydgoskiej
w Dolinie Śmierci i kolejnego kościoła w Bydgoszczy. Ks. Zygmunt Trybowski
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w 1991 r. został Kapelanem Honorowym JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, 16 października 1993 r. został Dziekanem
Dekanatu Bydgoszcz V (Fordon) a od 1996 r. Prałatem Honorowym Jego
Świątobliwości. Ks. Zygmunt napisał książkę „MIŁUJMY CZYNEM I
PRAWDĄ”.
Ks. Prałat Zygmunt Trybowski zmarł 25 grudnia (w pierwsze święto Bożego
Narodzenia). Został pochowany na placu przed kościołem pw. Matki Boskiej
Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Mszy św. przewodniczył Ks. Abp
Metropolita Gnieźnieński Henryk Muszyński, a koncelebrowali ks. Bp
Diecezjalny Jan Szlaga z Pelplina wraz z 300 kapłanami. W uroczystościach
pogrzebowych wzięły udział Poczty Sztandarowe, delegacje i licznie zgromadzeni
wierni. Z Luzina uczestniczył ks. kanonik Henryk Szydłowski i liczna grupa
przyjaciół.
Zob.: Trybowski Z., Miłujemy czynem i prawdą Bydgoszcz 1994. Wspomnienie
pośmiertne o śp. Ks. Prałacie Zygmuncie Trybowskim
w: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej, nr 1-2,
2003, s. 92-111.

Trybowska Władysława, imię zakonne Leoncja,
córka Leona i Rozalii. Ur. 22 czerwca 1925 r. w
Dąbrówce. W 1952 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Służebnic Ducha Świętego (popularnie zwane
Werbistki) w Raciborzu. Ukończyła szkołę
pielęgniarek w Warszawie. Władza ludowa pozwoliła
Zgromadzeniu misyjnemu Służebnic Ducha Świętego
na wysłanie dziesięciu sióstr na misje w 1967 r. Podróż
odbyła się etapami. Z Warszawy do Rzymu, Neapolu,
skąd odpłynęły statkiem do Brazylii. W Rio de Janeiro
zostały cztery siostry. Reszta pojechała dalej do
Argentyny. Siostra Leoncja została w Prowincji
Buenos Aires w Rafael Calzada. Została skierowana do pracy w seminarium
księży Werbistów, tam pielęgnowała i opiekowała się chorymi księżmi i braćmi.
Spędziła tam piętnaście lat. Klimat umiarkowany i codzienny dojazd rowerem
do swych obowiązków w domu prowincjonalnym wpływały dobrze na stan
zdrowia siostry Leoncji. Następnych osiemnaście lat pracowała w domu Sióstr
pielęgnując starsze i chore siostry. Mając 75 1. wróciła z misji do domu
prowincjonalnego w Raciborzu w 2000 r. Polska Prowincja bardzo serdecznie
przyjęła siostrę Leoncję po 33 latach pracy w Argentynie. Po tylu latach
spędzonych na misji czuje się bardzo dobrze w swojej Ojczyźnie. W domu
zakonnym obecnie ma taki mały „urządek”, pomaga w pracy domowej, ma dużo
czasu na medytacje i modlitwę. Po Soborze Watykańskim zakonnice misjonarki
mogą co pięć lat przyjeżdżać na urlop do kraju. A siostry w kraju mogą raz w
roku na trzy tygodnie odwiedzać rodzinę.
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Trybowski Marek ks. dr, syn Kazimierza i Teresy z d. Klein. Ur. 17 lutego
1964 r. w Luzinie. Edukację rozpoczął w SP, która w międzyczasie została
przemianowana na Zbiorczą Szkołę Gminną. Ukończył ją w 1979 r. i podjął
naukę w LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Maturę zdał w maju 1983
r. Złożył dokumenty na Politechnikę, zdał egzamin i został przyjęty na Wydział
Budownictwa Wodnego - to był wymóg władzy komunistycznej. Jednocześnie
umówił się z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego i po zdanych
egzaminach wycofał „papiery” z Politechniki i złożył je w Pelplinie. I tak został
studentem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1983 - 1989)
afiliowanego do Uniwersytetu na Lateranie. Zyskał bakalaurat - licencjat - w
Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (1988). Pracę magisterską na
temat ruchu pielgrzymkowego do Kaszubskich Sanktuariów Maryjnych w
Swarzewie i Sianowie bronił w 1989 r. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja
1989 r. z rąk ks. bpa Mariana Przykuckiego. Mszę św. „Prymicję” odprawił w
parafii św. Wawrzyńca w Luzinie 15 maja 1989 r. Jako kapelan i kierowca bpa
chełmińskiego Andrzeja Śliwińskiego rozpoczął pracę duszpasterską w parafiach:
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, Matki Kościoła w Stargardzie
Gdańskim, gdzie pełnił posługę wikariusza do sierpnia 1993 r., Wniebowzięcia
N.M.P. w Kartuzach, przy kościele Kolegiackim.
1 października 1994 r. podjął studia na Instytucie Studiów nad Rodziną w
Łomiankach. 1 października 1996 r. przeniósł się na Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i kontynuuje naukę na Instytucie Teologii Apostolstwa.
15 czerwca 1996 r. zdał egzamin proboszczowski, ukończył 5 letnie studia
zaoczne i 1 grudnia 1996 r. został prob, w parafii Św. Wojciecha w Kartuzach.
Jednocześnie przyjął obowiązek tworzenia parafii i budowy kościoła oraz
obiektów towarzyszących na tym osiedlu. Został mianowany dyrektorem
Kartuskiego Centrum Caritas, powstałego w strukturach Caritas Polska i Caritas
Diecezji Pelplińskiej z obowiązkiem tworzenia własnych struktur w ramach pow.
kartuskiego (kwiecień 2000). Uzyskał tytuł doktora nauk teologii pastoralnej
(2001) na podstawie pracy dotyczącej „Zmiany postaw
religijnych Polaków - Kaszubów po przełomie 1989
r.” Ks. Marek Trybowski otrzymał godności: Ojciec
Święty Jan Paweł II mianował go swoim kapelanem
honorowym, czyli prałatem (22 grudnia 2002), jest wice
dziekanem dekanatu kartuskiego (kwiecień 2003),
otrzymał nominację do Rady Kapłańskiej działającej
przy Biskupie Pelplińskim, został wykładowcą
socjologii Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łodzi
(1 października 2003).
Trybowski Wojciech, lekarz weterynarii. Ur. 23
września 1967 r., syn Kazimierza i Teresy z d. Klein.
Mieszkaniec Luzina od urodzenia. Ukończył SP (1982),
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LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie (1986), gdzie od 1985 r. pełnił funkcję
przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Był studentem na wydziale
weterynaryjnym ART w Olsztynie (1986 - 1992), studentem międzywydziałowego
studium pedagogicznego w Olsztynie (1990 -1992). Ukończył magisterskie studia
(1992), uzyskał tytuł lekarza medycyny weterynaryj nej. Działalność gospodarczą
rozpoczął w 1993 r., rejestrując lecznicę dla zwierząt w Szemudzie. Pracował w
terenie na obszarze gmin: Luzino, Szemud i Linia. W 2004 r. został powiatowym
lekarzem weterynarii w Wejherowie.
Działacz społeczny i samorządowy: Radny Rady Gminy Luzino (1992-1998),
członek Zarządu Gminy (1992-1994), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy (1994-1998), członek Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnej I Kadencji
Rady Powiatu Wejherowskiego (1998-2002), Współzałożyciel hospicjum w
Luzinie.
Żonaty z Henryką. Z ich związku na świat przyszło dwóch synów.

Urbański Stefan (1920-2003), ks. Ur. 27
maja w byłym pow. brodnickim. Ukończył
Liceum Budowlane w Toruniu (1939). Pracował
jako nauczyciel SP w Chełmży (1945-1946).
Święcenia kapłańskie w Wyższym Seminarium
Duchownym w Pelplinie otrzymał 20 maja 1952
r. Wikariuszem w Luzinie był od października
1952 r. do 1957 r. Odszedł do Kasparusa w
Borach
Tucholskich,
gdzie
został
administratorem małej parafii. Był kolejno prob,
w parafiach Lichnowy i Skórczu. Od 1964 r. był
wicedziekanem dekanatu chojnickiego. Po
długiej chorobie, w wieku 67 1. przeszedł na
emeryturę w 1987 r. Mieszkał w Kościerzynie
jako rezydent przy parafii Trójcy św.
Urząd Stanu Cywilnego. Na terenie gminy Luzino od 1874 r. istniały
obwody USC w Luzinie i Kębłowie. Dopiero od 1936 r. został utworzony jeden
USC dla całej gminy, w skład którego weszły obwody Luzino i Kębłowo. Do
obwodu USC Luzino należały 23 miejscowości (wsie, osady, wybudowania) z
nich wyodrębniono 7 istniejących do dzisiaj sołectw: Barłomino, Dąbrówka,
Luzino, Milwino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino. Natomiast do Obwodu USC
Kębłowo należały sołectwa: Góra Pomorska, Kębłowo, Kochanowo, Strzebielino,
Zamostne, Zelewo.
Zmieniono przynależność administracyjną niektórych wybudowań i sołectw,
np. Ludwichowo należące poprzednio do Wyszecina, obecnie należy do
Barłomina, a Sychowo przynależne do Robakowa, obecnie stanowi samodzielne
sołectwo.

BEDEKER LbE'JSRI

243

Wagner Aleksander (1884-1940), ks. Ur. 19 lutego w Toruniu w rodzinie
szewca (następnie grabarza), Jana i Anny z d. Mrozowska. Kształcił się w
gimnazjum toruńskim (1898 - 1905). Należał do tajnej organizacji filomackiej
(1902 - 04). Po maturze (1905) studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie,
święcenia kapłańskie otrzymał 21 marca 1909 r. W okresie 1 wojny światowej
służył w wojsku niemieckim, a po demobilizacji był wikariuszem w Papowie
Toruńskim następnie w Wejherowie. Jako kapelan wojskowy brał udział w wojnie
polsko - bolszewickiej (1920). Wikariusz luziński od lipca 1920 r. Ostatni prob,
lipuski okresu międzywojennego (1932-1940), zmarł 24 stycznia w Gdańsku.
Został pochowany na cmentarzu w Gdańsku- Stolzenberg. Władze niemieckie
nie zezwoliły nikomu z parafian na udział w pogrzebie. Po wojnie próby
odnalezienia jego grobu nie dały żadnych rezultatów.
WAKOZ jest średniej wielkości firmą rodzinną założoną w 1991 r. z siedzibą
w Luzinie. Od 13 1., przy bardzo szybkim rozwoju techniki i stale rosnących
wymaganiach inwestorów, firma sukcesywnie się rozwija, nieustannie poprawiając
swą ugruntowaną już pozycję w branży transportowo - sprzętowej. W styczniu
2002 r. WAKOZ S.C. przekształciła się w WAKOZ Sp. z o.o. i została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000081351.
„WAKOZ” Sp. z o.o. Zajmuje się robotami transportowo - ciężarowymi,
rozbiórkami, pracami ziemnymi, drogowymi, budowlanymi i uzbrojeniem terenu
na obszarze całej Polski. Dostarcza kruszywo budowlane każdego gatunku,
wydobywane z własnych kopalni. Dodatkowa działalność firmy - to produkcja
betonu najwyższej jakości z szeregiem dodatków chemicznych, co pozwala na
regulowanie konsystencji mieszanki betonowej niezależnie od zawartości woda/
cement. W dziedzinie betonu firma wyszła w kierunku klienta z najlepszą
techno logią nadzorowaną przez Politechnikę Gdańską. Firma dysponuje bogatym
parkiem maszynowym oraz doświadczonąkadrą pracowników, co umożliwia jej
wykonanie powierzonych prac solidnie, tanio i w krótkim terminie.
Doświadczenie
jakie zdobyła w
coraz większych
Zarząd Firmy
WAKOZ Sp. z o.o. na
tle koparki Od
lewej:
wiceprezes Edmund
Wieki, prezes
Zarządu Jacek Wieki,
wiceprezes
Ireneusz Wieki
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inwestycjach zmuszają do ciągłego powiększania taboru sprzętowego. Staje s;ę
tym samym coraz artrakcyniejszym partnerem dla innych dużych firm z terenu
Trójmiasta oraz całej Polski, a jej usługi zyskująnajwyższe uznanie kontrahentów.
Współpracuje m.in. z firmami: Budimex Poznań, Generale Routiere Polska,
Hochtief Polska, NCC Polska, Mitex S.A., Hermann Kirchner Polska, Rdbud Sp
z o.o. (Rabot Dutilleul), GSE Polska, Strabag, Walter - Heilit SP. z o.o., Keller
Polska, Mostostal, Polnord, GPRD SKANSKA S.A., Soletanche, Mosty Płock,
Wienerberger, Strada z grupy firmy Colas, Fougerolle International - Mostostal
Warszawa. Przez ostatnie trzy 1. Przedsiębiorstwo uczestniczyło m.in. przy
realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
• Roboty ziemne (ok. 150000 m3) przy budowie Fabryki Stomil/Michelin w
Olsztynie;
• Roboty ziemne przy budowie Centrum Handlowego Geant w Warszawie,
Gdyni, Gdańsku - Osowie, Łodzi i Sosnowcu;
• Realizacja połączenia elektro - energetycznego Szwecja Polska;
• Roboty ziemne przy budowie oczyszczalni ścieków w Luzinie;
Roboty ziemne przy budowie Centrum Logistycznego - Dystrybucyjnego w
Strykowie k/Łodzi;
• Prace ziemne przy budowie autostrady A- 2, obwodnica Poznań - Kirchner i
autostrady A - 2, odcinek Poznań - Września - Konin - Strabag;
• Budowa kwater wysypiska śmieci w Łężycach - etap I w ilości 200000 m3 i
w II etapie.
Oprócz uczestnictwa w dużych zadaniach firma działa również na rynku
lokalnym, gdzie należy do grupy największych
przedsiębiorstw w branży.
Źródło: Wicka E., Analiza procesu zmian w
przedsiębiorstwie na przykładziefirmy „ WAKOZ”
Sp. z o. o., Koszalin 2003, maszynopis pracy
magisterskiej.

