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Ta książka jest przejawem miłości do ludzi i do ziemi na 
której mieszkają...

Z dużym zainteresowaniem i wdzięcznością przeczytałem to opracowanie. 
Jest ono kontynuacją innych opracowań, które wyszły spod pióra Synów tej 
ziemi. A trzeba przyznać, że Luzino miało i ma szczęście do ludzi, którzy tu 
się rodzili i którzy z mlekiem matki wyssali miłość do wszystkiego, co wiel
kie i szlachetne. Nie mogę wymienić wielkiego nazwiska p. Profesora Gerarda 
Labudy, ale trzeba też wymienić licznych kapłanów, którzy stąd wyszli i któ
rzy tu chętnie wracają.

Autor postawił sobie wielkie zadanie: sięgnął w głąb historii, z akcentem 
położonym na wiek XIX i XX, ale ukazuje również współczesność. To nie jest 
sprawa łatwa, bo można się zagubić w szczegółach, snuć domysły. Ale nie re
zygnował z analizy źródeł. To ważna sprawa, bo można przez to innych zachę
cić do badań tematycznych. Wydaje mi się, że cenne jest również zestawienie 
źródeł dotyczących spraw świeckich i spraw kościelnych. Pozwala to dostrzec, 
jak bardzo nakładały się na siebie te dwie warstwy, które w rzeczywistości do
tyczyły tego samego społeczeństwa jeszcze bardziej ukazanego.

Dla naszego współczesnego pokolenia cenne są odniesienia do naszych cza
sów. Można więc śledzić okres powojenny i problemy z nim związane. Nade 
wszystko bliskie są nam lata najnowsze. Mam na myśli ostatnie dwudziesto
lecie, które rozpoczęło się 25 września 1982 r. Pan Bóg pozwolił, że połowę 
tego dwudziestolecia przeżyliśmy wspólnie od 25 marca 1992 r.



Pragnę serdecznie podziękować Autorowi za przybliżenie Czytelnikowi bo
gatego w wydarzenia okresu w którym posługę proboszczowską sprawuje w 
Luzińskiej Wspólnocie Ks. Dziekan Henryk Szydłowski. Troska o Kościół pa
rafialny, budowa domu parafialnego, ożywienie wielu dziedzin duszpasterstwa 
to przejaw wiary i miłości kapłańskiej, a także szacunku dla tego Kaszubskie
go Ludu, który przez wieki walczył o swoją tożsamość religijną i kulturową, 
a także o więź z Ojczyzną i tą wielką i tą Małą Kaszubską. Potrzebne są takie 
opracowania, które pozwalają zwłaszcza młodemu pokoleniu odkrywać wła
sne korzenie.

Niełatwe były luzińskie dzieje. Ale konsekwentny był lud, który przez wieki 
gromadził się wokół Chrystusa i któremu patronował i patronuje nadal św. 
Wawrzyniec, Męczennik. Czytając to opracowanie wyczuwa się w tym ludzie 
i wiarę św. Wawrzyńca, jego odwagę i jego miłość do Kościoła, a także miłość 
do ubogich, których uważał za największy skarb.

Niech te wartości nadal będą obecne w tej wspólnocie. Z luzińskiej parafii 
powstało wiele nowych parafii, które sięgają do swej wspólnej historii. Niech 
strzegą wszystkiego, co było i co jest w niej wielkie.

Gdańsk, dnia 2 lutego 2002 r.

Arcybiskup 
Metropolita Gdański



Książka ta przynosi więcej 
niż zapowiada w tytule

Mnożą się ostatnich czasach książki o naszych wsiach i ich mieszkańcach. 
Piszą je autorzy związani z nimi, jednymi i drugimi, więzami rodzinnymi i 
zawodowymi: księża, nauczyciele, pracownicy naukowi, literaci i dziennikarze, 
działacze kultury i oświaty. Gdy porównamy czasy dawne z dzisiejszymi, to 
stwierdzimy, że przybywa ich coraz więcej. Jest to wielka zasługa 
upowszechniającej się wiedzy i nauki na coraz wyższych szczeblach wykształcenia, 
od podstawowego poczynając, a na akademickim kończąc.

Wśród tych wsi i miasteczek wyróżnionych takim zainteresowaniem znalazło 
się też Luzino, obchodzące niedawno 750 - lecie swej w źródłach zapisanej historii. 
Aż trzech autorów w krótkich odstępach czasu zabrało się do odtworzenia jego 
dziejów. Rozpoczęli tę pracę „luzinianie”, związani z tą wsią swoim rodowodem 
intelektualnym i środowiskowym: najpierw Stefan Fikus opracował: Historię wsi 
Luzino i okolic w latach 1871 - 1985 (Gdańsk 1992). W jego ślady poszedł 
niebawem Feliks Sikora, nie tylko autor monografii: Luzino (Luzino 1995), lecz 
także oryginalnej kroniki: Kalendarz Luziński 2000 (Luzino 1999). Na sam czas 
jubileuszowy, dzięki miejscowym działaczom samorządowym i kulturalnym, zdążył 
napisać swój przyczynek Gerard Labuda, Dzieje wsi Luzino aż do schyłku XIX 
wieku (Luzino 1995).

A teraz dołączył do tej trójki Zbigniew Klotzke, autor dobrze już znany z 
swoich książek o Sychowie, Barłominie i Gościcinie, który teraz obdarzył nas 
książką o: Parafii i Kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie. W swej 
pierwszej części dzieło to ściśle odpowiada treścią zapowiedzianą w tytule, 
omawiającąkolejno dzieje Luzina i teiytorium parafii z szczególną charakterystyką 
poszczególnych wsi wchodzących w obręb tej parafii, a następnie równie 
szczegółowo architekturę Kościoła i jego wyposażenie, a także przynależne doń 
budowle i cmentarze. Zajmują te opisy 87 stron tekstu. Natomiast prawdziwą 
niespodziankę sprawił Autor czytelnikom dalszym jej ciągiem, obejmującym ponad 
sto stron, w którym, posługując się właściwą w tym wypadku terminologią 
kościelną, wprowadził nas w świat „ludzi bożych”, nadających obu instytucjom 
swą działalnością zarówno kościołowi, jak i parafii ich sens ideowy.

Z istoty rzeczy uwaga czytelnika kieruje się na rozdziały poświęcone 
„duchowieństwu parafialnemu” i jego działalności „duszpasterskiej w parafii”. 
Od ich osobowości i od ich aktywności zależało bowiem życie religijne i
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wychowawcze powierzonego ich pieczy parafian, którzy z kolei swoją aktywność 
objawiali mniej lub bardziej wyrazistym uczestnictwem w sakramentach i 
obrzędach kościelnych. Tutaj wystarczy stwierdzić, że wielu duszpasterzy 
pozostawiło trwały i wdzięczny ślad w świadomości parafian. O dawniejszych 
dowiadujemy się tylko ze źródeł utrwalonych pismem, ale równie wiele żyje w 
ich pamięci wydobytej z tradycji niedawno minionej szczególnie przez Stefana 
Fikusa, a teraz w jeszcze większym stopniu przez Zbigniewa Klotzkę. Na 
pierwszym miejscu wymienić należy takich księży jak Ludwik Machalewski (1884 
- 1920), Bernard Gończ, który zmarł śmiercią męczeńską (1921 - 1940), 
Mieczysław Sumiński (1943 - 1982). W formie własnego wspomnienia mogę 
tutaj dodać, że również bezpośredni następca ks. Machalewskiego, ks. Franciszek 
Kalisz, mianowany administratorem w Luzinie w kwietniu 1920 roku, tak szybko 
zaskarbił sobie ogólną sympatię parafian, iż gdy dowiedziano się o jego 
przeniesieniu do Stężycy (od 31 sierpnia 1921) udała się delegacja z moim ojcem 
Stanisławem do biskupa Rosentretera, aby pozostawił go w Luzinie, ale nie 
osiągnęła zmiany decyzji; dopiero po jego odejściu ks. Gończ objął swoje 
probostwo w Luzinie. Warto dodać, że szczególną estymą cieszył się Teofil 
Reinholz, przybyły jako organista razem z ks. Machalewskim.

Z wielką starannością sporządzony „spis treści”, poucza dostatecznie, jak 
głęboko wniknął Autor w wszystkie przejawy działalności duszpasterskiej osób 
duchownych, oraz odpowiadającej na jej wezwanie aktywności parafian, nie ma 
więc potrzeby wszystkie je tutaj wymieniać. Jedno i drugie wydobyte zarówno z 
archiwów akt parafialnych i diecezjalnych, jak i też z archiwów żywej tradycji i 
pamięci parafian pozostaną dla potomnych trwałym świadectwem postaw 
moralnych i pragmatycznych całej wspólnoty parafialnej kościoła luzińskiego. 
Na specjalne podkreślenie zasługuje jednak umiejętnie zarówno przez Stefana 
Fikusa i Zbigniewa Klotzke dostrzeżone heroiczne zachowania się Luzinian w 
stosunku do uczestników słynnego „marszu śmierci” więźniów obozu 
koncentracyjnego z Stutthofu” w lutym 1945 roku.

Istnieje łacińskie powiedzenie: „Scriptura custos memoriae - pismo strażniczką 
pamięci”. Chwała tym, którzy dla pamięci potomnych utrwalająją pismem. Każda 
wspólnota doświadcza faktów godnych zapamiętania na miarę swoich możliwości, 
w tym wypadku skromnej wsi. To też na zakończenie pozwalam sobie nieco 
uzupełnić tylko tytuł książki zaproponowany przez Autora w takim brzmieniu: 
Parafia, parafianie i kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie. Głównymi 
bohaterami tej książki są bowiem parafianie, którzy zarówno kościołowi, jak i 
parafii nadali ich historyczny wymiar.

Poznań, 14 luty 2002 r. prof. Gerard Labuda



WSTĘP

W niniejszym opracowaniu podjąłem próbę zbadania przeszłości parafii 
luzińskiej, w której się urodziłem, przyjąłem sakrament chrztu, bierzmowania i 
pierwszą Komunię św., a także przez wiele lat byłem ministrantem. Obecnie 
jestem świadkiem zachodzących w niej zmian w związku z wykonywaniem 
uchwał soborowych.

W 2002 roku mija 759 lat, gdy legat papieski Wilhelm z Modeny, wyposażony 
w bullę papieża Innocentego IV oraz upoważniony przez niego do kościelnego 
podziału Prus, utworzył diecezję chełmińską, która swym zasięgiem objęła ziemię 
chełmińską i lubawską. Jej bogate dzieje, to przede wszystkim owoc duchowych 
i materialnych zmagań tych, którzy swoją postawą i pracą tworzyli jej historię, 
czyli duszpasterzy1. Na powyższym źródle możemy przyjąć, że parafia luzińska 
liczy tyle samo lat. Warto także dodać, że w 2002 roku przypada 10 rocznica 
włączenia parafii Luzino do Archidiecezji Gdańskiej.

O ile łatwiej było przyjąć domniemaną datę powstania parafii, to trudniej 
cokolwiek powiedzieć o czasie powstania świątyni w Luzinie, brak bowiem 
konkretnych materiałów źródłowych dotyczących jej powstania. Literatura 
związana po części z tym problemem siłą rzeczy ogranicza się jedynie do 
przypuszczeń. Jak dotąd nie ukazała się zresztą żadna osobna monografia kościoła 
luzińskiego.

Dużą pomocą w opracowanie początków parafii były dla mnie opracowania 
źródłowe zawarte w książce profesora Gerarda Labudy „Dzieje wsi Luzino do 
schyłku XIX wieku.”

Do napisania niniejszego opracowania skłoniła mnie także potrzeba 
przypomnienia niektórych wydarzeń duszpasterskich „naszych czasów”, których 
byłem świadkiem.

Myślę, że przedłożone opracowanie sprawi radość tym mieszkańcom parafii, 
którzy najwięcej z tych czasów pamiętają i przyczyni się do ożywieniem tych 
szlachetnych wartości jakie wynikają z głębokiego przeżywania takich wydarzeń 
w życiu duchowym i religijnym parafii, jak: powiększenie kościoła; nawiedzenie 
Obrazu Jasnogórskiego i początek dziękczynnych pielgrzymek do Częstochowy; 
misje parafialne; przygotowania do głębokiego przeżywania Milenium Chrztu 
Polski, które było czasem wielkiej odnowy moralnej i umocnienia ducha narodu.

1 J. Walkusz, Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939, Pelplin 1992, 
s.7.
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To ostatnie wydarzenie znalazło swój oddźwięk w życiu parafii, czego 
symbolicznym dowodem jest płaskorzeźba umieszczona na zewnętrznej ścianie 
kościoła parafialnego.

Spośród innych faktów należy wymienić „Akt oddania parafii Luzino w 
macierzyńską niewolę Najświętszej Maryi Panny za wolność Kościoła. Działo 
się w Roku Pańskim 1965.” Wówczas w niedzielę dnia 21 listopada, na wszystkich 
pięciu Mszach św. w kościele parafialnym, wierni oddali się uroczyście w 
macierzystą niewolę Najświętszej Maryi Panny za wolność Kościoła.

Jako pomoc duchową dla IV i ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II oraz 
na zakończenie 9 - letniej Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski
- wierni parafii Luzino składają razem z duszpasterzami swoje zobowiązania 
soborowe, uczynki pokutne i dobre postanowienia, które zapisane zostały w 
niniejszej Księdze. Zobowiązanie moralne Tysiąclecia podjęte przez parafię - to 
walka z alkoholizmem.

Zobowiązania duszpasterz) parafialnych:
„Objąć nauką religii wszystkie dzieci i całą młodzież dorastającą.
Zbudowanie w bieżącym roku wspólnym wysiłkiem parafian centralnego 

ogrzewania w kościele parafialnym, co umożliwi udzielanie nauki religii również 
w porze zimowej2.”

W maju 1996 roku cała archidiecezja gdańska, w tym parafia luzińska 
przeżywała nawiedzenie relikwii św. Wojciecha. W parafii przeprowadzono 
rekolekcje, w czasie których przypomniano wiernym korzenie wiary 
chrześcijańskiej i postawy narodowe świadczące o odwiecznym trwaniu 
Kaszubów na tej polskiej, pomorskiej ziemi. Świadczył o tym szczególnie pobyt 
św. Wojciecha w Gdańsku.

Zachowane do dziś symbole, sztandary oraz inne pamiątki mówią o dawnej, 
a także obecnej żywotności ruchów i stowarzyszeń na terenie parafii.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiały dotychczas nie 
publikowane, które obejmowały:

- sprawozdania z wizytacji kanonicznych;
- sprawozdań duszpasterskich za poszczególne lata;
- wycinki prasowe;
- relacji osób duchownych i świeckich.
W celu przedstawienia całego zebranego materiału niniejsze opracowanie 

podzielono na jedenaście rozdziałów.
W pierwszym rozdziale ukazano dzieje i terytorium parafii. Datą przełomową 

dla organizacji sieci parafialnej było powstanie w 1123/4 biskupstwa kujawsko
- pomorskiego. Właściwie od tego czasu zaczęła się akcja fundacji kościołów

2 Wieczysta księga świętego niewolnictwa, Parafia Luzino, dekanat wejherowski, diecezja 
chełmińska, 1965, AP. Dokumenty w AP nie posiadają sygnatury.
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parafialnych3. Ponadto zawarto w nim genezę parafii, krótki opis terytorium 
parafii i wiosek oraz miejscowości wchodzących w jej skład a także ogólną 
charakterystykę miejscowej ludności.

W drugim rozdziale na podstawie ksiąg urodzeń, ślubów i zgonów, dawnego 
obwodu Urzędu Stanu Cywilnego Luzino w latach 1874 - 1918, przedstawiono 
ruch naturalny ludności oraz elementów struktury społecznej i zawodowej. Dla 
jasności dodajmy, że obwód Urzędu Stanu Cywilnego nie polaywał się z obszarem 
parafii luzińskiej. Był od niej mniejszy. Tworzyło go zaledwie siedem istniejących 
do dzisiaj sołectw. Utworzony wówczas, w 1875 roku, obwód USC Luzino nie 
ulegał zmianom do 1918 roku.

W rozdziałach trzecim i czwartym przybliżono postać św. Wawrzyńca - 
patrona parafii. Omówiono także historię kościoła i jego wyposażenie na 
przestrzeni wieków. Scharakteryzowano cmentarze parafialne i inne oraz budynki 
mieszkalne: proboszcza, organisty i służby.

W piątym rozdziale podjęto próbę ukazania sylwetek tych miejscowych 
duszpasterzy, którzy, moim zdaniem zasługują na szczególną uwagę i pamięć. 
Wrośli oni niejako w miejscową społeczność i zostawili trwałą pamiątkę swej 
pracy w parafii. Należą do nich ks. Maciej Rzepczyński, budowniczy kościoła 
parafialnego; ks. Grzegorz Plutowski założyciel pierwszego bractwa w kościele 
luzińskim. Ich groby na luzińskim cmentarzu świadczą, że pozostali oni na zawsze 
w swej parafii. Na tym cmentarzu znajduje się także grób księdza proboszcza 
Ludwika Machalewskiego, który na przełomie XIX i XX wieku krzewił i rozwijał 
świadomość narodową, przez aktywne wsparcie działalności zespołów 
śpiewaczych, które przyczyniały się do utrwalania wiary, tradycji chrześcijańskiej 
i poczucia tożsamości narodowej.

Starsi mieszkańcy Luzina wspominają dotąd czasy okupacji i księży, dla 
których okres ten był jednym pasmem obaw, cierpień i prześladowań. Ilustruje 
to postać zamordowanego w obozie koncentracyjnym księdza proboszcza 
Bernarda Gończa, dzisiaj uwiecznionego na wmurowanej w kruchcie kościoła 
tablicy pamiątkowej w 1950 roku.

Lata okupacji to czas bez stałego duszpasterza parafialnego. Dlatego też należy 
wspomnieć posługi duszpasterskie księdza Mieczysława Sumińskiego 
późniejszego proboszcza, który w ciągu czterdziestu lat posługi kapłańskiej 
pozostawił również swój trwały ślad w parafii luzińskiej. On to w trudnych latach 
rozbudował kościół parafialny, wyposażył go w nowe sprzęty, jak: organy, ławki, 
nagłośnienie, chorągwie, baldachim, a także ogrzewanie i powiększył cmentarz 
parafialny.

Odtworzenie nazwisk pracujących na przestrzeni wieków duszpasterzy w 
parafii luzińskiej dokonano na podstawie następujących opracowań: ks. Henryka

3 G. Labuda, Chrystianizacja Pomorza (X - XIII stulecie), [w:] Zapiski kaszubskie 
pomorskie i morskie, Gdańsk 2000, s. 298.
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Mrossa, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w 
łatach 1821 - 1920, Gerarda Labudy, Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX w., oraz 
Ksiąg kościelnych.

W szóstym rozdziale omówiono duszpasterstwo w parafii. Na podstawie ksiąg 
metrykalnych starano się przybliżyć czytelnikowi liczbę zarejestrowanych w 
poszczególnych latach dzieci, które przyjęły sakrament chrztu, I Komunię św., 
sakrament bierzmowania oraz liczbę pogrzebów w parafii.

Parafia jest jedną z największych wiejskich parafii w archidiecezji gdańskiej. 
Posługę duszpasterską pełnią w niej czterej kapłani. Nie mniej znaczącą rolę w 
życiu parafii spełniają wspólnoty świeckie. To właśnie w rodzinach parafialnych 
odbywa się ten nieustanny proces utrwalania wiary i przekazywania jej przez 
pokolenia. Tak rozumiana rola rodziny pozwalała przeżyć naszym dziadkom 
ciężkie lata niewoli, a jednocześnie trwać przy Bogu.

W siódmym rozdziale podjęto próbę przybliżenia uroczystości obchodzonych 
w ciągu roku liturgicznego, który zaczyna się w grudniu - od pełnych zadumy 
melodii adwentowych, by pod koniec tegoż miesiąca rozśpiewać się radosnymi 
kolędami. To na przyjście Pana czekamy z Niepokalaną, razem z Nią adorujemy 
Go w żłobku i na ołtarzach. Dalej omówiono nabożeństwa Wielkiego Postu, 
majowe, czerwcowe i różańcowe. Przybliżono uroczystości Bożego Ciała i 
dziękczynne za zbiory.

W ósmym rozdziale opisano udział parafian w ruchu pielgrzymkowym, który 
ma duże tradycje. Początki jednak były skromne - pielgrzymowano do 
najbliższych sanktuariów w Wejherowie i Swarzewie.

W latach sześćdziesiątych XX wieku podejmowano coraz to nowe szlaki 
pielgrzymkowe, poczynając od Częstochowy i Świętej Lipki. Zaczęto także 
pielgrzymować do miejsc, które w kolejnych pielgrzymkach do Polski odwiedzał 
papież Jan Paweł II.

W latach dziewięćdziesiątych pojedyncze osoby pielgrzymowały niemal po 
całym świecie, miedzy innymi do Rzymu i Ziemi Świętej.

Należy tu wspomnieć o misjonarzach wywodzących się z luzińskiej parafii, 
ks. Alojzym Klein i ks. Antonim Klein z Dąbrówki oraz ks. Leszku Kryży - 
wszyscy z zakonu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a także 
ks. Stanisławie Klassie z zakonu pijarów, który pracował jako misjonarz na 
Wschodzie.

W dziewiątym rozdziale przypomniano pary małżeńskie, które przeżywały 
jubileusze życia małżeńskiego.

W dziesiątym rozdziale przedstawiono uroczystości związane z tragicznym 
„Marszem śmierci.” Tak nazywano wówczas więźniów ze Stutthofii, kaszubskiego 
obozu koncentracyjnego. Oni to swój przystanek między innymi mieli w luzińskim 
kościele, zajętym przez władze okupacyjne, na miejsce nocnego postoju kolumn 
więźniów przechodzących przez Luzino.

Odnotować tu należy wielkie poświęcenie miejscowej ludności w ratowaniu
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życia śmiertelnie wyczerpanych więźniów. Zadbano o ich wyżywienie, a w 
pojedynczych przypadkach dano schronienie tym, którym udało się zbiec z 
kolumny marszowej.

Z najwyższym szacunkiem i czcią należy wspomnieć o tych wszystkich, którzy 
zginęli na Luzińskiej Ziemi. Zarówno tych z „Marszu śmierci”, jak i tych 
najlepszych, najbardziej oddanych sprawie polskiej i Kościoła. Zginęli oni w 
Piaśnicy i na frontach II wojny światowej.

Pamięć o nich została utrwalona przez grób zbiorowy na miejscowym 
cmentarzu luzińskim, na tablicy w kruchcie kościelnej, a także na budynku 
szkolnym w Robakowie (Stefan Lewiński nauczyciel tej szkoły i działacz ZNP 
zginął za Polskę w 1939 roku „Cześć Jego Pamięci”).

W rozdziale jedenastym podjęto próbę ukazania symboli religijnych krzyży 
i kapliczek znajdujących się na terenie parafii luzińskiej.

Opracowanie niniejsze zostało wzbogacone ilustracjami (fotografie, mapki i 
plany).

W tym miejscu pragnę podkreślić, że do napisania tego opracowania zostałem 
zachęcony przez ks. kanonika, proboszcza parafii Luzino, Henryka 
Szydłowskiego, któremu serdecznie dziękuję za udzielone mi wskazówki i 
udostępnienie materiałów archiwalnych.

Nad to szczególnie gorąco chciałbym podziękować:
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi doktorowi Tadeuszowi 

Gocłowskiemu za słowo wstępu: „ Ta książka jest przejawem miłości do ludzi i 
do ziemi na której mieszkają...

Panu profesorowi Gerardowi Labudzie za udostępnienie dokumentów 
źródłowych, cenne wskazówki przy pisaniu tego opracowania oraz napisania 
przedmowy „ Książka ta przynosi więcej niż zapowiada w tytule

Panu profesorowi Jerzemu Trederowi za pierwsze przeczytanie maszynopisu 
i uwagi, które mogłem wykorzystać przy dalszej realizacji niniejszej pracy.

Nie mniejsze podziękowania składam ks. Krzysztofowi Mutka i ks. Andrzejowi 
Galińskiemu.

Szczególne podziękowanie składam żonie Ewie za cierpliwość i 
wyrozumiałość, synowi Rafałowi za pomoc techniczną w pisaniu, a córce Lucynie 
Wirkus za pomoc redakcyjną.

Dziękuję też wszystkim, którzy udostępnili mi cenne zdjęcia, udzielili 
wywiadów i relacji, szczególnie Teofilowi Sirockiemu, Romanowi Klinkoszowi 
oraz paniom: Jadwidze Sumińskiej, Teodorze Sychowskiej i Ewie Bużan.

Na koniec składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób dopomogli mi w napisaniu tego opracowania, które ma przypominać 
następnym pokoleniom o wartościach i przywiązaniu ludu kaszubskiego do wiaiy 
ojców, okazanej nie tylko słowem ale i czynem w budowaniu obiektów sakralnych, 
krzyży i kapliczek na terenie parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie.





1. DZIEJE I TERYTORIUM 
PARAFII

Organizację terytorialną Kościoła w ujęciu schematycznym można 
przedstawić w trzech wymiarach:

Diecezja - podstawową komórką terytorialną Kościoła powierzona pieczy 
biskupa i współpracującego z nim prezbiterium. Podział Kościoła na diecezje 
wynika w sposób oczywisty z jego historycznego rozwoju.

Dekanat - część diecezji obejmująca kilka parafii na ogół 10. Podział diecezji 
na dekanaty (zależy do biskupa) ma na celu usprawnienie pracy duszpasterskiej. 
Na czele dekanatu stoi jeden z księży pracujących w tymże dekanacie, przeważnie 
jeden z proboszczów. Nazywa się go dziekanem.

Parafia - najmniejsza terytorialnie jednostka organizacji duszpasterskiej 
Kościoła lokalnego.

Ten schemat odpowiada historycznej prawidłowości. I tak najpierw powstały 
diecezje; w Polsce w 1000 roku było ich pięć: Gniezno, Poznań, Kołobrzeg, 
Wrocław i Kraków. W ciągu XI i XII wieku powstawały z kolei kościoły w 
niższych ośrodkach władzy, to jest w grodach, będących równocześnie siedzibą 
kasztelanii lub województw, budowane przez księcia lub króla. Wreszcie, w 
drugiej połowie XII wieku, rozbudowała się w Polsce sieć parafii wiejskich, 
fundowanych w dalszym ciągu przez monarchę w jego włościach, biskupów, 
kasztelanów i możnowładców świeckich.

Parafia luzińska została wydzielona z parafii chmieleńskiej, gdzie istniała 
siedziba kasztelanii. Wschodnia strona parafii opierała się kiedyś o obwód 
sulmiński czyli granicę lasów gdańskich, das Waldamt, zachodnia przytykała do 
ziemi lęborskiej. Cała parafia wchodziła pierwotnie w skład ziemi białogrodzkiej, 
dlatego jeszcze 1398 roku należała do dekanatu lęborskiego.

W ogólnym zarysie granice parafii zostały określone następująco: „ciągnie 
się ona po obu stronach Bolszewskiej strugi i nad lewym jej dopływem, 
Gościcińską strugą. Bolszewska struga wpada do Redy, lecz granice parafii 
luzińskiej nie dochodzą do tej rzeki4.

Dokładniejszy zasięg parafii podały dopiero źródła nowsze. W wizytacji z 
1599 roku wymieniono wsie, których mieszkańcy byli zobowiązani do pewnych 
rzeczowych i pieniężnych świadczeń na rzecz kościoła a także zapisano ich 
parafialną przynależność, mianowicie: „Luzino, 12 poddanych, płacą po korcu 
żyta i owsa. Kamłowo - Kębłowo, (własność) Lubockiego, 14 biednych

4 S. Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej Diecezji Chełmińskiej cz. I, Toruń 1903, str. 164
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poddanych, nic nie płacą, powinni płacić po korcu żyta i owsa. Goszczinino - 
Gościcino, (własność) szlachciców - heretyków; niegdyś było 14 poddanych, 
ale pola obrócone na folwark; mimo to płacą daniny po korcu żyta i owsa. 
Barłomino, Lubockiego, 8 poddanych, winni są korzec żyta i tyleż owsa. 
Robaczkowo Robakowo, 4 dwory szlacheckie, które winny dawać po 10 groszy. 
Wysoczyno - Wyszecino 7 dworów szlacheckich, winni płacić po 10 groszy. 
Strzebielino 6 dworów szlacheckich, dają po 10 groszy5”.

Natomiast Jerzy Schwengel w swojej pracy Ad historiam ecclesiasticam 
Pomeraniae wymienił kolejno: Luzino wraz z młynem, Wyszecino z młynem, 
Barłomino z młynem i hutą, Strzebielino, Kębłowo z młynem i karczmą (zapewne 
była to tzw. Wołowa Karczma) wraz z czterema checzami (może chodziło o 
Charwatynię), Gościcino z młynem, Zielony Dwór (wówczas 1 dom), Robakowo, 
Gowino Wielkie, Gowino Małe (później Gowinko), Dąbrówka, Ustarbowo z 
młynem, Sopieszyno z karczmą zwaną: Borowa, Przetoczyno z karczmą zwaną: 
Wygoda, Częstkowo z wybudowaniem poza wsią 2 checzami, Milwino z hutą, 
oraz Sosnowa Góra (1 dom). W innych źródłach wspomnianą przy Kębłowie 
karczmę przypisuje się do Luzina lub umieszcza się przy drodze w kierunku 
Bożepola6.

Wydaje się, że w tym wykazie dokładnie wyraził się pierwotny zarys granic 
parafii luzińskiej. W tym kształcie parafia dotrwała do 1945 roku.

Do zawarcia pokoju toruńskiego w 1466 roku parafia św. Wawrzyńca w 
Luzinie leżała w granicach państwa krzyżackiego, a po 13 września 1772 roku, 
kiedy władzę na Kaszubach objął król pruski Fryderyk II, została ona włączona 
do nowo utworzonej prowincji zachodnio—pruskiej w okręgu gdańskim.

O „dobrodziejstwach” nowego władcy już w następnych miesiącach 
mieszkańcy mogli się sami przekonać. Stosunki własnościowe na probostwie 
uległy daleko idącym zmianom. Dowiadujemy się o tym z wizytacji biskupa 
Rybińskiego 1780 roku, przeprowadzonej na życzenie władz pruskich i wedle 
podanego przez nich kwestionariusza. Rządy pruskie trwały już 8 lat. Był to 
okres wystarczający, by wprowadzić nowe porządki.

Prawie sto lat później Rząd pruski w czasie „Wojny kulturalnej” (kulturkampf) 
wprowadził tak zwane „Ustawy majowe” które ograniczały działalność instytucji 
kościelnych:

Ustawa z dnia 4 maja 1872 roku dotyczyła Zakonu Jezuitów.
Ustawa z dnia 11 maja 1873roku dotyczyła kształcenia i mianowania 

duchownych.
Ustawa z dnia 20 maja 1874 roku dotyczyła zarządzania wakującymi 

biskupstwami.

5 S. Kujot, 1.1 - III, [w:] Fontes Tow. Naukowego w Toruniu, Toruń 1897, s. 470 - 471.
6 G. Labuda, Dzieje wsi Luzino, Luzino 1995, s. 57, J. Schwengel, Ad historiam 
ecclesiasticam Pomeraniae, s. 143, 229 - 231.
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Ustawa z dnia 31 maja 1875 roku dotyczyła zamknięcia zakonów i kongregacji 
zakonopodobnych.