Waraksa Jan (1924-1994), leśniczy. Ur. 16
czerwca w Bokunowie (obecnie Białoruś) w
rodzinie rolników Jana i Marii. Miał trójkę
rodzeństwa: siostrę Józefę (nauczycielkę) i dwóch
młodszych braci Wacława (inżyniera budownictwa)
i Antoniego (kierowcę). W domu rodzinnym
wychowywał się do 18 roku życia. Tu zaszczepiono
mu miłość do przyrody. Jako 18 letni chłopak został
powołany do wojska. Wyruszył po powołaniu z II
Armią Wojska Polskiego na wojenny szlak. Brał
udział w walkach o Pragę czeską i Drezno.
Szczęśliwie przeżył wojnę i po demobilizacji
rozpoczął dalszą edukację. Zamieszkał u rodziny
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pod Gdańskiem i stamtąd dojeżdżał do Gdańska, gdzie kończył liceum.
Po zdaniu matury wyjechał do Warszawy by w 1950 r. rozpocząć studia na
wydziale leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W tym czasie
założył rodzinę. Żona Czesława zamieszkała w Gdańsku. W 1954 r., po
ukończeniu SGGW otrzymał nakaz pracy do Nadleśnictwa Wejherowo. Po roku
pracy został przeniesiony do Nadleśnictwa Góra z siedzibąw Górze Pomorskiej,
gdzie objął funkcję nadleśniczego i zamieszkał z rodziną (pracował tu do 1968
r.). Początki były trudne, bo rozległy teren nadleśnictwa musiał wizytować jeżdżąc
rowerem. Potem nadleśnictwo otrzymało służbowego konia i dwukółkę (bryczkę).
Z czasem kupił sobie motocykl i wizytował leśnictwa jeżdżąc motocyklem.
Miał świetny kontakt z ludźmi. Mimo, że nie pochodził z tych terenów, ludzie
z którymi pracował darzyli go szacunkiem. Jan Waraksa odpłacał im tym samym.
Praca była dla niego czymś bardzo ważnym, miłością do przyrody zarażał ludzi
ze swojego otoczenia. Był człowiekiem pracowitym i obowiązkowym. W 1968
r. Nadleśnictwo Góra zostało przeniesione do Luzina, zmieniono też nazwę na
Nadleśnictwo Luzino. Jan Waraksa był społecznikiem, pracował jako radny i
przewodniczący Komisji Rolnictwa oraz pełnił funkcję przewodniczącego GRN.
Z jego inicjatywy nadano nazwę ul. Ofiar Stutthofu oraz Józefa Wilczka. Jako
członek Związku Kombatantów zabiegał o uczczenie pamięci tych, którzy zginęli
podczas II wojny światowej. To, że przed leśniczówką stanął obelisk poświęcony
Józefowi Wilczkowi, było pomysłem Jana Waraksy. Niestety nie dane mu było
doczekać tej chwili, lecz brać leśników spełniła to marzenie, po Jego śmierci.
Chociaż przeszedł na emeryturę, dalej pracował w nadleśnictwie na 1/2 etatu.
Lasy, to było całe jego życie. Choroba, która trwała krótko spowodowała śmierć
8 lutego. Pochowany został na Cmentarzu Śmiechowskim.

Wedelstedt Teofd (1920-1940). Ur. 2 grudnia w Borku. Areszt, i osadzony
8 września 1939 r. w obozie Stutthof, otrzymał numer obozowy 6399. Zmarł 15
października. Pochowany na Zaspie w Gdańsku.
Wejer Franciszek w sierpniu 1939 r. zmobilizowany do Obrony Narodowej
w Kartuzach. Jego szlak bojowy prowadził na Kępę Oksywską, gdzie walczył
pod dowództwem płk Stanisława Dąbka. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli
niemieckiej, w której przebywał do października 1940 roku. Zmarł 24 sierpnia
1991 r. w Luzinie.
Wejer Jarosław Piotr, wójt Gminy Luzino. Ur. 15 grudnia 1961 r. w
Gdańsku. Kończył w 1981 r. „Conradinum”, Politechnikę Gdańską zdobywając
tytuł inżyniera mechanika. Radny Gminy Luzino (1990-2002). Sekretarz Gminy
od 1990 r. Od września 1992 r. Wójt Gminy Luzino. W pierwszych wyborach
bezpośrednich w 2002 r. wybrany ponownie wójtem Gminy. Do osiągnięć w
trzech kolejnych kadencjach sprawowania funkcji Wójta zaliczał oddanie do
użytku: Gminnego Ośrodka Zdrowia; Stacji uzdatniania wody; rozbudowę SP
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w: Barłomnie, Sychowie, Luzinie, Kębłowie (w
trakcie budowy); wybudowanie I - etapu
Gimnazjum; wybudowano wodociągi we
wsiach: Dąbrówka, Milwino, Robakowo,
Sychowo, Tępcz; rozbudowano sieć
wodociągową w: Barłominie, Luzinie i
Wyszecinie; wybudowano oczyszczalnię
ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we wsi
Luzino; wyremontowano ul.: Ofiar Stutthofu i
Kościelną; wybudowano nową ul. Lipową oraz
szereg nowych chodników; podwojono ilość
nowych lamp ulicznych.
Żonaty z Ireną, ślub zawarli w 1985 r. w
Łebnie. Żona jest nauczycielką w SP i
gimnazjum w Bożympolu Wielkim. Z ich
związku na świat przyszły córki: Monika była
uczennicą w liceum salezjańskim w Rumi,
ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Wejherowie, jest członkiem
zespołu „Przyjaciele”; Emilia uczennica SP w Luzinie i Państwowej Szkoły
Muzycznej w Wejherowie, należy do zespołu Prówda.
Węsiora Franciszek (1888-1935), ks. Ur. 11 października w Goręczynie,
w pow. kartuskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 10 lipca 1921 r. Był
wikariuszem w Łążynie, Starej Kiszewie, Strzepczu, pierwszym duszpasterzem
w Linii. Pracę duszpasterską sprawował tam od 12 sierpnia 1923 r. do 5 września
1924 r. Starał się o wyposażenie salki, gdzie odbywały się nabożeństwa. Zaczął
przygotowywać materiały potrzebne do budowy kościoła. Z powodu choroby
musiał odejść z parafii. Był wikariuszem w Luzinie od czerwca 1928 r. do grudnia
1929 r. Zmarł 29 kwietnia. Został pochowany w Szymbarku, dekanat Kartuzy.
Wicon Jan (1832-1918) był nestorem starej gburskiej, kaszubskiej rodziny
w Luzinie. Żonaty z Anna z d. Rohda.
Wicon Teofil (1865-1939), syn Jana, był żonaty z Marią z d. Groth (18661900). Z ich związku na świat przyszło czworo dzieci: Antoni (1892-1984);
Ewa (1895-1984); Leon (1897-1976); Bernard (1899-1976).
Teofil ożenił się ponownie 23 listopada 1900 r. z Julianną z d. Kreft (18821966). Z ich związku na świat przyszło jedenaścioro dzieci: Władysław (19011991); Józef (1904-1973); Jan (1905-1929); Teofil (1906-1944); Stefan
1909-1952); Anna (1910 zmarła); Franciszek (1912-1976); Jadwiga (1913-1996);
Julian (1919-1987); Wanda (1922-1999); Helena (1925-1981).
Teofil w 1929 r. przekazał gospodarstwo synom Bernardowi i Teofilowi.
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Wicon Teofil (1906-1944), syn Teofila, dziedziczył po ojcu część
gospodarstwa. Zabudowania składały się z budynku mieszkalnego, stodoły z
wozownią oraz szopy. W ogrodzie stała kapliczka z figurą Matki Bożej
Niepokalanej. Została wybudowana w 1905 r. przez Teofila seniora. Witano przy
niej pielgrzymkę z Kościerzyny, idącą na odpust Kalwaryjski do Wejherowa.
Tam witano konne oddziały 2 Pułku Szwoleżerów 9 lutego 1920 r. W 1982 r.
została przebudowana i odnowiona przez Eugeniusza i Helenę Wiconów.
Wicon Władysław (1901-1991) syn Teofila, był żonaty Anielą z d.
Grzenkowicz (1910-197?). Władysław dziedziczył po ojcu gospodarkę, którą
przekazał Eugeniuszowi, ten zaś Zenkowi.
Wicon Bernard (1899-1976), syn Teofila, był żonaty Klarą z d. Czoska
(1908-1994). Dziedziczył część gospodarki znajdującej się po drugiej stronie
ul. Ofiar Stutthofu.
Wilczek Józef (1877-1939), leśniczy. Ur. 12
lipca w Hlubotec pow. Opava na byłym Śląsku,
wówczas pod zaborem austriackim, syn Leopolda
leśniczego. Od 1883 r. do 25 czerwca 1887 r.
uczęszczał do czteroklasowej szkoły ludowej w
Hrawstwie. Od 1887 r. do 27 czerwca 1892 r.
uczęszczał do państwowego Gimnazjum w
Opawie. W 1. 1892-1895 pełnił obowiązki
praktykanta przy zarządzie lasów Wischkowice.
W 1. 1895 - 1898 objął zastępstwo za chorego
ojca w lasach hr. Sedlnickiego. Dnia 25 września
1899 r. ożenił się w Wadowicach Miasto. W 1907
r. odbył trzymiesięczny kurs przygotowawczy
przy Wyższej Szkole Leśnej we Lwowie i dnia
26 września 1907 r. zdał państwowy egzamin dla
pracowników w służbie leśnej, ochronnej i
technicznej we Lwowie z „bardzo dobrym
skutkiem”. Pracował w różnych miejscowościach na stanowisku leśniczego. 15
stycznia 1918 r. został przez były rząd ukraiński areszt, i wywieziony do
Tarnopola, Kamieńca Podolskiego i z powrotem do Tarnopola, gdzie 6 czerwca
1919 r. wraz z innymi jeńcami został uwolniony przez wojska polskie. Od 1
stycznia 1921 r. pełnił obowiązki leśniczego w lasach państwowych Dyrekcji
Toruń, Nadleśnictwa Wejherowo, Leśnictwa Rewirowego Luzino. Aktywnie
uczestniczył w rozwoju życia społecznego wsi. Był komendantem Związku
Strzeleckiego, członkiem Związku Polaków Zachodnich, jednym z założycieli
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz pierwszej biblioteki w Luzinie.
Areszt, przez gestapo 10 października 1939 r., za działalność społeczną i
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polityczną. Rozstrzelany 30 października 1939 r. w Piaśnicy. Dla upamiętnienia
zasług leśniczego jednej z ul. nadano nazwę Józefa Wilczka oraz ufundowano
obelisk dla uczczenia jego pamięci. Uroczystość kończyła obchody 750 - lecia
Luzina, 11 listopada 1995 r. Ceremonię rozpoczęto w kościele św. Wawrzyńca
Mszą św. koncelebrowaną przez ks. dziekana Henryka Szydłowskiego za
Ojczyznę i zamordowanego w Piaśnicy Józefa Wilczka, w której uczestniczyli:
rodzina, kompania Wojska Polskiego ze sztandarem Brygady Wojsk Rakietowych,
delegacje nadleśnictw dyrekcji gdańskiej lasów państwowych, Kombatantów
Leśników, z gminy Luzino: „Solidarność” RI, OSP, Klubu CB Kilo Delta Kilo
oraz SP im. Lecha Bądkowskiego i SP im. Stanisława Dąbka z Sychowy.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości, na czele z orkiestrą dętą, przemaszerowali
przez Luzino, pod leśniczówkę przy ul. J. Wilczka, aby odsłonić pomnik,
zamordowanego 30 października 1939 r. w Piaśnicy leśniczego. Życiorys bohatera
przedstawił Zygmunt Milczewski. Autorem projektu pomnika był Wawrzyniec
Samp, fundatorem Nadleśnictwo Strzebielino. W skład komitetu budowy pomnika
weszli: nadleśniczy Mariusz Kaliszewski, ks. dziekan Henryk Szydłowski,
Zygmunt Milczewski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Miotk, Brunon Szpica,
Teofil Sychowski, Krzysztof Bober, Jan Pionke, Jan Okrój oraz Kazimierz Bistroń.
Akt erekcyjny wmurowali: emerytowany dyrektor Okręgowego Zarządu Lasów
Państwowych Tadeusz Chodnik, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Miotk i
Teofil Sychowski. Obelisk odsłonili: dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Gdańsku Jan Szramka, wójt gminy Luzino Jarosław Wejer, poseł
Sławomir Szatkowski oraz zięć Józefa Wilczka, Brunon Labuda, mąż Otylii,
córki Wilczka.
Brunon Labuda odsłania Obelisk przy ul. Józefa Wilczka
„Pamięci Józefa Wilczka 12 lipca 1877 - 11 listopada 1939 Leśniczego w
Luzinie Komendanta Związku Strzeleckiego / Współzałożyciela Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży i Pierwszej Biblioteki Luzińskiej / Działacza Związku
Zachodniego Wybitnego Społecznika - Patrioty / Aresztowany i rozstrzelany przez
hitlerowców w Piaśnicy / Luzino A. D. 1995"

BEDEKER LUZtHSKI

249

Po poświęceniu pomnika przez ks. Henryka Szydłowskiego odczytano Apel
Poległych i oddano trzykrotną salwę honorową. Opiekunom Miejsc Pamięci
Narodowej przyznano medale i odznaki. Złoty Medal otrzymała SP im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie. Odznaki przyznano: Nadleśnictwu Strzebielino,
nadleśniczemu Januszowi Mikosiowi, leśniczym: Romanow. Góreckiemu,
Jarosławowi Kaszubowskiemu, Antoniemu Kulasowi oraz sekretarzowi
nadleśnictwa Stanisławowi Przygodzkiemu.
Uroczystości wzbogacone zostały elementami kaszubskimi, oprawą muzyczną
chóru Lutnia i grą na myśliwskich rogach hejnalistów z Technikum Leśnego w
Tucholi. Zainteresowanie budził też sokolnik z Borów Tucholskich z pięknym
drapieżnym ptakiem na ręku. Podobne uroczystości z okazji Odzyskania
Niepodległości widziano w Luzinie przed wojną.
Zob.: Życiorys Józefa Wilczka z 1928 r. rękopis.

Witkowski Bolesław (1873-1939), ks. Ur. 14 marca w Wałczu w rodzinie
nauczyciela Wilhelma i Franciszki z d. Księżniewska. Po studiach w Seminarium
Duchownym w Pelplinie otrzymał 23 czerwca 1895 r. święcenia kapłańskie. Jako
Neoprezbiter przybył do Luzina. Był aktywny w życiu polskich organizacji, m.in.
był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1897-1921), posłem
parlamentu pruskiego, prob, w Mechowie, dziekanem puckim (1923-39). Kanonik
Kapituły Kolegiackej Chełmińskiej. Areszt. 11 września 1939 r. przebywał w
więzieniu wejherowskim. W początkach listopada bestialsko zamordowany w
lasach piaśnickich. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1923).
Włodek - Jabłońska Łucja artysta
rzeźbiarz, magister sztuki, z d. Grzybowska. W
Luzinie zamieszkała 1999 r. Ur. 24 listopada
1939 r. w Potarzycy koło Jarocina, tam
ukończyła SP, LO w Jarocinie. Po zdaniu
egzaminu do Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Poznaniu studiowała na
wydziale rzeźby u prof. Bazylego Wojtowicza.
Wspomina, że od dziecka jej ulubioną zabawą
było lepienie w glinie, była tak zwanym
dzieckiem „innym”, nie miała koleżanek
(sporadycznie) do wspólnych zabaw - jej zabawy
to świat wymyślony - swój własny. W SP i
średniej rzeźbiła prace małe i większe (do 70
cm), które posyłała na wystawy amatorów (byli
to ludzie starsi - inaczej mówiąc dorośli), na
których zdobywała II i III nagrody i wyróżnienia.
Po ukończeniu studiów wyszła po raz pierwszy
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za mąż za absolwenta Akademii Rolniczej wydziału leśnictwa w Poznaniu.
Ruszyli w Polskę za pracą i mieszkaniem. Nie były to dobre warunki, aby mogła
pracować twórczo, często zmieniali miejsce zamieszkania ze względu na pracę
męża w urządzaniu lasów państwowych wymagającej przenoszenia się z miejsca
na miejsce. Tak wędrując zwiedzili okolice Kamienia Krajeńskiego, Sępolna,
Chełmna, Inowrocławia i Ostrowa Wielkopolskiego - pracowali przez 7 lat w
Technikum Leśnym w miejscowości Moja Wola. Następny etap życia i pracy to
Słupsk (1972) i praca w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Znalazła się wreszcie w
środowisku artystów plastyków i to spowodowało rozwój i prężność w twórczości,
mimo braku pracowni rzeźbiarskiej z prawdziwego zdarzenia, w tym czasie
powstały niezliczone i najlepsze jej prace.
Brała udział w ponad 200 wystawach zbiorowych na terenie Polski i czterech
zagranicznych, w konkursach organizowanych w Słupsku, Koszalinie, Szczecinie,
Wałbrzychu i Gorzowie Wielkopolskim, zdobywając I, II i III nagrody oraz
wyróżnienia. Uczestniczyła w wystawach indywidualnie w kraju (52) i za granicą
(4) w Szwajcarii. Przez szereg 1. brała udział w wystawach Rzeźby Sakralnej w
Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim. Ważniejsze realizacje to: Pomnik ku czci
dzieciom zmarłym podczas II wojny światowej - cmentarz komunalny Słupsk (3
m wysokości); obelisk ku czci strażaków, którzy zginęli podczas II wojny
światowej - Ustka; ściana ceramiczna 17,5 m2 o tematyce morskiej w Przychodni
Dziecięcej w Słupsku; popiersie Marii Grzegorzewskiej wraz z tablicą
pamiątkową (w zakładzie dla dzieci głuchoniemych) w Sławnie oraz tablice
pamiątkowe dla kilku szkół podstawowych i inne. Godła państwowe w różnych
materiałach. Rama rzeźbiona (snycerska) dla głównego ołtarza kościoła w Łebie.
Przez 20 1. prowadziła plenery ceramiczne ogólnopolskie w tym 4
międzynarodowe, 2 1. w Lęborku i 18 1. w Starym Gronowie koło Debrzna.
Wcześniej prace tworzyła w kamieniu, piaskowcu, granicie, marmurze, sztucznym
kamieniu, drewnie, obecnie po ciężkiej chorobie serca (przeszczep serca 1997
r.) tworzy tylko w ceramice, na ile pozwala zdrowie i pomoc męża.
Prace znajdują się w zbiorach: w Zamku Książ koło Wałbrzycha, Muzeum
Regionalnym w Bolesławcu, Ośrodku Kultury w Bolesławcu, Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Paryżu. Jej prace są
eksponowane we wszystkich państwach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej,
w kilku państwach Ameryki Środkowej i Południowej, Australii, Nowej Zelandii
i kilku państwach Afryki i Azji.