Ustawa z dnia 6 lutego 1875 roku, (o rejestracji stanu cywilnego i zawieraniu 
małżeństw przed urzędnikiem państwowym) powierzała rejestrację ruchu 
naturalnego ludności osobom świeckim. Wprowadziła funkcję urzędnika stanu 
cywilnego i jego zastępcy. Nie mogły to być osoby duchowne7. Wprowadzono 
obowiązkową rejestrację małżeństw cywilnych8.

Państwo zajęło się zatem kwestią ewidencji ludności, co uniezależniało 
rejestrację od obrzędów religijnych. Nastąpił więc dalszy rozdział państwa od 
Kościoła.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1875 dotycząca zarządzania majątkiem w 
katolickich gminach kościelnych zostanie omówiona przy charakterystyce rad 
parafialnych.

Pierwsze dokładne wiadomości o stosunkach wyznaniowych w parafii 
przynosi wspomniana wizytacja z 1780 roku, która w czterech rubrykach 
przedstawiła w każdej wsi liczbę katolików, w tym: osoby dorosłe oraz gotowe 
do przyjęcia Komunii św., luteran i żydów. Ponieważ w żadnej z wymienionych 
wsi nie stwierdzono pobytu żydów, tę rubrykę pominięto i przytoczono odnośne 
dane tylko z trzech pozostałych rubryk.

Tabela 1
Schemat wyznaniowy parafii Iuzińskiej w 1780 roku

Lp. Nazwa wsi Katolicy Dojrzali do Komunii św. Luteranie Razem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15

Luzino
Barłomino
Gowino Wielkie
Gowini Małe
Dąbrówka
Robakowo
Gościcino
Kębłowo
Sopieszyno
Wyszecino
Ustarbowo
Milwino
Częstkowo
Przetoczyno
Strzebielino
Razem

188
99
72
80
109
140
62

188
63
195
91
98

101
114
193

1793

113
70
50
50
80

115
50

140
40

115

29
42
18
4

8
87
28
19

-7

217
141
90
84

109
148
149 
216

82
20215 202

7 £ M3 r Uß/7> 104
7&P' 8 106
73
7G 

U 33
1240

im Al tli

84 2: 
ul

8
10
4 ra La^u iń

118

Źródło: G. Labuda, Dzieje wsi Luzino, s. JC8

7 SZEV* 200 
,284 2077

We.1*
7 A.Rzewski, J.Szwarcman, Przewodnik dla urzędników stanu cywilnego, Lodz 1922, s. 281.
8 A. Driault, G. Monod, Dzieje polityczne i społeczne XIX w., Warszawa 1916, s. 253.
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Na podstawie powyższego zestawienia można sporządzić wykaz, zarówno 
liczbowy, jak i procentowy, udziału ludności wyznania protestanckiego na terenie 
parafii. Na czoło wybija się od razu Gościcino, pozostające pod wpływem 
sąsiedniego Bolszewa, miejsca zboru luterańskiego, na drugim miejscu znajduje 
się Barłomino; natomiast wyjątkowo niskie miejsce zajmowało Strzebielino, 
graniczące ze zluteranizowanym Lęborkiem9.

Ten schemat pozwala przyjąć ważną informację o liczbie mieszkańców parafii, 
która wynosiła 2077 osób, co przy powierzchni parafii luzińskiej (około 150 
km2), pozwala nam ustalić gęstość jej zaludnienia w drugiej połowie XVIII wieku 
na prawie 14 osób na km2. Luzino z 217 mieszkańcami wysunęło się na pierwsze 
miejsce pod względem liczby mieszkańców w parafii10.

Niezłą opinię parafianom wystawiła wspomniana wizytacja z 1780 roku: „są 
grzeszni, ale nie ponad miarę; w święta trudnią się handlem, zabawiają 
podskokami i tańcami, gdyż nie są powściągani przez władze świeckie, wdają 
się w kłótnie między sobą; najważniejsze, że nie oddają się zabobonom, nie 
biczują się ani też nie uprawiają płaczów nad zmarłymi11”.

Największy przyrost odnotowała diecezja chełmińska po rozbiorach Polski i 
po wojnie napoleońskiej, z okazji nowej organizacji kościelnej, wprowadzonej 
na podstawie bulli papieża Piusa VII „De salute animarum” z 1821 roku, która 
uregulowała granice i ustrój diecezji w państwie pruskim. Na jej mocy 
przydzielono między innymi do diecezji chełmińskiej z diecezji włocławskiej 
cały archidiakonat pomorski12. Parafia w Luzinie przyłączona została do diecezji 
chełmińskiej 16 lipca 1821 roku.

Tabela 2
Wsie parafii Luzino w 1867 roku

Miejscowość Dusz Miejscowość Dusz

Barłomino 221 Luzino 460
Bismark 117 Milwino 242
Częstkowo 365 Przetoczy no 431
Dąbrówka 250 Robakowo 260
Gościcino 121 Sopieszyno 216
Gowino Wielkie 157 Strzebielino 478
Gowino Małe 296 Ustarbowo 181
Kębłowo 237 Wyszecino 193

Razem: 4205
Źródło: Schematismus des Bisthums Culm, Pelplin 1867, s. 166. Opracowanie własne

9 G. Labuda, Dzieje op. cit., s. 108.
10 Tamże, s. 109.
11 Tamże, s. 103.
12 P. Czapiewski, Granice diecezji chełmińskiej i jej dekanatów, Toruń 1945, s. 1.
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Porównując informacje zawarte w tabelach 1 i 2, możemy zauważyć, że w 
ciągu niespełna 100 lat liczba mieszkańców Luzina i parafii powiększyła się 
dwukrotnie.

Mapa powiatu wejherowskiego (wg F. Mamuszki)
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Tabela 3
Wsie parafii Luzino w 1904 roku

Wieś Dusz Wieś Dusz

Barłomino
Ludwichowo
Sępowskie 145

Luzino i młyn 707

Bismark
Częstkowo

32 Milwino i huta 276

z Borem i Szepereją 431 Robakowo 
i Sychowo 296

Dąbrówka
Gościcino

249 Sosnowa Góra 314

i Zielony Dwór 
Gowino Wielkie

415 Sopieszyno 175

Gowino Małe 
Kębłowo i młyn

405 Strzebielino 439

oraz Kozłowskie 411 Ustarbowo 
Wyszecino i huta

102
231

Razem ____________________ 4589
Źródło: Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofsitze in Pelplin 1904, s. 316. 
Opracowanie własne

Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec. Rozpoczęła się 
walka dyplomatyczna o powrót Pomorza do Polski. Nie miejsce tu na jej pełne 
przedstawienie. Wystarczy może powiedzieć, że najlepszym przykładem woli 
ludności Pomorza powrotu do Macierzy było wysłanie Antoniego Abrahama i 
Tomasza Rogalę jako jej przedstawicieli na obrady pokojowe w Paryżu. Należy 
zauważyć, że wybranych delegatów było więcej, ale tylko oni dwaj dotarli przed 
oblicze ludzi decydujących o granicach Polski.
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Wsie parafii Luzino w 1928 roku
Tabela 4

Wieś Odl. do kościoła Dusz Wieś Odl. do kościoła Dusz

Luzino
Luzino Młyn 896

Milwino
Milwino Huta 6,2 km 363

Barłomino
Sępowskie
Szepereja 3,2 km 248

Przetoczyno13 
Sosnowa Góra 8,5 km 406

Częstkowo 
(Grunberg 
od 1879) Bór 9,2 km 575

Robakowo
Sychowo 2,4 km 336

Dąbrówka
(Demerkau) 5,0 km 321

Strzebielino 
(Trzebielin 1621) 5,2 km 539

Gościcino 
Zielony Dwór 
Letni Dwór 5,4 km 494

Ustarbowo
(Ustirbowo
1400) 6,6 km 192

Kębłowo 
Kochanowo 
Wielki Las 4,4 km 656

Wyszecino
Wyszecino
Huta 5,6 km 411

Razem: 5437
Źródło: Diecezja Chełmińska s. 732 - 733. Opracowanie własne

Po II wojnie światowej nastąpiły zmiany w obszarze parafii.
Dekretem Biskupa Chełmińskiego z dnia 23 maja 1947 roku z parafii Luzino 

odłączono następujące gromady Gościcino: Gościcino - wieś, Gościcino - fabryka, 
Gościcino - chaty i szosa, Gościcino - wybudowanie na północ od szosy 
Wejherowo - Lębork i wzdłuż toru kolejowego, z wyjątkiem Zielonego Dworu i 
posiadłości Jana Grotha, Głowienki i Wenty Apolonii. Wszystkie wyżej 
wymienione osiedla wcielono do parafii Góra powiatu morskiego. Dekret wszedł 
w życie 1 czerwca 1947 roku.

Tabela 5
Gromady parafii Luzino w 1947 roku

Gromada Gromada Gromada Gromada

Barłomino
Częstkowo
Dąbrówka

Gościcino wyb
Kębłowo
Kochanowo

Luzino
Robakowo
Strzebielino

Sychowo
Ustarbowo
Wyszecino

Razem parafian: 5320
Źródło: Ankieta z 7października 1947 roku. A P. Opracowanie własne

D Msza św. odprawiana była w Przetoczynie od 1924 roku co czwartą niedzielę w szkole.
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DIECEZJA CHEŁMIŃSKA W 1938 R.

PELPLIN stolica dkcczji

----- granice dekatdw

■ — — granica diecezji 

•—granice państw

------ obszar diecezji odłączony
------ po 1916 r.

Kartuzy

Ń S K A

Ń S K A

Miasta

Z parafii Luzino w różnym czasie odłączono następujące gromady:
• Gościcino wybudowanie, Zielony Dwór i przyłączono w sierpniu 1986 roku 

do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gościcinie, której 
proboszczem został ks. Stanisław Bach 12 września 1986 roku.

• Przetoczyno i Sosnową Górę włączono do parafii w Szemudzie.
• Częstkowo, Milwino i Wyszecino włączono w czerwcu 1971 roku do 

erygowanej parafii św. Antoniego Padewskiego w Smażynie.
• Charwatynię i Tabacznik włączono we wrześniu 1982 roku do nowo 

powołanej parafii w Strzebielinie. Biskup chełmiński 1 stycznia 1983 roku 
erygował w Strzebielinie parafię św. Maksymiliana Kolbego, której pierwszym 
proboszczem został ks. Ryszard Rajski (zmarł w 2001 roku). 20 sierpnia 1985 
roku odbyła się uroczystość konsekracj i kościoła, którą dokonał ks. biskup Marian 
Przykucki.

• Kębłowo i Kochanowo włączono 1 marca 1987 roku do erygowanej parafii 
w Kębłowie pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej, której pierwszym proboszczem 
został ks. Dionizy Boiysiewicz.

• Ustarbowo odeszło do nowo powstałej 24 listopada 1991 roku parafii św. 
Izydora w Gowinie.
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Dla lepszego zilusrowania stanu parafii luzińskiej w 2000 roku wyodrębniono 
dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców miejscowości aktualnie 
przynależnych do niej.

Tabela 6
Parafia Luzino w latach 1780 - 2000 roku

Rok
Luzino Barłomino

Wieś
Dąbrówka Robakowo Sychowo

Razem

1780 217 141 109 148 Liczone 615

1868 460 221 250 260

Z
Robakowem

1191
1904 707 145 249 296 1397
1928 896 248 321 336 1801
1947
1990 4800 549 280 512 217

5320
6358

2000 5992 550 341 629 232 6869

Źródło: Opracowanie własne

Liczba wsi wchodzących w skład parafii zmniejszała się w badanym okresie. 
Natomiast liczba parafian systematycznie wzrastała. Porównując liczbę 
mieszkańców Luzina z lat 1780 i 1868 dochodzi się do wniosku, że nastąpił w 
ciągu niespełna 100 lat ponad dwukrotny wzrost ludności, natomiast w ciągu 
następnych 36 lat nastąpiło podwojenie liczby mieszkańców. Był to niewątpliwie 
wynik poprawiania się zamożności mieszkańców i lepszego wyżywienia w nowo 
powstających gospodarstwach indywidualnych, zmieniła się cała struktura wsi 
wiązało się to zapewne z trwającą od kilku lat budową kolei żelaznej łączącej 
Gdańsk Wejherowo przez Luzino z Lęborkiem oraz siecią kolejową Pomorza 
Zachodniego (1867 - 1870). Budowa ta przysporzyła pieniędzy najpierw 
właścicielom ziemi wykupywanej przez kolej, a później także wsiom i dostawcom 
lokalnych materiałów budowlanych. Zyskali także mieszkańcy, dający mieszkanie 
i utrzymanie rzeszom robotników. Obok robót na kolei rozwinął się w tym czasie 
także ruch budowlany na wsi, powstały nowe piętrowe budynki dla pracowników 
kolejowych. Wybudowano nową mleczarnię i pocztę. Zmienił się krajobraz wsi, 
na który miały wpływ: stacja kolejowej w Luzinie i zmieniony układ 
komunikacyjny wsi. Dotychczasowa droga do Wejherowa została zastąpiona 
nową szosą od centrum wsi do nowo - wybudowanej szosy łączącej Gdańsk z 
Wejherowem i Lęborkiem, której odgałęzieniem była szosa od „Wołowej 
Karczmy” koło Kębłowa przez Luzino do Łebna i Strzepcza.

Zmiany sieci parafialnej nie były jedynymi, które dotyczyły administracji 
kościelnej.

Biskup chełmiński Stanisław Okoniewski dekretem z dnia 8 grudnia 1926 
roku kierując się względami praktycznymi dokonał zmian w podziale dekanatów.
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Luzino z dekanatu mirachowskiego zostało włączone do nowo powstałego 
dekanatu Wejherowo stanowiły go parafie: Góra, Kosakowo, Luzino, Reda, 
Rumia, Strzepcz, Wejherowo.14

W 1982 roku dokonano podziału dotychczasowego dekanatu wejherowskiego 
na dwa odrębne - Wejherowo I z siedzibą dziekana w Luzinie i Wejherowo II.

Kolejne zmiany w podziale administracyjnym nastąpiły, gdy erygowano 
diecezję gdańską dnia 30 grudnia 1925 roku a w dniu 25 marca 1992 roku 
ustanowiono archidiecezję gdańską, w której granicach znalazło się także Luzino. 
Z dniem 1 lipca 1992 roku arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski z dwóch 
dekanatów wejherowskich utworzył trzy nowe z siedzibami w Wejherowie, 
Luzinie i Redzie15. Luzino stało się dekanatem z dziekanem ks. Henrykiem 
Szydłowskim, proboszczem luzińskim. W granicach dekanatu znalazły się parafie:

• Gościcino, Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
• Gowino, Parafia pod wezwaniem Św. Izydora
• Góra Pomorska, Parafia pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła
• Kębłowo, Parafia pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej
• Luzino, Parafia pod wezwaniem Św. Wawrzyńca
• Łebno, Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski
• Smażyno, Parafia pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego
• Strzebielino, Parafia pod wezwaniem Maksymiliana Kolbego.

Dekanat XI - Luzino

Kościoły parafialne
1. pw. św. Wawrzyńca - Luzino
2. pw. MB Nieustającej Pomocy - Gościcino
3. pw. św. Izydora - Gowino
4. pw. św. Mateusza Ap. - Góra Pomorska
5. pw. św. Jadwigi - Kębłowo
6. pw. MB Królowej Polski - Łebno
7. pw. św. Antoniego Padewskiego - Smażyno
8. pw. św. Maksymiliana Kolbe - Strzebielino

Inne kościoły i kaplice
9. pw. Chrystusa Miłosiernego - Łebieńska Huta
10. pw. św. Ap. Piotra i Pawła - Orle

14 P. Czapiewski, Granice op. cit., s. 5.
15 Wejherowskie Widnokręgi, nr 12 z 1992.



2. LUDNOŚĆ OBWODU 
Urzędu Stanu Cywilnego Luzino

Zachował się komplet ksiąg urodzeń małżeństw i zgonów w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Luzinie. Na podstawie ich dokonamy analizy mieszkańców tego 
obwodu.

Obwód Urzędu Stanu Cywilnego Luzino jak już wspominałem, nie pokrywał 
się z obszarem parafii luzińskiej. Był od niej mniejszy. Parafia luzińska, która 
obejmowała 16 wsi (Luzino, Robakowo, Dąbrówkę, Gowino, Gowinko, 
Ustarbowo, Sopieszyno, Przetoczyno, Częstkowo, Milwino, Wyszecino, 
Barłomino, Strzebielino, Kębłowo, Gościcino, Bismark) liczyła 4225 wiernych16.

Natomiast w skład obwodu USC Luzino (gmina Luzino) wchodziły 23 
miejscowości wsie, osady, wybudowania. (Zobacz tabela 7). Dla badań 
wyodrębniono 7 istniejących do dzisiaj sołectw: Barłomino, Dąbrówka, Luzino, 
Milwino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino. Utworzony w 1875 roku obwód USC 
Luzino nie uległ zmianom do 1918 roku.

Dopiero po 1945 roku zmieniono przynależność administracyjną niektórych 
wybudówań. Np. Ludwichowo należące poprzednio do Wyszecina, obecnie 
należy do Barłomina, a Sychowo przynależne do Robakowa, obecnie stanowi 
samodzielne sołectwo.

Tabela 7
Miejscowości obwodu Urzędu Stanu Cywilnego Luzino 

w latach 1874 - 1918

Sołectwo Miejscowości
Barłomino

Dąbrówka
Luzino
Milwino
Robakowo
Sychowo
Wyszecino

Barłomino, Barłomiński Młyn, Barłomińska Huta, 
Barłomińska Szepereja, Barłomińska Szkoła, Barłomińskie 
Leśnictwo, Sępowo, Sępowski 
Dąbrówka, Dąbrowski Młyn 
Luzino, Luziński Młyn, Luzińskie Leśnictwo 
Milwino, Milwińska Huta
Robakowo, Robakowo Królewskie, Robakowo Młyn 
Sychowo
Wyszecino, Wyszecino Huta, Wyszecino Szepereja, 
Ludwikowo

Źródło: F Lorentz, Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim, 
Poznań 1923, s. 2 - 112

16 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. 
Sulimierskiego, (dalej SGKP), t. V, Warszawa 1884, s. 495.
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2.1. Rys historyczny miejscowości wchodzących w skład 
parafii w 2000 roku.

2.1.1. Barłomino17
Na przestrzeni wieków w różnych źródłach historycznych nazwa wsi i osad 

ulegała drobnym zmianom.Naj starszy dokument dotyczący tej wsi pochodzi z 
1400 roku i podawał nazwę Buchholtz jako miejscowość nieznana w parafii 
Luzino.Kolejne podawały nazwy Barnomyno (1534), Barłomino (1599), 
Barłomino (1648), Barlomin (1796).

Barłomino jako wieś majątkowa była otoczona typowymi na Kaszubach 
pustkami, to jest przysiółkami czy taż osadami: Barłomska Ferszteiyja, Barłomska 
Huta, (dziś Kruszówka, Krysiówka 1937), Barłomsi Młyn, (Barłomjnskj młin 
1866), Barłomska Szeperyja, osada w 1848, Barłomska szkoła, (Die Balominer 
Schule 1823), Cierpisko, (przez mieszkańców nazywane Cerpisko), Stara kuźnia, 
Ludwikówko, (też Ludwikowo przysiółek 1,5 km na południowy wschód od 
Barłomina), Sępowski(e), (też Sępowo, osada (dwie) 2,5 km na południe od 
Luzina), Młyn zwany „Sępowskim” (po niemiecku Czempe Muhle), zapewne 
od nazwiska Samp, Sampowskie w roku 1965.

Wieś Barłomino w 1571 roku była z nadania królewskiego własnością 
szlachecką Jana Lubockiego, składała się z 40 włók i karczmy, potem dość często 
zmieniała właściciela. W 1624 roku był nim Chrystian Czapski, a następnie jego 
synowie Krzysztof i Piotr (może wnuk). W tym też roku połączona została z 
dworem Kębłowo. W roku 1625 Chrystian Czapski umarł, żona jego zapisała 
dwory synowi Krzysztofowi. Od 1696 roku jako właściciel Barłomina występował 
Krzysztof Krokow, który nastąpił po swoim ojcu, jako właściciel dóbr 
krokowskich od 1705 roku.

Dalsza zmiana właścicieli Barłomina nastąpiła w 1701 roku.
W 1765 roku przeprowadzono w Barłominie lustrację podatkową. Dokument 

lustracyjny opisał istniejący wówczas dwór18. „Dwór był gliniany, kryty 
słomianym dachem. Znajdowało się w nim 5 pokoi i spiżarnia. Drzwi wszystkie 
na zawiasach, hakach, z zamkami żelaznymi, oknami w kwatery w ołowiu 
oprawione, z haczykami, zawiasami, klamerkami do zamykania, w ramach i 
fensterkopach snycerskiej roboty. Posowy, podłogi z heblowanych desek. Z 
piecami 2 formowemi, białymi; komin wielki z gruntu wymurowany, nad dach 
wywiedziony i małemi kominkami murowanemi w pokojach. W rogu tego dworu 
przybudowana oficynka z 2 kontygnacjami w wiązarek, wokół gliną wylepiona.

17 Z. Klotzke, Barłomino monografia wsi, Luzino 2000; J. Treder, Toponimia powiatu 
wejherowskiego, Gdańsk 1997, s. 22.

18 Lustracja województw Prus Królewskich 1765, Toruń 2000, s. 87 - 88.
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Na dole piec formowy zielony, z kominkiem. Obok znajdowała się stodoła i 
cztery chlewy, w których znajdowało się 140 owiec.

Czynsze do tej wsi należące:
• Młynarz, budynki jego reperacji potrzebujące; według kontraktu 

opiewającego, przed nami reprodukowanym, płaci corocznie złpr 120
Marcin Szryber, arendarz Sępowski767, budynki jego dobre; także według 

kontraktu płaci złpr 70/0
Jakub Mylka, arendarz z Kowala765, budynki jego dobre; także według 

kontraktu płaci złpr 60/0
Józef Galowski z Lemanowa769, budynki jego dobre; według kontraktu płaci 

złpr 60/0
Huty Barłomskiej770 Jakub Dziecielski, budynki przystare; płaci złpr 50/0
W tejże Hucie Michał Cheber złpr 50/0
Suma z tej wsi z czynszami facit złpr 652/10
W tej wsi jest ogrodników 7.
Ci powinni robociznę odprawiać od św. Małgorzaty do św. Michała dwojgiem, 

od św. Michała do św. Małgorzaty jednym, 4 dni w tydzień każdy z nich. Oprócz 
ról co trzymają, biorą z folwarku żyta kor. 3.

W tej wsi budynki niektóre nowo przez posesora teraźniejszego wystawione,
niektóre reperacji potrzebujące.

Taca. - JM księdzu do Luzina żyta korców 6, owsa tyleż. Organiście żyta kor. 
1, wiertli 2, tyleż owsa.

Lasy. - przy tej wsi nie masz, tylko zagajniki młode przez teraźniejszego 
posesora poczynione.

Granice. Ta wieś graniczy z wsiami dziedzicznymi Milwinem i 
Wyszecinem777, z któremi kontrowersyja, z drugiej strony z Robakowem, 
dziedziczną i Luzinem, klasztoru żukowskiego772".

Przypisy do lustracji:

167 Osada zaginiona.
168 Obecnie osiedle Kowale, w XVIII w. pustkowie (królewszczyzna) w starostwie 

mirachowskim.
169 Obecnie wieś Lemany, odXVII w. pustkowie (królewszczyzna) w powiecie mirachowskim.

170 Obecnie osada zaginiona, odXVIIw. hutaszkla, a następnie pustkowie (królewszczyzna w 

powiecie mirachowskim.
171 Obecnie Wyszecino, w XVIII w. leżało w powiecie mirachowskim.

172 Luzino należało do klasztoru benedyktynek w Żukowie ”

W 1789 roku Barłomino było dworem szlacheckim z pięcioma 
wybudowaniami, jednym młynem oraz 19 rodzinami chłopskimi.

Właścicielem majątku Barłomino od 1880 roku był Fryderyk Żelewski. Po 
sporze z proboszczem luzińskim ks. Antonim Kleistern o datki, wystąpił z 
Kościoła katolickiego i przeszedł na wyznanie protestanckie. Jego syn



28 rsuum I im |Md (mniim ». II mi ra w Lniiw

Lanaschaftsrath und Kammerherr Eberhardt von Żelewski w 1895 roku ufundował 
kościół ewangelicki w Luzinie.

Dwór w 1902 roku obejmował 1182 ha. mieszkało tam 120 mieszkańców 
narodowości polskiej i 121 niemieckiej.

PODZIAŁ GMINY LUZINO 
NA SOŁECTWA

GMINA GNIEWINO

o K^..
GMINA

WEJHEROWO

GMINA
LuzinoŁtCZYCE

^ Sychowo. \
..( o / °

^ Oqbi o'wko

■ Milwino

GMINA SZEMUD

GMINA UNIA

Opracowanie własne na podstawie Planu zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Luzino
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2.1.2. Dąbrówka19

Wieś w gminie i parafii Luzino. Pierwsza wzmianka o Dąbrówce pochodzi z 
1358 roku. Zapisy jej były następujące20: Damprow (1358), Damerkow (1387), 
Dąmbrowka (1534), Dambrawka (1570), Dąbrówka (1599), Dąbrówka (1648), 
Damerkau (1796), Dąbróvka 1866. Od 1875 roku 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 roku 
liczba domów wzrosła do 17. Liczyła wówczas 306 mieszkańców (46 rodzin).

W ciągu 25 lat liczba mieszkańców wzrosła o 96 osób, natomiast domów 
mieszkalnych przybyło 2.

Wobec powyższego na jeden dom w 1875 roku przypadało średnio 8 
mieszkańców, a w roku 1900 odpowiednio 11 osób.

2.1.3. Luzino

Luzino, wieś gromada i parafia (od 1312 roku). Jej nazwy w źródłach21 Lusino 
(1245), Luzino (1295), Lusinensi (1312), Lusino (1333), Luzin(1341), Lyssenow 
(1414), Lusino (1796), Lezeno (1866). Jej niemiecka nazwa brzmiała Lusin, 
Luzino 1937.

Wspomniany Słownik geograficzny opisuje ją jako miejscowość „Obszaru 
obejmuje włók 127, gbur. 15, zagr 6; katolików 433, ewangelików 118, domów 
52. Dobra (tj. folwark) obejmują osobno roli ornej hekt. 395, łąk 33, pstw. 7, 
lasu 71, nieużytków 2, ogółem obszaru hektarów 510. Hodowla krów 
holenderskich, owiec merynosów, koni; mleczarnia; dziedzic Wilhelm Wallenius. 
Parafia i szkoła w miejscu, poczta Wejherowo, dokąd odległość wynosi 1 3/4 
mili (tj. koło 12 km). Odbywa się tu doroczny jeden jarmark kramny i na bydło; 
jest nowo urządzony przystanek kolei żelaznej gdańsko - szczecińskiej. Poza 
wsią struga luzińska pędzi młyn tutejszy...Proboszcz Antoni Kleist kanonik 
kolegiaty kaliskiej; wikary: Wiktor Christen... Szkoły katolickie parafialne: w 
Luzinie 72 katolickich dzieci22.

2.1.4. Robakowo

Robakowo23 niemieckie Robbakau albo Robakau, dobra rycerskie na

19 Dąbrówka [w:] Z Klotzke, Oświata w obwodzie Szkoły Podstawowej w Sychowie, 
Sychowo 1999, s. 28 - 30; SGKP, 1.1, s. 942.
20 J. Treder, Toponimia op. cit., s. 35.
21 Tamże, s. 62.
22 SGKP, t. V, s. 494.
23 Tamże, t. IX, s. 645; Robakowo [w:] Z. Klotzke, Oświata op. cit., s. 38-43.
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Kaszubach powiatu wejherowskiego, stacja pocztowa, kolejowa i parafia 
katolicka Luzino, 3 km odległości, parafia ewangelicka Bolszewo. Robakowo 
leży opodal drogi żelaznej Wejherowo - Lębork, niedaleko Bolszewki strugi 
(dopływ Redy), o 1 1/4 mili na południowy zachód od Wejherowa.

Robakowo należało do najstarszych majątków szlacheckich okręgu puckiego.
W 1773 roku Robakowo należało do trzech właścicieli Jana Fryderyka von 

Janowitz z Bolszewa, który utrzymywał dzierżawcę Schachta von Ehmieliński i 
von Gowiński. W latach 1875 - 1900 było posiadłością ziemiańską, z 323 
mieszkańcami (194 katolików i 32 protestantów), mieszkali oni w 28 domach 
(razem z wybudowaniem Sychowo) Obszar wsi wynosił 1094 ha i należał do 
czterech właścicieli: Antoniego Żelewskiego, Feliksa Malotki, Anastazji 
Dekowskiej (ur. Warszewska), Antoniego Sychowskiego.

W 1869 roku było 270 mieszkańców, 256 katolików, 14 ewangelików, 26 
domów. W 1885, 28 domów, 51 dymów, 326 mieszkańców, 294 katolików, 32 
ewangelików, (wraz z wybudowaniem Świechowem (Sychowo) mającym 15 
domów i 169 mieszkańców

W okresie międzywojennym w Robakowie były dwa folwarki. Właścicielami 
byli Władysław Bertrand i Teofil Pries. Zostali wysiedleni z majątków na początku 
II wojny światowej. Majątki zajęli Niemcy. Po wyzwoleniu 10 marca 1945 roku 
właściciele wrócili na swe posiadłości. Gospodarowali krótko, gdyż w kwietniu 
przeprowadzono reformę rolną. Rozparcelowano majątki na 10 ha gospodarstwa, 
które otrzymali robotnicy miejscowych folwarków.

2.1.5. Sychowo24

Świechowo, też Sychowa, dziś Sychowo wieś, dawniej przysiółek Robakowa 
w parafii Luzino. Inne nazwy Schwichow (1862), Schwichau (1883), Sychowo 
(1937). Wieś należała do właścicieli Wincentego i Feliksa von Warszewskich. 
W 1862 roku działka Warszewskich przeszła na Antoniego von Sychowskiego. 
Była to kaszubska rodzina szlachecka. Wspomina się jąna wejherowskim sejmiku 
powiatowym w 1832 roku. Należy sądzić, iż od ich nazwiska powstała nazwa 
wsi Sychowo.

Dworek w Sychowie został zbudowany w 1908 roku na pięknie położonym 
pagórku, otoczony parkiem. W latach międzywojennych właścicielem majątku 
był Bernard Gniot, który sprzedał go w 1928 roku. Sychowo było małą wsią, 
zamieszkiwało ją tyle rodzin, ile potrzeba było do pracy na majątku.

W 1939 roku majątek przeszedł w zarząd niemiecki, pracowali na nim jeńcy 
wojenni narodowości rosyjskiej i francuskiej.

Po wyzwoleniu majątek podlegał reformie rolnej i został podzielony pomiędzy 
miejscowych robotników rolnych.