Wos Antoni ps. Cebula. Ur. 31 stycznia 1916 r. w Tępczu. Syn Antoniego i
Apolonii z d. Peta. Żonaty z Heleną z d. Sikora. Z ich związku na świat przyszło
pięcioro dzieci: Stanisława, Kazimierz, Stanisław, Jadwiga i Urszula. Małe
gospodarstwo w Tępczu nie wystarczało na utrzymanie rodziny, dlatego pracował
zarobkowo w lesie. Jako żołnierz z wojny wrześniowej znalazł się od początku
okupacji w szeregach konspiracyjnej organizowanej TOW-”GP”. Zachował
konspiracyjną Legitymację No 4 m No 316 D. 2218.4 no G. I No W. 3. Hasło -
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Kraków - Krakus. Wos po otrzymaniu wezwania do Wehrmachtu poszedł do
leśnej ziemianki. Areszt, go w lesie w grudniu 1942 r., na szczęście z dala od
uzbrojonego bunkra. Został przewieziono do gdańskiego Polizeipraesidium.
Wiedzieli o nim, że należał do „Gryfu”, katowali, aby wydobyć z niego gdzie i z
kim współdziałał. Nie przyznał się i nikogo nie zdradził, nie wyjawił nawet miejsca
położenia swego bunkra, chociaż przy wizji lokalnej w lesie stał już nieomal na
nim wespół ze swymi oprawcami. Na jednym z „przesłuchań” dostał 50 razy
bykowcem - nie potwierdził jednak, że znalezione w odkrytym, niestety, przez
gestapowców bunkrze karabinek i amunicja - to jego... Zrzucono go skatowanego
ze schodów do piwnicy i w dwa dni później, 18 stycznia 1943 r., znalazł się w
Stutthofie, jako więzień polityczny, nr obozowy 21512. 5 lub 6 stycznia 1945 r.
Pognano go na zachód wraz z innymi w sławnym poprzez swój tragizm „Marszu
śmierci”. Trasa kolumny V, w której znalazł się Antoni, składała się z ok. 1100
więźniów i prowadziła m.in. przez Łebno, Strzepcz i Linię. Na postoju kolumny
we wsi Linia 8 lutego udało mu się szczęśliwie zbiec. W czasie marszu zdobył
trochę słoniny i papierosów. Produkty te wykorzystał w czasie kolejnego postoju,
jaki miał miejsce w kościele w Linii. Pod pozorem spotkania się z żoną, poprosił
pilnującego Niemca, by mógł wyjść jej na spotkanie. Wręczył mu wymienione
artykuły. Znał miejscowość, dlatego zdecydował się na ucieczkę. Po krótkim
czasie usłyszał ujadanie psów, był to jednak fałszywy alarm. Śnieg, sięgał do
pasa, toteż zbłądził i po długim czasie powrócił ponownie do Linii. Zapukał do
okna, w którym świeciło się małe światło. Kobieta, która wyszła z domu,
zorientowała się, że to uciekinier. Jednak wskazała mu drogę ucieczki. Tak doszedł
do rzeki. By zgubić ślady, zdecydował się mimo zimna iść korytem rzeki. Doszedł
do Tłuczewa, potem do Miłoszewa. Tam został przyjęty u Anastazji i Józefa
Sikorów. Znalazł bezpieczne schronienie. Wszedł w kontakt z partyzantką i w
lesie szczęśliwie doczekał końca wojny.
Po wojnie został zaproszony przez Komisję sądowo - śledczą z Gdańska, która
12 października 1967 r., dokonała wizji lokalnej w celu odnalezienia stosu
całopalnego, na którym w sąsiedztwie obozu Stutthof likwidowano zwłoki
więźniów z tego obozu.
W obozie Antoni Wos był zmuszony do niewolniczej pracy przy wywożeniu
zwłok. Praca ta polegała na załadunku 25 do 30 trupów na wóz, który do lasu
ciągnęli sami więźniowie. Tam znajdował się dół głębokości ok. półtora mera o
wymiarach pięć na osiem metrów. Na wierzchu tej jamy ułożono w odstępach
ok. 70 centymetrowych żelazne szyny podparte filarami. Jeszcze do dziś zostały
tam ślady w postaci kamieni. Zbudowano w ten sposób makabryczny ruszt, na
który nakładano kłody drewna, następnie co sześć mniej więcej godzin nakładano
po sześć warstw na krzyż od 120 do 200 trupów, polewano specjalnym płynem i
podpalano. W ogniu trupy skręcały się i przewracały jak gdyby naraz na tym
ruszcie powracały do życia. To była makkabryczna wizja - wspomina Wos. Stos
płonął bez przerwy dniem i nocą, od pierwszej połowy października, aż po koniec
grudnia 1944 r.
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Wizja lokalna, w trakcie której
zlokalizowano stos całopalny w
sąsiedztwie obozu zagłady
Stntthof, w dniu 12 października
1967 r Od lewej Jan Thiel,
Antoni Wos i uczestnik komisji
sądowo - śledczej

Ile tysięcy, a raczej
dziesiątków tysięcy tych
zwłok, głównie kobiet radzieckich i żydowskich spalono łącznie na stosie - tego
już Antoni nie jest w stanie obliczyć. Po dwudziestu trzech latach miejsce w
lesie było trudne do zlokalizowania. Poprzednio nikt z byłych więźniów nie mógł
tego dokonać. Udało się to zrobić dopiero Antoniemu Wosowi i Janowi Thiel z
Miłoszewa.
Otrzymał wiele dyplomów uznania m.in. Zarządu Wojewódzkiego ZWoWiD
z okazji 40 - lecia zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem, z okazji 70 - lecia
powstania Związku Inwalidów Za pełną poświecenia i zaangażowania pracę
społeczną na rzecz środowiska Inwalidów Wojennych Ziemi Wejherowskiej
(1989), za aktywną działalność społeczną w organizacji Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2001). Prezydent
RP mianował szer. Antoniego Wosa na stopień podporucznika WP (2000).
Szczególnie Antoni Wos ceni otrzymany Medal Za Wasze Cierpienia - Nasza
Miłość. „Medalem tym stowarzyszenie Maximiliana - Kolbe - Werk pragnie
upamiętnić Wasze wyzwolenie oraz wyrazić szacunek dla Was i dla Waszych
koleżanek i kolegów obozowej niedoli, którzy tej chwili nie dożyli”. Kwiat róży
odwzorowany na medalu symbolizuje to Wasze orędzie pojednania (1995). W
1992 r. Antoni Wos wstąpił do ZBoWiD - u. W 2000 r. Antoni i Helena
przeprowadzili się do Luzina i zamieszkali u syna
Kazimierza przy ul. Kwiatowej 35. Tam postanowili
zbudować kapliczkę z figurą Matki Boskiej jako
wotum dziękczynne za ocalałe życie Antoniego, który
szczęśliwie przeżył obóz koncentracyjny Stutthof i
jego drogę krzyżową. Stanowi ona podziękowanie
za zdrowie rodziny i Boże Błogosławieństwo w
przeżytych razem z żoną 57 1.
Kapliczka przy ul. Kwiatowej 35 na posesji Kazimierza
Wos. Fundatorami byli Antoni i Helena Wos w 2000 r.
Kapliczka została osadzona na metalowym słupie,
przeszklona z czterech stron i przykryta daszkiem z
blachy
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Wykopaliska. Prowadzone w Luzinie wykopaliska świadcząo tym, że teren
ten był zamieszkany już w czasach prehistorycznych. Od ponad stu 1. odkrycia
zabytków archeologicznych z Luzina i okolic wzbogacają naszą wiedzę o dziejach
tej starej, kaszubskiej wsi. Ogółem, w czasie penetracji obszaru odkryto 127
nowych stanowisk, często wielokulturowych; były to bądź luźne pojedyncze,
bądź skupione obok siebie fragmenty naczyń oraz wyroby i surowiec krzemienny.
Po dokładnej klasyfikacji ustalono, że w Luzinie i jego okolicach znajdowały
się: 23 cmentarzyska, 12 osad, 21 punktów osadniczych, 140 śladów osadniczych,
1 skarb monet i 1 grodzisko.
Interesującym znaleziskiem w Luzinie był skarb monet odkryty w 1948 r. w
czasie orki przez Władysława Hebla. Znaleziono wówczas naczynie, a w nim
przypuszczalnie 300 monet. Naczynie stłuczono, monety pozbierano z pola a
część schowano, inną część zabrali sąsiedzi „na pamiątkę”. W 1963 r. po
ujawnieniu znaleziska Władysław Hebel mógł przekazać jedynie 24 monety.
Dalszych 10 sztuk oraz drobny fragment splecionych z drucików srebrnej ozdoby
ofiarował Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku Bronisław Jabłoński.
Najstarsza z monet pochodziła z połowy X w., najmłodsze są datowane na
koniec pierwszej połowy XI w. Były to monety różnej proweniencji: 1 arabska,
1 angielska, 29 niemieckich, 2 monety niewiadomego pochodzenia.
Na terenie położonym pomiędzy ul. Okólną i Żeromskiego w 1. 60 tych XX w.
archeolodzy zlokalizowali rozległe cmentarzysko - datowane na wczesny i
środkowy okres latyński (400 p.n.e. - 125 p.n.e.) W 1964 r. podczas jesiennej
orki odkryto najciekawszy pod względem formy, niemal unikatowy na Pomorzu
Gdańskim grób o trójkątnym kształcie skrzyni, zawierający 3 popielnice - w tym
2 twarzowe z czapkowatymi pokrywami. W 1. 1966 i 1968 odkryto 6 grobów
skrzynkowych, a w nich 14 popielnic, w tym 4 z wizerunkiem twarzy. Wiosną
1993 r. Mirosław Klassa przy ul. Żeromskiego podczas budowy szamba w
krótkich odstępach czasu trafił na 2 groby skrzynkowe. Znajdowały się w nich 4
naczynia zawierające przepalone kości ludzkie. W Sychowie we wrześniu 1973
r. w czasie orki rolnik Zenon Kierznikiewicz natrafił na kamienny grób. W
centralnej części grobu stała, niemal w nienaruszonym stanie, popielnica
domkowa, jedyny oryginalny okaz w zbiorach polskich. Odkrył również w innym
miejscu starożytny grób z glinianymi naczyniami. Dokonano najciekawszego
odkrycia, bowiem znaleziono jedyną w polskich zbiorach popielnicę z
wyobrażeniem rąk. Archeolog stwierdził istnienie prasłowiańskiego cmentarzyska
ludności kultury wschodniopomorskiej, datowanego na lata 550 - 450 p.n.e. W
kamiennej skrzyni zbudowanej z łupanych płyt piaskowca stały trzy spękane
urny wypełnione spalonymi kośćmi ludzkimi.
Rozszerzone badania wykopaliskowe wznowiono w 1976 r. Odkryto wówczas
trzy dalsze groby skrzynkowe ślady ognisk ofiarnych i styp pogrzebowych oraz
resztki zniszczonych grobów, w tym jeden nietypowy otoczony kamiennym
kręgiem. Cmentarzysko z Sychowa datowane jest na 1. 650 - 550 p.n.e. i
użytkowane było przez prasłowiańską ludność kultury łużyckiej, grupy
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kaszubskiej.
W Wyszecinie w 1993 r. odkryto starożytny grób, datowany na VI - 11 w.
p.n.e. W grobie odkryto popielnicę twarzową.
Zob.: Wiqcek B. Kochanowski M., Najstarsze osadnictwo na terenie
Luzina w: Labuda G., Dzieje wsi Luzino, 1995.

Wyszecino wieś sołecka przynależna do gminy i poczty Luzino, parafii
Smażyno. Na przestrzeni wieków nazwa wsi ulegała drobnym zmianom: Visseczin
(1396), Wiskoczin (ok. 1400), Wissoczino(1534)„ Wysoczno(1599), Wyszecino
(1682 i 1937). W średniowieczu wzmiankowane jako dobra rycerskie z
przynależnymi folwarkami. W 1396 r. wymieniony był Wojciech z Pobłocia.
Najstarszy przywilej dotyczący wsi pochodził od króla Zygmunta Augusta z
1552 r. Zaś w 1648 r. wymieniono płatników podatku i właścicieli: Krzysztofa
Wyszeckiego, Piotra Wyszeckiego i Cząstkowskiego. W 1780 r. po wizycie opata
Rybińskiego, jako dziedzice - nobilis byli wymieniani: de Tępski, de Robakowski,
de Malotka, de Koss, de Wielestowski, de Wysiecki, de Dobrzewiński, de
Zalewski. Pod koniec XIX w. hodowano w majątku: bydło, konie i owce. W
1885 r. wieś liczyła 327 mieszkańców (222 katolików, 104 ewangelików i 1
żyd). Funkcjonowała jako wieś folwarczna. Po zachodniej stronie drogi położony
był duży folwark - zabudowa gospodarcza skupiona wokół dużego prostokątnego
majdanu. Po przeciwnej stronie drogi znajdował się dwór i rozległy park położony
na wschodnim stoku, opadającym w stronę strumienia. Folwark o powierzchni
800 morgów, był własnością barona Edmunda Unruha do w 1926 r. wówczas
kupił go Iglewski z Warszawy. Ten rozparcelował majątek, pozostawiając
resztówkę o powierzchni 180 ha z rozległymi zabudowaniami, którą przejęło
Ministerstwo Sprawiedliwości w 1930 r. i urządziło oddział więzienia
wejherowskiego na 200 osób. Więzienie przetrwało do września 1939 r. Po
wyzwoleniu w 1945 r. utworzono ponownie oddział więzienia, który przetrwał
do 1949 r. Więźniowie pracowali w majątku, jako siła robocza. Dopiero wówczas
utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. W tym czasie wybudowano budynki
mieszkalne dla robotników rolnych PGR - u. Wieś posiada sieć wodociągu o
długości 8,3 km (długość przyłączy wynosi 1,6 km) dla 117 gospodarstw.
Ciekawostki: w 1689 r. odbył się sąd nad czarownicą Bardą, która miała za
synów dwóch diabłów Piotra i Grzenka. 20 kwietnia 1734 r. oddziały polskie
pod komendą wojewody lubelskiego Jana Tarły spieszące z odsieczą Gdańska,
zostały rozbite pod Wyszecinem przez wojsko rosyjskie dowodzone przez
marszałka polnego Munnicha.
Sołtysami wsi byli: Wojciech Miękicki, Władysława Krause (1984 - 1988),
Zygmunt Wiśniewski (1988 i nadal).
Zob.: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
pod red. Sulimierskiego F, W - wa 1895, t. XIV, s. 146. Zbiór Z. H. Wyszeckiego
z Derby (Anglia) w: Criminal Action Mitt der Maleficantn Gertruda Bazarka in
Wischetzin Anno 1689.
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Żaczek Włodzimierz. Ur. 30 marca 1954 r. w
Donimierzu na Kaszubach w rodzinie o tradycjach
robotniczo - chłopskich. Pod koniec 1.
pięćdziesiątych cała rodzina przesiedliła się na
przedmieścia Wejherowa, gdzie rodzice otrzymali
pracę. Matka w Urzędzie Gminy Wejherowo jako
referent, ojciec w Przedsiębiorstwie Transportu
Handlu Wewnętrznego jako konwojent.
Włodzimierz przejawiał zainteresowania w wielu
dziedzinach: w sporcie - głównie piłce nożnej,
wyciskaniu sztangi i kolarstwie, modelarstwie
okrętowym (był nawet mistrzem Pow. w klasie FIN
z szansą na zostanie mistrzem województwa, ale
zaspał i nie zdążył na pociąg). Jako starszy
młodzieniec był członkiem Koła Strzeleckiego
LOK w Gdyni. Największąjego pasją były książki
i malarstwo, co znacznie ułatwiło mu dostanie się
do Państwowej Szkoły Plastycznej w Gdyni Orłowie, ale szansę tę zmarnował,
po czym podjął, naukę w LO w Wejherowie. Nie na długo, bo zmienił kierunek
zainteresowania, przeniósł się do Przyzakładowej ZSZ Gdyńskiej Stoczni
Remontowej. Wspomniane wcześniej LO ukończył, ale zaocznie, zdał maturę
(1976). Zasadniczą zastępczą służbę wojskową odbywał w Zawodowej Straży
Pożarnej w Wejherowie (od 1974). Ożenił się z luzinianką. Obowiązki rodzinne
zmusiły go do poważnego traktowania życia. Efektem było ukończenie w systemie
eksternistycznym Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu (1978) i
wybudowanie w Luzinie własnego domu mieszkalnego dla liczącej pięć osób
rodziny. Dla zapewnienia swym latoroślom godziwych warunków życia imał się
wielu zajęć dodatkowych, w tym także stolarki.
Działalność społeczno - polityczna: przewodniczący związków zawodowych
przy Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie (1975 - 80), członek PZPR
(1977-81), z członkostwa zrezygnował 17 grudnia 1981 r. na znak protestu
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Konsekwencje, które poniósł
spowodowały, że na wiele I. wycofał się z życia społeczno - politycznego. Dopiero
w 1998 r. wstąpił do Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego z nadzieją na
odegranie choćby niewielkiej roli w kształtowaniu polityki państwa. Niestety,
nadzieja ta okazała się płonną, gdyż ta tak wiele obiecująca partia rozpadła się w
2000 r. Od tej pory jest bezpartyjnym obywatelem. W formacjach zawodowej
straży pożarnej przepracował łącznie 20 1. W 1994 r. Przeszedł na wcześniejszą
emeryturę ze względu na problemy zdrowotne. Nie rozstał się jednak z tym
zawodem, gdyż w dalszym ciągu jest członkiem OSP w Luzinie, a od 1996 r.
prowadzi działalność szkoleniowo - doradczą w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. Pracę magisterską obronił w 2002 r. na wydziale prawa
Uniwersytetu Gdańskiego. Tematycznie była związana z pożarnictwem i nosiła
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tytuł „Struktura prawno - organizacyjna Komend Państwowej Straży Pożarnej
po reformie administracji publicznej”.
Pasją życiową są podróże i książki - i to nie tylko ich czytanie. Pierwsze próby
pisarskie podjął już w podstawówce, redagując szkolną gazetkę ścienną. W swym
dorobku ma wiele artykułów, zarówno o tematyce zawodowej jak i społeczno politycznej, często pisane w humorystycznej formie. Sukcesem było wydanie w
marcu 1995 r. książki „Nigdy nie chciałem być strażakiem”, za którą w grudniu
1995 r. otrzymał III nagrodę na II Ogólnopolskim Konkursie Wspomnień i
Pamiętników w Opolu. Jak sam twierdzi - w tej dziedzinie nie powiedział jeszcze
ostatniego zdania. Jako człowiek z natury aktywny, nie uznaje bezczynności. Z
tego względu dwukrotnie kandydował na radnego - raz do pow. i raz do gminy.
Ten drugi raz z sukcesem i w wyborach 2002 r., otrzymał mandat radnego IV
kadencji Rady Gminy Luzino.

Zalewski Dariusz, ks. Ur. 11 października 1962 r w Grudziądzu. Pochodzi
z rodziny religijnej, gdzie w wyznawaniu wiary nie było pompatyczności. Ma
pięcioro rodzeństwa. Ukończył SP, Technikum Gastronomiczne i Państwową
Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Grudziądzu w klasie fortepianu i klarnetu.
Był członkiem zespołu muzyczno - wokalnych w szkole średniej i miejscowym
Domu Kultury. Po szkole średniej podjął pracę w zawodzie przez 1,5 r. Długoletni
ministrant w grudziądzkiej Farze - kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja.
Powołanie dojrzewało od młodych 1. ministranckich, jednak to zasadnicze „tak”
zostało wypowiedziane Bogu dopiero po maturze, w czasie pracy zawodowej.
W 1982r. podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie
(ówcześnie diecezja chełmińska). Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa
Mariana Przykuckiego 22 maja 1988 r. w Pelplinie. Pracę magisterską na
seminarium biblijnym pisał pod kierunkiem ks. prof. Henryka Muszyńskiego,
lecz z powodu Jego nominacji na bpa i objęciu przez niego stanowiska
ordynariusza diecezji Włocławskiej, obroną pracy na KUL-u kierował J.E. ks.
bp Jan Bernard Szlaga. Praca kapłańska przebiegała głównie przez parafie
miejskie (Wąbrzeźno, Chełmża, Gdynia, Gdańsk). Najdłuższy okres pracy
kapłańskiej przypadło w parafię św. Kazimierza w Gdańsku (1993-2001). Praca
duszpasterska była związana zasadniczo z grupami młodzieżowymi i studenckimi.
W trakcie pracy w Św. Kazimierzu na Zaspie - był budowniczym parafialnego
ośrodka rekolekcyjno - wypoczynkowego w Kamienicy Królewskiej. Tam też
był organizatorem letnich wakacji z Bogiem dla dzieci i młodzieży. Moderator
parafialnych czasopism. Wydał Kalendarz Katolicki Dekanatu Luzino 2005.
Od 27 czerwca 2004 r. Prob, nowo utworzonej parafii św. Józefa w Sychowie,
(zob. Parafia Sychowo).
Zelewo. Wieś sołecka w gminie Luzino, parafii Góra, poczta Zamostne. Nazwa
wsi na przestrzeni wieków nieznacznie zmieniała się: Żelowe 1400, Zelowo 1534,
Zelewo 1599, Żelewo 1648, Seelau 1796, Zelewo 1937.
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Nazwa wsi wywodzi się od błota - bagna. Funkcjonowała na prawie polskim,
co obligowało mieszkańców do oddawania czynszu w naturze i przekazywania
do służby zbrojnej jednego mieszkańca. W 1918 r. Zelewo należało do Polski i
było wsią graniczną między Polską i Niemcami. W okresie międzywojennym
nauczycielem szkoły w Zelewie był znany pisarz kaszubski Aleksander Labuda,
który swoje utwory podpisywał Guczów Mack. Stąd pochodził poseł na Sejm II
RP Antoni Groth. Mieściło się tu rodowe gniazdo rodziny Bach - Zelewskich.
Do 1945 r. tutejszy majątek obejmował ponad 500 ha. Losy Bach - Zelewskich
są typowe dla kaszubskich rodzin polsko - niemieckiego pogranicza. Najgorszą
sławę w dziejach rodu zdobył Erich von dem Zelewski, który w 1944 r. dowodził
wojskami pacyfikującymi powstanie warszawskie.
Sołtysami wsi byli: Edmund Syldatk (22 października 1984), Marek Sikora
(29 marca 1990), Ryszard Groth (29 listopada 1990 r. i nadal.).

Zielke Stefan (1897-1958), ppłk Wojska Polskiego. Ur. 14 grudnia w Zelewie,
syn właściciela ziemskiego, działacz niepodległościowy, dowódca batalionu w
powstaniu wielkopolskim. Był dowódcą Artylerii Floty Pińskiej. Wojnę spędził
w Oflagu 1IC w Woldenburgu. Współorganizator Oficerskiej Szkoły Artylerii w
Toruniu. Po wojnie areszt, i jako niewinny więziony. Tuż przed śmiercią
zrehabilitowany w 1958 r. Zmarł 17 lutego. Pochowany w Alei Zasłużonych na
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Zielnowo najmniejsza wieś w gminie Luzino od 1973 r., poczta Zamostne,
parafia Kostkowo. Dawne nazwy: Zielno, Sellnow w 1745, Sellnow (Zielnowo)
1937. Typowa wieś rolnicza z 6 domami, które zamieszkuje 20 rodzin. W centrum
wsi mieści się przystanek autobusowy, ale tylko dla dzieci dojeżdżających do
szkoły, bo PKS tam nie dojeżdża. W Zielniewie krzyżująsię trzy drogi: do Zelewa
w gminie Luzino, Strzebielina (gmina Łęczyce) i Zamostnego (gmina
Wejherowo).
Sołtysami wsi byli: Stanisław Szulc, Leon Kupc (1968-1988); Wiesław Białczak
(29 listopada 1988 r. w kolejnych wyborach wybierany ponownie).
Ziemann Jan (1883-1943), drwal, rolnik. Ur. w 10 września. Robotnik leśny
i rolny w Milwinie i Pobłociu. Parcelę o powierzchni 14 ha nabył w Kębłowie w
1926 r. Przejście z zawodu drwala na rolnika nie było łatwe. Gospodarowanie
zaczynał wraz z żoną i dwanaściorgiem dzieci żyjąc w prymitywnej zagrodzie.
Prócz pracy na gospodarce podejmował się różnych dodatkowych prac m.in.
woził mleko z Kębłowa do mleczarni w Luzinie. Młodsze dzieci wypasały bydło
u sąsiadów, w zależności od wieku i możliwości wykonania. Pracował przy
dowozie kamieni i żwiru do budowy szosy prowadzącej z Gdańska do Niemiec.
Synowie byli zatrudnieni przy przerobie kamieni. Losy wojenne rodziny:
Niedostatek w rodzinie nie miał wpływu na kształtowanie postaw patriotycznych
dzieci. Chłopcy przechodzili ćwiczenia Przysposobienia Wojskowego, które
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Jan Ziemann z zoną Klarą, córką Anną i synem
Stefanem

prowadzili funkcjonariusze Straży
Granicznej w Kębłowie. Siedmiu synów
poszło na II wojnę światową, w tym sześciu
ochotniczo. W dniu rozpoczęcia wojny
najmłodszy z ochotników ukończył 16 I.
(Władysław). W czasie ciężkich walk w
okolicy Kosakowa 16 września Zygmunt i
Władysław zostali ranni.
Paweł i Antoni dostali się do niewoli
niemieckiej w okolicy Suchego Dworu 17
września
1939
r.,
po
czym
przetransportowano ich z Bożegopola do
Starogardu Szczecińskiego na długoletni
pobyt w obozie jenieckim Stallag II.
Klemens i Robert dostali się do niewoli 18 września. Udało im się zbiec przed
załadunkiem do transportu w Bożympolu. Jako pierwsi z 7 braci dotarli
szczęśliwie do domu. Jan miał (17 lat) został ranny w ostatnim dniu obrony
Wybrzeża. W końcu 1941 r. Jan Zieman (senior) organizował na terenie Kębłowa
i okolicy TOW „Gryf Kaszubski”. Pełnił funkcje męża zaufania, komendanta
TOW „GP” gminy Luzino, do czasu areszt, przez gestapo 4 marca 1943 r. Po
krótkim śledztwie w więzieniu wejherowskim został skierowany do Stutthofu.
Zginął tam 17 lipca. W grudniu 1943 r. cała rodzina została areszt, poza Pawłem
i Antonim, którzy byli w niewoli niemieckiej. Matka Klara została zwolniona z
więzienia po świętach Bożego Narodzenia z tytułu wielodzietności.
Annę i Kleofasa jako więźniów przydzielono do pracy na gospodarstwie
Treuhandlera Guuthera Kocha w Kochanowie. Wanda wróciła z więzienia po
trzech miesiącach, całkowicie niezdolna do pracy. Waleriana i Stefana
przetransportowano do więzienia dla młodocianych w Sztumie i Grudziądzu.
Stefan i Walerian wrócili do domu po sześciu miesiącach, obaj niezdolni do
pracy. Klemensa, Roberta, Władysława i Jana umieszczono w areszcie
żandarmerii w Wejherowie, zostali przekazani do wojskowego
obozu karnego przy „Feldherrnhalle” w Gdańsku Wrzeszczu.
Klemens zginął w tym obozie. Annę - łączniczkę „GP” areszt.
20 czerwca 1944 r. i osadzono w obozie koncentracyjnym
Stutthof. Przeszła cały „Marsz śmierci”. Wyzwolenie
przyniosło jej wolność.