24 Sychowo [w:] Z. Klotzke, Oświata op. cit., s. 44.
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2.1.6. Milwino25

Mileszyno, dziś Milwino, wieś w gminie Luzino i parafii Luzino do 1971 
roku. Milwino (1399), Milwinow (1412), Milwino (1570), Millwyn (1796), 
Melwin (1827), Milwino (1937). W końcu XIX wieku Milwino było posiadłością 
ziemiańską. Do Milwina należało wybudowanie Milwińska Huta.

W 1871 roku Milwino liczyło 259 mieszkańców mieszkających w 21 domach. 
Właścicielem był Wiktor de Zelewski. W Milwińskiej Hucie mieszkało 32 
mieszkańców w 4 domach. Właścicielem wsi był Michał von Tempski.

Pod względem wyznaniowym - według danych z 1868 roku - w Milwinie 
było 220 katolików i 16 protestantów. Obszar gruntów wynosił razem 567, 14 
ha.

2.2. Ruch naturalny ludności.

Urząd Stanu Cywilnego Luzino prowadził trzy rodzaje ksiąg mających jeszcze 
oryginalne nazwy.

Pierwsza: Geburts - Haupt - Register, des Königlich Preussischen Standes - 
Amtes Lusin Kreis Westpreusen (cytuję jako: księga urodzeń).

Druga: Heiraths - Haupt - Register des Königlich Preussischen Standes - 
Amtes Lusin Kreis Neustadt (cytuję jako: księga małżeństw).

Trzecia: Haupt - Sterbe - Register des Königlich Preussischen Standes - Amtes
Lusin Kreis Neustadt (cytuję jako: księga zgonów).

Wszystkie księgi mają pierwsze wpisy od października 1874 roku. 
Chronologicznie prowadzone są do czasów obecnych.

Małżeństwa zawarte w urzędach stanu cywilnego w państwie pruskim 
rejestrowane były w księgach małżeństw. Statystyka obejmowała tylko związki 
małżeńskie zawarte zgodnie z przepisami prawa cywilnego. Pomijała natomiast 
wszelkie „wolne” związki i śluby kościelne.

Operując zatem pełnymi rocznikami ksiąg małżeństw z USC Luzino z lat 
1874 - 1918, można mniemać, że posiadamy materiał pełny (zob. tab. 8).

25 Milwino [w:] Z Klotzke, Oświata op. cit., s. 30; SGKP, t. VI, s. 250, J. Treder, Toponimia 
op. cit., s. 66.
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2.3. Małżeństwa
Tabela 8

Małżeństwa w obwodzie USC Luzino w latach 1875-1918

Lata Liczba Lata Liczba Lata Liczba

1875 22 1890 22 1905 25
1876 10 1891 15 1906 18
1877 17 1892 26 1907 17
1878 21 1893 31 1908 17
1879 13 1894 11 1909 24
1880 14 1895 11 1910 18
1881 8 1896 19 1911 28
1882 13 1897 21 1912 12
1883 21 1898 28 1913 5
1884 11 1899 14 1914 5
1885 19 1900 15 1915 8
1886 18 1901 21 1916 5
1887 15 1902 19 1917 6
1888 21 1903 22 1918 6
1889 17 1904 18
Ogółem 727

Źródło: Księgi małżeństw z lat 1875 - 1918. Obliczenia własne

Globalna liczba małżeństw zawartych w latach 1875 - 1918 w obwodzie 
USC Luzino wyniosła 727.

Najwięcej małżeństw zawarto w 1893 roku. Od 1877 do 1911 roku 
obserwowano tendencję rosnącą, przy czym co kilka lat zaobserwować można 
duże skoki, na przykład w latach 1878 - 1881,1894 - 1895. W okresie tuż przeu 
pierwszą wojną światową i w czasie jej trwania nastąpiło dość znaczne obniżenie 
liczby zawieranych małżeństw. Średnia roczna dla badanego okresu (1875-1918) 
wyniosła 16,5. (por. tab. 8).

Zbadano również sezonowość małżeństw (zob. tab. 9).
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Tabela 9
Sezonowość zawierania małżeństw w latach 1881 - 1918

Miesiąc Liczba małżeństw % Śr. na 30 dni Wsk. sezonowości

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Razem
Średnia

83 13,2 2,11
73 11,6 2,04
10 1,6 0,25
19 3,0 0,50
39 6,2 0,99
34 5,4 0,89
23 3,7 0,59
14 2,2 0,36
33 5,2 0,87
75 11,9 1,91

218 34,6 5^3
9 1,4 0,23

630 100,0 16,47
1,372

154
149

18
36
72
65
43
26
63

139
418

17

1200
100

Źródło: Księgi małżeństw z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne

Najwięcej ślubów zawierano w miesiącach jesiennych; listopad jest 
szczytowym miesiącem, poza tym w karnawale (styczeń i luty). Najmniej 
małżeństw przypada na marzec (Wielki Post), sierpień (żniwa), grudzień (okres 
adwentu). Ta tendencja spadkowa zaznaczała się od miesiąca maja.

Na taki układ sezonowości małżeństw wpłynęły niewątpliwie przepisy 
kościelne, które zabraniały urządzania wesel w okresie Wielkiego Postu i adwentu. 
Nie mniejszy wpływ na sezonowość zawierania małżeństw w środowisku 
wiejskim wywierała praca w gospodarstwie rolnym Szczególne nasilenie prac 
polowych miało miejsce w okresie wiosny i jesieni (orka, siewy). W miesiącach 
czerwcu i wrześniu przychodziły sianokosy, lipcu i sierpniu zaś żniwa. Po zbiorach 
i zakończeniu prac w polu, gdy dysponowano własnymi produktami liczba 
zawieranych małżeństw zaczęła wzrastać, osiągając apogeum w listopadzie. W 
miesiącach zimowych, gdy w gospodarstwie wiejskim niewiele było prac, wesela 
stanowiły okazję do rodzinnego spotkania i wesołej zabawy.

Zatem na sezonowość zawierania małżeństw miały wpływ względy religijno 
- obyczajowe i warunki gospodarcze.

W badaniach uwzględniono kwestię wyznania nowożeńców (zob. tab. 10).
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Małżeństwa według wyznania
Tabela 10

Lata Katolicy Protestanci Małżeństwa mieszane Razem

1881 - 1890 132 28 5 165
1891 - 1900 160 28 3 191
1901 - 1910 160 36 3 199
1911 - 1918 57 17 1 75
Ogółem 509 109 12 630
% z ogólnej liczby 
małżeństw 80,8 17,3 1,9 100,0

Źródło: Księgi małżeństw z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne

Związki małżeńskie z reguły zawierały osoby tego samego wyznania. W 
badanym okresie na 630 małżeństw związki między rzymskokatolikami stanowiły 
80,8%, protestantami 17,3%, żydami 0,2%; małżeństwa mieszane między stroną 
katolicką a protestancką stanowiły 1,7%.

Wydaje się, że na mocy zwyczaju ślub odbywał się w obwodzie USC i 
parafialnym kościele narzeczonej. To założenie było podstawąprzy opracowaniu 
tabeli 10.

Na podstawie ksiąg małżeństw możemy prześledzić migrację ludności. 
Będziemy rozpatrywać tę kwestię w kilku przypadkach biorąc pod uwagę jedynie 
narzeczonego (zob. tab. 11). Analizując tabelę 11, doszliśmy do następujących 
wniosków: a) aż 40,6% ogółu małżeństw stanowili małżonkowie z jednej 
miejscowości, (liczba ta jednak od 1881 roku do 1918 roku stale malała), b) 
13,2% było małżeństw, w których małżonek pochodził z innych miejscowości 
obwodu stanu cywilnego Luzino; c) 11,3% było małżeństw, w których jedno ze 
współmałżonków pochodziło z innej miejscowości parafii Luzino; d) 34% było 
małżeństw, w których współmałżonek pochodził spoza parafii Luzino.

Tabela 11
Migracje ludności obwodu USC Luzino na podstawie 

zawieranych małżeństw w latach 1881 - 1918

Lata
A % B

Małżeństwa 
% C % D %

1881 - 1890 79 47,9 20 12,1 23 13,9 43 26,1
1891 - 1900 82 42,9 27 14,2 19 9,9 63 33,0
1901 -1910 70 35,1 27 13,6 20 10,1 82 41,2
1911 - 1918 25 33,3 9 12,0 9 12,0 32 42,7
Ogółem 256 40,6 83 13,2 71 11,3 220 34,9

Źródło: Księgi małżeństw z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne
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A - oboje małżonkowie pochodzą z tej samej wsi 
B - współmałżonek pochodzi z innej miejscowości - z tego samego obwodu 
C - współmałżonek pochodzi z innej miejscowości - z tej samej parafii 
D - współmałżonek pochodzi z innych miejscowości obwodu

Możemy więc stwierdzić, że najwięcej małżeństw zawierano miedzy 
osobami zamieszkującymi tę samą wieś (por. tab. 11). Druga grupa to osoby 
spoza parafii, a dopiero w dalszej kolejności pojawiająsię osoby z obwodu stanu 
cywilnego i parafii luzińskiej.

Tabela 12
Udział małżeństw zawieranych przez nowożeńców z tej samej wsi 

wśród ogółnej łiczby małżeństw w latach 1881 - 1918

Wieś Ogólna liczba małżeństw Małżeństw zawartych przez nowożeńców 
z tej samej wsi w procentach

Barłomino 79 49,4
Dąbrówka 77 35,1
Luzino 221 38,9
Milwino 73 31,5
Rdbakowo 75 34,7
Sychowo 24 29,2
Wyszecino 81 59,3

Źródło: Księgi małżeństw z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne

2.4. Urodzenia

Według przepisów pruskich z 1875 roku fakt narodzenia dziecka należało w 
ciągu tygodnia zgłosić urzędnikowi stanu cywilnego w obwodzie urodzenia 
dziecka26 27. Badania wykazały, że w zasadzie zgłaszano urodzenia w ciągu 14 
dni. Ciekawy jest zapis aktu urodzenia nr 36 z 17 maja 1880 roku. Pod tym 
numerem zapisano dziecko, które urodziło się 16 marca 1880 roku na statku 
„Main” w Kanale La Manche, w czasie podróży z Bremy do Nowego Jorku. 
Zawiadomienie to otrzymał urząd luziński, gdzie rodzice dziecka byli meldowani. 
Było to zgodne z przepisami o rejestracji osób przebywających na morzu .

Przyjmując, że roczne liczby urodzeń zapisane w księgach odpowiadały stanu 
rzeczywistemu rodzenia się dzieci, przedstawiono odpowiednie dane dla okresu 
1876- 1918 w tabeli 13.

26 A. Rzewski, Przewodnik op. cit., s. 284.
27 Tamże, s. 288.
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Tabela 13
Urodzenia w obwodzie USC w latach 1875 - 1918

Lata Liczba Lata Liczba Lata Liczba
1875 104 1890 80 1905 135
1876 94 1891 112 1906 125
1877 83 1892 75 1907 118
1878 102 1893 107 1908 125
1879 92 1894 107 1909 115
1880 92 1895 94 1910 114
1881 74 1896 104 1911 131
1882 90 1897 111 1912 101
1883 88 1898 103 1913 107
1884 61 1899 125 1914 94
1885 89 1900 111 1915 79
1886 94 1901 107 1916 62
1887 80 1902 107 1917 46
1888 97 1903 125 1918 49
1889 100 1904 110
Ogółem 4320

Źródło: Księgi urodzeń z lat 1875 - 1918. Obliczenia własne

Od 1884 roku liczba rodzących się dzieci rosła, by osiągnąć najwyższą liczbę 
urodzonych w 1905 roku. W latach pierwszej wojny światowej liczba urodzeń 
gwałtownie spadła, osiągając w 1917 roku minimum odpowiadające 46 urodzeń 
(por. tab. 13).

Tabela 14
Sezonowość urodzeń w latach 1881 - 1918

Miesiąc Liczba ur. % Śr. na 30 dni Wsk. sezonowości
Styczeń 373 9,9 9,50 117
Luty 302 8,1 8,45 104
Marzec 326 8,7 8,30 102
Kwiecień 340 9,1 8,95 110
Maj 286 7,6 7,28 90
Czerwiec 279 7,4 7,34 91
Lipiec 268 7,1 6,83 84
Sierpień 294 7,8 7,49 92
Wrzesień 307 8,2 8,08 100
Październik 310 8,3 7,90 97
Listopad 322 8,6 8,48 105
Grudzień 345 9,2 8,79 108
Razem 3752 100,0 97,39 1200
Średnia 8,116 100
Źródło: Księgi urodzeń z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne
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Największa liczba urodzeń w badanym okresie 1881 - 1918 przypada na 
miesiące styczeń, kwiecień i grudzień. Najmniej przypadało na luty i lipiec. 
Sezonowość urodzeń wiązała się z sezonowością małżeństw. Dzieci urodzone w 
grudniu lub styczniu były poczęte w marcu i kwietniu. Na sezonowość urodzeń 
miały wpływ zarówno zasady religijne, obyczajowe, jak też warunki klimatyczne 
i czynniki społeczno gospodarcze.

Tabela 15 przedstawia urodzenia według miejscowości i wyznania. Najwięcej 
dzieci urodziło się w omawianym okresie we wsi Luzino, gdzie było jednocześnie 
skupisko ludności katolickiej i protestanckiej. We wszystkich wsiach USC Luzino 
przewagę miały urodzenia wyznania katolickiego.

Tabela 15
Urodzenia według miejscowości i wyznania w latach 1881 - 1918

Miejscowości Katolicy Protestanci inni Razem

Barłomino 239 157 3 399
Dąbrówka 406 19 2 All
Luzino 1256 227 11 1494
Milwino 561 56 617
Robakowo 361 16 377
Sychowo 52 2 54
Wyszecino 284 93 7 384
Ogółem 3159 570 23 3752
% z ogólnej 
liczby urodzeń 84,2 15,2 0,6 100

Źródło: Księgi urodzeń z lat 1881 -1918. Obliczenia własne

Stały wzrost urodzeń dzieci katolickich uwidaczniał się w ciągu trzech 
kolejnych dziesięcioleci od 1881 do 1910, czego nie można powiedzieć o liczbie 
rodzących się dzieci protestanckich, która to liczba w drugim dziesięcioleciu 
wzrastała, ale w latach 1901 -1910 uległa zmniejszeniu (zob. tab. 16).

Tabela 16
Urodzenia według wyznania w latach 1881 - 1918

Lata Katolicy Protestanci Inni Razem
1881 - 1890 676 162 15 853
1891 - 1900 874 173 2 1049
1901 -1910 1038 139 4 1181
1911 - 1918 571 96 2 669
Ogółem 3159 570 23 3752
% liczby urodzeń 84,2 15,2 0,6 100,0
Źródło: Księgi urodzeń z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne
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Należy również zwrócić uwagę na zmniejszenie się liczby urodzeń dzieci 
nieślubnych (por. tab. 17).

Tabela 17
Urodzenia nieślubne w latach 1881 - 1918 według wyznania matki

Lata Katolickie Protestanckie Razem
Liczba

ur.
%

urodzeń
Liczba

ur.
%

urodzeń
Liczba

ur.
%

ur. nieślub.

1881-1890 38 5,6 7 4,3 45 5,3
1891-1900 27 3,1 10 5,8 37 3,5
1901-1910 27 2,6 7 5,0 34 2,9
1911-1918 19 3,3 1 1,0 20 3,0
Ogółem 111 3,5 25 4,4 136 3,6

Źródło: Księgi urodzeń z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne

Dzieci nieślubnych zrodzonych przez matki wyznania katolickiego było 111, 
co stanowiło 3,5% wszystkich matek wyznania katolickiego. Natomiast z matek 
protestanckich było 25 co stanowiło 4,4% wszystkich urodzeń protestanckich. 
Zatem wśród ludności protestanckiej nieślubne urodzenia były nieco częstsze 
niż wśród katolików.

W materiałach Iuzińskich zdarzały się wpisy późniejszego ojcostwa. Informują 
o tym uwagi na marginesie w 15 dokumentach urodzeń (ogółem było 136 urodzeń 
nieślubnych w badanym okresie). Przyznanie się do ojcostwa następowało nieraz 
po bardzo wielu latach, w dwóch przypadkach aż po 24 latach (zob. tab. 18).

Tabela 18

Wiek dziecka nieślubnego, w którym następowało uznanie ojcostwa

Nr aktu Rok urodzenia dziecka Lata od ui
37 1879 24
50 1884 24
49 1901 12
59 1896 8
77 1899 4
91 1896 3
5 1884 2
99 1894 2
78 1896 2
24 1885 1
41 1891 1
13 1900 1
1 1902 1
31 1904 W dniu zawarcia

Źródło: Księgi urodzeń z lat 1874 - 1918. Obliczenia własne
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Jeśli chodzi o cały okres 1881 - 1918, to co 28 dziecko było nieślubne. 
Przyjmując zgodnie z literaturą, że im większa bieda, tym więcej rodzi się dzieci 
nieślubnych28, możemy stwierdzić, że poziom życia ludności obwodu Luzino 
stale wzrastał w badanym okresie. Stosunek liczby dzieci nieślubnych do ogółu 
urodzeń w badaniach demograficznych jest zresztą nie tylko odzwierciedleniem 
poziomu moralności ludności, lecz także sprawdzianem rzetelności rejestracj29. 
W takim razie księgi USC możemy uznać za źródło wiarygodne do badań nie 
tylko demograficznych, lecz także społecznych i zwyczajowych.

Tabela 19
Urodzenia bliźniacze

Lata Urodzenia bliźniacze % ogółu urodzeń

1881 - 1890 10 2,3
1891 - 1900 9 1,7
1901 - 1910 10 1,7
1911 -1918 4 1,2
Ogółem 33 1,7

Źródło: Księgi urodzeń z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne

Tabela 19 ujmuje kształtowanie się urodzeń bliźniaczych30 * 32. Stosunkowo 
najwięcej, bo aż 2,3 % ogółu urodzonych, przypada na lata 1881 - 1890. W 
następnych okresach częstość bliźniaczych urodzeń stopniowo malała. W całym 
badanym okresie urodziło się 66 bliźniaków, co stanowiło 1,7% wszystkich 
urodzonych dzieci. Można więc powiedzieć, że co 57 dziecko było bliźniakiem.

2.5. Zgony
Ustawa z 1875 roku przewidywała, że do meldowania zgonu zobowiązana 

jest głowa rodziny, w której nastąpił zgon. Jeżeli o śmierci kogoś zawiadamiała 
władza miejscowa, to zapisu do rejestracji można było dokonać na podstawie 
pisemnego zawiadomienia tejże władzy^ .

Bez zezwolenia miejscowej władzy policyjnej nie wolno było grzebać 
zmarłego przed zarejestrowaniem zgonu. Jeżeli zmarłego pochowano z 
pominięciem tego przepisu, to odnotowanie w rejestrze zgonów mogło nastąpić 
tylko za zezwoleniem władz powiatowych, po wyjaśnieniu sprawy3 .

W badanym okresie policja zgłaszała kilka razy w urzędzie zgony dzieci

28 K. Zając, Studium nad ruchem naturalnym miasta Rymanowa w świetle ksiąg 
parafialnych z lat 1850 - 1950, [w:] PDP, nr 3, 1970, s. 155.
29 I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 252.
30 W badanym okresie nie stwierdzono urodzeń wielorakich.
3* A. Rzewski, Przewodnik op. cit., s. 288.
32 Tamże, s. 288.
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martwych33, ludzi utopionych w stawie i rzece34 oraz wypadki na drodze35, 
przy pracy36 i w gospodzie37.

Liczby zgonów na przestrzeni rozpatiywanego okresu przedstawia tabela 20. 
Ogółem zarejestrowano 2096 zgonów.

Tabela 20
Zgony w obwodzie USC Luzino w latach 1875 - 1918

Rok Liczba zgonów Rok Liczba zgonów

1875 48 1897 42
1876 45 1898 46
1877 43 1899 40
1878 / 47 1900 42
1879 71 1901 59
1880 78 1902 44
1881 50 1903 51
1882 45 1904 60
1883 36 1905 Al
1884 30 1906 53
1885 54 1907 48
1886 62 1908 43
1887 38 1909 44
1888 48 1910 41
1889 49 1911 42
1890 40 1912 42
1891 40 1913 32
1892 59 1914 64
1893 57 1915 54
1894 44 1916 38
1895 34 1917 45
1896 34 1918 67

Ogółem 2096

Źródło: Księgi zgonów z lat 1875 -1918. Obliczenia własne

W 1880 roku nastąpiło najwięcej zgonów 78, potem nastąpił gwałtowny 
spadek, mianowicie do poziomu najniższego w całym okresie (30 zgonów w 
1884 roku). W dalszych latach występowały dość silne wahania, a w latach 1904 
-1913 obserwujemy powolny spadek liczby zgonów. W latach wojny 1914 - 
1918 nastąpił ponowny wzrost liczby zgonów.

33 Akt zgonu nr 10, 1894 roku.
34 Akt zgonu nr 19, 1911 roku.
35 Tamże, nr 6,1899 roku.
36 Tamże, nr 8, 1912 roku; nr 15,1915 roku.
37 Tamże, nr 17,1877 roku.
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Zestawienie zgonów według miesięcy 
przedstawia tabela 21.

i wskaźniki sezonowości zgonów

Tabela 21
Sezonowość zgonów w latach 1881 - 1918

Miesiąc Zgonów % Śr.na 30 dni Wsk. sezonowości

Styczeń 172 9,8 4,38 115
Luty 141 8,C 3,95 104
Marzec 170 9,6 4,33 113
Kwiecień 158 9,0 4,16 109
Maj 133 7,5 3,39 89
Czerwiec 122 6,9 3,21 84
Lipiec 149 8,4 3,80 100
Sierpień 140 7,9 3,57 93
Wrzesień 139 7,9 3,66 96
Październik 118 6,7 3,01 79
Listopad 155 8,8 4,08 107
Grudzień 167 9,5 4,25 111
Razem
Średnia

1764 100,0 45,79
3,816

1200
100

Źródło: Księgi zgonów z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne

Zgony występują najczęściej w miesiącach zimowych i wiosennych. 
Najmniejsza umieralność występuje w czerwcu i październiku. Niewątpliwie 
zmiany temperatury powietrza, jego wilgotności, ilości opadów, ciśnienia 
atmosferycznego itp. w okresie zimy i wiosny wpływają na liczbę zgonów. 
Przeziębienia, grypa, zapalenie płuc stanowiły poważne zagrożenie życia. Innym 
ważnym zagadnieniem jest umieralność dzieci w wieku 0-4 lat. W tabeli 22 
zebrano informacje o zgonach dzieci do 4 lat z podziałem na niemowlęta (poniżej 
1 roku) i dzieci od 1 do 4 roku życia. W grupie niemowląt wydzielono osobno 
noworodki (dzieci w wieku do 28 dni). Pozwoliło to oszacować w przybliżeniu 
poziom umieralności noworodków i niemowląt.

Tabela 22
Zgony dzieci w wieku 0 - 4 lat (bez urodzeń martwych)

Lata Liczba zgodnów w 
0-27 dni 28 dni 3-5 m.

grupach wieku
6-11 m. Niem. 1-4 lat

Wsp. umier. na 1000 ur. żywych 
noworod. niemowl.

1881-1890 50 20 12 39 121 84 59 142
1891-1900 51 36 29 37 153 82 49 146
1901-1910 63 37 37 59 196 87 53 166
1911-1918 29 19 6 38 92 44 43 138
Ogółem 193 112 84 173 562 297 51 150
Chłopcy 112 58 37 98 305 150 57 156
Dziewczynk 81 54 47 75 257 147 45 143

Źródło: Księgi zgonów z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne
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W badanych dziesięcioleciach umieralność noworodków była wysoka i 
kształtowała się na poziomie powyżej 40 zgonów na 1000 urodzeń żywych, 
przeciętnie 51 zgonów na 1000 urodzeń. Umieralność niemowląt w tym samym 
okresie była również znaczna i kształtowała się w granicach 138 - 166 zgonów 
na 1000 urodzeń żywych, przeciętnie 150 na 1000 urodzeń. Około 23% dzieci 
urodzonych w rozpatrywanym okresie umierało przed osiągnięciem 5 lat życia.

Tabela 22 przedstawia również zgony dzieci w wieku 0 - 4 lat z podziałem na 
płeć. Wśród zmarłych noworodków w badanym okresie zdecydowanie przeważali 
chłopcy, których zmarło o 31 więcej niż dziewcząt. Dlatego współczynnik 
umieralności noworodków jest wyższy wśród chłopców (57 zgonów na 1000 
urodzeń żywych) niż dla dziewcząt (45 na 1000 urodzeń). Wśród niemowląt 
było o 48 zgonów chłopców więcej niż dziewcząt; współczynniki zgonów 
niemowląt wynosiły 156 na 1000 urodzeń dla chłopców i 143 na 1000 urodzeń 
dla dziewcząt. W grupie wieku 1 - 4 lat zgonów chłopców było zaledwie o kilka 
więcej niż wśród dziewcząt.

Strukturę wieku ogółu zmarłych przedstawiono w tabeli 23. Jeżeli pominąć 
omówioną już najmłodszą grupę wieku (0-4 lat życia), to można stwierdzić 
dość znaczną liczbę zgonów wśród dzieci w wieku od 5 do 9 lat oraz u dorosłych 
w wieku od 25 do 34 lat. Wzrost liczby zgonów u mężczyzn w grupach wieku od 
20 do 44 lat w okresie 1911 -1918 był spowodowany pierwszą wojną światową.

Tabela 23
Zgony według wieku

Lata Grupy wieku Razem
0-1 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-69 70 i w. ________

1881-1890 205 37 16 7 12 21 23 25 23 18 11 54 452
1891-1900 235 15 5 8 9 15 29 20 8 13 22 59 438
1901-1910 285 29 9 10 7 19 10 17 10 17 17 62 490
1911-1918 136 11 4 21 29 39 19 16 13 17 21 58 384
Razem« 859 92 34 46 57 94 81 78 54 65 71 233 1764
RazenP 859 92 34 39 36 60 72 78 54 65 71 233 1693
Mężczyźni 455 53 22 18 18 25 26 42 31 29 40 101 860
Kobiety 404 39 12 21 18 35 46 36 23 36 31 132 833

Źródło: Księgi zgonów z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne 
u Bez poległych na pierwszej wojnie światowej i jeńców wojennych

Znaczna też była liczba zgonów w najstarszej grupie wiekowej: 70 lat i więcej. 
Nie stwierdzono jednak żadnego przypadku zgonu w wieku 100 lat lub więcej.

Tabela 23 obrazuje także strukturę wieku zmarłych z podziałem na płeć. W 
grupach wieku 5 - 14,45 - 59,65 - 69 przeważały zgony mężczyzn, natomiast w 
grupach 15 - 19, 25 - 44, 60 - 64 i powyżej 70 lat umierało więcej kobiet. 
Zwiększona umieralność wśród kobiet w wieku 25 - 44 lat spowodowana była 
zgonami przy połogu.
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Tabela 24
Zgony według miejscowości i wyznania w latach 1881 - 1918

Miejscowości
Katolicy

Zgony
Protestanci inni

Razem

Barłomino 109 89 - 198
Dąbrówka 166 16 1 183
Luzino 566 136 3 695
Milwino 227 33 - 260
Robakowo 165 12 1 178
Sychowo 38 1 - 39
Wyszecino 145 65 1 211
Ogółem 1406 352 6 1764
% z ogólnej liczby 
zgonów 79,7 20 0,3 100

Źródło: Księgi zgonów z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne

Często stosowana hipoteza, że katolik - to Polak, a luteranin, (protestant) - to 
Niemiec, jest do przyjęcia w odniesieniu do XIX wieku, gdy na Pomorzu 
Gdańskim nastały rządy pruskie. Luteranie przylgnęli do ewangelickiego państwa 
pruskiego, a katolicy - do swego polskiego Kościoła38.

Nie ma wątpliwości, że Kaszubi to Polacy. Możemy z całąpewnościąprzyjąć, 
że Kaszubi w przeważającej większości byli katolikami. Wobec powyższego, 
skoro stwierdziliśmy, że 80% ludności obwodu USC Luzino było wyznania 
katolickiego, wolno przyjąć, że i Polacy stanowili około 80% mieszkańców USC 
Luzino. Zatem tereny obwodu luzińskiego były słabo zgermanizowane, chociaż 
wielka własność ziemska należała do Niemców. Skoro we wsi liczącej kilkuset 
mieszkańców znajdowało się kilkunastu lub kilkudziesięciu Niemców, to musieli 
oni rozumieć i mówić po kaszubsku. Bywały też wypadki, że właściciel folwarku, 
Niemiec, protestant, władał zupełnie dobrze językiem kaszubskim39.

Zgony według miejscowości i wyznania przedstawia tabela 24 i 25.
Tabela 25

Zgony według wyznania
Lata

katolicy
Zgony

protestanci inni
Razem

1881 - 1890 354 96 2 452
1891 - 1900 348 90 - 438
1901 - 1910 405 85 - 490
1911 - 1918 299 81 4 384
Ogółem 1406 352 6 1764
% z og. liczby zg. 79,7 20,0 0,3 100

Źródło: Księgi zgonów z lat 1881 - 1918. Obliczenia własne

38 G. Labuda, Dzieje op. cit., s. 109.
39 S. Ramułt, Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1899, s. 33.
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Dla lepszego przedstawienia struktury wieku zmarłych wyodrębniono zgony osób 
poległych w czasie działań pierwszej wojny światowej (zob. tab. 26).

Tabela 26
Struktura wieku poległych na I wojnie światowej i jeńców wojennych 

w latach 1914 - 1918

Płeć
15-19

Grupy wieku 
20-24 25-34 35-44

Razem

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

M 7 9,9 21 29,6 34x 47,8 9 12,7 71 100

Źródło: Księga zgonów z 1918 roku. Obliczenia własne 

X - w grupie wieku 25 - 34 zmarło 3 Rosjan - jeńców wojennych

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 naszego obwodu poległ na I wojnie światowej 25 
października 1914 roku.

Spróbujemy jeszcze oszacować poziom analfabetyzmu na obszarze USC 
Luzino. Posłużymy się w tym celu księgami urodzeń. Wynika z nich, że urodzenie 
dziecka zgłaszali z reguły ojcowie. Po ustnej relacji zapisanej przez urzędnika, 
ojciec podpisywał dokument albo kreślił krzyżyki. Dane na ten temat 
przedstawiono w tabeli 27.

Tabela 27

Zmniejszanie się analfabetyzmu w obwodzie USC Luzino

Lata Liczba Ogółem umiało Katolików umiało Protestantów umiało 
zgłoszeń się podpisać się podpisać się podpisać
ogółem

Liczba % Liczba % Liczba %
1874-1875 129 41 31,8 23 21,5 18 88,8
1876-1880 463 189 40,8 101 28,2 88 83,8
1881-1885 402 173 43,0 100 32,2 73 79,3
1886-1890 451 240 53,2 173 47,7 67 75,2
1891-1895 495 341 68,9 257 63,3 84 9«,3
1896-1900 554 419 75,6 335 71,8 84 95,4
1901-1905 584 464 79,5 401 70,8 63 90,0
1906-1910 597 515 86,3 451 84,9 64 96,9
1911-1915 512 460 89,8 380 85,7 80 100,0
1916-1918 157 145 92,4 128 92,7 17 89,4
Razem 4344 2987 68,7 2349 65,8 638 88,6

Źródło: Księgi urodzeń z lat 1874 - 1918. Obliczenia własne
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Dla jaśniejszej ilustracji problemu wyodrębniono wyznanie. Zebrane podpisy 
nazwisk i imion trzeba szacować ostrożnie, a to z tego względu, że nieraz ta 
sama osoba podpisywała się kilka razy, zgłaszając dzieci z rodzin wielodzietnych. 
Zatem liczby mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego obrazu na wsi. Nadto mogło 
się zdarzyć, że ktoś będąc analfabetą, umiał jednak podpisać się.

Mimo tych wątpliwości przedstawione liczby można uznać jako dane 
wskazujące wzrost oświaty w środowisku luzińskim. Świadczy o tym wzrost 
odsetka ludzi umiejących się podpisać w latach 1874 - 1918 (z 31,8 % do 92,4 
%). Wskazuje to na rozwój szkolnictwa w poszczególnych wsiach oraz duże 
zainteresowanie ruchem kulturalnym i śpiewaczym. Od 1892 roku szczególnie 
dużą popularnością cieszył się chór kościelny.



3. PATRON KOŚCIOŁA I PARAFII 
- Święty Wawrzyniec40

Kościół wyniósł do chwały ołtarzy pod imieniem Wawrzyńca 16 świętych i 4 
błogosławionych. Na ich czele znajduje się wielki męczennik rzymski. Jego 
wspomnienie doroczne obchodzi Kościół jako święto, co jest dla niego 
wyróżnieniem, gdyż tę rangę mają tylko patronowie Europy: św. Benedykt, św. 
Cyryl i św. Metody a w Polsce także św. Kazimierz oraz Apostołowie.

Historia nie przekazała nam informacji o życiu i działalności św. Wawrzyńca, 
natomiast tradycja wspomina imiona jego rodziców: Orencjusz i Pacjencja. Miał 
on pochodzić z Hiszpanii. Wawrzyniec należał do duchowieństwa rzymskiego i 
był zaufanym papieża św. Sykstusa II. Tenże papież wyniósł go do godności 
diakona i powierzył mu administrację dóbr kościelnych oraz pieczę nad ubogimi 
miasta Rzymu.

Kiedy za panowania cesarza Waleriana (253 - 260) wybuchło nowe 
prześladowanie Kościoła, został pojmany papież. Wtedy św. Wawrzyniec podążył 
za nim, mówiąc: „Gdzie idziesz, Ojcze, bez syna? Jakże obejdziesz się bez 
swojego diakona? Nigdy nie odprawiałeś Mszy świętej bez swojego diakona, 
czymże więc mogłem ściągnąć na siebie niełaskę twoją?” Na to miał odpowiedzieć 
papież - męczennik: „dla mnie steranego wiekiem jest przygotowana mniejsza 
próba. Ciebie czekają o wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza korona 
chwały cię czeka”. Po tych słowach papież miał złożyć pocałunek na czole św. 
Wawrzyńca, został zabrany do więzienia i tego samego dnia 6 sierpnia zginął 
śmiercią męczeńską.

Dla św. Wawrzyńca była zgotowana osobna kaźń. Dekret cesarza nakazywał 
nie tylko likwidować ludzi, ale także majątki kościelne. Dlatego zostawiono św. 
Wawrzyńca przy życiu jako ich zarządcę, by wydobyć od niego zeznania, jaki 
jest stan majątku Kościoła rzymskiego. Usiłowano także wymóc na nim 
przekazanie go w całości urzędnikom cesarskim. Żywot Świętego głosi, że 
przezorny diakon rozdał wszystkie pieniądze pomiędzy ubogich. Kiedy zaś sędzia 
nakazał mu pokazać skarby Kościoła, św. Wawrzyniec zebrał tychże ubogich i 
wskazując na nich miał powiedzieć: „Oto są skarby Kościoła!”. Rozwścieczony 
sędzia kazał św. Wawrzyńca siec knutami a potem rozłożyć na kracie i wolno

40Sylwetkę św. Wawrzyńca opracowano na podstawie literatury Zalewski W. 
ks., Święci na każdy dzień, Warszawa 1997, s.499 - 461, Niedziela nr 31,25.08. 
2001.
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przypalać ogniem, aż powie, gdzie są skarby, którymi zamierzali się wzbogacić 
urzędnicy cesarscy. Wśród tak wyszukanych katuszy święty miał zdobyć się 
jeszcze na słowa skierowane do sędziego i kata: „Widzisz, że ciało moje dosyć 
jest przypieczone z jednej strony, obróć je na drugą stronę”. Ta właśnie bohaterska 
postawa zjednała św. Wawrzyńcowi najwyższy podziw Kościoła rzymskiego i 
zapewniła mu chwałę.

Według tradycji został umęczony 10 sierpnia 258 roku. Ciało świętego 
pogrzebał ze czcią kapłan św. Justyn. Imię św. Wawrzyńca zostało włączone do 
Kanonu Mszy świętej i do litanii Wszystkich Świętych. Grób św. Wawrzyńca 
należał do najchętniej nawiedzanych. Już za czasów cesarza Konstantyna I 
Wielkiego wystawiono bazylikę ku czci św. Męczennika.

Ku czci Świętego zbudowano w świecie wiele kościołów. Sam Rzym miał 
ich kilkanaście. Do dzisiaj pozostało jeszcze sześć. Wśród nich najdostojniejsza 
jest bazylika św. Wawrzyńca przy miejskim cmentarzu „al Verano”. Bazylika 
nosi nazwę „Św. Wawrzyniec za Murami”, gdyż była dawniej poza murami miasta. 
W krypcie bazyliki mają się znajdować relikwie: św. Wawrzyńca, św. Szczepana 
i św. Justyna kapłana. Król Hiszpanii Filip II wystawił ku czci św. Wawrzyńca 
słynny Escorial (swój pałac) w postaci kraty, w pobliżu Madrytu.

Święty Wawrzyniec należał do najbardziej popularnych świętych. Odbierał 
cześć jako patron: ubogich, kucharzy, piekarzy, studentów, a nawet bibliotekarzy. 
Wzywano go w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym („palenie” 
w kościach). Otoczono też jego postać wielu legendami, jak np. tą, że w każdy 
piątek schodzi do czyśćca i wyzwala z niego jedną duszę. Wiele miast nosi imię 
św. Wawrzyńca. W Kanadzie trzecia największa rzeka nosi nazwę Św. Wawrzyńca 
(3138 km).

W ikonografii św. Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, 
czasami jako diakon ze stułą. Jego atrybutami są: księga, krata, palma, otwarta 
szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój.

Również w Polsce kult św. Wawrzyńca był kiedyś bardzo żywy. Julian 
Krzyżanowski przytacza aż 25 przysłów, związanych z dorocznym świętem św. 
Wawrzyńca. Oto niektóre z nich: „Gdy na Wawrzyńca słota trzyma, do Gromnic 
lekka zima”; Wawrzyniec pokazuje, jak jesień następuje”; „Wawrzyniec na ciepło 
łasy, gdy słoneczny - będą grzybów pełne lasy”; „Wawrzyniec pokazuje, jaka 
jesień następuje”; „Jak w Wawrzyńca ciepło, na Gromniczną(2 lutego!) skrzepło”. 
Istnieją także kaszubskie przysłowia: „Wawrzyńc wsodzo kapusce wine, a 
Mateusz kapelusz”; „Świati Wawrzińc koże na bulwę z kosza przinc”; „Wawrzińc 
koże ze żęta winc”, tj. skończyć żniwa.

Dziś imię Wawrzyniec należy w Polsce do rzadko spotykanych. Natomiast 
częściej występuje w naszej literaturze pięknej w wersji żeńskiej jako Laura. 
Onomastyka polska zna 32 miejscowości, które od imienia Wawrzyńca 
zapożyczyły swoją nazwę. Zachowały się także w niektórych miejscowościach 
dawne zwyczaje, związane ze świętem Wawrzyńca. I tak jeszcze dzisiaj w



48 IM I KOŚCIÓŁ pod mnaiirn k IVanmoca n Luziiir

Krakowskiem jest uważany św. Męczennik za patrona pszczelarzy. Dlatego w 
dzień św. Wawrzyńca święci się miód i obdziela się nim bliskich i znajomych. 
Odmawia się także modlitwę: „Przez przyczynę Wawrzyńca, męczennika, chroń, 
Boże, pszczółki od szkodnika”. Ponieważ Święty jest także patronem ognia, w 
dzień jego święta rozniecano nowy ogień z iskry, jaka pada z drewna osiki, czy 
olchy przez silne pocieranie. Wymawiano przy tym słowa modlitwy: „W imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Wawrzyńcze, przebłogosławiony, 
Tobie oddaję ogień ten stawiony pod najświętszą Twoją opiekę”. Gdzie indziej 
odmawiano modlitwę: Tyś jest od ognia szczególną zasłoną, Ciebie świat wielbi 
i ma za patrona. Zagaszaj pożary, kto Cię z dobrej wiary zawoła”.

Ku czci św. Wawrzyńca wystawiono w Polsce ponad 100 kościołów. Miał 
także św. Wawrzyniec w naszej Ojczyźnie swoje sanktuaria, licznie kiedyś 
nawiedzane, np. w Dolistowie pod Dolskiem, w Rozpocinie czy też na Śnieżce 
(1603 m). Postać św. Wawrzyńca figuruje w herbie miasta Sępólno Krajeńskie.

Tytuł kościoła parafialnego w Luzinie poznaliśmy dopiero w toku wizytacji 
kościelnych z 1584 roku (w XVI wieku). Wizytator oficjał gdański Mikołaj 
Mylonius napisał „patronem jest św. Wawrzyniec, a prawo patronatu należy, do 
prepozyta klasztoru żukowskiego”. Oficjał Mikołaj musiał być w posiadaniu 
zapiski z poprzedniej nieudanej wizytacji z roku 1583, gdzie zapewne przez 
pomyłkę zapisano, że patronem kościoła był św. Leonard.

Na dowód tego, że patronem kościoła luzińskiego od samego początku 
był św. Wawrzyniec, można też przywołać świadectwo przeora klasztoru 
kartuskiego, Jerzego Schwengla, autora historii kościołów pomorskich z 1749 
roku, dobrze obznajomionego z archiwum sąsiedniego konwentu żukowskiego, 
który zapisał, że „tego miejsca kościół stary był poświęcony pod tytułem św. 
Wawrzyńca męczennika, ale którego roku i przez kogo, nie wiadomo ”.

W kościele parafialnym w Luzinie postać św. Wawrzyńca upamiętniają: 
ozdobny witraż, boczny ołtarz, feretron (il. 8).

Ponadto nazwę świętego posiadają: apteka (pod wezwaniem św. Wawrzyńca), 
zespół („Dzieci św. Wawrzyńca”), herb Luzina. W Kochanowie wybudowano 
kapliczkę z figurą św. Wawrzyńca (il. 68).

3.1. Odpust parafialny

Można zatem mieć pewność, że najstarszy tytuł kościoła luzińskiego opiewał 
na św. Wawrzyńca męczennika, którego święto obchodzono według polskich 
kalendarzy w dniu 10. sierpnia.

Ważnym wydarzeniem w historii parafii był w 1995 roku uroczyście 
obchodzony Jubileusz 750 - lecia powstania Luzina połączony z odpustem 
parafialnym. Przed sumą prof. Gerard Labuda wygłosił prelekcje na temat 750 - 41

41G. Labuda, Dzieje op. cit., s. 56.
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1. Profesor dr hab. Gerard Labuda wygłaszał prelekcję ma temat 750-lecia Luzina.

2. Mszy św. przewodniczył Metropolita Gdański ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, w asyście
ks.proboszcza Henryka Szydłowskiego i księży pochodzących z parafii Luzino.
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5. Kropielnica pod chórem z 1950 r.

3. Balaski komunijne z masywnego dębu, 
bogato rzeźbione (1956). Wyżej mensa 
ozdobiona rzeźbami i dostosowana do 
stylu barokowego nastawy oharzowej 
z 1952 r. Prace Edmunda Szyftera.

4. Zabytkowa chrzcielnica drewniana 
z figurkami alegorycznymi 

i misą cynową.
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lecia powstania Luzina. Powiedział między innymi, że pokolenia osób tu żyjących 
i tworzących tę wieś można porównać do rzeki. Rzeka pozostaje lecz woda, 
która płynie w niej jest zmienna, tak jak ludzie, którzy przychodzą i odchodzą z 
tej wsi (il. 1).

Krzysztof Bober odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
następującej treści: „ Uczestnicy uroczystości obchodów 750 - lecia Luzina. 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Luzino!

Z okazji pięknego Jubileuszu waszej miejscowości, od 750 lat wpisanej w 
dzieje Pomorza i Kaszub, przesyłam wszystkim mieszkańcom Luzina i luzińskiej 
gminy serdeczne gratulacje i pozdrowienia. Tak jak dawniej, tak i teraz czuję się 
duchowo związany z ziemią kaszubską z jej historią i współczesnością. Takie 
święto jak Wasze jest też i moim.

Życzę Wam wszelkiej pomyślności, wielu dobrych dni i powodzenia we 
wspólnych przedsięwzięciach. Życzę także, abyście mogli na co dzień odczuwać 
dumę i satysfakcję, iż żyjecie w wolnym i dobrze rządzonym Państwie Polskim ”. 
Podpisał Lech Wałęsa.

Uroczystą sumę odpustową przy ołtarzu polowym na terenie przykościelnym 
odprawił ks. arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Gocłowski w koncelebrze 
ks. proboszcza Henryka Szydłowskiego i księży pochodzących z parafii Luzino 
(il. 2). W uroczystej oprawie liturgicznej. Na to składało się procesjonalne wejście 
i regres, udział chóru „Lutnia” z Luzina, orkiestry, lektorów i osób witających w 
strojach kaszubskich. W uroczystości uczestniczyli wierni z parafii a wśród gości 
należy wymienić senatora Andrzejewskiego oraz wojewodę gdańskiego Józefa 
Borzyszkowskiego. Po sumie odbyła się procesja eucharystyczna.

Warto nadmienić, że społeczność Gminy w 750 - lecie Luzina ufundowała 
dla parafii w Kębłowie średni dzwon na którym umieszczono inskrypcję: „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 niż życie doczesne.” Dzwon przekazał wspólnocie 
parafialnej Wójt Gminu Jarosław Wejer w dniu odpustu parafialnego 15 
października 1995 roku.

3.2. Piknik Kaszubski

Towarzystwa Przyjaciół Luzina, z prezes Genowefą Kasprzyk, organizowało 
na boisku sportowym od 1995 roku „Piknik Kaszubski”. Uczestnikom pikniku 
zapewniano wiele atrakcji. Na program złożyły się pokazy klubu CB „Kilo Delta 
Kilo” z Luzina, ratownictwa drogowego i wojskowego oraz odbyła się dyskoteka 
pod gwiazdami.

W 1996 roku z wielu atrakcji przygotowanych na „Piknik Kaszubski” można 
wymienić występy zespołu regionalnego „Koleczkowianie” i Andrzeja 
Rosiewicza.
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W 1997 roku odbył się III „Piknik Kaszubski” pod hasłem „Luzino 
powodzianom”. Zebrane pieniądze przesłano na konto Caritas z przeznaczeniem 
na pomoc dla rodzin dotkniętych powodzią. Wystąpiła Genowefa Pigwa i inni 
artyści. Dnia 9 sierpnia 1998 roku, w niedzielne popołudnie, na IV „Pikniku 
Kaszubskim” koncertował między innymi Krzysztof Krawczyk.

W 2001 roku po raz pierwszy festyn odpustowy odbył się na placu przy 
kościele św. Wawrzyńca. Piknik zaszczycili swymi występami orkiestra dęta 
Marynarki Wojennej z Gdyni, zespoły parafialne „Dzieci św. Wawrzyńca” i 
„Przyjaciele”, Alicja Majewska oraz znany kompozytor Włodzimierz Korcz. W 
godzinach wieczornych uczestnicy festynu obejrzeli film „Prymas - trzy lata z 
tysiąca”.

W czasie wszystkich pikników organizatorzy oferowali uczestnikom święta 
wiele atrakcji. Były konkursy na temat wiedzy kaszubskiej dla dzieci i dorosłych, 
stoiska z książkami i odpustowymi pamiątkami. Przy muzyce bawiono się do 
późnych godzin nocnych, delektując się daniami kaszubskimi.

Festyny odpustowe wzbudzają podziw niejednego uczestnika bogactwem 
programowych propozycji i organizacyjną sprawnością.



4. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY 
I PARAFIA

„Mój dom ma być domem modlitwy” (Mt 21, 13) - tak Pan Jezus nazwał 
świątynię w Jerozolimie. W każdym zatem kościele ludzie wierzący spotykają 
się z Bogiem na modlitwie i wspólnie uczestniczą w Eucharystii oraz przyjmują 
inne sakramenty będące źródłem łask Bożych.

Budowniczowie kościołów starają się, aby były one piękniejsze od siedzib 
ludzkich.

Całość wnętrza kościoła można podzielić na trzy główne części: miejsce dla 
ołtarza i kapłanów, tak zwane prezbiterium, miejsce dla ludu Bożego czyli nawa 
i przedsionek kościoła, zwany też kruchtą. Obok prezbiterium znajduje się 
zakrystia, a nad wejściem do nawy głównej umieszczony jest chór, gdzie mieszczą 
się organy, występują chóry, zespoły muzyczne i soliści.

Badacze wymieniają Luzino w liczbie kościołów powstałych w XIII wieku. 
Z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że wieś Luzino przeszła w 
posiadanie, za zgodą księcia, na rzecz utworzonego wówczas (koło roku 1212 - 
1214) żeńskiego klasztoru premonstratensek - norbertanek w Żukowie. Było to 
nadanie rycerskie. Stanowiło ono wiano jakie prawdopodobnie wniosła do 
klasztory córka darczyńcy42. W takim razie inicjatywę budowy kościoła w Luzinie 
należy przypisać zakonowi norbertanów, po otrzymaniu tej wsi na własność w 
latach 1224 -1245. W posiadaniu tego klasztoru pozostawało Luzino aż do 1772 
roku, kiedy drogą ogólnego zarządzenia nowej zaborczej władzy państwowej 
wieś została przekazana na własność króla pruskiego.

Zakon po otrzymaniu wsi wystąpił do biskupa włocławskiego Michała z prośbą 
o zwolnienie od składania wszystkich dziesięcin pobieranych ze wsi na rzecz 
biskupa. Prośba została wysłuchana i załatwiona pozytywnie w 1245 roku; to 
samo niebawem uczynił książę, nadając klasztorowi immunitet skarbowy i 
sądowniczy czyli zrzekł się na jego rzecz wszystkich danin i świadczeń 
pobieranych dotąd od mieszkańców wsi na zasadzie „prawa książęcego”; ponadto 
zezwolił klasztorowi na przenoszenie swoich wsi z „prawa polskiego”, tj. 
książęcego, według którego ściągano daniny przeważnie w produktach 
naturalnych, na „prawo niemieckie” (magdeburskie, chełmińskie), według którego 
pobierano te same świadczenia już to w naturze, już to w pieniądzu. Odstąpieniu 
klasztorowi dziesięcin biskupich oraz świadczeń książęcych stworzyło warunki 
materialne do podjęcia budowy kościoła. Lasy w których otoczeniu

42 Tamże, s. 53.
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umiejscowiona była wieś, dostarczyły budulca do budowy kościoła.
Pierwsza źródłowa wzmianka o luzińskim plebanie pochodzi dopiero z 1312 

roku, Występuje ona na dokumencie ówczesnego proboszcza żukowskiego, 
Rydygiera. Wśród świadków dokumentu jawi frater Petrus plebanus Luzinensis. 
Użycie zwrotu frater pozwala przyjąć, że był norbertaninem.

Wzmianka o proboszczu dowodzi, że już wówczas istniała zorganizowana 
parafia łuzińska, obejmująca wszystkie sąsiednie wsie i osady43.

W okresie późniejszym z rozporządzenia w 1583 roku biskupa włocławskiego 
Hieronima Rozrażewskiego (1582-1600) została przeprowadzona systematyczna 
wizytacja wszystkich dekanatów i parafii archdiakontu pomorskiego. Do Luzina 
dotarł wówczas kapelan biskupa, Sebastian Liwierski, który w swoim 
sprawozdaniu napisał tylko tyle: „Wieś Luzino (należy) do klasztoru żukowskiego, 
nie była wizytowana, gdyż nikogo nie było w domu44”. Wizytacja skończyła się 
na niczym. Miejscowy proboszcz, staruszek, był nieobecny a przywołani z pola 
kościelni odmówili przybycia.

Dopiero w następnym roku szczegółową wizytację przeprowadził oficjał 
gdański Mikołaj Mylonius. Stwierdził on, że przy kościele brak dokumentów 
dotyczących budowy kościoła, wyposażenia, konsekracji i wykazu odpustów, 
ale „kościół jest konsekrowany, a uroczystość dedykacji (tj. aktu poświęcenia) 
odbywa się corocznie w czwartą niedzielę po Wielkanocy a ołtarz główny jest 
poświęcony N. Marii Pannie45”.

Wizytujący w 1599 roku parafię luzińską archidiakon pomorski Franciszek 
Łącki zapisał, że kościół luziński był zbudowany z drzewa i miał też wieżę. 
Podłogę miał całąpiaszczystą... Nabożeństwa odbywały się tylko w dni niedzielne 
i świąteczne. Kościół jako budowla był utrzymywany tylko ze składek wiernych, 
choć sam proboszcz był uposażony 4 łanami ziemi, korzystał też z 1/3 ofiar46.

Oficjał gdański Krzysztof Antoni Szembek, wizytując w 1701 roku parafię 
luzińską zauważył, że jest w Luzinie „kościół parafialny cały z drewna od dołu 
do góry wyłożony dębowymi łatami i dobrze zabezpieczony”. Jednakże w 1734 
roku chylił się on już ku upadkowi i dlatego ks. Rzepczyński postanowił zbudować 
nowy47. Uczynił to w latach 1733 - 1740. Ks. proboszcz Mateusz Tadeusz 
Rzepczyński wybudował „kościół nowy z kamienia moszczony z boku cegłami48”.

Głównym fundatorem budowy byli magnat Przebendowski i bogata szlachta 
parafii. Kościół został zlokalizowany w starszej południowej części wsi, przy 
drodze do Luzińskiego młyna, dawnego traktu prowadzącego do Wejherowa.

43 Tamże, s. 57.
44 Tamże, s. 56.
45 Tamże, s. 56.
4j Tamże, s. 79.
47 Tamże, s. 99.
48 Tamże, s. 98.
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Trakt ten stracił znaczenie po budowie linii kolejowej (1870 roku) i szosy Lębork 
- Wejherowo, do której doprowadzono szosę lokalną z Luzina.

Wizytacja z 1766 roku tak o tym mówi: „Jest w (Luzinie) kościół parafialny 
z położenia kamienia węgielnego i z przyłożenia obu rąk przewielebnego świętej 
pamięci księdza Macieja Rzepczyńskiego, dziekana mirachowskiego i 
bezpośredniego swego zarządcy, budowanego z trwałego muru wypalaną 
dachówką nakrytego. Podłoga kościoła w mniejszym chórze wyłożona 
kamieniami czworokątnymi polerowanymi, w chórze większym pod ławkami - 
deskami drewnianymi, między ławkami - cegłą, sufit ze sklepieniem bielonym, 
ławki wymagają naprawy. Ambona dosyć godziwymi malowidłami 
przyozdobiona. Okna dobre, ponieważ każdego roku są odnawiane4^ .

„Za ołtarzem osobne wyjście z kościoła. Z boku większego ołtarza jest 
zakrystia cała murowana, z jasnym sklepieniem, wyłożona dębowymi łatami; w 
niej jest stół do wykładania szat liturgicznych, z szafami do przechowywania 
aparamentów kościelnych5®”. Brak informacji na temat konsekracji lub 
benedykcj i kościoła.

Kolatorem kościoła od 1245 roku do sekularyzacji był klasztor norbertanek 
żukowskich. Od 1 września 1848 roku był biskup chełmiński i rząd w Berlinie. 
Podział był taki, że biskup w parzystych miesiącach (luty, kwiecień, czerwiec, 
sierpień, październik i grudzień) a rząd w sześciu innych miesiącach. Według 
dodatkowego zarządzenia z 16 września 1848 roku miał na probostwa opróżnione 
nie przez śmierć lecz przeniesienie na inne beneficjum, prezentować ten z dwóch
powyżej wymienionych, który przeniesienia dokonał* 51.

Zwięzła, choć banalną charakterystykę stanu kościoła z 1881 roku, zamieściła 
w swoim opisie zabytków kościelnych Pomorza Gdańskiego pruska Komisja 
Prowincjonalna Zarządu Muzeów Prus Zachodnich. Jej autorem był radca 
budowlany Fromm z Wejherowa. Cytuję: „Rzut poziomy pokazuje jednonawową 
przestrzeń z węższym i niższym prezbiterium od wschodu i małą na wpół 
wbudowaną wieżą od zachodu. W bocznych załomach ma kościół zakrystię po 
stronie północnej, a mały przedsionek od strony południowej, obie osłonięte 
ostro zarysowanym sklepieniem krzyżowym [...].Wnętrze Kościoła w 
prześwietleniu 25,7 m długie i 9,3 m oraz 7,1 m szerokie, jest osłonięte ostiym 
łukowym sklepieniem krzyżowym [...]. Mała przybudówka po stronie wschodniej 
została dołączona w ostatnim czasie. Budowla jest wykonana i wytynkowana z 
cegły i kamieni polnych52” .

Opis powyższy ma już w pewnym stopniu charakter zapisu źródłowego. 
Wykazuje on trwałość dzieła rozpoczętego i w całości wykonanego w XVIII

4^ Tamże, s. 99.
5® Tamże, s. 99.
51 Diecezja Chełmińska, Zarys historyczno statystyczny, Pelplin 1928, s. 731.
52 O. Heise, Die Bau - und Kunstdenkmaler der Kreise Carthaus, Berent und Neustadt, 
Heft I, Danzig 1884, s 72
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wieku przez proboszcza Macieja Tadeusza Rzepczyńskiego.

Rzut poziomy kościoła z 1881 roku. a. wieża, b. zakrystia, c. mały przedsionek, 
wejście do kościoła, d. kruchta

Górną część wieży (sygnaturka drewniana), kruchtę boczną rozbudowano w 
XVIII w. Mały przedsionek z wejściem do kościoła od strony wschodniej, 
dobudowano w okresie późniejszym na początku drugiej połowy XIX w., 
najprawdopodobniej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe i wygodę wiernych.

W ciągu następnych 40 lat dokonywano jedynie drobnych remontów. 
Wiadomości na ten temat dostarczyły nam protokoły z posiedzeń Rady 
Reprezentacji Gminnej, która na swych posiedzeniach rozważała następujące 
zagadnienia związane z konserwacją kościoła: w 1890 roku naprawę i obłożenie 
wieży kościoła blachą cynkową, remont dachu kościoła nad ścianą szczytową; w 
1910 roku rozważano możliwość poszerzenia kościoła.

Przełom wieków był trudny dla parafii z kilku powodów: Kościół wymagał 
systematycznych remontów, na co nie starczało środków. Pierwsza wojna 
światowa, dała o sobie znać nie tylko wiadomościami o śmierci ojców, mężów i 
braci. Ale i tym, że władze wojskowe na potrzeby armii zabrały z wieży dzwon. 
Ksiądz proboszcz Ludwik Machalewski zmarł 20 kwietnia 1920 roku. Miał 79 
lat.

Nowemu proboszczowi ks. Bernardowi Gończowi przyszło pracować w nowej 
rzeczywistości. Sytuacja gospodarcza kraju była trudna, szalała rozwijająca się 
inflacja. Od wiosny 1923 roku sytuacja gospodarcza pogarszała się niemal z 
każdym dniem na skutek narastającej hiperinflacji. Dopiero w kwietniu 1924 
roku Władysław Grabski wprowadził nową walutę złotego w miejsce marki.
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Mimo tych przeciwności ks. proboszcz Bernard Gończ podjął trud remontu 
kościoła, plebani i zabudowań gospodarczych. Warunki były niezwykle trudne, 
o czym świadczyła korespondencja pomiędzy urzędami w sprawie koniecznego 
remontu kościoła.

W protokole z odbytej wizji na miejscu dnia 6 lipca 1921 roku, stwierdzono 
konieczność przeprowadzenia następujących prac remontowych kościoła: 
reperację wewnętrznych otynkowanych ścian i pomalowanie ich stosownie do 
dawnego sposobu malowania oraz naprawę miechów przy organach.

Starania o zakwalifikowanie prac do wykonania jako remontu kapitalnego 
trwały od 1921 roku do 192.4 roku. W 1922 roku skierowano następujące pismo 
do Państwowego Urzędu Budowlanego w Wejherowie:” Niżej podpisany Dozór 
Kościelny w posiedzeniu swoim z dnia dzisiejszego uchwalił konieczność remontu 
następujących przedmiotów na probostwie luzińskim...’’.Sprawa zakończyła się 
jedynie na korespondencji.

Dnia 20 lipca 1923 roku zwrócono się do urzędu Województwa Pomorskiego 
- oddział budownictwa w Toruniu, pismem następującej treści: „Na mocy uchwały 
Korporacji Kościelnych Luzińskich z dnia 17 lipca 1923 roku prosi niniejszem 
niżej podpisany Dozór Kościelny Jaśnie Wielmożnego Pana Patrona tutejszego 
Kościoła, aby łaskawie zezwolić raczył na remont natychmiastowy następujących 
przedmiotów; Kościół: Zupełne przełożenie dachu kościelnego.

[...] Jedną trzecią kosztów powstających poniesie parafia. Pozwalamy sobie 
osobliwie zaznaczyć, iż remont wymienionych rzeczy jest potrzebą naglącą nie 
cierpiącą żadnej zwłoki, gdyż na przykład dach kościelny jest tak zramponowany, 
że deszcz przecieka do wnętrza kościoła i jest obawa, że stara i krucha dachówka 
nie zniesie więcej ciężaru śniegu zimowego, lecz runie na sklepienie53".

Kolejne pismo w tej sprawie z dnia 18 czerwca 1924 roku. Świadczy ona, iż 
sprawa była bardzo nagląca.

Adresat ten sam.
„Państwowy Urząd Budownictwa w Wejherowie przesłał dnia 24 sierpnia 

1923 roku w porozumieniu z władzami przełożonych na ręce Dozoru Kościelnego 
w Luzinie kosztorys remontu dachu kościoła parafialnego w Luzinie wymagający 
ogółem sumy 667,45 złotych”.

Praca miała być - jako remont drobny - wykonana przez parafię. Tymczasem 
nie znalazł się żaden przedsiębiorca, który za tak niską cenę chciałby się podjąć 
naprawy wspomnianego dachu.