Ziemann Jan (1922-1983), ps. Fuzja, syn Jana. Ur. 14
stycznia w Kąpinie. Ukończył dwuoddziałową Szkołę
Publiczną w Kębłowie. Kontynuował naukę w Gimnazjum w
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Wejherowie do 1939 r. W sierpniu 1939 r. zgłosił się do Ochotniczej Kompanii
Młodzieżowej, wchodzącej w skład 1 Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie.
Walczył na granicy polsko niemieckiej w okolicy Strzebielina. Wraz z frontem
cofał się aż do Babiego Dołu. Za niezwykłą postawę żołnierską w bitwie pod
Białą Rzeką awansował do stopnia kaprala. Został rany i dostał się do niewoli
niemieckiej. Przekazany do szpitala, z którego uciekł dzięki pomocy lekarza
Alfonsa Wojewskiego. W 1941 r. został wywieziony do Pelplina, gdzie po
tygodniu zwolniono wszystkich zatrzymanych do domu. W 1942 r. pracował w
niemieckiej firmie Gebrüder Passman Duisburg filia w Lęborku. Firma zajmowała
się wyrobem i handlem drewna na terenie pow.: lęborskiego, słupskiego i
bytowskiego. Został powołany do Wehrmachtu. W drodze z jednostki wojskowej
na dworzec kolejowy w Wejherowie, na ul. Dworcowej, gdzie zebrał się tłum
żegnających swych bliskich, zdecydował się na ucieczkę z szeregu. Znalazł się
w tłumie i spokojnie oddalił na wejherowskie góry kalwaryjskie. Tak stał się
pierwszym partyzantem z rejonu Kębłowa.
25 grudnia 1943 r. po obławie na rodzinne zabudowania gospodarskie w
Kębłowie, cała rodzina wraz z matką została areszt, i przewieziona do
wejherowskiego więzienia. Jana, po serii brutalnych przesłuchań przez gestapo,
przewieziono do obozu karnego w wydzielonym bloku nr 35 koszarów
„Feldherrnhalle” we Wrzeszczu. Wyrokiem 12 1. więzienia w zawieszeniu 14
grudnia 1944 r przeniesiony do batalionu karnego w Schwad nad Odrą. Wkrótce
wywieziono ich do Danii, gdzie przemianowano batalion na jednostkę
przeciwpancerną. Po ćwiczeniach wojskowych został przeniesiony na front
wschodni. W tym samym dniu przedostał się na stronę radziecką. Po krótkim
pobycie w obozie w Trachenburg, został skierowany przez Państwowy Urząd
Repatriacyjny do miejsca zamieszkania. W Luzinie zamieszkał w 1950 r.
Przebieg pracy zawodowej w Luzinie: Szkoła Powszechna w Kębłowie
(wrzesień 1945 -1950), prezes GS „SCh” (1949), kierownik sklepu metalowego,
prezes Kółka Rolniczego (1966-1967), dyspozytor i członek Zarządu (19681970). Choroba wyeliminowała go z pracy zawodowej w 1970 r. Był żonaty z
Elżbieta z d. Dampc. Z ich związku na świat przyszło dziesięcioro dzieci. Zmarł
21 czerwca, pochowany na miejscowym cmentarzu. Społecznik, pracował w
organizacjach i samorządzie spółdzielczym. Współzałożyciel ZK - P oddziału w
Luzinie, jego pierwszy sekretarz. Działacz PRON. Napisał wiele wierszy i
opowiadań.
A oto fragment z nie publikowanego wiersza. „Niewyczerpane źródło
patriotyzmu”
Czy istnieje inna rodzina w Polsce? Niech ktoś odpowie!
Legitymująca się takim patriotyzmem - jak Ziemanowie
Żeby żaden: z rodziców dwóch sióstr i dziesięciu braci
Nie wiedział, że na wojnie może życie stracić?
Wiedział o tym dobrze każdy w tym gronie...
Wiedział tez, że życie jest niczym w Ojczyzny obronie
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Nie czekali na wezwanie, ani innego werbunku
Ochotniczo spieszyli tam - gdzie Polska wola: Ratunku!
Co było dla sześciu braci zdolnych pod broń nakazem?
W chwili gdy hitleryzm szykował Polsce zarazą
Nie przeżyte bezrobocie a w nim niedostatek
Ani żaden przywilej, czy zaufania zadatek.
To patriotyzm wrodzony z zalążkiem w zaborze
Zaczął kiełkować w odrodzonej Polsce z Pomorzem
Pozornie jakby w Kębłowie kuźnia patriotów istniała
Bo cała młodzież swój udział w obronie Wybrzeża ofiarowała.
(Cały wiersz składa się z 15 zwrotek).

Ziemann Elżbieta ps. Róża, z d. Dampc. Ur. 6
listopada 1925 r. w Gowinie, wraz rodziną zamieszkała
w Kochanowie w 1937 r. Szkołę Publiczną ukończyła
w Kębłowie (1939). W 1942 r. wstąpiła do TOW „GP”.
Została łączniczką na teren pow. wejherowskiego.
Areszt. 20 czerwca 1944 r., została przewieziona na
gestapo w Wejherowie, w czasie przesłuchań bita.
Osadzona w obozie koncentracyjnym Stutthof,
otrzymała nr obozowy 36944. Pobyt tam wspomina
jako piekło. Przeżyła tyfus, cierpiała na bóle lewej nogi
(skutki pobicia w czasie przesłuchań). Bóle te odczuwa
do dnia dzisiejszego. Ciężko pracowała w DAW w
szwalni. Przeszła całą drogę „Marszu śmierci”.
Wspomina nocleg z 4 na 5 lutego w Luzinie.
Więźniowie nocowali w obu kościołach. Mieszkańcy przyszli z pomocą,
podawano więźniom zupę i chleb. 5 lutego kolumna wyruszyła z Luzina do
Gniewina, gdzie zostali skoszarowani w drewnianych barakach. Ludność
kaszubska odnalazła ich i dowoziła żywność oraz
artykuły higieniczne. 9 marca zaczęto ewakuację obozu
w stronę Wejherowa. Od strony Lęborka nadchodziło
wyzwolenie, ale ludzie dalej ginęli. 10 marca w Kniewie
doszło do spotkania z czołgistami polskimi i sowieckimi.
Wachtmani zaczęli uciekać w popłochu, słysząc strzały.
Był to wielki dzień, dzień wyzwolenia.
W 1946 r. zawarła związek małżeński z Janem
Ziemanem. Członek ZBoWiD - u, inwalida II grupy.
Zienowicz Regina (1896-1989), nauczycielka. Ur.
30 kwietnia w Nowej Wilejce na Litwie z d. Mostejko.
Ojciec był właścicielem fabryki papieru. Tam ukończyła
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siedmioklasową szkołę. W 1913 r. po wyjściu za mąż za ziemianina zamieszkała
w Wołkiewiczach. Urodziła i wychowała pięcioro dzieci. Pracowała w szkole w
Wołdaciszkach. W 1946 r. musiała wyjechać z Litwy. Przyjechała do Gdańska i
uczyła w Mierzeszynie. Zamieszkała w Wyszecinie w 1947 r., gdzie została
kierownikiem szkoły (1947-1956). Pracowała i dokształcała się. Uzyskała
świadectwo maturalne LP (1951) i ukończyła Studium Nauczycielskie kierunek
matematyki w Gdańsku. Warunki pracy były trudne, uczono w jednej izbie
lekcyjnej. Klasy I-IV uczyły się (1947-1949) w sali pałacu byłych właścicieli
Wyszecina, a potem w prywatnym budynku u Miękickich.
Dzięki staraniom kierownika szkoły Reginy Zienowicz, została oddana do
użytku nowo wybudowana szkoła (1955), która funkcjonuje do dzisiaj. Natomiast
Regina Zienowicz została przeniesiona do Tępcza (1956 - 1958). Wyprowadziła
się do Gdańska w 1958 r., tam pracowała jeszcze wiele 1.
Była wspaniałym człowiekiem i wzorowym nauczycielem o wielkim talencie
pedagogicznym. Dzięki jej staraniom młodzież z Wyszecina zaczęła się uczyć w
szkołach średnich. Wielu zostało nauczycielami. Z większością z nich
utrzymywała kontakt do końca swego życia. Była wielkim nauczycielem, prawym
człowiekiem, bardzo skromną osobą. Zmarła 8 czerwca, pochowana na Cmentarzu
Śmiechowskim.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie. Inicjatorami i współzałożycielami
Zarządu Oddziału ZK-P w Luzinie byli Maria Kraśnicka kierownik Biblioteki
Publicznej Gminy Luzino i Feliks Sikora - nauczyciel.
Oddział ZK-P w Luzinie powołano 20 maja 1981 r. Prezesami oddziału ZK-P
byli: Feliks Sikora (1981-1986); Brunon Szpica (1992); Roman Klinkosz (1995);
Dariusz Rompca, Marek Mudlaw (22 października 2004 r.) Oddział ZK-P został
wpisany do ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych przez Urząd Gminy 14
lipca 1981 r.
Wybrane inicjatywy ZK-P w środowisku:
• W 1. osiemdziesiątych Oddział organizował m.in. wycieczki krajoznawcze
po Kaszubach i Polsce (w tym pierwsze dwie wycieczki Luzinian do Lichenia),
rozdawał bilety na spotkanie z Ojcem św. w Gdyni i w Gdańsku, organizował
Sobótki i zabawy taneczne.
• Zarząd Oddziału ZK-P powołał Kaszubski Teatr Ludowy 27 sierpnia 1982 r.
Wystąpił z inicjatywą nadania szkole im. Lecha Bądkowskiego.
• ZK-P oraz Komitet Obchodów 750. Luzina w niedzielę 29 października 1995
r. zorganizowało Dzień Kaszubski, na który złożył się program: Mszę św. z
czytaniami i kazaniem po kaszubsku, odprawił ks. Zenona Pipka; Uroczystość
uświetnili: chór „Lutnia”, uczniowie - laureaci konkursu RÖdno Mowa,
gawędziarz Józef Roszman, poeta Stanisław Jankę, recytatorka Ida Czajino,
siostry Labudówny wcieliły się w Strępów Gusta z Teklą zaprezentowały
kaszubski zwyczaj odwiedzania domu weselnego przez „stroszków”, aktor
Zbigniew Jankowski odczytał pięknąkaszubszczyznąfragment „Życia i przygód
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ZK-P Oddział
Luzino na
spotkaniu z
Ojcem Świętym
w Krakowie sierpień 2002