Ciągłe zeszłoroczne deszcze i spóźniona pora nie dały i tak żadnej możliwości 
do wykonania roboty. Z nastaniem wiosny roku bieżącego udało się nam pozyskać 
przedsiębiorcę w osobie p. Lidzbarskiego z Wejherowa, który jednakowoż żąda 
za całkowity remont 5122,74 złotych. Takiej sumy parafia nasza w obecnych 
trudnych warunkach życia gospodarczego wyłożyć nie może. Prosimy zatem

53 Korespondencja Rady Gminnej z dnia 18.06.1924, WAP Gdańsk, sygn. 576, nr 1939.
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usilnie Województwo Pomorskie jako Patrona naszego Kościoła, by raczyło 
niezwłocznie przystąpić do naprawy dachu kościoła naszego, umożliwiając prace 
tę niejako remont drobny lecz kapitalny i wyznaczając nam w tym celu własnego 
przedsiębiorcę. Nie uchylimy się od naszego obowiązku złożenia kwoty pieniężnej 
po ukończonej pracy, prawem patronackim na nas przypadający. Wyraźnie 
zaznaczamy, że remont dachu kościelnego nie cierpi żadnej zwłoki, gdyż w dachu 
są otwory, przez które deszcz leje się na sklepienia. Zbieramy wodę w korytka, 
rozstawione pod dachem, z których, gdy są pełne, woda waborkami się znasza 
na dół.

Wobec wspomnianych wywodów nie możemy inaczej jak odtąd odsuwać od 
siebie wszelkie konsekwencje, powstające z powodu zwłoki, które z dniem 
każdym znacznie podwyższa koszta na szkodę Kasy Państwowej i tutejszej parafii.

W tej sytuacji zlecono budowniczemu Franciszkowi Litzbarskiemu z 
Wejherowa wykonanie kosztorysu na remont kościoła w Luzinie. Kosztorys 
wykonano 29 lipca 1924 roku, obejmował prace „do nowo nakrycia względnie 
zmiany nakrycia dachu kościelnego i reperacji fasady kościoła”. Kosztorys na 
wszelkie prace obejmował sumę 5122,74 złotych54".

Tym razem remont został wykonany w 1924 roku. Do remontu kościoła zużyto 
następujących materiałów: 2000 sztuk dachówki holenderki, 1150 mb łat 5x6 
cm, 70 sztuk karpiówek, 3900 litrów zaprawy wapiennej, 3 kawałki brusów 
sosnowych, 15 x 23 cm długie 3,00 mb, 9 strzemion z żelaza taśmowego 7 x 60 
mm i 23 x 45 mm, 700 szt. karpiówek dla pokrycia murów szczytowych, 230 
litrów zaprawy wapiennej, 360 litrów zaprawy cementowej do otynkowania ścian 
szczytowych.

W zestawieniu prac wykazano:
a. robocizna 1156,86,
b. materiały 984,40,

Razem 2141,26 zł
Rozliczenie kosztów remontu dachu kościelnego:
I. Na gminę przypada 18% od 2141,26=386,33 zł
i 1/3 od (2141,26-386) =584,98

Razem 971,31 zł
II. Na Rząd jako patrona przypada

2/3 od (2141,26-386,33 1169,96
Razem 2141,27 zł

Ogólny koszt remontu dachu wyniósł 2141,27 złotych.
W tym miejscu należy się wyjaśnienie procedury remontu. Jeśli remont został 

przez władzę zakwalifikowany jako remont kapitalny, wówczas koszty ponosiła 
parafia w wysokości 1/3 poniesionych kosztów a państwo pokrywało 2/3 kosztów. 
Koszta remontów bieżących w całości pokrywała parafia.

54 Kosztorys z dnia 29.07.1924 r., WAP Gdańsk, sygn. 576, nr 1939.
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Takie były przepisy prawne. Na potwierdzenie ich realizacji możemy 
przytoczyć uchwałę:

„Reprezentacja Gminna na swym posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 1924 roku 
zgodziła się na zapłatę na parafię przypadającą sumę remontu dachu kościelnego 
w sumie 971,31 złotych”.

W 1928 roku do kościoła doprowadzono energię elektryczną.
Stan zabudowań kościelnych w chwili przejęcia ich po wyzwoleniu i po 

wykonaniu prac remontowych do 31 października 1945 roku był następujący55:
Kościół: wskutek wstrząsów wywołanych wybuchami min zostały poważnie 

uszkodzone stare dachówki na kościele; Do 31 października 1945 roku 
zbudowano całkowicie nowe belkowanie dachu nad prezbiterium. Wbudowano 
nowe kozły, belki i łaty nad prezbiterium, po uprzednim wykonaniu prac 
murarskich; dach pokryto nową dachówką czerwoną, holenderską; tego samego 
typu jak stara dachówka. Wykonano wstępne prace do odwodnienia prezbiterium. 
Naprawiono mur ogniowy przy prezbiterium. Mur ogniowy pokryto blachą 
cynkową po uprzednim wykonaniu prac murarskich.

Kolejny reniont dachu kościoła przeprowadziła Firma Handlowo 
Transportowo Budowlana „AMBUD” Andrzeja Mielke z Luzina w okresie od 3 
lipca do 19 sierpnia 2000 roku56. Wykonano prace przygotowawcze do wymiany 
pokiycia dachu. W tym celu ustawiono dookoła kościoła rusztowania aluminiowe, 
które posłużyło także do odnowienia elewacji kościoła, a następnie rozebrano 
600 m^ starego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej - esówki. Po zdjęciu 
dachówki okazało się, że trzeba wymienić 100 m^ deskowania oraz około 1,5 
m^ łat dachowych, które na skutek nieszczelnego pokrycia uległy zniszczeniu. 
Po wymianie deskowania całą połać dachową w ilości 600 pokryto dodatkowo 
papą asfaltową jednowarstwowo a następnie Firma Blacharsko - Dekarska 
Ludwika Gafke z Luzina wykonała ołacenie połaci dachowej i nowe opierzenie 
z blachy powlekanej oraz ułożyła nową dachówkę ceramiczną angobowaną. 
Wykonano wentylację wywiewną ze środka kościoła poprzez odpowietrzniki na 
dachu kościoła.

Pod koniec II wojny światowej policja przeznaczyła kościół parafialny na 
miejsce postoju więźniów w czasie ewakuacji obozu koncentracyjnego Stutthof. 
Kolumny „Marszu śmierci” przechodziły przez Luzino. Z tego powodu urządzenie 
wnętrza kościoła zostało zniszczone. W czasie wojny w 1945 roku kościół był 
przejściowo zamknięty na okres jednego miesiąca.

Zamieszczona tutaj ilustracja stanowi dokument potwierdzający wcześniejszy

55 Sprawozdanie ze stanu zabudowań kościelnych i beneficjalnych w chwili przejęcia po 
wyswobodzeniu nr 741, Sprawozdanie z prac wykonanych do 31 października 1945, nr 
739, ADP.
56 Relacja Andrzeja Mielke z Luzina.
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opis kościoła. Zdjęcie wykonane zostało od strony południowej. Widoczna jest 
plebania nie otynkowana z czerwonej cegły. Przed wejściem weranda. Na wieży 
kościelnej widoczne ogrodzenie, płotek drewniany. Nawa, prezbiterium z dwoma 
oknami, kruchta i małe wejście do kościoła, które może być nazwane drugą 
kruchtą.

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca w 1945 r.

W latach 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.

Do budowy przystąpili prawie wszyscy zdolni do pracy fizycznej parafianie, 
na czele z członkami Rady Parafialnej. Zadaniem ich było, zgodnie z ustalonym 
przez proboszcza harmonogramem prac, koordynować prace parafian z 
poszczególnych wsi. Rolnicy dużo czasu poświęcali na zwózkę materiałów 
budowlanych, szczególnie żwiru. Nadmienić trzeba, że furmanki składały się 
przeważnie z jednego konia, któiy ciągnął wóz na żelaznych kołach. Wydajność 
takich zaprzęgów była bardzo mała.

Fundamenty zostały wykonane z kamieni polnych. Ściany zewnętrzne
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zbudowano z cegieł. Cokół był ceglany. Całość tynkowana i bielona. Obramienia 
okienne i drzwiowe ceglane. Sklepienia nad częścią zachodnią nawy krzyżowo 
ceglane. Konstrukcje wieźby dachowej, nad nawą główną i prezbiterium 
drewniana, wiązary krokwiowo - jętkowe jednosłupowe. Słupy drewniane oparte 
na belce podłużnej stropowej z belkowaniem poprzecznym leżącym na bocznych 
ścianach nawy. Dach dwuspadowy, kryty dachówką

Prace malarskie wykonał zakład malarski Anastazego Rocławskiego z 
Wejherowa w okresie od 21 do 26 sierpnia 1950 roku. Powierzchnia kościoła 
wzrosła do 700 m2. Kościół miał wówczas 4 wejścia.

Poświęcenia nowego kościoła dokonał ks. biskup Bernard Czapliński w dniu 
30 sierpnia 1950 roku.

4.1. Elewacja kościoła

Elewacje poszczególnych ścian dosyć zróżnicowane, wydłużone w poziomie, 
stosunkowo niski dach w proporcji do wysokości ścian, różne poziomy kalenicy 
nawy głównej.

Elewacja wschodnia odbiega w swoich założeniach kompozycyjnych od 
innych. Wyraźnie dominują trójkątne szczyty ścian nawy, zdobione blendami o 
różnych kształtach, gzymsami i pilastrami. Dopiero w dalekim planie widoczna 
jest wieża z sygnaturką, która podkreśla osie pionowe. Pewnym zakłóceniem 
pierwotnego rytmu kompozycyjnego są dobudowane zakrystie z dużymi



l'UHFÜ I MÓL pod moiim śt. Wawrzrin «Luzicir 61

Ściana północna kościoła. Stan zachowania z 1924 r.

stosunkowo otworami okiennymi 
i widocznymi płaszczyznami 
dachu.

Elewacja północna i 
południowa stanowią swoje 
lustrzane odbicie. Otwory 
okienne i pilastry nadają rytm 
pionowy ścianom nawy. Wzdłuż 
całej nawy rozmieszczone są 
pilastry tej samej szerokości i 
tego samego wyglądu, powodują 
rozczłonkowanie wnętrza ściany. 
Na pilastrach w części górnej, 
dekoracyjne elementy stiukowe 
stylizowane w kształcie korony 
z jabłkiem i krzyżem. Nad 
łukami okiennymi umieszczono 
w zgrabnym uporządkowaniu po 
dwie postacie aniołów, które 
przytrzymują zasłony.

Gzyms zwieńczający wzdłuż 
wszystkich ścian.

Elewacja północna kościoła z pierwotną zakrystią. Stan zachowania z 1924 r.
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Płaskorzeźba upamiętniająca Tysiąclecie Chrztu Polski z 1966 roku. Praca Edmunda Szyftera.
Od lewej stoją: ks. Jerzy Politowski, ks. Stanislaw Klass, ks. Alojzy Klein,
ks. proboszcz Mieczysław Sumiński, ks. Antoni Klein i ks. Zygmunt Trybowski.

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca w 1945 r.



PARAFIA I KOŚCIÓŁ pod mwMtv w. Wawmńca w Luzinie 63

W 1952 roku kościół otynkowano na zewnątrz, wówczas widoczne na 
ilustracji, ornamenty dekoracyjne zostały zatarte a starą zakrystię wyburzono. 
W ścianie północnej umieszczono płaskorzeźbę upamiętniającą Tysiąclecie 
Chrztu Polski

Jedynym dodatkowym elementem w elewacji południowej jest ściana 
szczytowa kruchty bocznej. W 1951 roku na tympanonie kruchty, dawnej 
chrzcielnicy, odnowiono zegar słoneczny, który pozostał jako pamiątka dawnego 
czasomierzu.

4.1.1. Okna

Po przebudowie kościoła w 1948 roku okna drewniane zastąpiono witrażami. 
Firma „Polichromia” z Poznania wykonała witraże: figuralne Matki Boskiej 
Różańcowej i świętego Wawrzyńca (w nawie), w 1953 roku zabezpieczono je 
siatkami stalowymi; w pozostałych dziewięciu oknach umieszczono witraże 
dekoracyjne oraz w chrzcielnicy i zakrystii po 4 witraże. W kruchcie bocznej 
znajduje się owalny otwór z oknem witrażowym, zabezpieczone kratą.

W ścianie szczytowej prezbiterium umieszczono mały okrągły otwór z oknem 
witrażowym.

4.1.2. Drzwi zewnętrzne

Ościeża wszystkich otworów okiennych i drzwiowych wykonane są z cegły. 
Portal głównego wejścia z nieprofilowanym glifem otwartym na zewnątrz, 
zamknięty od góry łukiem o strzałce równej połowie rozpiętości. Drzwi dębowe, 
dwuskrzydłowe deskowe z pełnym drewnianym nadświetlem.

Otwory drzwiowe zewnętrzne, do zakrystii prostokątne z prostym nadprożem, 
drzwi dębowe, jednoskrzydłowe płycinowe, pełne. Ościeża drzwiowe zewnętrzne 
w bocznej kruchcie zamknięte od góry łukiem pozornym. Drzwi dębowe 
identyczne jak w zakrystiach.

4.1.3. Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne pomiędzy przedsionkiem i zakrystią; otwór prostokątny, 
drzwi płycinowe częściowo wypełnione szybkmi. Pomiędzy zakrystiami i 
prezbiterium otwory zamknięte od góry tukami eliptycznymi i obrzeżone 
bordiurami stiukowymi z ornamentami roślinnymi. Otwoiy drzwiowe pomiędzy 
kruchtą główną i boczną zamknięte od góry tukami o strzałce równej połowie 
rozpiętości. Drzwi pomiędzy nawą i kruchtąboczną, klepkowe jednoskrzydłowe 
z oryginalnym zamkiem żelaznym kutym, nabijane ćwiekami. Otwory drzwiowe 
w wieży prostokątne, drzwi z desek.
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4.2. Posadzki

W 1950 roku wykonano posadzki: w nawie głównej, z płyt kamiennych i 
szarego lastryko, w prezbiterium z lastryko z ornamentami dekoracyjnymi w 
kolorze ciemniejszym, w zakrystii, chrzcielnicy i na chórze ułożono podłogi 
drewniane z desek, w kruchcie posadzki cementowe z lastrico. W prezbiterium 
posadzkę nawy podwyższono o cztery stopnie. Trzy z nich znajdują się w części 
ołtarzowej, a czwarty, wysunięty jest w stronę nawy, na wysokości murowanej i 
zdobionej betonowymi rzeźbami ambony przy południowej ścianie kościoła. Na 
czwartym stopniu ustawiona była niewysoka, drewniana, rzeźbiona balustrada z 
otwieranymi segmentami po środku i po bokach (il. 3).

W bocznych ścianach prezbiterium, na wysokości stopni, znajdują się drzwi 
prowadzące do sąsiednich pomieszczeń (zakrystii i salki). Przez zakrystię, w 
poprzek prezbiterium, do sali biegnie w posadzce kanał, w którym poprowadzono 
rury grzewcze ogrzewania parowego (kotłownia na plebanii). Kanał przykryty 
jest deskami. Przy ścianach prezbiterium, w posadzce, w niewielkiej wnęce 
przykrytej płytami z lastriko z otworami biegnie odgałęzienie przewodu 
centralnego ogrzewania.

Posadzka w całym prezbiterium, z wyjątkiem fragmentów kanału 
ciepłowniczego, przykrytego deskami, wykonana jest z lastriko. W nawie 
zachowała się oiyginalna, kamienna posadzka starego kościoła, wykonana z płyt 
wapienia olandzkiego. Płyty kwadratowe, w części posadzki o wymiarach 40x40 
cm, a w części o wymiarach 20x20 cm, w dwóch kolorach czerwonym i szaiym.

W 1999 roku w prezbiterium ułożono nowąkamiennąposadzkę bezpośrednio 
na istniejącej posadzce z lastriko. Dla uzyskania większej przestrzeni przy ołtarzu, 
przesunięto istniejące stopnie w stronę nawy, zachowując ich wysokość. 
Najwyższy stopień części ołtarzowej wysunięto o 33 cm względem istniejącego, 
a następne dwa poszerzono do 40 cm Czwarty stopień odsunięto od trzeciego o 
2,05 m w stronę nawy i również poszerzono do 40 cm Usytuowanie tego stopnia 
ogranicza istniejąca murowana ambona, którą, pomimo braku walorów 
estetycznych, zgodnie z intencją parafian pozostawiono w kościele. Ze względu 
na różnicę poziomów między prezbiterium a bocznymi pomieszczeniami i 
istniejące w bocznych ścianach prezbiterium drzwi utworzono skośnie biegnąca 
linię stopni, w celu umożliwienia swobodnego przejścia i dla uniknięcia 
wykonania dodatkowych stopni. Usunięto balaski komunijne przy czwartym 
stopniu.

Posadzkę wykonano z płyt wapienia z wyspy Olandii o wymiarach 40 cm x 
40 cm x 3 cm, na wzór istniejącej w zachodniej części nawy oryginalnej posadzki 
starego kościoła, w naturalnych dla tego kamienia kolorach. Wszystkie stopnie 
oraz posadzkę części ołtarzowej wykonano z płyt w odcieniach szarych, w 
układzie prostokątnym, wzdłuż krawędzi stopni układając płyty równolegle.
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Posadzkę pomiędzy trzecim i czwartym stopniem ułożono ukośnie z płyt szarych 
i czerwonych, w proporcjach 50 x 50. Wzdłuż ścian wykonano proste cokoliki z 
szarego kamienia 2 cm x 7 cm. Biegnący w poprzek prezbiterium kanał 
ciepłowniczy został przykryty nową posadzką57.

4.3. Inwentarz kościoła parafialnego w 1780 roku

„Monstrancje srebrne z których jedna pozłacana 2. Puszka takaż wyzłacana 
z nakryciem 1. Kielichy takież wyzłacane 2. Kielich koprowy pozłacany. Pacyfikał 
srebrny pozłacany 1. Sukienka w wielkim ołtarzu na obrazie N M Panny srebrna 
1. Ampułków srebrnych para 1. Na obrazie N M Panny który noszą sukienka 
srebrna z koroną 1. Na podobnym obrazie Jana Nepomucena dwóch Aniołów y 
pięć gwiazd srebrnych. Krzyż cynowy 1. Krzyż kuprowy 1. Krzyże drewniane 
na Procesye 2. Tuiybularz koprowy. Lotka z łyszką cynową 1. Kociołek do 
święconej wody kuprowy 1. Lampa cynowa 1. Lawaterz cynowy 1. Zwierciadło 
małe w Zakrystyi 1. Bęben 1. Ornatów białych ze wszystkim 7. Czerwonych 5. 
Zielonych 3. Fioletowych 3. Czarnych 3. Pasków różnych 12. Kapy biała y 
czerwona 2. Kapa czarna 1. Nakrycia na Ołtarz 5. Kapy Marszałkowskie czerwone 
płocianne 2. Antependya białe 2. Czarne 1. Sukno czarne do pogrzebu 1. Sukno 
czerwone na gradusy Ołtarza 1. Baldachim na Procesyę dobry 1. Welon z bursami 
y palami różnych 19. Bursy do chorych 2. Biret 1. Korporatów z subkorporatami 
39. Puryfikaterzów 37. Ręczników większych z małemi przy Ołtarzach 21. Albow 
8. Komżów dla księzi 6. Dla chłopców 2. Humerałów 12. Obrusów z tuwalniami 
21. Zaców różnych 3. Ampułków cynowych par 2. Dzwonków małych do Ołtarzy 
6. Dzwonów większych na więzi 3 z których jeden stłuczony. Sygnarek 1. Zielazo 
do pieczenia opłatków 1. Pudełko drewniane do wysiewania 1. Zielazo do 
wyrzynania 1. Mszały większe 3. Ewangelie polskie 2. Agendy 2. Chur z organami 
1. Ambona 1. Ławek w kościele 31. Ołtarzy 5. Obrazów męki Pana Jezusa 
wyrażających czyli Stacyow 14. Obrazów różnych na ścianach kościelnych 5. 
Obrazy do noszenia 2. Chorągwie z drągami 9. Proporce matematne 2. Krzyżyków 
na ołtarzach 5. Poduszkow na ołtarzach 5. Konfesyonał murowany 1. Drewniany 
malowany 1. Krzyże na cmentarzu z misjonarskim 2. Okna w kościele 9. W 
Zakrystyi 1. Kostnica nowa 1. Chrzcielnica 1. Mary dla trupów 1. Lichtarzy 
mosiężnych 8. Cynowe 2. Drewnianych 1258.

4.4. Zabytkowe wyposażenie kościoła59

Krucyfiks procesyjny z XVII wieku przedstawia Ciało Chrystusa zwisające

57 Projekt nowej posadzki oraz aranżacji wnętrza w prezbiterium, Gdańsk 1998, AP.
58 Protokół z wizytacji z 1780.
59 Karta ewidencyjna zabytków architektury, Konserwator Wojewódzki w Gdańsku: 
Krucyfiks procesyjny nr 2839, Krucyfiks ołtarzowy nr 2845, Świecznik, nr 2851, 
Umbaculum nr 2852.
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na szeroko rozpostartych, szczupłych ramionach, korpus o esowatym wygięciu, 
poprawny anatomicznie. Głowa pochylona na prawe ramię. Twarz o słabym 
zaroście okalają długie włosy opadające na ramiona. Perizonium w formie 
prostego kawałka materiału, podtrzymywane przez podwójny sznur. Rzeźba 
zawiera pewien ładunek liryzmu. Polichromia ciała koloru kości słoniowej.

Drugi krucyfiks niesiony w procesji w okresie wielkanocnym pochodzi z 
przełomu XVIII/XIX wieku. Przedstawia Ciało Chrystusa zwisające na szeroko 
rozpostartych ramionach. Ma ono zatracone właściwe proporcje: krótki korpus 
o schematycznej linii żeber i zbyt szerokich biodrach, głowa za duża w stosunku 
do ciała, przechylona na prawe ramię. Zarost i włosy krótkie. Perizonium wąskie, 
przewiązane w węzeł na prawym biodrze. Polichromia ciała koloru kości 
słoniowej. Świecznik z około 1600 roku o stopce okrągłej wspartej ma trzech 
łapach, trzon profilowany, zakończony dużym głębokim talerzem z bolcem na 
świecę. Umbraculum, z 1 połowy XVIII wieku, o wymiarach 96 x 79, pochodziło 
z pewnością z klasztoru sióstr norbertanek żukowskich, w kształcie prostokąta, 
wykonane z biało - perłowego jedwabiu, haftowane złotą nicią o częściowo 
wypukłym reliefie. Pośrodku w promienistym kole, atrybuty Męki Pańskiej, i 
litery IHS. Brzegiem biegną ornamenty stylizowane roślinne. Ogólny stan tego 
zabytku oceniono w 1969 roku jako zły. Wniosek konserwatora wojewódzkiego 
dotyczył przekazania go do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie.

Zabytkowa chrzcielnica drewniana z figurkami alegorycznymi i misą cynową 
(il.4).Kamienna kropielnica w kruchcie, zapewne z pierwszego kościoła 
drewnianego. W 1950 roku umieszczono w kruchcie tablicę upamiętniająca pracę 
duszpasterską i śmierć w obozie koncentracyjnym ks. Bernarda Gończa.Dwa 
konfesjonały z okresu międzywojennego oraz 12 przenośnych z 1970 roku. 
Zabytkowe wyposażenie kościoła może świadczyć o fakcie, iż stary drewniany 
kościół w 1870 roku został rozebrany. Liczył on sobie około 500 lat i chylił się 
ku upadkowi. Na jego miejscu, jak już wspominałem, energiczny ks. Maciej 
Rzepczyński postawił nową świątynię, która przetrwała do naszych czasów.

4.5. Wyposażenie kościoła od 1948 roku60

W roku 1948 ofiarowano chorągiew Matki Bożej Różańcowej; w roku 1950 
ofiarowano chorągiew III Zalonu; w roku 1949 wstawiono dębową szafę w 
zakrystii; kropielnica pod chórem z 1950 r (il. 5); w roku 1951 w zakrystii 
umieszczono nową szafę na szaty liturgiczne dla ministrantów; naokoło muru 
kościelnego położono na zewnątrz posadzkę cementową szerokości 1 m; w roku 
1952 mensę głównego ołtarz ozdobiono rzeźbami i dostosowano do stylu 
barokowego nastawy ołtarzowej; zbudowano nową ambonę z kopułą w żelbetonie 
w stylu barokowym; w 4 witrażach umieszczono po jednej ramie żelaznej w celu

60 Sprawozdania wizytacyjne z lat 1945 -1970, AP.
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wentylacji kościoła; do nowej szafy dębowej w zakrystii w 1986 roku 
wmontowano szafę pancerną; przesunięto mur kamienny dla umożliwienia 
swobodnego przejścia procesji przy nowej części kościoła; w roku 1953 dwa 
witraże ozdobne w nawie zabezpieczono siatką stalową; usunięto wewnątrz stare 
tynki w prezbiterium i przygotowano mury i sklepienia do malowania 
(polichromii); w roku 1954 ukończono malowanie sklepienia prezbiterium. 
Polichromię figuralną malowano farbą kazeinowo olejną. Wymalowano 19 
najważniejszych scen z życia Pana Jezusa i Matki Boskiej na tle barokowego 
ornamentu; ściany pokryto polichromią figuralną przedstawiającą: 
„Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny” (1955); „Kazanie na Górze” i 
„Wieczerza Pańska” (1956); ścianę przy ołtarzu głównym ozdobiono „aniołami 
adorującym” oraz ustawiono nowe ławki, które zmieniono w 2000 roku. Wykonał 
je mistrz stolarski Brunon Bużan z Luzina.

W roku 1955 umieszczono 9 kominów wentylacyjnych na sklepieniu 
prezbiterium; w roku 1957 ustawiono 2 feretrony z drewna dębowego i sosnowego 
w stylu barokowym, bogato rzeźbione. Na pierwszym było malowidło

przedstawiające Pius X z 
dziećmi od wczesnej Komunii 
świętej i święta Barbara, na 
drugim św. Józef i św. 
Wawrzyniec oraz w nawie 
głównej usunięto całkowicie 
stare tynki i nałożono nowe; w 
roku 1958 wykonano nowy 
baldachim, bogato haftowany; 
w roku 1960 założono rynny i 
dokonano odwodnienia oraz 
opierzono mury blachą 
cynkową; w roku 1965 
założono odgromniki, które 
wymieniono w 2000 roku; w 
lutym 1965 założono 
ogrzewanie centralno - parowe 
całego kościoła, wymieniono 
całość ogrzewania w grudniu 
2000 roku; w roku 1968: 
założono nagłośnienie; w roku 
1969: odnowiono boczne 
ołtarze; w roku 1970: 
zainstalowano żyrandole i dwa 

Rok 1951. W pracowni artysty Edmunda Szyftera. reflektory, które wymieniono W
Rzeźbiarz prezentuje elementy ambony (czterech 1986 roku instalując CZtery
ewangelistów).
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Fragment sklepienia. Stan z 1988 roku.

Wnętrze kościoła parafialnego w Luzinie pw. św. Wawrzyńca. W łuku tęczowym znajduje się 
płaskorzeźba panoramiczna, dzieło artysty Edmunda Szvftera z 1971 roku. W środkowej jej czę
ści znajduje się krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem, po lewej stronie przedstawiony jest św. 
Maksymilian Kolbe w otoczeniu modlących się współwięźniów na tle obozu oświęcimskiego, 
a po przeciwnej stronie, ujmująca scena dużej grupy modlących się Stutthowiaków do Matki 
Bożej Różańcowej umieszczonej w głównym ołtarzu. Płaskorzeźbę wykonano z okazji beaty
fikacji franciszkanina Maksymiliana Kolbe, która odbyła się w Rzymie 17 października 1971 r. 
i upamiętnieniem “Marszu śmierci”.
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reflektory halogenowe; zawieszono gablotę na ogłoszenia parafialne w 
przedsionku; później przeniesiono ją na zewnątrz kościoła; w roku 1979 
naniesiono dalszą partię chodnika na cmentarzu przykościelnym,

4.6. Ołtarz główny

Wyjątkowo cenny i okazały jest drewniany ołtarz barokowy z pierwszej 
połowy XVIII w. Nastawa ołtarzowa jednokondygnacyjna, której gzyms 
podtrzymują 4 kolumny o kapitelach kompozytowych, oplecione reliefem 
roślinnym liści winorośli. Na gzymsach dwa siedzące putta (aniołki). Na 
zwieńczeniu w kształcie półkola, podtrzymywanego przez dwóch aniołów postać 
św. Michała Archanioła wśród obłoków. W półkolu umieszczono obraz 
przedstawiający św. Annę z Maryją. Z obu stron ołtarza uszaki z liści akantu. 
Polichromia koloru kości słoniowej, kolumny białe.

W centralnym miejscu ołtarza umieszczono wnękę, w której znajduje się 
rzeźba, Madonny z Dzieciątkiem wykonana z drewna, wysoka na 125 
centymetrów, w stylu gotyckim o tradycjach ludowych z około połowy XVII 
wieku. Jest to rzeźba przyścienna, od tyłu wydrążona a przedstawia hieratycznie 
ustawioną Madonnę trzymająca Dzieciątko na lewej ręce. Twarz Madonny 
owalna, o wypukłym wysokim czole i krótkich, sięgających szyi włosach, 
pofalowanych, rzeźbionych płasko, z koroną na głowie. Postać Madonny, wcięta 
mocno w pasie, przykryta jest sukienką z blachy srebrnej i pozłoconej. W 
wyciągniętej prawej dłoni trzyma różaniec. Dzieciątko trzyma w lewej dłoni 
kulę ziemską, prawą unosząc ku górze. Dzieciątko również jest odziane w 
sukienkę z blachy srebrnej, zezłoconej z koroną na głowie6^il. 7).

W okresie międzywojennym zamożni bezdzietni parafianie Józef i Anna 
Anderskowscy z Dąbrówki ofiarowali gipsową figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem 
siedzącym na kolanach. Figurę umieszczono w wnęce ołtarza. Może dlatego 
oryginalna zabytkowa figura Matki Bożej Różańcowej przetrwała okres II wojny 
na strychu kościoła. Została odnaleziono w 1954 roku. Po renowacji uroczyście 
powróciła na swoje zaszczytne miejsce w ołtarzu.

W 1958 roku w ołtarzu głównym wmontowano trzy przesuwalne obrazy: 
Matki Boskiej (7 boleści i Częstochowska) i jeden Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

Wota w głównym ołtarzu:
Korale z bursztynu, na szyi figury Matki Bożej, ofiarował ks. Mieczysław 

Sumiński (pamiątka po matce Bronisławie).
Po lewej i prawej stronie figury Matki Bożej umieszczono wota: „Wotum 

dziękczynne za odebrane łaski Roku Jubileuszowego 1950 Matce Boskiej 
Luzińskiej składa młodzież żeńska parafii w dniu ogłoszenia dogmatu 61

61 Karta op. cit., Ołtarz główny nr 2838.
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Uroczyste wprowadzenie do kościoła figury Matki Bożej Różańcowej zwanej też Luzinską 
w 1954 roku

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. Na kolejnych trzech wotach treść 
napisów ta sama za wyjątkiem ofiarodawców, którymi byli: Ojcowie, Matki i 
Młodzież męska.

Kolejne wota zostały złożone 8 grudnia 1954 roku o treści: „W Jubileuszowym 
Roku Maryjnym Ofiarują Panny parafii Luzino Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny niniejsze wotum dziękczynne jako wyraz wdzięczności 
za odebrane łaski”. Kolejne trzy wota o tej samej treści ale od: Matek, Ojców i 
młodzieńców.

Kolejne: „Wotum dziękczynne młodzieży żeńskiej parafii Luzino za odebrane 
łaski w dniu Nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 17-18 listopada 
1960”. Na kolejnych trzech wotach treść napisów ta sama za wyjątkiem 
ofiarodawców, którymi byli: Ojcowie, Matki i młodzież męska.