Remusa”. Jak
do tej pory z
inicjatywy tej
organizacj i
odbyło się w
Luzinie kilkanaście Mszy św. kaszubskich i to w obu parafiach.
• ZK-P zajęło się organizowaniem wyjazdów członków i sympatyków na
spotkanie z Janem Pawłem II w Sopocie (5 czerwca 1999 r. i 17 sierpnia 2002 r.
do Krakowa). W okresie Wielkiego Postu organizuje pielgrzymkę do Wiela na
Drogę Krzyżową po tamtejszej Kalwarii. W styczniu tradycyjnie odbywają się
spotkania opłatkowe lub kolędowe które są poprzedzone Mszą św. z elementami
liturgii kaszubskiej. Jest współorganizatorem - Gminnego Przeglądu Zespołów
Kolędniczych w Luzinie. Ponadto zorganizowało, przeprowadziło i wypromowało
Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszebsczi spiewe” (od 2001). Z
inicjatywy ZK - P wprowadzono naukę jez. kaszubskiego w SP w Luzinie,
nauczyciele zdobyli odpowiednie wykształcenie do prowadzenia tych zajęć na
studiach podyplomowych.
Nastąpił napływ nowych młodych członków do Zrzeszenia. Organizowane były
promocje literatury Kaszubskiej, rajdy po ziemi luzińskiej. Zrzeszenie przyczyniło
się do nadania Gimnazjum Publicznemu w Luzinie im. Pisarzy Kaszubsko Pomorskich. Dzięki inicjatywie i pracy Feliksa Sikory oraz członków ZK-P
powstało Muzeum przy SP im. Lecha Badkowskiego w Luzinie.

Żelewski Jan Jakub ks.
ur. w Milwinie, dziekan
lęborski, prob, strzepski,
sianowski i sierakowski,
zmarł w październiku 1763
roku.
Żelewski Paweł (18721941). Ur. 9 kwietnia w
Swiecinie koło Pucka. W
Paweł Żelewski z żoną Anną
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1899 r. odziedziczył 100 ha resztówki po Franciszku Żelewskim. Gospodarzył
do 1940 r. Po odmówieniu podpisania volkslisty, gospodarstwo przejął
Treuhandler Bambergen Paweł Żelewski pełnił wiele funkcji w Luzinie, był:
długoletnim sołtysem przed I wojną światową, (z przerwą gdy poszedł na wojnę
w 1916), po wojnie do 1926 r.; urzędnikiem USC (1920-1939), wójtem gminy
(1929-1939), członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków.

Żołnierze górnicy. W okresie PRL poborowi rekrutujący się z synów
bogatych chłopów i rzemieślników zaliczani byli do podejrzanych politycznie,
więc wcielano ich do zastępczej służby wojskowej. Pracowali w kopalniach węgla
kamiennego, kamieniołomach i przy pozyskiwaniu uranu w kopalniach
kowarskich (Kowary k/Jeleniej Góry). W zależności od potrzeb pracowali
dziennie po 10 -12 godzin. Codziennie po zakończeniu służby w kopalni i posiłku
odbywały się normalne zajęcia i ćwiczenia wojskowe (musztra, czołganie itp.).
Niedziele z reguły były planowe - czyli pracujące. Temat Żołnierzy Górników był tematem tabu - ściśle ukrywanym. Dopiero po 1990 r., byli żołnierze górnicy
różnych środowisk zaczęli się organizować, co doprowadziło do powołania
Krajowego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w
Warszawie.
Członkowie Związku, byli żołnierze górnicy z terenu gminy z: Barłomina:
Zygmunt Bargański, Władysław Hebel, Brunon Mielke; Dąbrówki: Stanisław
Kwidziński; Kębłowa: Antoni Jan Bargański, Gerard Bigus, Zygmunt Kopyszke,
Władysław Milczewski, Leon Soldatke; Kochanowa: Stanisław Gruba, Jan
Lademan, Albin Sikora; Luzina: Leon Bistroń, Bronisław Bulczak, Jan Cholcha,
Stefan Dampc, Jan Dosz, Paweł Dzienisz, Kazimierz Grubba, Edmund Kalkowski,
Wacław Kielas, Franciszek Klein, Stefan Kotłowski, Bronisław Kustusz, Bolesław
Labuda, Bronisław Labuda, Jan - Stefan Miotk, Józef Paszki, Czesław Sikora,
Jan Sikora, Czesław Sirocki, Alfons Skielnik, Kazimierz Szreder, Alfons
Szymański, Leon Talaśka, Jan Wenta, Norbert Wicon; Milwińskiej Huty: Jan
Bojka, Jeremi Bojka; Robakowa: Antoni Białas, Franciszek Lesner, Leon Tobias;
Sychowy: Gerard Kierznikiewicz; Tępcza: Klemens Bojka; Wyszecina: Józef
Jereczek, Leon Świniarski; Zelewa: Augustyn Korosacki, Edmund Korosacki.
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SPIS HASEŁ
W indeksie osobowym wymieniono tylko osoby, które posiadają opracowane
hasło.
Dampz Feliks
37
Administracja
7
Dampz Kazimierz
38
Agencja bankowa
8
Dannemann Henryk
39
Aresztowania
9
40
Bank Spółdzielczy
10 Dąbrowski Walenty ks.
41
Bańko Artur
10 Dąbrówka
Dekowska Anastazja
42
Baranowska Anna
11
Dekowski
Feliks
42
Bargański Edmund
11
Dobek
Piotr
ks.
42
Barłomino
13
Doering Aleksander ks.
43
Bartel Józef ks.
14
Doering Bernard
43
Bertrand Antoni
15
Doering Józef
43
Białk Józef
16
Doering Leon
43
Białk Teresa
17
Dorszyński
Jan
ks.
45
BiangaJan
17
Dożynki
45
Biblioteka Publiczna
18
Bistroń Kazimierz
20 Druga wojna światowa:
Martyrologia zob.:
48
Bober Krzysztof
21
Aresztowania
9
Bober Stanisław
22
Obozy i więzienia
149
Boike Grzegorz
23
Piaśnica
173
Bolszewka zob. Luzina
24
Potulice
182
Borysiewicz Dionizy
24
Stutthof
204
Borysiewicz Polikarp
24
Dwór
48
Brudzisz Marek ks.
24
Dzieci
św.
Wawrzyńca
zespół
50
Brzeziński Zygmunt
25
Dziekani
51
Budynek
25
Dzienisz Maria
51
Bujak Wacław
26
Dzięcielski Józef Feliks
51
Cejrowski Stanisław
26
53
Chór Tow. Śpiewacze „Lutnia”
27 Dzięcielski Józefjunior
Dzięcielski
Monika
52
Chór św. Cecylii
28
Dzięcielski
Rozalia
53
Chór „Lutnia”
29
Fikus Stefan
54
Cmentarz przykościelny
31
Formela Bolesław
57
Cmentarz parafialny
32
58
Cmentarz ewangelicki w Luzinie 33 Galiński Andrzej ks.
Gazetki
59
Cmentarz dworski w Barłominie 33
Gimnazjum
Publiczne
59
Czaja Anna
82
60
Człowiek Roku Gminy Luzino
33 Gładki Marek ks.
Gmina Luzino
61
Czoska Władysław
34
Gminna Spółdzielnia „SCh”
63
Dampc Jan
35
Gończ
Bernard
ks.
64
Dampcówka
35
Goście,
którzy
odwiedzili
Luzino
66
Dampz Anzelm
36
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67
Groth Antoni
68
Groth Paweł Franciszek
69
Gród
70
Grubba Kazimierz
71
Grzendowski Otton
71
Grzenia Helena
72
Haft kaszubski
72
Hebel Paweł
73
Hempel Zygmunt
73
Hinc Kazimierz
75
Hinner Maria
74
Hinner Rudolf
Honorowy Obywatel Gminy Luzino 75
75
Jabłoński Bronisław
76
Jan Paweł II Papież
79
Janusz Andrzej
78
Janusz Władysław
79
Jasiewicz Anastazja
80
Jasiewicz Ludwik
80
Jasiński Tadeusz ks.
135
„Jezus na osiołku”
80
Joskowska Władysława
81
Kaliszewski Mariusz
Kalkowski Józef
81
Kalkowska Anna
82
Kamiński Wiktor ks.
82
82
Kandzorra Paweł
Kapliczka przy ul. Długiej
70
Kapliczka św. Izydora
166
Kapliczka w Kochanowie
100
Kapliczka Konkolów
104
Kapliczka Królowo Pokoju
196
Kapliczka Semaków
201
Kapliczka Wiconów
247
Kapliczka Wosów
252
Kapliczka zabytkowa
83
Karczyński Cyryl ks.
83
Kasprzyk Genowefa
83
Kaszebe z Luzina
86
Kaszubi - zespół teatralny
84
Kąkol Marta
88
Kąkol Stanisław
87
Kębłowo
88
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Kębłowski Młyn
Kieliński Jer/y
Klass Stanisław ks.
Klawikowska Eugenia
Klawikowska Teresa
Klawikowsa Wanda
Klein Alojzy ks.
Klein Antoni ks.
Klein Franciszek
Klein Grzegorz
Klein Herman
Klein Jan
Klein Klara SM
Klein Leon
Klein Roman
Klein Stefan
Klein Stefan
Kleist Antoni ks.
Klewicz Kazimierz ks.
Klinkosz Roman
Klinkosz Alicja
Klotzke Zbigniew
Kochanowo
Kolej
Koło Gospodyń Wiejskich
w Luzinie
Koło Gospodyń Wiejskich
wKębłowie
Konkol Jan
Koszałka Teresa
Kościół ewangelicki w Luzinie
Kotłowska Helena
Kotłowski Jan Jakub
Kotłowski Jan Konrad
Kotłowski Wiktor
Kowalewski Leon
Koziorzewski Brunon
Kółko Rolnicze w Luzinie
Krośnicka Maria
Kryża Leszek
Krzywoszyński Julian
Krzyż Dampzów
Krzyż Boików