W 1970 roku ołtarz odnowiono i bogato złocono.
W ołtarzu znajdowało się drewniane tabernakulum do przechowywania 

Najświętszego Sakramentu w kościele. W końcu XVI wieku określone je jako 
cyborium. Było wykonane w całości z jednego pnia. Podobno było brzydkie; 
także inne urządzenia, w których był przechowywany Sakrament raziły wizytatora 
brzydotą62.

Tabernakulum z XX wieku jest bogato wewnątrz złocone, a na zewnątrz 
posiada bogaty ornament: drzwiczki ozdobione zostały płaskorzeźbą z symbolami

62 Labuda, Dzieje op. cit., s. 79.
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Wnętrze kościoła. Stan z 2000 roku.

eucharystycznymi w postaci winogron otaczających kielich, nad którym widnieje 
hostia ze znakiem IHS; w 1986 roku przebudowano je dla bezpieczeństwa. W 
dekoracyjną obudowę drewnianą wmontowano tabernakulum pancerne, nieco 
je podwyższono. Pracę wykonał Wacław Zygarlicki z Luzina.

We wczesnym średniowieczu utrwalił się zwyczaj palenia lampki w dzień i 
w nocy przed miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu, stąd jej 
nazwa „wieczna”. Wieczna lampka wykonana była dawniej najczęściej ze srebra, 
miedzi i złoconego brązu. Zawieszano ją nad tabernakulum, czuwając by nigdy 
nie zgasła. Obecnie w kościołach często stosuje się lampki elektryczne z 
czerwonego szkła, koloru symbolizującego miłość Boga do ludzi.

4.7. Ołtarz soborowy

W sprawozdani z wizytacja w 1766 roku wspomina się, że w kościele jest 
pięć ołtarzy. „W chórze mniejszym ołtarz drewniany, ozdobiony wielobarwnymi 
obrazami, mensa murowana z cyborium drewnianym malowanym, wewnątrz 
złoconym63”.

63 Tamże s. 99.
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Ołtarz główny i mensa stanowiły jedną całość. Mensa była drewnianą, po 
modernizacji kościoła ołtarz przesunięto pod ścianę frontową i wybudowano 
mensę murowaną, usytuowaną w osi prezbiterium. Mensę konsekrowano 29 
sierpnia 1950 roku. Pokryta była płytą kamienną, na której wykutych było 5 
krzyży i „grób” wielkości 12 cm x 12 cm, głębokości 2 cm, gdzie ks. biskup 
umieścił relikwie64.

W1952 roku mensę ozdobiono rzeźbami i dostosowano do stylu barokowego 
nastawy ołtarzowej. Drewniana ambonka w prezbiterium z dekoracjąrzeźbiarską, 
została wymieniona na nową z płyt wapienia z wyspy Olandii, w naturalnych dla 
tego kamienia kolorach. Po obu stronach ołtarza pod ścianami ustawiono 
symetrycznie fotel i krzesła.

„W chórze wielkim są cztery ołtarze, zbudowane z cegły palonej i 
przyozdobione malowidłami. Pierwszy poświęcony św. Szczepanowi 
męczennikowi, drugi św. Antoniemu Padewskiemu, trzeci św. Janowi 
Nepomucenowi męczennikowi, czwarty św. Wawrzyńcowi męczennikowi65.

Boczne ołtarze mają portatylia, odnowiono je w 1969 roku. Nowe obrazy z 
1954 roku: po lewej stronie św. Wawrzyniec, wyżej był umieszczony obraz św. 
Franciszka, który później zastąpił obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
wykonany w roku 1960 przez ks. profesora Znanieckiego z Pelplina.

Na prawym ołtarzu obraz św. Józefa, wyżej św. Jana. Obraz upamiętnia 
wyburzony ołtarz spod chóru. (Po przebudowie chóru, dwa boczne ołtarze zostały 
wyburzone).

Ściany boczne kościoła przyozdobione są:
- czternastoma stacjami drogi krzyżowej - są to duże malowidła olejne w 

dębowych ramach, artystycznie rzeźbionych w stylu gotyckim. Zostały zakupione 
w Zakładzie św. Wojciecha w Poznaniu w 1933 roku;

- obrazem Jezu Ufam Tobie;
- polichromią figuralną „Kazanie na Górze” i „Wieczerzę Pańską”, dzieło 

Edmunda Szyftera z 1956 roku;
- figurą św. Antoniego

4.8. Chór

Nad wejściem do nawy głównej umieszczony jest balkon zwany chórem. Do 
niego prowadzą wewnętrzne schody dwubiegowe betonowe z jednym 
spocznikiem. Mają balustradę betonową z deską poręczową drewnianą.

Wizytujący parafię w 1766 roku napisał: „Naprzeciw wielkiego ołtarza jest 
chór muzyczny, w którym są małe bardzo stare organy66”. One stanowiły ważny

64.Pismo ks. Proboszcza z dnia 21.08.1950 r. do wykonawcy płyty Jana Kupferszyta w 
Lęborku, AP.
65 Labuda op. cit., s. 56
66 Labuda op.cit., s. 57



I1,MAFIA I KOŚCIÓŁ pod mu mi if. farzyfca v Luziiir 73

element wyposażenia kościoła.
Na drewnianym chórze znajdowały się organy dziewięciogłosowe, które 

zostały zdewastowane w czasie II wojny światowej i nie nadawały się do użytku. 
Dlatego po II wojnie światowej kościół został bez instrumentu muzycznego. 
Parafia dzięki staraniom ks. Mieczysława Sumuńskiego otrzymała instrument 
muzyczny, który służył do momentu rozebrania starego chóry drewnianego67. 
Na jego miejsce wbudowano powiększony żelbetonowy chór. W 1950 roku 
usytuowano na nim organy z 20 rejestrów, wykonane przez firmę Biernackiego z 
Krakowa68. W 1952 roku umieszczono na nim 12 nowych ławek.

3rzy klawiaturze były organista Jerzy Szóstakowski w 1994 roku.

4.8. Wieża

Elementem dominującym w kompozycji kościoła jest wieża. Wizytujący w 
1766 roku zapisał: „Do kościoła przynależy wieża z dzwonnicą cała murowana, 
potrzebująca naprawy69”. W 1861 roku zapisano wieża w swej górnej części 
jest odnowiona70. Wieża jest ujęta w ramy ściany szczytowej nawy, na której

67 Parafia otrzymała zajęty instrument przez Urząd Likwidacyjny, AP.
68 Sprawozdanie z Wizytacji 1970, AP.
69 G. Labuda, Dzieje op. cit., s. 99
70 O. Heise, Die Bau op. cit., s. 72.
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jedynym elementem
dekoracyjnym są dwa pilastry i 
gzyms zwieńczający. 
Charakterystyczną cechą jest 
niewielka liczba otworów w 
wieży w stosunku do 
płaszczyzny ścian. Wieża 
zwieńczona sygnaturką 
(dobudowaną później) 
drewnianą z dachem 
namiotowym. Hełm sygnaturki 
kryty blachą cynkową. 
Sygnaturka jest zakończona 
chorągiewką, na której 
umieszczono datę 1689. 
Chorągiewka pochodzi z 
poprzedniego drewnianego 
kościoła. Dach wieży płaski 
miał pierwotnie taras z 
ogródkiem, kryty również 
blachą. Całość stanowi pewien 
dysonans w kompozycji 
elewacji. Sygnaturka 
pomalowana w kolorze żółtym

i ciemnoniebieskim jest wyraźnie widoczna na tle białych ścian. Nad czterema 
otworami okiennymi umieszczono tarczę zegara.

Schody wewnątrz wieży drewniane, jednobiegowe. Bieg szerokości 90 cm. 
Renowacji wieży kościoła dokonało w 1999 roku Przedsiębiorstwo Robót 
Energetyczno Budowlanych BUDREM RYBAK. Wykonano wówczas 
następujące prace: uzupełniono fragmenty tynków, dokonano powierzchowne 
odgrzybienie ścian, zagruntowano tynki emulsją przeciw wilgociową, 
pomalowano tynki farbą silikonową. Całość technologii wykonano w systemie 
firmy DEITERMAN71.

4.10. Dzwony

Wizytator w 1766 roku zapisał „W wieży są trzy dzwony; nic nie wiadomo o 
ich poświęceniu72”. Bardziej szczegółowa informacja pochodzi z 1881 roku. 
Na kościelnej wieży były trzy dzwony: Najcenniejszy z 1765 roku, został odlany

Wieża kościelna z widocznym zegarem

71 Relacja BUDREM Rybak.
72 G. Labuda, Dzieje op. cit., 99.
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w Gdańsku przez Gottfryda Anthonego, drugi bez opisu, trzeci mały, zupełnie 
nowy73.

W czasie I wojny światowej Niemcy zabrali z kościoła dzwon z 1765 roku, 
by go przetopić na armaty. W okresie międzywojennym zostały zakupione dwa 
równej wielkości dzwony.

Jednym dzwonem dzwoniono na Anioł Pański, drugi używano w razie pożaru, 
bo miał taki minorowy ton. Dzwoniono uderzając tylko w jedną stronę. 
Mieszkańcy wsi, słysząc ten dzwon, wiedzieli, że gdzieś niedaleko wybuchł pożar. 
Trzeci, najmniejszy, używano na 5 minut przed Mszą św.74

Na początku drugiej wojny światowej, po każdej wieikiej wygranej bitwie 
Niemcy kazali przez dłuższy czas dzwonić we wszystkie dzwony. Nastał jednak 
czas klęsk i niepowodzeń, wówczas zarekwirowali dwa dzwony75. Były to:

•dzwon spiżowy, ton gl, 1,02 metra średnicy, waga 430 kg, rok 1935, fabryka: 
stocznia gdańska. Opis dzwonu: S. Laurentius, Jesu Christe. Te adore/ Et per 
sanctam crucem oro/ miserere pauperis 1935;

• dzwon spiżowy, ton c2, nieznana średnica, waga 250 kg, rok 1935, fabryka: 
stocznia gdańska. Opis dzwonu: S. Bemardus/ Parce nobis, parce cunctia/ Dona 
lequiem defunctis/ Vivis praebe gratiam. 1935.

Obecnie na wieży kościelnej znajdują się:
Najstarszy dzwon odlany w 1793 roku przez warsztat Ericha Lindemena w 

Gdańsku. Wykonany był w stylu rokoko. Jego wymiary: wysokość bez korony 
32 cm, średnica 39 cm. W 1991 roku dzwon otrzymał nowy uchwyt serca 
mocowany czterema śrubami. Dzwon w 1992 roku zerwał się i spadł, lecz nie 
uległ zniszczeniu. Następnie zawieszony został na nowym stalowym jarzmie. 
Jego opis artystyczny przedstawia się tak76:

„Na szyi dzwonu frez z liści akantu. Pod nim pomiędzy dwoma wypukłymi 
profilami napis: SOLI DEO GLORIA ME FECIT ERICH LINDEMAN GEDANI 
ANNO 1793. (Samemu Bogu chwała mnie uczynił Erich Lindeman Gdańsk roku 
1793). Niżej fryz z odwróconych liści akantu. Na płaszczu wykonanym po wojnie 
napis: LUZINO oraz obszerna plakietka z reliefowym przedstawieniem Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem na tle wyłaniającej się z obłoków bazyliki z rozetą na 
fasadzie i dwoma dzwonami w wieży. Nad wieńcem dwa wypukłe profile, a 
niżej uskok. Brak oryginalnego serca. Na skutek ocierania dzwonu o konstrukcję 
wieży zeszlifowany fragment wieńca; drugi przeniesiono z kościoła

73 O. Heise, Die Bau - und s. 72.
74 Luzińskie dzwony z zapisków F. Dampca [w:] Kukówka nr 11 z 1992.
75 Ks. J. Doppke, Kościół katolicki na terenie powiatu morskiego w łatach okupacji 
hitlerowskiej 1939 - 1945, Pelplin 1985, s. 82; Wykaz zabranych dzwonów z kościoła 
parafialnego w Luzinie, powiat morski. Pismo bez daty, podpisał ks. M. Sumińskiego 
(była to odpowiedz na pismo z dnia 4.06.1947), AP.
76 Karta op. cit., Dzwon, brak numeru.
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ewangelickiego GLAUBE (wiara z 1898 roku); a trzeci MARYJA ufundowany 
został przez parafian w 1959 roku; oraz czwarty to mały mosiężny dzwon między 
inicjałami M i W umieszczono kotwicę, jego wymiary wynoszą: wysokość bez 
korony 26 cm a średnica 32 cm.

4.11. Zegar

Mechaniczny zegar na wieży ufundował w 1912 roku ks. prałat Walenty 
Dąbrowski. Na ramie metalowej zegara zachowała się oryginalna tabliczka firmy 
(o wymiarach 6 cm x 10 cm): „BERN. VORTMANN TURMUHRENFABRIK 
RECKLINGHAUSEN i W”. Elementy zegara są z brązu. Umieszczony jest we 
wnętrzu wieży w drewnianej szafie. Uruchamiany za pomocą ciężarów 
zawieszonych na stalowych linach zwijanych na bęben za pomocą korby. Są trzy 
ciężary. Jeden mniejszy służy do uruchomienia zegara, a dwa większe do 
uruchomienia mechanizmu dzwonów. Mniejszy dzwon o wyższym tonie wybija 
kwadranse. Drugi dzwon o niższym tonie wybija kolejne godziny. Zegar nakręca 
się raz na siedem dni. Na początku zegar był regulowany przez organistę Teofila 
Reinholza, który co wieczór chodził na stację kolejową, gdzie uzgadniał czas na 
zegarze kolejowym ze swoim zegarem kieszonkowym, a potem regulował zegar 
kościelny. Zegar dzwonił przez 70 lat. Ostatnie 16 lat był niemy. Ale 13 czerwca 
1998 roku odbył się pierwszy wielki zjazd rodziny Kotłowskich. Wówczas 
postanowiono, że rodzina pokryje koszta związane z naprawą zegara.

Organizacja pracy przy zegarze wyglądała następująco: Ks. Zbigniew 
Kotłowski otoczył całość troską modlitewną i nie tylko. Bezpośredni nadzór 
objął Piotr Kotłowski jako przedstawiciel społeczności parafialnej w Luzinie. 
Zdjęciem i montażem 4 tarcz zegara, których średnica wynosi 130 cm przypadło 
rodzinnemu strażakowi Marianowi Kotłowskiemu z Wejherowa. Renowacjątarcz 
zajął się malarz Zbigniew Kotłowski z Lęborka. Remontem stolarki zajął się 
Piotr Kotłowski i jego szwagier stolarz Zbigniew Konczak. Odnalezieniem 
zaginionych części zegara zajęli się ks. Zbigniew i Roman Kotłowski z Bolszewa. 
Oni też zlecili pracę Stefanowi Krauze z Bolszewa.

Uruchomienie zegara nastąpiło 3 października 1998 roku o godzinie 11.45 
przez wybicie pierwszego kwadransa i 12.00 przez wybicie pełnych godzin. Potem 
ks. Zbigniew Kotłowski odprawił Mszę św. w intencji fundatorów naprawy 
zegara77. Opiekę nad zegarem przejął Piotr Kotłowski.

77 Luzińskie dzwony op. cit.; M. Kraśnicka, Historia zegara mechanicznego kościoła 
św. Wawrzyńca w Luzinie, maszynopis w posiadaniu autorki.
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4.12. Dom przedpogrzebowy pod wezwaniem 
Zmartwychwstania Pańskiego78

Dom został zlokalizowany na cmentarzy przykościelnym w miejscu istniejącej 
starej kostnicy i jest przystosowany do nowych potrzeb sanitarnych. Obiekt został 
zaprojektowany w stylu istniejących obiektów sakralnych i mieszkalnych.

W przyziemiu zlokalizowano kaplicę na 40 osób. Przed wejściem usytuowano 
podest o szerokości 3 m przygotowany do odprawiania Mszy św. polowej w 
czasie odpustów, dożynek i innych uroczystości. Na podest wchodzi się po 
szerokich schodach.

W części podpiwniczonej zlokalizowano chłodnie do przechowywania zwłok 
w trumnach /2 trumny/ oraz pomieszczenia techniczno gospodarcze /agregat +

sprzęt gospodarczy/.
Mury są licowane z 

kamienia granitowego 
ciosanego, tak zwane 
„cyklopowe”. Dach drewniany 
dwuspadowy pod kątem 45° w 
kolorze palisander, jest kryty 
dachówką ceramiczną - 
holenderką czerwoną. Rynny, 
rury spustowe, opierzenie z 
blachy miedzianej. Cokół 
ściany wyłożony kamieniem 
ciosanym, spoina wklęsła 
cementowa. Tynki zewnętrzne 
v/ szczycie gładkie cementowo 
wapienne na białym cemencie 
w kolorze naturalnym. 
Konstrukcja dachu
pomalowana 2 x ksylodekortem 
w kolorze palisander produkcji 
RFM Bayra „nietoksyczny” 
„W”. Posadzka i schody 
wyłożone terakotą
mrozoodporną 
przeciwślizgową o wymiarach 
30 x 30.

78 J. Jasiewicz, Projekt techniczny domu przedpogrzebowego z kostnicą, 1993, AP.
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Wykończenie wewnętrzne: Kaplica - ściany i sufit wyłożone klepkąboazeryjną 
w kolorze naturalnym /mat/. Witraż od strony frontowej ze szkła ornamentowego 
w ramie drewnianej z drewna liściastego. Posadzka w podziemiu terakota, ściany 
wyłożone do wysokości sufitu glazurą. Drzwi z drewna twardego.

Zainstalowano instalacje przełączę wodociągowe z wodociągu wiejskiego. 
Przyłącze kablowe 220/380 V, licznik dwutaryfowy. Instalacja wewnętrzna 
hermetyczna ułożona w rurkach, przewody miedziane w podwójnej izolacji, 
instalacja odgromowa. Instalacja wentylacyjna wywiewy kasetami żaluzjowymi 
w suficie sztuk 4. Wyprowadzone na zewnątrz budynku od strony ogrodu.

Dane techniczne: powierzchnia zabudowy 56 m2, kubatura 224 m^, ogółem 
powierzchnia użytkowa wynosi 65,45 m2, w tym: dom przedpogrzebowy - 45,20 
m^, korytarz 4,5 m2, przechowalnia zwłok chłodnia - 12 m% pomieszczenia 
techniczne 3,75 m2. Wysokość pomieszczeń: parteru 3,50 m, gospodarczych 
2,20 m.

4.13. Cmentarz przykościelny

Pierwotnie wokół kościoła istniał cmentarz79. Pozostał po nim jedyny ślad w 
postaci tablicy betonowej wmurowanej (w Roku Świętym 1950) w posadzkę 
placu upamiętniająca miejsce pochówku ks. proboszcza Antoniego Kleista, 
kanonika Kolegiaty Kaliskiej, urodzony 24 kwietnia 1804 roku; zmarł 1 maja 
1874 roku.

Teren kościoła otoczony został murem kamiennym w 1921 roku. Główna 
brama wejściowa została zlokalizowana od strony zachodniej z wrotami 
żelaznymi; druga brama od strony wschodniej, wejście do plebani od strony 
południowej.

W roku 1952 przesunięto mur kamienny dla umożliwienia swobodnego 
przejścia procesji przy nowej części kościoła. Wokół muru rosną stare lipy o 
średnicy 90 - 130 cm i klony o średnicy 90 cm.

W roku 1954 poszerzono i odnowiono wejście do plebanii. Potem w roku 
1980 ułożono szerokie podejście betonowe od ulicy do kościoła oraz pomiędzy 
kościołem a plebanią. W następnym roku dokonano kapitalnego remontu 
przykościelnego muru kamiennego oraz część cmentarza przykościelnego, gdzie 
wyłożono płytę cementową.

W części północno - wschodniej cmentarza usytuowano na cokole figurę św. 
Antoniego, a w części południowej umieszczono figurę Pana Jezusa na osiołku.

Na terenie przykościelnym usytuowane są dwa krzyże misyjne.
Znajdowała się też tam murowana kostnica, w której w 1945 roku wskutek 

działań wojennych zostały poważnie uszkodzone dach i drzwi. Po wojnie 
zabezpieczono prowizorycznie dach kostnicy, aby uchronić całość od działań

79 G. Labuda, Dzieje op. cit., s. 100.
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atmosferycznych. Kostnica służyła parafianom do 1993 roku. Okazała się mało 
funkcjonalna, nie spełniała potrzeb parafii i dlatego została wyburzona. Uchwałą 
Rady Gminy Zarząd zlecił dnia 17 czerwca 1993 roku wykonanie projektu domu 
przedpogrzebowego z kostnicą Pracowni Usług Projektowych „ART. PROJEKT” 
w Redzie Jerzego Jasiewicza.

4.14. Cmentarz parafialny

Pierwotnie chowano zmarłych w podziemiach kościoła. W czasie rozbudowy 
kościoła przy kopaniu fundamentów odkryto dużo szkieletów lub fragmentów 
kości, co świadczy że pochówku dokonywano na cmentarzu przykościelnym, 
który w 1780 roku był bardzo zrujnowany, został uporządkowany80.

Po stu latach czyli w 1882 roku działająca Reprezentacja Gminy podjęła 
starania o wyznaczenie miejsca pod nowy cmentarz. Złożono podanie do władz 
państwowych o zezwolenie na założenie nowego cmentarza na ziemi proboszcza, 
o areale 51 arów i 10 m2. Wyznaczoną cenę w kwocie 3 marki za metr kwadratowy 
uznano za zbyt niską. Rozstrzygnięcie zostawiono władzy państwowej. Teren 
cmentarza miał być ogrodzony i obsadzony drzewkami, a od strony szosy miała 
być usytuowana brama dwuskrzydłowa oraz furtka. Zarząd parafii został 
zobowiązany do wykonania podjętych uchwał. Związane z tym koszta miały być 
pokryte w miarę możliwości z ofiar parafian81.

Reprezentacja parafii powróciła do tematu w 1885 roku, tym razem 
zaproponowała zakup 5 morgów ziemi obok cmentarza dla zmarłych na cholerę 
(miedza Dąbrowskiego) za 450 marek82.

Ostatecznie powrócono do pierwotnego planu i około 1890 roku ks. proboszcz 
Ludwik Machalewski założył cmentarz grzebalny o powierzchni 2 morgów, na 
planie geometrycznym z układem alei prostopadłych. Najstarszy istniejący 
nagrobek zachował się z 12 listopada 1891 roku83.

Sprawa powiększenia cmentarza powracała pod obrady Reprezentacji gminy: 
6 września 1901 roku oraz 16 lutego 1902 roku podniesiono cenę z 2,10 marek 
na 2,60 marki za jeden metr kwadratowy ziemi.

Zachował się kwit: pokwitowanie „2 centnarów żyta wartości 28 milionów 
marek polskich za „dzierżawę”. Za 2 morgi roli proboszczowskiej do nowego 
cmentarza na rok 1924/25 z gminy parafialnej Luzino, dziś odebrałem. Luzino 
12 maja 1924. Ks. proboszcz Gończ84". Inne lata gdy powracała kwestia 
powiększania cmentarza to rok: 1952 zbudowano 160 mb muru z kamienia (od

80 Tamże, s. 100.
81 Protokół Reprezentacji z dnia 24. 08.1882, AP.
82 Tamże z dnia 26.07.1885, AP.
83 Karta op. cit., Karta cmentarza.
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strony południowej); 1953 w nowym murze cmentarza umieszczono 2 bramy 
żelazne. Projekt bramy opracował Edmund Szyfterw 1951 roku; 1955 zbudowano 
80 mb ogrodzenia od strony wschodniej; 1956 zbudowano 30 metrów bieżących 
muru cmentarza od strony wschodniej - przy wejściu głównym umieszczono 
artystycznie wykonaną nową bramę z żelaza; 1957 postawiono 50 mb muru 
kamiennego; 1958 postawiono 100 mb ogrodzenia, wykonano bramę; 1975 
cmentarz podłączono do sieci wodociągowej, zbudowano dwie pompy z 
pojemnikami do wody, doprowadzono energię elektryczną i założono oświetlenie 
elektryczne, umieszczono 5 śmietników. Nową część cmentarza ogrodzono w 
1977 roku płotem drewnianym ze sztachet.

Powierzchnia cmentarza w 1985 roku 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 figurę ukrzyżowanego 
Chrystusa (w naturalnej wielkości). Drugi krzyż umieszczono w nowej części 
cmentarza.

Groby o znaczeniu historycznym lub osób szczególnie zasłużonych:
1. Śp. Ks. Dziekan Ludwik Machalewski - Proboszcz Luziński, urodzony 11 

października 1841 roku, zmarł 20 kwietnia 1920 roku.
2. Wawrzyniec Motyka, ur. 10 sierpnia 1883 roku zginął śmiercią męczeńską w 

Sztutthofie dnia 31 października 1943 roku.
3. Tym którzy zginęli za Ojczyznę 1939 - 1945.
4. Grób rodziny Borgman;
5. Grób rodziny Wrese z Strzebielina.
6. Groby rodziny Wagów;
7. Groby rodziny Willów;
8. Groby: ks. kanonika Mieczysława Sumińskiego z figurą Chrystusa 

Frasobliwego na grobowcu;
9. Płaskorzeźba Matki Boskiej i Chiystusa na grobowcu rodziców ks. 

Mieczysława Sumińskiego;
10. Płaskorzeźba Chrystusa na grobowcu Heleny i Henryka Sumińskich;
11. Głowa Chrystusa z koroną cierniową na grobowcu rodziny Kankowskich;
12. Grób ks. Jerzego Politowskiego;
13. Grób Aleksandra Kielasa długoletniego organisty z Rozłazina i Bolszewa, 

właściciela gospodarstwa w Gościcinie;
14. Grób Teofila Reiholza długoletniego organisty w Luzinie
15. Groby rodziny Wojewskich.

Ewidencję cmentarną prowadzi grabarz.
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“Tu spoczywają byli więźniowie obozu koncentra
cyjnego Stutthof w liczbie 12, którzy zginęli w cza
sie marszu ewakuacyjnego obozu w 1945 r.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. Grobem opiekuje się GS 
Luzino.” Był to pierwszy pomnik byłych więźniów 
na cmentarzu w miejscu pierwotnego pochówku.

4.15. Wybrane inskrypcje nagrobkowe85 

Dorośli
Tyś coś płakała / Nad śmiercią syna /Uproś zbawienie tylko Jedyna (1959); 
Pobożnych przechodniów / Prosi o westchnienie / Do Boga (1945);
Zbaw prosimy Cię Boże (1958);
Błogosławieni umarli, / Którzy w Panu umierają. Amen (1928, 1957)
Byłem bo chciałeś / Umarłem bo kazałeś / Zbaw mnie bo możesz (1984);
Ja daję im życie wieczne, / A nie zginą na wieki, / Ani ich nikt nie wyrwie z ręki 
mojej (1957); Kto wierzy we Mnie / Choćby umarł żyć będzie (1957); 
Czuwajcie bo nie wiecie / Dnia ani godziny (1927);
Jezu przez Twoją gorzką Mękę / Podaj duszy w czyśćcu rękę (1940, 1965);

85 Ks. J. Perszon, Na brzegu życia i śmierci, Lublin 1999, s. 585 - 587
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Prosi o Zdrowaś Mario (1960);
Święta i zbawienna jest / Myśl modlić się za zmarłych (1961);
I Pan daje im życie wieczne, / a nie zginą na wieki (1952);
Wierzę, że nie gaśnie w śmierci / Żadna myśl i czyn serdeczny / Ci, co odwołani 
wcześniej
Nas wprowadzą w żywot wieczny (1997);
„Cicha jest moja modlitwa /Ciche są moje łzy...” / Kto wierzy we mnie / 
Choćby i umarł, żyć będzie (1957, 1986);
U Pana jest miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie (1969);
Jezu ufam Tobie (1965);
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie / A światłość wiekuista niech mu świeci, 
Na wieki wieków. Amen (1965, 1967);
Odszedłeś od nas w dal / Na wieczne sny. / Zostawiłeś w domu żal /1 serdeczne 
łzy (1965);
Otwórz mi bramy niebios / Wprowadź mnie do Twojej komnaty weselnej / Tam, 
na wyżynach uczyń mnie / Godnym świętego pocałunku (1996);
Spieszmy się kochać ludzi / Tak szybko odchodzą /1 Ci co nie odchodzą/
Nie zawsze powrócą (1994);
Dobry Jezu, a nasz Panie / Daj mu wieczne spoczywanie (1949);

“Tu spoczywa 12 więźniów obozu koncentracyjnego w Sztutowie, którzy zginęli w 1945 roku 
podczas marszu ewakuacyjnego”. “OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY”, LUZINO PAMIĘTA 
M ĄRSZ ŚMIERCI”. Ilustracja pomnika po renowacji i poświęceniu 3 maja 1999 roku.
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Od śmierci wiecznej wybaw nas Panie (1979).

Dzieci
Byłeś nam szczęściem na krótki czas, / Zgasłeś przedwcześnie. Bóg doświadcza 
nas (1931);
Śpij synku ukochany / Tak przed wcześnie nam zabrany, / Radość z Tobą uleciała 
Boleść w sercu nam została (1945);
Zginąłeś jak słońce na jasnym niebie / A nam rodzinie zasmuciłeś życie (1960); 
Krótko nam byłaś słoneczkiem na niebie / Smutne jest życie słoneczko bez Ciebie 
(1971);
Drogi synku, jesteś w niebie / Módl się za nami, / Żeby mogli przyjść do Ciebie 
(1987);
Powiększyła giono aniołów (1982);
Jacku, dziecko złote
Zostawiłeś nam tęsknotę / Choć nie jesteś z nami / Bądź szczęśliwy z aniołami 
(1970).

W XVIII wieku szczególnie w jego pierwszej połowie, sytuacja wewnętrzna 
w województwie pomorskim, czyli na terenie Kaszub i Kociewia była daleka od 
spokoju i jakiejś stabilizacji. W latach 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 sianokosów86.

W celu ochrony przed rozpowszechnianiem się choroby wyznaczane były 
cmentarze poza wsiami. Takie cmentarze usytuowane były poza wsią między 
Luzinem a Robakowem. Obecnie na tym miejscu ustawiony jest metalowy krzyż 
przydrożny przed wsią Dąbrówką był podobny cmentarz, tam stał również krzyż, 
który przeniesiono do Wdzydz (il. 73 i 76).

4.16. Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młyńskiej w Luzinie

Były cmentarz ewangelicki założony został około 1895 roku. Ostatniego 
pochówku dokonano na nim w 1953 roku. Miejsce to, zostało sprofanowane. Na 
jego miejscu zostało urządzone „Miasteczko ruch drogowego”. Po 1990 roku 
przywrócono powagę miejsca jakim jest cmentarz. Ustawiono tablicę z napisem, 
że był to były cmentarz ewangelicki.

86 J. Drwal, W. Odyniec, J. Treder, Góra - wieś i parafia, Wejherowo 1998, s. 43
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4.17. Cmentarz ewangelicki w Barłominie

W pobliżu pałacu na pięknym wzgórzu zwanym Cierpisko lub Cerpisko leżał 
założony w XIX wieku cmentarz (dworski) rodziny Żelewskich. O miejscu tym 
zacytuię w całości list z Kaszub do Polonii amerykańskiej z dnia 3 kwietnia 
1887 roku.

„Szanowny Redaktorze!
Mając w Ameryce już wielu znajomych i krewnych, wziąłem sobie za 

obowiązek donieść im, co pewnie niejednego będzie interesowało.
Dnia 6 lutego bieżącego roku umarł w sile wieku pan Wiktor Żelewski, rządca 

dóbr w Barłominie. Pryncypałjego, luter i wielki polakożerca, także z nazwiska 
Żelewski pochodzący z krwi polsko - katolickiej, przyjeżdża do Strzepcza, mimo, 
iż śp. Wiktor nie należał do parafii tejże wsi, tylko do Luzina (lecz na życzenie 
wyraźne nieboszczyka miał on zostać pochowanym w Strzepczu dla tego, że 
spoczywają tam zwłoki rodziców jego). Przyjeżdża więc dziedzic Bariom ina do 
Strzepcza i prosi księdza dziekana, ażeby był łaskaw przybyć do Barłomina i 
powiedzieć mowę nad zwłokami nieboszczyka, gdyż on i żona nieboszczyka, 
również luterka, życząsobie, aby ciało pochowane zostało w lesie barłomińskim.

Ksiądz dziekan oburzył się na taką zuchwałość lutra i powiada mu: - Chowaj 
go pan z Panem Bogiem w lesie, ale ja mowy nad nim mieć nie będę; zresztą 
powiada nie do mojej parafii nieboszczyk należał, tylko do Luzina.

Odpowiada luter, to ja zmuszę do tego księdza, bo pojadę do Pelplina do 
Biskupa i mu sprawę przedłożę.

Jedź sobie pan - odpowiada mu ksiądz dziekan - kiedy chcesz, mnie wszystko 
jedno.

Odjechał Niemiec i popędził wprost do Pelplina do księdza Biskupa. Co ten 
mu odpowiedział, może się każdy łatwo domyśleć.

Dosyć na tym, za dwa dni przyjeżdża on znowu do Strzepcza i prosi księdza 
dziekana, aby tenże był łaskaw pochować nieboszczyka ze mszą św. i przedmową 
w kościele strzepskim.

Przystał na to ksiądz dziekan i tak odbył się pogrzeb w samą popielcową 
środę przy wielkim udziale poczciwego ludu naszego kaszubskiego, jako też przy 
licznem zgromadzeniu szlachty i panów.

W kościele wygłosił nasz ukochany ksiądz dziekan Zieman z ambony 
rozrzewniaj ącąprzemowę, i tak z wielką okazałościązłożono zwłoki śp. Wiktora 
Żelewskiego do grobu.

Niemal po pół roku po pogrzebie, przyjeżdża znów pan Żelewski, obywatel 
Barłomina, i powiada księdzu dziekanowi, że on dostał pozwolenie zabrać z 
cmentarza strzepskiego zwłoki nieboszczyka Wiktora Żelewskiego i pochować w 
lesie w Barłominie - Dobrze, powiada ksiądz nasz, jeżeli pan mi stawisz 
zaświadczenie od wyższych władz, to nie mam nic przeciwko temu.

Odjechał i znów było spokojnie, i każdy mniemał, że już teraz trupowi dadzą
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święty spokój. Lecz może po trzech miesiącach, na początku listopada, jedzie 
cała karawana mężczyzn, uzbrojona w szpady, powrozy i siekiery, a przodował 
im na koniu sam pan Żelewski. Ci zajeżdżają przed cmentarz, a dziedzic zsiada 
z konia i wprost idzie do księdza dziekana, pokazuje mu rozporządzenie od 
landrata i regencji, na mocy którego wolno mu wykopać z ziemi ciało śp. 
Żelewskiego z cmentarza Strzepskiego i pochować podług swego widzimisie. 
Ma także atest odfizyka powiatowego, że to zdrowiu nic nie szkodzi. Na podstawie 
tych rozporządzeń zaczęli więc chłopi grób odkopywać. Żandarm i wójt gminy 
odebrali rozkaz od landrata, aby porządek na cmentarzu utrzymywali, aby ludzie 
ze wsi nie przeszkadzali. O dziewiątej z rana zaczęli chłopi przy tern pracować, 
mimo że padał deszcz listopadowy, a skończyli późno po obiedzie. Wydobywszy 
trumnę zupełnie rozwaloną, obwiązali ją powrozami, okryli dekami i wstawili 
na drabny wóz, okrywszy słomą, aby ukryć ten czyn plamiący przed oczyma 
ludzkimi, i tak wyjechali z nim ze wsi Strzepcz, wyjąwszy go z ziemi poświeconej, 
gdzie obok rodziców miał spoczywać do dnia sądnego. Sam luter powiedział, 
patrząc na to - wstyd im, bo go jak konia, nie jak człowieka napowrót wiozą!

Są to po części skutki mieszanych małżeństw, bo cała rodzina nieboszczyka 
sprzeciwiała się temu, lecz żona luterka postawiła na swojem, bo podług praw 
niemieckich żona ma pierwszeństwo w takim przypadku. Spoczywa więc nieborak 
mimo swej woli w lesie w Barłominie, a kto go znał z braci naszych w Ameryce, 
niech zmówi za niego Zdrowaś Marya, bo był dobrym człowiekiem.

Jeden z przyjaciół Wiarusa ”

4.18. Dom mieszkalny - Plebania

Wizytator dziekan pucki Antoni Gręca zostawił następujący opis plebanki z 
1780 roku87:

„Inwentarz domowy plebanki: Wołów para 1, krowa 1, wóz 1, żyta 
zasianego korcy 30, jęczmienia w ziarnie do zasiania 10, owsa 14,5 korca, tatarki 
(gryki) 4 i ćwierć. I do tego inwentarza miejscowego nic nie ubyło, owszem 
teraźniejszy jegomość ks. Pleban zastawszy tu spustoszone budynki, teraz one 
dobrze wybudował jako następuje: Plebania z trzema izbami, trzema komorami 
i kuchnią, w dobrym jest stanie. Chałupa dla drobiazgu na podwórzu pomierna, 
chałupka z komorą na podwórzu także uprawiona. Piekarka w sadzie dobra. 
Chałupy dwie na gruncie plebańskim dla robotników, w których pięć izb 
uprawione. Stodoła stara uprawiona z dwiema klepiskami i jedną obzejdą (tj. 
przybudówką). Druga obzejda na podwórzu z trzema chlewikami. Szopa dla 
bydła nowa. Stajnie dla koni 2. Sad do brzadu 1, ogrodów do warzyw 3. Chałupa 
organisty 1 z dwoma komorami. Stodoła tegoż 1 z obzejdą. Ogrody małe, sadek 
1, roli, na której może wysiać zboża korcy 12 i łączkę, z której zbiera wóz siana”.

87 Wizytacja z 1780 roku.
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Plebania usytuowana jest przy kościele po jego południowej stronie, dłuższa 
oś budynku zorientowana północ - południe. Plebania znajduje się poza murem 
ogrodzeniowym terenu kościelnego. Szacuje się, że została wybudowana około 
1790 roku. Budynek wolnostojący, jednopiętrowy, podpiwniczony. Ściany 
fundamentowe z cegły i kamienia. Cokół kamienny wysokości 40 cm. Ściany 
zewnętrzne z czerwonej cegły.

Objęcie parafii przez nowego proboszcza ks. Bernarda Gończa spowodowało 
przyspieszenie prac remontowych na plebanii i w zabudowaniach gospodarczych. 
Razem z mistrzem murarskim Antonim Pielowskim opracowali kosztorys napraw 
(12 czerwca 1921 roku), które trzeba było wykonać w trybie pilnym.

W protokole z odbytej rewizji dnia 6 lipca 1921 roku stwierdzono konieczność 
przeprowadzenia prac remontowych88. Uszkodzenia spowodowały wichry 
zimowe w 1921 roku. Remontować miano:

a. Plebanię
1. Remont kuchni,
2. Ognisko kuchenne przestawić z dostarczeniem brakujących kafli,
3. Zewnętrzne schody murowane częściowo odnowić
4. Trzy nagłówki kominów, gdzie były luźne cegły w zaprawie wapiennej 

nowo pomurować
b) Stodołę

1. Zewnętrzną płaszczyznę ścian glinianych wyreperować i wapnem wybielić.
c) Stajnię

1. Około 64 m^ nowego otrzcinowania i zaprawą wapienną sufity wyprawić,
2.0koło 9,00 mb koryta uszkodzone pomurować względnie naprawić na 

zaprawę cementową,
3. Około 12 m2 zaprawą cementową pofiigować uszkodzone fugowania,
4.4 klatki dla świń naprawić,
5. Sufit w komorze pasz naprawić,
6. Około 17 m2 płaszczyzny ścian naprawić i wapnem wybielić,
7. Rolkę z cegieł u okien nowo pomurować.

d. Starą stodołę
e. Pompę w ogrodzie proboszczowskim należącą do inwentarza 

kościelnego luzińskiego, a budowana w 1870 roku.
Prace remontowe zostały wykonane przez mistrza budowlanego Antoniego 

Pielowskiego. Parafialny majątek rolny został przejęty w 1940 roku przez 
powiernika niemieckiego Treuhandera Brambergera. Stan zabudowań w chwili 
przejęcia w 1945 roku i wykonane tam prace do 31 października 1945 roku:

Plebania: dach w kilku miejscach zniszczony. Ściany wewnętrzne oraz drzwi 
bardzo zniszczone. Piece przeważnie zdemontowane. Okna częściowo wybite. 
Przewody elektryczne i liczniki uszkodzone.

88 Protokół odbytej rewizji z dnia 6.07.1921 roku, PAW Gdańsk, sygn. 576, nr1939,.
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Wykonano najkonieczniejsze prace malarskie oraz nowe drzwi do plebani. 
Naprawiono urządzenia elektryczne.

W roku 1952 w plebanii wyremontowano poddasze, założono nowe podłogi 
i okna. W 1969 przeprowadzono remont kapitalny plebanii. W pokojach i 
korytarzu na piętrze położono podłogi drewniane z wykładzinami dywanowymi. 
W pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni położono posadzki cementowe z 
wykładziną z lastriko i PCV. W piwnicy wylano szlichtę cementową. Naprawiono 
balustrady drewniane ażurowe z dekoracyjnymi tralkami i deskę poręczową. 
Całość została pomalowana farbą olejną.

Schody zewnętrzne wejściowe i zejściowe do kotłowni były betonowe.
Balustrada przy wejściu głównym jest betonowa. Wejście na strych po 

schodach drewnianych drabiniastych przez otwór w stropie przykiyty drewnianą 
klapą.

Otwory okienne i drzwiowe o podobnych kształtach. Ościeża są ceglane 
zakończone od góry nadrożem w kształcie łulai pozornego. Nad naprożem ceglany 
fryz w identycznym kształcie. Parapety podokienne ceglane kryte blachą 
ocynkowaną.

Dach dwuspadowy kiyty deskami, papą i łupkiem w kolorze grafitu, opierzenie 
z blachy ocynkowanej.

Rzut parteru plebanii. Stan z 1985 roku
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Drzwi wejściowe są drewniane dwuskrzydłowe, dwuwarstwowe. Od zewnątrz 
ozdobne klepkami, od wewnątrz płyta pilśniowa twarda. Nadświetla drewniane 
przeszklone zakończone łukiem. Drugie drzwi wejściowe są drewniane 
jednoskrzydłowe płycinowe również z nadświetlem przeszklonym. Drzwi 
wejściowe od ogrodu (dawniej między werandą i pokojem) dwuskrzydłowe 
drewniane, przeszklone. Nadproże proste. Drzwi do kotłowni płycinowe (nowe).

Wewnątrz plebani drzwi drewniane dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe. 
Pierwotne zachowane drzwi płycinowe, ozdobne z klamkami i okuciami z 
mosiądzu. Wszystkie pomalowane białą farbą olejną. W 1977 roku otynkowano 
plebanię, wyremontowano dach, założono nowe opierzenie i rynny deszczowe.

Pomieszczenia starej plebani przystosowano na sale lekcyjne. Korzystała z 
nich szkoła dla oddziału przedszkolnego. Następnie przystosowano je dla potrzeb 
młodzieży, tworząc z jednego pomieszczenia parafialny klub „Eden”. W drugim 
pomieszczeniu otwarto aptekę, w trzecim salę przystosowaną dla potrzeb 
poradnictwa rodzinnego i punkt sprzedaży książki katolickiej. Na piętrze 
zmodernizowano mieszkanie dla drugiego wikariusza, składa się ono z dwóch

pokoi i łazienki. W 2001 roku 
urządzono mieszkanie dla 
trzeciego wikariusza.

W ogrodzie plebanii 
usytuowany został monument 
(prawdopodobnie przeniesiony 
z terenu kościelnego) Carla 
Ludwika Zabrzyckiego (1756 - 
1815). Należy sądzić że był to 
fragment nagrobku kapitana 
Karola Zabrzyckiego, 
urodzonego 25 maja 1756 roku 
uczestnika wojen
napoleońskich. W 1801 roku 
ożenił się z wdową po Janie 
Przebendowskim i przejął dobra 
w Kębłowie, Tyłowie, 
Lubocinie i Rybnie.

Plebania wraz z 
zabudowaniami gospodarczymi 
tworzyła kompleks niezbędny w 
gospodarstwie o rozmiarach 
gburstwa lub drobnego folwarku 
wielkości 94,33 ha.

Stan zabudowań po II 
Monument w ogrodzie i ks. Bernard Gończ. wojnie Światowej W 1945 roku:
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Stodoła to reglówka gliniana kryta dachówką cementową. Dach w kilku 
miejscach częściowo zniszczony. Zniszczone dachówki stodoły zastąpiono 
nowymi. W 1984 roku stodoła została wyburzona.

Obora i stajnia murowana, dach papowy został częściowo zniszczony. Okna 
przeważnie wybite. Drzwi wyłamane. Podłoga na spichlerzu zniszczona.

Część zniszczonego dachu nad oborą zastąpiono nowym. Część podłogi na 
spichlerzu naprawiono. Zabudowania zostały w 1984 roku wyburzone. Na tym 
miejscu wybudowano dom katechetyczny.

Dom gospodarczy: okna wybite, drzwi częściowo zniszczone. Brakujące okna 
zastąpiono nowymi.

Płoty i ogrodzenie: w czasie wojny naokoło plebani i organistówki przeważnie 
zdewastowane, zostały naprawione.

Zachowała się do dzisiaj murowana stodoła z czerwonej cegły. Obecnie 
przystosowana na garaże. Teren wokół plebani częściowo ogrodzony. Od strony 
zachodniej sad i ogród warzywny o powierzchni 0,5 ha.

Z działalności gospodarczej można podać, że 12 maja 1949 roku ks. 
Mieczysław Sumiński zalesił 2 ha lasu; 7 maja 1947 roku ks. Mieczysław 
Sumiński kupił od Jana Stefanowskiego rolnika i młynarza młockarnię na napęd 
motorowy JD 16 firmy Adolf Krause u. Co Koslin. Za maszynę zapłacił jedną 
dojną krowę.

W 2000 roku w ramach małej architektury na części podwórza zbudowano 
parking samochodowy wyłożono kostką drogę dojazdową na plac i do plebani. 
Odgrodzono w zmienionym kształcie podwórze, posiano trawą i posadzono krzaki 
ozdobne. Zbudowano nowy parking na terenie ogrodu przy ulicy Ofiar Sztuthofii. 
Z niego wytyczono dojście bezpośrednia do kościoła.

4.19. Stan posiadania plebanki w 1951 roku

A teraz zobaczmy stan posiadania Plebanki na podstawie protokołu przejęcia 
nieruchomości przez Skarb Państwa. Cytuję: „Protokół spisany w dniu 7 marca 
1951 r. w sprawie przejęcia na rzecz Państwa nieruchomości ziemskiej katolickiej 
gminy kościelnej (katholische Kirchengemeinde) w Luzinie powiat Morski.

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 1951 r. o przejęciu przez Państwo 
dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadane gospodarstw rolnych i 
utworzeniu funduszu kościelnego /Dz. U. R. P. Nr. 9. poz 87/ pełnomocnik na 
powiat Morski Ob. Strzelczyk Władysław przy współudziale komisji w składzie:

A) Ob. Chomiakowa Stefana, Przeds. Prez. WRN wydz. R. i L. Gdańsk
B) Ob. Kałuży Franciszka, Przedst. Prez. PRN Wydz. R. i L. Wejherowo
Oraz w obecności ks. Dziekana Sumińskiego Mieczysława, proboszcza parafii

rzym. Katol. W Luzinie pow. Morski, dokonał przejęcia na rzecz Państwa 
nieruchomości ziemskiej w księdze wieczystej Urzędu Katastralnego w 
Wejherowie:
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Art. 35 tom III - 88 karta 141 - 2,6280 ha gruntu 
Art. 36 tom III - 88 karta 142 - 92,5400 ha gruntu

1. razem ogólny obszar gruntu 95,1680 ha
w tym: ziemi ornej 72,1699 ha

łąki 6,5740 ha
pastwiska 10,3360 ha
lasy 5,4560 ha
podwórza 0,6321 ha

2. Zabudowania:
a. stodoła reglówka gliniana, kryta dachówką stan średni;
b. wozownia murowana kryta dachówką stan średni;
c. stajnia dla koni, bydła i świń murowana z nadbudówką drewnianą kiyta 

papą stan średni (dach zacieka);
d. drwalnia drewniana kryta papą stan zły;
e. pralnia częściowo murowana, częściowo gliniana, kiyta papą, stan zły 

(nieużywana);
f. dom mieszkalny dla robotników murowana reglówka kryta dachówką, 

stan dobry;
g. stajnia dla inwentarza robotników murowana, kiyta dachówką, stan 

średni;
3. inwentarz martwy:

a. żniwiarka i wiązarka marki „Oormik” stan używalny;
b. siewnik marki „Pomag” - Drill 2 metr;
c. dołownik do kartofli marki „Bra denburg” 4 mtr;
d. pług dwuskibowy stary, stan zły;
e. pług dwuskibowy nowy, marki „Ventzki”;
f. pług do podorywki dwuskibowy „Ventzki”;
g. konne grabie bez marki stare;
h. kopaczka do kartofli marki Carl Wolf Kuxmann sztuk dwie;
i. wóz roboczy kastowy na parę koni, stan średni;
j. śrutownik z napędem elektr. Marki „Bamford”,
k. motor elektryczny AEG 6 PS,
l. wialnia marki „Rytlewki”;
m. sieczkarka stara używalna;
n. cylinder do czyszczenia zboża marki „Meyer - Kalk”;
o. pamik do kartofli stary używany;
p. maszyna do krajania brukwi z napędem ręcznym; 
r. brony trzy częściowe sztuk 3;

4. Inwentarz żywy:
a. para koni roboczych i wyjazdowych;

klacz wiśniowa gniada rok ur. 1941;
wałach kaiy gwiazdka z strzałką chrapka rok ur. 1943;

b. 1 krowa maści żółtej lat około 6;
c. 1 jałówka około dwuletnia;
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d. 4 owce;
e. 2jagnięta;
f. 1 maciora wagi około 120 kg;
g. 1 prosię 4 tygodniowe;
h. 9. Warchlaków około 35 kg każdy;

5. Stan kasy - zero.
6. Zapasy: minimum dla utrzymania inwentarza żywego i domowników bez 

nadwyżek.
7. Stan pracowników rolnych:

a. Pikron Józef, senior robotnik rolny, na ordynacji;
b. Pikron Józef, junior robotnik rolny na ordynacji;
c. Hebel Anastazja robotnica na ordynacji.

Obszar gruntów wykazany w punkcie 1. Jest w użytku księdza dziekana 
Sumińskiego Mieczysława w ilości 5 ha użytków rolnych, reszta w użytkowaniu 
dzierżawców wg załączonego wykazu i nie nadające się do uprawy tereny.

Wykazane w punkcie 2. budynki oraz w punktach 3. i 4. inwentarze pozostawia 
się pod tymczasowy zarząd i opiekę księdzu Dziekanowi Sumińskiemu 
Mieczysławowi, do dalszej dyspozycji Powiatowej Rady Narodowej w 
Wejherowie.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano:
Luzino, powiat Morski, dnia 7 marca 1951 r.; Zdający: Ks. dziekan Sumiński
Pełnomocnik na powiat Morski do spraw przejęcia dóbr martwej ręki.
(-),Strzelczyk/Wł. Strzelczyk/. Członkowie Komisji: (-) Comiakow, (-) Kałuża”

Z dziejów probostwa zacytujemy niżej tekst umowy dzierżawnej z lat 1936 - 
1939 w całości i w oryginalnej pisowni. Przybliży on nam jasno sprecyzowane 
normy, napisane językiem zrozumiałym i czytelnym. Mimo, że upłynęło ponad 
pół wieku daje on wiele do myślenia i niewiele straciła na aktualności, w 
zawieraniu podobnych umów.

4.20. Umowa dzierżawna 89

Umowa dotycząca wydzierżawienia plebanki na czas od 1 lipca 1936 do 
30 czerwca 1939. Parafia Luzino, dekanat Wejherowo, powiat Morski. Pomiędzy 
ks. proboszczem Bernardem Gończem w Luzinie działającym z ramienia kościoła 
katolickiego i beneficjum w Luzinie a dzierżawcą p. Piotrem Richertem z Luzina 
wybudowanie, zawiera się następującą umowę z zastrzeżeniem zatwierdzenia 
jej przez Kurję Biskupią.

Pierwopis umowy zachowa się w archiwum parafialnym, wierzytelny zaś 
odpis wygotuje się dla dzierżawcy i do akt Kurji Biskupiej.

89 Umowa dzierżawna w posiadaniu autora.
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§1. Przedmiot dzierżawy i okres jej trwania
Ksiądz proboszcz Bernard Gończ jako zastępca prawny katolickiego kościoła 

i beneficjum w Luzinie wraz z Radą parafjalną wydzierżawia p. Piotrowi 
Richertowi z Luzina wybudowania plebankę na czas od 1 lipca 1936 do 30 
czerwca 1939. Plebanka obejmuje 41,50 ha. p. Piotr Richert przyjmuje plebankę, 
w takim stanie, w jakim się znajduje przy tradycji bez jakichkolwiek zastrzeżeń 
co do wielkości obszaru, urodzajności gruntu, i urządzeń gruntowych. Budynków 
nie oddaje się żadnych, ani żadnego inwentarza żywego i martwego.

§2. Wyłączenia.
Z dzierżawy wyłącza się: Dzierżawca ma prawo do paszenia bydła w 

graniczącym lesie proboszczowskim, natomiast nie wolno mu pod karą 
konwencjonalną 30 (trzydzieści) złotych ani drzewa ściąć ani wywróconego, 
nałamanego lub chylącego się drzewa sobie przywłaszczyć. Użytkowanie lasu 
proboszczowskiego przysługuje wyłącznie Proboszczowi parafii luzińskiej. 
Ściółkę wolno dzierżawcy grabić w lesie proboszczowskim, tylko za wyraźnym 
pozwoleniem ks. Proboszcza.

§3. Czynsz dzierżawy.
Czynsz dzierżawy wynosi 66,40 ctr. (po 50 kg.) żyta wyraźnie sześćdziesiąt 

sześć ctr. 40 funtów żyta rocznie, płatny franko w mieszkaniu wydzierżawiającego 
w ratach kwartalnych z góry, to jest na 1 lipca, 1 października, 2 stycznia, 1 
kwietnia albo w półrocznych ratach z góry, to jest na 1 lipca i na 1 stycznia, 
najpóźniej jednak w 8 dniach po oznaczonym terminie. Przewiduje się możliwość 
uiszczenia czynszu albo w gotówce w cenie żyta najlepszej jakości według 
notowań giełdy poznańskiej z dnia uiszczenia albo też w naturze. Wybór jednej 
albo drugiej alternatywy przysługuje tylko wydzierżawiającemu. W razie zmiany 
warunków ekonomicznych wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany 
czynszu dzierżawnego; wysokość czynszu ustala na wniosek wudzierżawiającego 
po wysłuchaniu dzierżawcy sąd polubowny albo Izba Rolnicza z wykluczeniem 
sądu cywilnego.

§4. Świadczenia dzierżawne
Prócz czynszu, wyszczególnionego w §3, dzierżawca jest obowiązany 

dostarczyć bezpłatnie w czasie niżej oznaczonym na miejsce wskazane przez 
wydzierżawiającego.

§5. Utrzymywanie robotników w wystarczającej liczbie oraz 
umieszczenie krescencji

Dzierżawca winien przez cały czas dzierżawy utrzymywać dostateczną ilość 
odpowiednich robotników. Nie wolno mu zwłaszcza w ostatnim roku dzierżawy 
najmować mniejszej liczby robotników. Gdy zaś pomimo wezwania dostatecznej 
ich liczby nie najmie wolno wydzierżawiającemu uzupełnić jąna koszt dzierżawcy 
z tym skutkiem, że w razie nieprzyjęcia tych robotników przez dzierżawcę do 
pracy lub niewypłacenia im ich należności według taryfy, wydzierżawiający 
pokryje te wydatki z kaucji. To samo odnosi się do inwentarza, który dzierżawca 
winien w wystarczającej liczbie utrzymywać na gruncie zadzierżawionym. Na 
tymże gruncie, a nie na innem miejscu, umieści dzierżawca wszystkie produkty 
rolne zebrane z roli dzierżawionej.

§6. Prawidłowe utrzymywanie roli, usuwanie kamieni, znaki graniczne,
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Dzierżawca winien wydzierżawioną rolę utrzymywać w należytym stanie i 
odpowiedniej kulturze wedle ogólnie przyjętych zasad prawidłowego 
gospodarowania i w tym stanie przy ukończeniu dzierżawy oddać. Dzierżawca 
zobowiązany jest utrzymywać odpowiedni inwentarz żywy i martwy.

Kamienie drobne, uzbierane przy zwyczajnej uprawie roli, może dzierżawca 
za poprzedniem pisemnem zezwoleniem wydzierżawiającego sprzedać, o ile te 
kamienie nie są potrzebne do brukowania i naprawiania podwórza oraz dróg w 
obrębie wydzierżawionej plebanki. O potrzebie brukowania i naprawiania 
rozstrzyga Rada paraljalna.

Kamienie większe, potrzebne do budowli parafialnych, dzierżawca odstawi 
bezpłatnie do dyspozycji wydzierżawiającego na wskazane miejsce.

Kamienie większe, niepotrzebne do budowli parafialnych, wolno dzierżawcy 
za poprzedniem pisemnem zezwoleniem wydzierżawiającego sprzedać, lecz z 
osiągniętej kwoty odda 2/3 ceny z miejsca ( t. z. Wyłącznie furmanek 
wywozowych) do funduszu parafjalnego.

Dzierżawca winien leż dopilnować, aby znaków granicznych nie usuwano, 
względnie nie zacierano, tudzież nie zmieniano bez zgody wydzierżawiającego 
miedz i dróg w polu.

Wydrenowaniu roli dzierżawca sprzeciwić się nie może; przeciwnie winien 
w razie rozpoczęcia robót drenarskich (przynajmniej w dwa lata przed końcem 
dzierżawy) zwieźć bezpłatnie potrzebny do tego materjał na miejsce 
przeznaczenia.

Opłatę celem oprocentowania i umorzenia kosztów za drenowanie wykonane 
ponosi dzierżawca. Od opłaty tej za drenowanie przeprowadzone w ostatnich 2 
latach jest dzierżawca wolny.

§7. Zmiany w gospodarstwie.
Bez zezwolenia wydzierżawiającego nie wolno dzierżawcy przedsiębrać 

takich zmian w zagospodarowaniu przedmiotu dzierżawy, które byłyby niezgodne 
z jego dotychczasowym przeznaczeniem.

§8. Zakaz usuwania surowców, mierzwy, paszy i tp. z roli 
wydzierżawionej

Dzierżawcy nie wolno wywozić lub sprzedawać z wydzierżawionej roli paszy 
zielonej lub suchej, słomy, mierzwy, gliny, marglu, żwiru, piasku i tp. Pod karą 
konwencjonalną w potrójnej wartości usuniętych przedmiotów.

Wyjątkowo może wydzierżawiający zezwolić na sprzedaż siana lub słomy, o 
ile dzierżawca wykaże, że do zasiania roli prawidłowo używał w znacznej ilości 
sztucznych nawozów. W ostatnim jednakże roku gospodarczym wszelki wywóz 
i wszelka sprzedaż słomy lub siana są wzbronione pod karą konwencjonalną 
potrójnej wartości usuniętej słomy lub siana.

Łąki, koniczyny i pastwiska w ostatnią wiosnę dzierżawy wolno o tyle 
wypasać, o ile łąki i pola koniczynne do wypasania według prawidłowej 
gospodarki są przeznaczone. Wypasanie łąk lub pól koniczynnych, 
przeznaczonych do sprzętu siana, lub koszenia na nich trawy wzgl. koniczyny na 
zieloną paszę, jest wzbronione pod karą konwencjonalną w wysokości potrójnej 
wartości wyrządzonej na tych polach szkody. Sprzęt siana i koniczyny na 
przednówku przed upływem dzierżawy należy do następnego roku.
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§ 9. Torf, węgiel brunatny i drzewo
Eksploatacja torfiarnij oraz pokładów węgla, znajdujących się na 

wydzierżawionej ziemi, jest wzbroniona, tak samo użytkowanie drzew na opał 
lub budulec. Do kopania torfu i używania drzew jest potrzebne zezwolenie Kurji 
Biskupiej oraz osobna przez nią zatwierdzona umowa. Suche drzewa owocowe 
i inne winien dzierżawca w porozumieniu z wydzierżawiającym usunąć i stawić 
do jego dyspozycji. Młode drzewa w miejsce usuniętych dostarczy 
wydzierżawiający, a dzierżawca postara się o ich prawidłowe zasadzenie.

§10. Rewizja gruntu
Zwyczajne rewizje grunt wydzierżawionego może wydzierżawiający lub jego 

pełnomocnik podejmować każdego czasu według swego uznania; dzierżawca 
obowiązany jest ułatwić mu wolny przystęp do budynków i na rolę.

§11. Budynki nadinwentaryczne
Jeżeli na zadzierżawionym gruncie nie ma domu mieszkalnego i innych 

zabudowań a dzierżawca chciałby je własnym kosztem wybudować, nie może 
tego uczynić bez wyraźnego zezwolenia Kurji Biskupiej. Budynków tych nie 
wolno mu zrywać ani użytkowania odstąpić osobom trzecim, ponieważ z chwilą 
wybudowania stały się własnością kościoła względnie Beneficjum jako części 
składowe gruntu. Dzierżawcy przysługuje przy oddaniu dzierżawy zwrot wkładów 
poczynionych na wybudowanie budynku z potrąceniem 3% rocznie za każdy 
rok za zużycie budynku mieszkalnego, za zużycie budynku gospodarczego zaś 
5% rocznie.

§12. Prawo zastawu
Dzierżawca zrzeka się prawa zastawu mu przysługujcego i wszelkich pretensyj 

do zniżenia czynszu dzierżawnego z powodu nieurodzaju lub innych klęsk 
żywiołowych i niezwykłych wydarzeń.