89
90
91
91
92
92
95
96
94
93
93
93
94
95
96
93
94
97
97
97
98
99
100
101
102
104
104
105
105
106
106
107
109
110
110
110
113
114
114
36
23

mm\m mima

Krzyż Grubby
Krzyż Hinnerowej
Krzyż Kotłowskich
Krzyż Edmunda Kunz
Krzyż misyjny
Krzyż Płotki
Kukówka
Kulwikowski Zbigniew ks.
Kunc Bartłomiej
Kunz Waldemar
Kuźnia
Kwidziński Leon
Labuda Gerard
Labudda Krystyna
Labudda Paweł
Legenda
Legowicz Maria
Lewiński Stefan
Lihs Jadwiga
Lorek Alfons
Losy wojenne rodź. Dzięcielskich
Losy wojenne rodź. Pionke
Losy wojenne rodź. Ziemann
Luzina, Luzińska rzeka
Luzino
Luzińskie Dzwoneczki
Machalewski Ludwik ks.
„Marsz śmierci”
Marszałek Jadwiga
Meier Anna
Meier Jadwiga
Meier Jan
Meier Monika
Meier Paweł
Meier Teodora
Meier Waleria
Meier Walerian
Meier Walerian
Michałka Albin
Michałka Bernard
Michałka Edmund
Michałka Leon
Michałka Marianna
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Mickholz Jan ks.
Mielewczyk Marian
Miernik Zdzisław
Milwino
Milwińska Huta
Miotk Helena
Miotk Jerzy
Miotk Paweł
Mleczarnia parowa
Mowa kaszubska
Mutka Krzysztof ks.
Nadleśnictwo Strzebielino
Neiimuller Zbigniew ks.
Niemcy w gminie Luzino
Nieścior Jarosław
Obozy i więzienia
Ochotnicza Kompania Harcerska
Ochotnicza Straż Pożarna
OSP w Luzinie
OSPwMilwinie
OSPwZelewie
Okuń Franciszek
Olszewski Paweł
Ośrodek zdrowia
Parafia i kościół pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Kębłowie
Parafia i kaplica pw.
św. Józefa w Sychowie
Parafia i kaplica pw. Matki
Boskiej Różańcowej
Parafia i kościół
pw. św. Wawrzyńca
Paszki Aleksander
Paszki Jan
Paszki Jan
Paszki Julian Marian
Paszki Klemens
Paszki von Michał
Paszki ród z Dąbrówki
Paszki Władysław ks.
Pelcer Piotr
Perszon Jan ks.
Piaśnica
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Pieper Lucyna
Pipka Zenon
Pierwsza wojna światowa
Pionke Jan
Pionke Jan
Pionke Marek
Plewa Teodor ks.
Plutowski Grzegorz ks.
Płotka Józef
Poczta
Polasik Stanisław
Policja
Politowski Jerzy ks.
Pomnik Powstańców i Wojaków
Potulice
Pris Antoni ks.
Pris Franciszek ks.
Pro wda zespół
„Przyjaciele” zespół
Ptaszyńsk Ignacy ks.
Pupacz Teresa
Rada Gminy w 1921 r.
Radni Gminnej Rady
Radni GRN
Radni w pow. wejherowskim
Rada Powiatu Wejherowskiego
Regionalny Teatr Dramatyczny
Regliński Aleksander
Rekowska Irena
Rekowska Ludwika
Rekowski Marian
Reszke Sebastian ks.
Richert Jan
Robakowo
Rohde Zygmunt
Rompca Dariusz
Rybakowski Antoni
Rzepczyński Maciej ks.
Schulz Jan
Semak Jadwiga
Semak Julian
Sikora Feliks
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Sirocki Teofil
Skotarek Stefan
Slowi Edmund
Stenka Andrzej
Strażnica Straży Granicznej
w Kębłowie
Stutthof
Sumiński Mieczysław ks.
Sychowo
Sychowska Teodora
Sychowski Antoni
Sychowski Brunon
Sychowski Franciszek
Sychowski Teofil
Sychowski Teofil
Sychowski Teofil ks.
Sychowskich ród
Szefka Paweł
Szkoła w Barłominie
Szkoła w Dąbrówce
Szkoła w Kębłowie
Szkoła w Luzinie
Stopień organizacyjny szkoły
Uczniowie
Świadectwa
Nauczyciele
Szkoła w Milwinie
Szkoła w Robakowie
Szkoła w Sychowie
Szkoła w Tępczu
Szkoła w Wyszecinie
Szkoła w Zelewie
Szpica Brunon
Szur Maciej
Szydłowski Henryk ks.
Szyfter Edmund
Świadectwa
Świniarski Bronisław
Tambelli Wiesław
Tempski Bolesław ks.
Terepka Krzysztof ks.
Tessa Eugenia
Tessa Zdzisław

202
202
203
203
204
204
207
209
212
212
211
211
210
212
213
210
214
214
215
215
217
220
221
222
224
225
225
226
228
228
230
230
231
231
232
222
234
234
235
235
236
235

•5EDŁKIR

ummm

237
Tępcz
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Trepczyk Wiesław
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Trybowska Władysława
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Trybowski Leon
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Trybowski Marek ks.
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Trybowski Wojciech
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Trybowski Zygmunt ks.
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Urbański Stefan ks.
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Wagner Aleksander ks.
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WAKOZ firma
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245
Wejer Jarosław
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Węsiora Franciszek ks.
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Wicon Bernard
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Wicon Jan
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Wilczek Józef
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Witkowski Bolesław ks.
249
Włodek Jabłońska Łucja
250
Wos Antoni
253
Wykopaliska w Luzinie
253
Wykopaliska w Sychowie
254
Wykopaliska w Wyszecinie
254
Wyszecino
255
Żaczek Włodzimierz
256
Zalewski Dariusz ks.
90
Zamek Platen
256
Zelewo
257
Zielke Stefan
257
Zielnowo
260
Zieman Elżbieta
258
Zieman Jan
257
Ziemann Jan senior
260
Zienowicz Regina
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie 261
262
Żelewski Jan ks.
262
Żelewski Paweł
263
Żołnierze górnicy
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Podział Gminy Luzino na sołectwa 62
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221
Liczba uczniów SP w Sychowie
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216
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184
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204

Niniejsza praca została wydana dzięki
życzliwości ifinansowemu wsparciu
następujących osób i instytucji:
• Wójt Gminy Luzino
• Rada Gminy Luzino
• Rada Sołecka w Luzinie
• Bank Spółdzielczy w Krokowej
• Dom Handlowy KUNZ w Luzinie
• Firma WAKOZ w Luzinie
• Polska Sieć Handlowa LEWLATAN

Lewiatan Pomorze Sp. z o. o.
• Producent Mebli Wypoczynkowych SOCHA
• Sieć sklepów WIT w gminie Luzino
Edmund i Witold Słowi
• Tartak - Robakowo Augustyn Franciszek Lange z Luzina
• Usługi Betoniarskie Waleska Nastała
Gościcino ul Lęborska 11
• Usługi - Instalacje Hydrauliczne
Piotr Stencel Barłomino
• Usługi KOST-BRUK Barłomino
Edward Kandzorra
• Usługi Ogólnobudowlane
Alfons Kadzorra - Luzino
• Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waga
• Usługi Stolarskie - Tartak - Zygmunt Kleba
• Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Urząd Gminy
Luzino
84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11
Tel./fax (58) 678-20-68
Jarosław Wcjer
Waldemar Kunz
Krzysztof Bober
Andrzej Stenka
Marzena Meyer
Mirosława Stole
Mirosława Kąkol
Stefania Sirocka

Wójt Gminy Luzino
Przewodniczący Rady Gminy
Z-ca Przewodniczącego RG
Z-ca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Sekretariat
Biuro Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Luzino przyjmuje interesantów
w poniedziałek od 14.30 -16.30

Urząd Gminy Luzino - budynek nr 1, ul. Ofiar Stutthofu 11
Ref. Organizacyjny - kierownik Marzena Meyer
Ref. Finansowy - kierownik Mirosława Stole
Ref. USC - kierownik Irena Labuda

Urząd Gminy Luzino - budynek nr 2, ul. J. Wilczka 4
Ref. Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska - kierownik Anna Grzenkowicz
Ref. Inwestycyjno-Eksploatacyjny - Kazimierz Hinc

Radni w kadencji 2002-2006
Bober Krzysztof
Cejrowski Stanisław
Groth Ryszard
Herbasz Krystian
Kasprzyk Genowefa
Koszałka Zdzisław
Krauze Jan
Kunz Waldemar

Kunz Bronisław
Licau Małgorzata
Miotk Eugeniusz
Schulz Jan
Sicha Mirosława
Słowi Edmund
Żaczek Włodzimierz

RADA SOŁECKA Luzino
1. Zygmunt Brzeziński - sołtys
2. Henryk Bieszk
3. Mieczysław Labuda
4. Marian Paszki
5. łan Schulz
6. Adam Stasiak
7. Zbigniew Tobias

WŁAŚCICIELE SIECI
SKLEPÓW WIT
W GMINIE LUZINO j
Edmund i Witold Słowi
_______________________________wMBBcr
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Usługi Ogólnobudowlane
Alfons Kandzorra
84-242 Luzino ul. Strzebielińska 38/b
tel. 678-24-23, kom. 0(604) 218 650, 0(600) 356 203
• Kompleksowe Roboty Remontowo- Budowlane
• Instalatorstwo Elektryczne

POLSKA
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HANDLOWA

LEWIATAN
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Lewiatan Pomorze Sp zo.o., ul. Abrahama 41/8 Gdynia
tel. (058) 669 96 10 e-ma.l: pomorzefćłlewiatan com pl

W ostatnim dziesięciolec u zachodzą gwałtowne przeobrażenia w gospodarce
Polsk Najbardziej widoczną zmianą jest udział zachodnich siec i handlowych
w rynku dóbr konsumpcyjnych Stanowią one zagrozene ula polskich kupców
Należy ostro przeciwstawić się ich inwazji, tak aby po wejściu Polski do Unii
Europejskiej utrzymać rodzimy handel oraz zagwarantować jego dalszy rozwoj
LEWIATAN POMORZE jest otwarty na współpracę ze sklepami, producentami
i dystrybutorami, wszystko po to aby zaspokoić w sposób możliwie najlepszy
oczekiwania wszystkich klientów za możliwie niską cenę
MISJĄ- SPÓŁKI jest zintegrowanie rozproszonych w sieci placówek handlowych

Pbra

w sprawnie działający system zorganizowanej sprzedaży, zdolny przeciwstawić
się rosnącej konkurencji, to najogólniej mowie zunifikowany zbiór zasad, celów
i sposobow funkcjonowania firmy, z której rozwinięcia wynika całokształt
funk .jonowai na przedsięl lorstwa
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WAKOZ
WAKOZ Sp. z o.o.
84-242 Luzino ul. Gen. Sikorskiego 3
Tel. (058) 678 22 92
678 28 51
678 24 84
Fax (058) 678 15 33

www.wakoz.pl
e-mail: sekretariat@wakoz.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY
W KROKOWEJ
SG6
ODDZIAŁ LUZINO
Zapraszamy do korzystania z naszych usług:
• kredyty na działalność gospodarczą
• preferencyjne kredyty dla rolników
• rachunki bieżące dla podmiotów gospodarczych
• rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla ludności
lokaty terminowe
Informacje o stanie kont za pomocą: SMS, bankofonu i telefonicznie
http: Hwww.bank-bs-krokowa.genn.pl
e-niuil: postmaster@bank-bs-krvkuwa.getin.pl

>N\ -x oddział: 84-242 Luzino, ul. Lipowa 13
^ tel. (0/58) 678-20-20, fax (0/58) 678-23-44
filia: łozino ul. Młyńska 3, tel. 678-29-39
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LUZINO ul. MŁYŃSKA 3
TFt. 'PAX 0/58 678-29-23
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studio dekoral

SALON MEBLOWW
Meble pokojowe
Meble tapicerowane
• Krzesła « StoN * KomoJv
JTUDIO MEBLI KUCHENNYCH

meble na wymiar
meble do zabudowy

CODZIENNIE 7 30 18 Ob
SOBOTY
8 00 -14 00

> Chłodziarki • Zamrażarki

• Kuuhcrki • Pralki

pełna gama lakierów

Telewizory

akcesoria malarskie

Artykuły Elektryc-me

RATY! 0“!“ LU VA\fip

mieszalnik farb
pełna gama farb

chemia budowlana
kolorowe inspiracie

Sprzęt Audio-Video
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PRODUCENT MEBLI WYPOCZYNKOWYCH

Ludwika

MEBLE TAPICEROWANE

TARTAK Lange - Robakowo

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
PIOTR WAGA
• Systemy dociepleń

a***ogólnobuooWŁ4

WP
elewacji
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SPRZEDAJ
- elewacje
.styr0pian
• roboty wylionc/eniowe
,
• tynki gipsowe maszynowe * e,(e.
• instalacje elektryczne
* "k*
pomiary
• farbY elewacyjne

84-242 Luzino, ul. Jaśminowa 7,tcl. 678-24-80, 0/606 889-482

KOSTKA BRUKOWA
PRODUKCJA UKŁADANIE
(/-(/jard o/vam/xora,

Barłomino 34 k/Luzina
tel. 678-04-07, 0 (607) 494-748
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GMINA
LUZINO
SKALA 1:100 000

Biblioteka Publiczna Gmmy Wejherowo
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie
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10026979
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