§13. Ubezpieczenia od pożaru i gradobicia
Dzierżawca powinien co roku najpóźniej do 15 maja płody z pól 

wydzierżawionych ubezpieczyć swym kosztem od gradu i ognia, a inwentarz 
martwy i żywy oraz budynki nadinwentaryczne od ognia. Kwity premjowe 
dzierżawca wręczy wydzierżawiającemu, który w razie szkody zadecyduje po 
wysłuchaniu dzierżawcy, jak zużyć odszkodowanie celem utrzymania plebanki 
w stanie normalnym, tudzież celem zapewnienia czynszu i innych świadczeń 
dzierżawnych.

Ziemiopłody winien dzierżawca ubezpieczyć od gradu także w ostatnim roku 
gospodarczym, zrzekając się na korzyść swego następcy prawa do odszkodowania 
po upływie kontraktu. Premję ubezpieczenia od gradu za rok ostatni zwróci 
dzierżawcy przyjmujący od niego dzierżawca.

§14. Meljoracje.
Za meljoracje dzierżawca nie ma prawa do jakiegokolwiek odszkodowania, 

jeżeli wykonał je bez wyraźnego zobowiązania się wydzierżawiającego.
§15. Polowanie
Polowanie wyklucza się z dzierżawy. Prawo do polowania lub do czynszu za 

polowanie przysługuje wydzierżawiającemu. Dzierżawcy nie wolno zabronić 
ani wydzierżawiającemu ani jego gościom ani też jego zastępcy wstępu na pole 
wydzierżawione celem polowania. Wykonanie polowania przez dzierżawcę
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uzależnia się od osobnej umowy lub zezwolenia wydzierżawiającego.
§16. Święcenie niedziel i świąt
Dzierżawca winien baczyć na to, ażeby na wydzierżawionej plebance w 

niedziele i święta nie wykonywano w polu ani w podwórzu robót zakazanych 
pod karą konwencjonalną wartości 10 ctr. żyta za każdy wypadek.

§17. Podatki i ciężary
Wszelkie podatki, opłaty, ciężary i daniny, a także dostawy, furmanki itp., 

ciążące obecnie na gruncie dzierżawionym, i te, które w przyszłości nałożone 
zostaną, bądź to w czasie pokoju, bądź to w czasie wojny, ponosi dzierżawca. 
Do ciężarów tych zalicza się także inkwaterunki, dalej prawnie przepisany 
obowiązek utrzymywania ubogich i opłatę składek do spółek meljoracynych, o 
ile meljoracji dokonano przynajmniej dwa lata przed upływem dzierżawy.

Oddając dzierżawę winien dzierżawca wykazać kwitami, że uiścił się z 
podatków oraz z ciężarów powyższych. Ciężary nałożone kontraktowo 
dzierżawcy, które prawnie przypadają na beneficjum, nie uwalniają beneficjum 
od prawnego obowiązku po wygaśnięciu kontraktu.

§18. Sprzedaż, wywłaszczenie, parcelacja gruntu
Jeżeli części gruntu wydzierżawionego zostaną na zarządzenie władz 

państwowych przeznaczone na cele publiczne wzgl. państwowe, lub upatrzone 
na cele parafjalne, winien dzierżawca odstąpić potrzebny obszar roli na termin 
oznaczony. W wypadku tym obniża się czynsz dzierżawny w stosunku do 
odstąpionego obszaru; to samo odnosi się proporcjonalnie do świadczeń 
dzierżawnych w naturze. Za dalsze, choćby uprawnione odszkodowanie, 
wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§19. Śmierć dzierżawcy
W razie śmierci dzierżawcy w czasie trwania umowy dzierżawnej obowiązuje 

art. 391 kodeksu zobowiązań. Wydzierżawiającemu jednak przysługuje prawo 
wypowiedzenia umowy dzierżawy w ustalonym czasokresie.

§20. Poddzierżawa
Wydzierżawionego gruntu i zabudowań nie wolno ani w całości ani częściowo 

oddać w poddzierżawę. Dzierżawca winien też mieszkać na wydzierżawionym 
gruncie i osobiście zarządzać gospodarstwem. Zwolnienie od tego obowiązku 
uzależnia się od decyzji Kurji Biskupiej.

§21. Wypowiedzenie dzierżawy
Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia dzierżawy 

z prawem wprowadzenia sekwencji gruntu wraz z zabudowaniem na rachunek 
dzierżawcy w następujących wypadkach:

a) w razie niezapłacenia którejkolwiek raty dzierżawnej w terminie 
oznaczonym w § 3 po bezskutecznym upomnieniu;

b) w razie odstąpienia przez dzierżawcę komukolwiek całej lub częściowej 
dzierżawy bez zezwolenia Kurji Biskupiej

c) w razie niedopełnienia któregokolwiek innego zobowiązania kontraktowego 
i to pomimo dwukrotnego terminowego zawezwania;

d) jeżeli dzierżawca, posiadający swą własną ziemię, sprzeda ją albo odda 
komu innemu albo wyprowadzi się z parał]i wzgl. z miejscowości, w której rolę
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dzierżawi;
e) w wypadku przewidzianym w §24 i 25 niniejszego kontraktu.
Ogłoszenie konkursu nad majątkiem dzierżawcy pociąga za sobą 

natychmiastowe rozwiązanie stosunku dzierżawnego i opuszczenie roli 
dzierżawionej oraz budynków.

Za wszystkie szkody, wynikłe dla wydzierżawiającego z powodu 
przedwczesnego zerwania niniejszej umowy, dzierżawca odpowiada aż do upływ 
czasu dzierżawy według zerwanej umowy.

Obie strony zrzekają się zerwania umowy z powodu wojny.
§22. Przedłużenie umowy
Czas umowy nie przedłuża się automatycznie. Przedłużenie może nastąpić 

tylko za zezwoleniem Kurji Biskupiej na podstawie osobnej umowy. Wyklucza 
się art. 293 kodeksu zobowiązań.

§23. Oddanie dzierżawy
Dzierżawca winien najpóźniej do dnia 30 czerwca 1939 oddać dzierżawę i 

zostawić rolę wydzierżawioną w takim stanie jaki odpowiada prawidłowej 
gospodarce. To odnosi się także do przedwczesnego zerwania umowy. Mianowicie 
powinien zostawić kompletne zasiewy oraz paszę potrzebną do wyżywienia 
inwentarza do następnych żniw. Jeżeli dzierżawca pozostawia więcej zasiewów 
i paszy aniżeli przejął, zrzeka się wszelkiego z tego tytułu odszkodowania.

Łąki powinien dzierżawca zostawić prawidłowe utrzymanie i niewypasione, 
o ile wypasanie jest wzbronione w §8.

W ostatnim roku dzierżawy nie może dzierżawca zabronić wstępu na grunt 
zadzierżawiony wydzierżawiającemu lub wyznaczonym przez tegoż osobom w 
celu zasilenia zasiewów sztucznym nawozem, podsiania seradeli itp. lub 
wykonania jakich melioracji. Wydzierżawiający ma prawo przed oddaniem 
dzierżawy przywołać na rachunek dzierżawcy eksperta celem stwierdzenia, czy 
dzierżawca zadość uczynił swym zobowiązaniom pod względem gospodarczym.

§24. Koszty zawarcia umowy
Koszty, związane z zawarciem umowy dzierżawnej (ogłoszenia 

przetargowego, wygotowania kontraktu stempla itp.) nadto koszty zatwierdzenia 
umowy przez Kurję Biskupią na cele diecezji, jako też koszty tradycji i oddania 
dzierżawy, ponosi dzierżawca.

§25. Kaucja dzierżawy
Celem zabezpieczenia wszelkich pretensyj wydzierżawiającego, 

wynikających z powyżej umowy, złoży dzierżawca na ręce wydzierżawiającego 
kaucję jednorocznego czynszu dzierżawnego włącznie świadczeń w naturze, 
pozatem jeszcze w wysokości szacunkowej wartości przejętego inwentarza 
gruntowego żywego i martwego, a to albo w gotówce, albo w walorach pupilamie 
pewnych. Odsetki od kaucji, o ile została złożona w walorach pieniężnych, pobiera 
dzierżawca. Dzierżawca godzi się na to, że pieniądze i papiery wartościowe, 
przeznaczone na kaucje złoży wydzierżawiający w pupilamie pewnej instytucji 
bankowej lub kredytowej na nazwisko dzierżawcy ze zastrzeżeniem podjęcia w 
myśl ustępu następnego, oraz że Kurja Biskupia umieści na książeczce bankowej 
lub dowodzie depozytu bankowego zakaz podjęcia. Zarazem zrzeka się 
dzierżawca w stosunku do wydzierżawiającego ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych z powodu dewaluacji pieniądza i papierów wartościowych
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oraz przymusowego obniżenia wartości pieniądza.
Wydzierżawiający ma prawo pokrycia wszelkich pretensyj, wynikających 

dlań z kontraktowych postanowień z tej kaucji i to bez wyskarżenia pretensyj. O 
ile kaucja jest złożona w sprzedajnych papierach wartościowych, wolno je Kurji 
Biskupiej spieniężyć po każdorazowym kursie giełdowym bez interwencji 
sądowej. O ile kaucja się umniejsza przez pokrycie pretensyj albo skutkiem 
dewaluacji lub przez przymusowe obniżanie wartości pieniądza, lub przez 
obniżenie kursu papierów wartościowych o 10% i więcej, winien dzierżawca w 
przeciągu jednego miesiąca od chwili uwiadomienia go o tern uzupełnić kaucję 
do pełnej wysokości z tern, że nieuzupełnienie kaucji jest powodem prawnym do 
rozwiązania natychmiastowego stosunku dzierżawnego. To samo ma miejsce w 
tym wypadku, kiedy dzierżawca nie płaci w naznaczonym terminie odnośnej 
raty uzupełniającej (o ile mu pozwolono na ratalne spłacenie kaucji).

Wylosowanie papierów wartościowych kontroluje dzierżawca i sam 
odpowiada za wszelkie straty wynikłe z zaniedbania kontroli kaucji.

Kaucja składa się: w gotówce 700 zł. I jest złożona w Powiatowej Kasie 
Oszczędności w Wejherowie. (Nr Książeczki oszczędn. 35688).

§26
Dla wszystkich spraw spornych z niniejszego kontraktu umawiają kontrahenci 

właściwość Sądu Grodzkiego w Tczewie wzgl. Sądu Okręgowego w Starogardzie.
Za zgodą Kurji Biskupiej mogą kontrahenci załatwić te sprawy w drodze 

polubownej, spisując umowę na Sąd polubowny. Jeżeli jedna ze stron mimo 
spisania umowy na Sąd Polubowny nie wyznaczy arbitra względnie arbitrów 
mimo wezwania drugiej strony, oznacza ich Kurja Biskupia.

§27
Umowa niniejsza obowiązuje dzierżawcę z chwilą, kiedy ją podpisze; 

wydzierżawiającego zaś po zatwierdzeniu jej przez Kurję Biskupią.
Luzino, dnia 8 czerwca 1936.
(podpis dzierżawcy) Piotr Richert
(podpis zastępcy ustawowo wydzierżawiającego - prezesa Rady parafjalnej) 

Ks. Prob. Gończ
Ja niżej podpisana żona przyjmuję za zobowiązania męża mego z niniejszego 

kontraktu porękę samodłużniczki. (nazwisko i imię) Martha Richert.
Ja niżej podpisany mąż zatwierdzam powyższe oświadczenie mej żony. Piotr 

Richert.
(Podpisy Rady Parafjalnej) Magulski, Kankowski
Okrągła pieczęć z napisem w otoku: Pieczęć Rady Parafjalnej w Luzinie, 

dekanat wejherowski.
Notatka: Kontrakt niniejszy winien być ostęplowany w ciągu 21 dni od chwili 

podpisania.
Kontrakt niniejszy zatwierdza się.
Pelplin, dnia 21 lipca 1936. Kurja Biskupia Chełmińska. Podpis Ks. K. 

Dominik, Bp. Wikariusz Generalny. Pieczęć okrągła z napisem w otoku Kuria 
Biskupia Chełmińska Pelplin L. Dz. 8330/36

Skasowano znaczki stemplowe w kwocie 17 złotych przez Urząd Skarbowy 
w Wejherowie dnia 22 sierpnia 1936 roku. Pieczęć okrągła w środku Godło z
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napisem Urząd Skarbowy w Wejherowie
Nota. Treść ogłoszonego w §10 artykułu 4085 1 Kodeksu zobowiązań.
„Naprawy, połączone ze zwykłem używaniem przedmiotu dzierżawy, w 

szczególności przy dzierżawie gruntów rolnych naprawy dróg, mostów, ogrodzeń, 
studzień, budynków mieszkalnych i gospodarczych, obciążają dzierżawcę”.

4.21. Dom katechetyczny

Rada Duszpasterska wraz z ks. proboszczem Henrykiem Szydłowskim w 
lutym 1983 roku postanowiła wybudować dom katechetyczny. W tym celu 
wystąpiono do władz o uzyskanie pozwolenia na budowę domu katechetycznego. 
W następnym roku wczesną wiosną przystąpiono do realizacji podjętych 
uchwał90. Wyburzone zostały zabudowania gospodarcze. Na miejscu wyburzonej 
obory i stajni zaczęto budować dom katechetyczny, sposobem gospodarczym.

Członkowie Rady duszpasterskiej organizowali parafian z poszczególnych 
wsi parafii w ten sposób, by przeciętnie pracowało po 10 mężczyzn dziennie, w 
zależności od potrzeb z odpowiednim sprzętem. Prace posuwały się szybkim 
tempem. W budynku mieściły się trzy sale katechetyczne, biblioteka, pokój 
katechety. Budynek podłączono pod wiejski wodociąg i założono ogrzewanie 
centralne z własnego pieca91.

Po powrocie katechezy do szkoły budynek został przystosowany na nową 
plebanię, w której mieści się mieszkanie ks. proboszcza, wikariusza i biuro 
parafialne.

4.22. Organistówka

Utrzymanie kościoła w dobrym stanie wymagało zatrudnienia służby 
kościelnej. Od czasów Soboru Trydenckiego (1545 - 1563) nakładano na parafię 
obowiązek utrzymywania przy nim organisty, muzyka, który najczęściej był także 
nauczycielem w szkółce parafialnej92.

Budynek organistówki wraz z przybudówkami został zbudowany przed 1780 
rokiem gdy proboszczem był ks. Grzegorz Plutowski93.

Organistówka to dom jednopiętrowy, podpiwniczony, reglówka ceglana 
budowana razem z plebanią. Z zabudowań gospodarczych do organistówki 
należała stodoła, reglówka ceglana, z dachem pokrytym gontem.

W 1945 roku wejście do organistówki od podwórza było zdemolowane. 
Zostało naprawiono. Dach częściowo zniszczony, także naprawiono. W kuchni

90 Uchwały Rady duszpasterskiej z 13 lutego 1983 roku i 8 kwietnia 1984 roku, AP.
91 Sprawozdanie wizytacyjne z 1986 roku, s. 4, AP.
92 J. Drwal, Góra op. cit., s. 44.
93 G. Labuda, Dzieje op. cit., s. 100.
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postawiono nowy piec do gotowania. Ogrodzenie naokoło organistówki 
przeważnie zdewastowane zostało naprawione.

W 1951 roku wyremontowano poddasze oraz przestawiono dwa piece 
kaflowe. W następnym roku na poddaszu ułożono nowe podłogi i założono nowe 
okna. W 1975 roku przeprowadzono remont kapitalny budynku, w którego ramach 
położono nowy dach oraz budynek otynkowano.

Wizytacja z 1701 roku wspomina o próbie utworzenia szkoły parafialnej, ale 
parafianie nie chcieli oddać przeznaczonego na ten cel lokalu, ani też utrzymywać 
własnym kosztem odpowiedniego „bakałarza”; ten stan rzeczy nie zmienił się w 
czasach późniejszych, gdyż wizytacja z 1780 roku donosi, że nie ma przy kościele 
parafialnym żadnej szkoły dla młodzieży, jedynie organista udzielał lekcji czytania 
i pisania. Mogła to być szkoła parafialna wymieniona w literaturze w 1687 roku.

Szczególną zdobyczą wsi w tym przełomowym okresie było ustanowienie 
we wsiach „szkoły powszechnej”, najpierw 2 - klasowej, a w miarę upływu czasu 
4 - klasowej, połączone z zaprowadzeniem obowiązku uczęszczania do szkoły 
wszystkich dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dzieje szkoły w Luzinie wymagają 
napisania osobnego rozdziału; aktualny stan w tym zakresie nie pozwala na 
właściwe przedstawienie tej sprawy.

Organistami oyli:
Lipiński 1780 roku;
Teofil Reiholz od 1884 roku zmarł w 1942 roku;
Stanisław Grabowski do 1940 roku;
Leon Lis od 12 maja 1945 roku do 8 maja 1947 roku. Przeniósł się na 

przedwojenną posadę przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku;

Alfons Lorek na uroczystości prymicyjnej Stanisława Klassa.
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Alfons Lorek od czerwca 1947 roku do 2 marca 1959 roku;
Jerzy Szóstakowski w latach 1959 - 1974;
Józef Białk od 1974 roku i nadal.

4.23. Dom mieszkalny dla służby

Gospodarstwo wymagało zatrudnienia służby, która musiała mieszkać na 
miejscu. Mieszkali w budynku szarwarcznym, później zwanym domem 
mieszkalnym dla pracowników rolnych. Był to budynek murowany parterowy, 
kryty dachówką cementową. Do zabudowań należały stodoła, reglówka gliniana, 
kryta dachówką cementową, obora murowana, kryta dachem papowym.

W 1945 roku ich stan był taki, że dach budynku i stajni były poważnie 
uszkodzone. Zostały one naprawione. Okna i częściowo drzwi zastąpiono 
nowymi.

W 1981 roku przeprowadzono tam remont budynku, w którym urządzono 
dwie nowe salki katechetyczne.



5. DUCHOWIEŃSTWO PARAFIALNE

5.1. Księża proboszczowie

Przed rokiem 1354, jak wspominałem w Luzinie pracowali proboszczowie - 
norbertanie94. Byli to: Piotr - 1312, Jan - 1333, Piotr - 1341, Jan - 1349.

Najwięcej informacji o plebanach luzińskich zebrał kronikarz dziejów 
kościoła pomorskiego, opat kartuski, Jerzy Schwengel. Przytoczymy ich nazwiska 
w kolejności przez niego podanej95.

Ks. Wojciech Goręczyca w latach 1627 - 1634,
Ks. Bartłomiej Kozłowski, najpierw komendarz (tj. ksiądz, któremu 

zwierzchność duchowna powierzyła pełnienie obowiązków duszpasterskich) 
luziński i górski w latach 1634 - 1638, następnie pleban, aż do roku 1649. Był 
przedtem kapelanem norbertaninem w Żukowie.

Ks. Michał Pärchen, komendarz luziński i redzki w latach 1649 - 1659 - 
został potem przeniesiony do Pucka, był dziekanem puckim i lęborskim, zmarł 
w 1690 roku.

Ks. Mikołaj Sosnowicz, najpieiw komendarz w Goręczynie 1658 - 1661, 
proboszcz - prepozyt w Żukowie, aż do roku 1684, przejściowo komendarz w 
Luzinie w 1663 roku. Potem obsługę parafii przejęli oo. reformaci z Wejherowa, 
co w dużej mierze tłumaczy ich aktywność przy nawracaniu miejscowych luteran.

Ks. Jan Jansenius, komendarz w latach 1673 - 1681, „który także swoje 
prace duszpasterskie odprawował przez oo. Reformatów”.

Ks. Jan K(o)walkowski, pleban w roku 1681, tylko przez sześć miesięcy, 
zmarł 16 grudnia 1681 roku. Ten także wyręczał się oo. reformatami.

Ks. Wawrzyniec Rubinkowski, najpierw wikaiy w Miłobądzu, promowany 
na komendarza do kościoła oksywskiego, objął ostatecznie tę samą funkcję w 
Luzinie i pełnił ją do 1684 roku.

Ks. Jan Kazimierz Zgierzyński, najpierw kapelan w Żukowie, potem pleban 
w Pieniążkowie, był plebanem w Luzinie w latach 1684 - 1700 (zmarł 23 marca).

Ks. Piotr Bronk, pleban w latach 1700 - 1705. Za jego czasów archidiakon 
pomorski i oficjał gdański Krzysztof Antoni Szembek przeprowadził w roku 
1701 wizytację kościoła. W swej opinii o plebanie napisał, że Bronk administruje 
kościołem „na mocy prawidłowej prezenty i kanonicznej ordynacji”, zmarł w 
1705 roku.

94 G. Labuda op. cit., s. 66.
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Ks. Maciej Rzepczyński długoletni proboszcz parafii. Były to lata 1705 - 
1758. On to nie tylko dokonał dzieła rekatolizacji, lecz także był budowniczym 
po dziś dzień służącego parafianom kościoła. Zmarł w podeszłym wieku w 1758 
roku.

Ks. Grzegorz Adam Plutowski urząd swój objął 10 czerwca 1758 roku. 
Archidiakon pomorski Bazyli Złocki, wizytując kościół w 1766 roku, takie mu 
wystawił świadectwo: „Kościołem zarządza z mocy osadzenia kanonicznego 
wielebny Grzegorz A. Plutowski, wprowadzony zgodnie z prawem przez 
przewielebnego świętej pamięci Antoniego Langhannika, dziekana puckiego a 
proboszcza wejherowskiego w dniu 18 czerwca 1758; urodzony w tej diecezji; 
ma lat 39; wykształcony w seminarium włocławskim, wyświęcony i promowany 
do służby Bożej przez prześwietnego i czcigodnego księdza Franciszka 
Kanigowskiego, sufragana włocławskiego i archidiakona płockiego, wikarego 
[...] i oficjała gdańskiego w roku 1749 dnia 6 lipca. Ten zaś stale pełniąc służbę 
przy swej oblubienicy cześć Bożą pomnaża. Wprowadził do swego kościoła w 
roku 1759 za zgodą konsystorza generalnego gdańskiego bractwa, których 
żadnych dotąd w kościele nie było”.

Ks. Jakub Krefft działał w latach 1798 - 1834.
Ks. Antoni Kleist urodzony 24 kwietnia 1804 roku w Wałczu. Święcenia 

kapłańskie otrzymał w Pelplinie 31 maja 1828 roku. W latach 1831 - 35 był 
proboszczem w Chwaszczynie, później w Luzinie od 7 maja 1835 roku. Był: 
powiatowym inspektorem szkół ludowych, delegatem dekanatu na konferencję 
w Pelplinie 19-26 czerwca 1849 roku; podpisał petycję duchowieństwa dekanatu 
chełmińskiego do ministerstwa w Berlinie 28 lipca 1849 roku o szersze 
uwzględnienie języka polskiego w szkolnictwie elementarnym i w gimnazjach 
pomorskich. Sam wygłaszał niemieckie kazania w Luzinie co trzecią niedzielę. 
Około 1856 roku został kanonikiem honorowym kolegiaty kruszwickiej. Był 
członkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej. Zmarł 1 maja 1874 roku w Luzinie.

Ks. Józef Herman Schultz, lata 1874 - 1883.
Ks. Jan Bernard Hebel, administrator w latach 1883 - 1884.
Ks. Ludwik Machalewski urodzony 11 października 1841 roku w 

Czyczkowach (powiat Chojnicki) w rodzinie nauczyciela Ignacego i Katarzyny 
Fleming. Po maturze (1863) studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, 
gdzie otrzymał 14 kwietnia 1867 roku święcenia kapłańskie Proboszczem w 
Luzinie został 6 czerwca 1884 roku. W latach 1885 - 1920 był lokalnym 
inspektorem szkolnym. Oskarżony był przez władze pruskie „o usiłowanie 
propolskie” oraz zarzucano mu zbyt małą ilość kazań w języku niemieckim. 
Założył w Luzinie 10 marca 1892 roku Towarzystwo Rolnicze, którego był 
przewodniczącym oraz Czytelnię Ludową. Należał do Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu (1897 - 1919), był członkiem Stowarzyszenia „Straż” (1905) oraz 
czynny był w polskim ruchu wyborczym jako zastępca Komitetu Wyborczego 
na powiat wejherowski (1912). Władze niemieckie umieściły go w spisie księży 
„agitatorów polskości” (1903). Pełnił obowiązki dziekana dekanatu 
mirachowskiego (1905 —1919). W czasie obchodu uroczystości 47 rocznicy
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kapłaństwa i 30 - lecia pobytu ks. Ludwika Machalewskiego w Luzinie (1914) 
ks. proboszcz (z parafii Strzepcz) Antoni Dawidowski wygłosił kazanie po 
kaszubsku.

W niedzielę 2 sierpnia 1914 roku ks. Ludwik Machalewski odprawił 
nabożeństwo na którym wygłosił kazanie do rezerwistów powołanych do wojska, 
odśpiewano suplikacje i modlono się o szczęśliwy powrót z wojny. Udzielił 
specjalnego błogosławieństwa udającym się na front I wojny światowej.

Zmarł w Luzinie i tam został pochowany 20 kwietnia 1920 roku. Jego 
imieniem nazwano jedną z ulic w Luzinie.

Ks. Franciszek Kalisz urodzony w 1877 roku, był administratorem parafii 
od kwietnia 1920 do 30 sierpnia 1921 roku.

Ks. Bernard Gończ urodził się 7 grudnia 1877 roku w Kościerzynie w 
rodzinie murarza, później kupca, Józefa i Marianny z Jakubeckich. Uczył się w 
progimnazjum w Kościerzynie (1890 - 98) i od 1895 roku w gimnazjum 
chełmińskim jako stypendysta Towarzystwa Pomocy Naukowej. Miał zamiar 
zostać księdzem i uważał, że język polski będzie mu potrzebny w pracy

duszpasterskiej, dlatego 
wstąpił do organizacji 
filomackiej (1898), aby się go 
lepiej nauczyć. Został jednak 
z organizacji usunięty, gdyż nie 
wywiązywał się ze swoich 
obowiązków. Wykrycie tajnej 
organizacji w Śremie (12 
listopada 1900 roku) 
spowodowało długotrwałe 
przesłuchiwania uczniów 
również w gimnazjach 
pomorskich. Śledztwem 
objętych było ponad 120 
uczniów. 19 grudnia 1900 roku 
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 roku w Kościerzynie 
wobec radcy regencyjnego, 
który przybył tu celem 
dalszego przesłuchiwania. W
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25 lecie kapłaństwa ks. Bernarda Gończa. Od lewej siedzą ks. Nikodem Januszewski, ks. Alfons 
Gończ. W drugim rzędzie stoją (od lewej): brat ks. Gończa, kierownik szkoły Walerian Meier, 
jego żona Anna, Wiktor Wresse właściciel dóbr w Strzebielinie, Jan Kotłowski (drugi od prawej).

rezultacie w stan oskarżenia postawiono 60 uczniów. Głośna wtedy rozprawa 
odbyła się w Toruniu (9-12 września 1901 roku). Gończ wówczas był alumnem 
Seminarium Duchownego w Pelplinie; skazany został na jeden dzień więzienia. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 9 kwietnia 1905 roku. 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 latach 1914 - 16. Odniósł również znaczny sukces w ustalaniu 
zachodnich granic Polski. W styczniu 1919 roku 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 roku zebrał ok. 3000 Kaszubów i wszczął bojkot przy 
wytyczaniu granicy polsko - niemieckiej96. Ostatecznego rozgraniczenia terenu 
dokonano latem 1920 roku. Wieś Upiłka pozostała w Polsce i przy parafii. Będąc 
proboszczem w Luzinie od 10 listopada 1921 roku, zadbał o parafian w odległym 
Przetoczynie i od 1924 roku odprawiał dla nich nabożeństwa w tamtejszej szkole. 
Był wizytatorem nauki religii w szkołach dekanatu wejherowskiego. Należał do 
Towarzystwo Naukowe Toruńskie (1906 - 21). Założył światło elektryczne w 
kościele i na parafii w Luzinie przed 1930 rokiem. Ksiądz był dwukrotnie 
aresztowany. We wrześniu 1939 roku zabrany od ołtarza, gdy sprawował Mszę 
św. Drugi raz został nagle aresztowany 6 kwietnia 1940 roku. Przebywał w

96 J. Walkusz, Duchowieństwo op. cit., s. 329 - 330.
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Pierwsza niedziela po godach weselnych w 1938 r. Ks. Bernard Gończ na poprawinach wesel
nych. Od lewej na chodniku siedzą: Jan Pionke, Alfons Pionke z bandonią. Na kezsłach od lewej 
siedzą: Maria Klein, Klein, ks. proboszcz Bernard Gończ, młoda para Helena Pionke, Klemens 
Kuchnowski, Anastazja Pionke, Jan Pionke, Anastazja Kotłowska, Marta Klein. Od lewej stoją: 
Marcin Miotk, Teodor Pionke (zawiadowca stacji Luzino w okresie międzywojennym).

więzieniu wejherowskim, skąd zesłany został do obozu w koncentracyjnego 
Stutthofie. Dnia 10 kwietnia 1940 roku przetransportowano go do obozu w 
Sachsenchausen. Biskup Splett zwrócił się z pismem do Tanzemanna w Gdańsku 
25 kwietnia 1940 roku informując go o aresztowaniu ks. Gończa. Mieszkańcy 
Luzina zwrócili się z prośbą o zwolnienie księdza z aresztu, uzasadniając, że 
ksiądz nigdy nie udzielał się politycznie; pod tym pismem długa lista podpisów 
wpływowych Niemców97.

Świadkiem męczeńskiej śmierci ks. Bernarda Gończa był Jan Kotłowski. 
Niemcy kazali księdzu zdeptać krzyż, a gdy odmówił to w bestialski sposób go 
zamordowali98. Odpokutował swym wzorowym życiem i śmiercią w obozie za 
błąd swej młodości (K. Śląski). Zmarł 12 lipca 1940 roku

Parafianin Jan Bianga złożył następujące życzenia świąteczne księdzu 
proboszczowi Bernardowi Gończowi w 1939 roku.

W świata Bieży Narodzeni / Miej i skromni sla żeczeni 
Śla żeczeni dla Proboszcza / Na wigilijną wieczerza 
I niech Pan Bóg błogosławi / Co gosposia na stół wstawi 
Niech w te świata wiedno, wszandze /U Pasterza radosce bądze 
Smutki niech przepadną, zginą/1 beztroski dnie wepłyną

97 Ks. J. Doppke, Kościół op. cit., s. 151.
98 Wielki zjazd rodzinny wszystkich pokoleń Antoniny i Jakuba Kotłowskich, Luzino 
1998, maszynopis bez numeracji stron, relacja o Janie Jakubie Kotłowskim.
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Do wiela bólu troski i cierpienia / Dołączom miej i skromni żeczenia.
Niechże chlec perzna w tech dniach / Serce i desza Jinaczy rozpaczy
Dziś kiedy teli złegłe sa dzeje /NadBetlejem gwiozda jaśnieje
Dziś są weselnie, dość lez ranieni / W szopie na sanie świata zbawienie?
Chlecesz zły ledze wszandze czekają / I materialny szklede sprawiają
Bezczeszczą krzyże i dome Bieży / Bóg ale temu wnet kres położy
Do wiele bólu trosk i cierpień / Dołączam konsk sieje żeczeni
Niechże chlec dzisa cze zło je wsządze / W sercu Pasterza radosce zasądzę
Niech to serce co świata zawieje /1 sa nie zmieni, w Biega nadzeja!

Ks. Józef Bartel urodzony 23 grudnia 1894 roku w Czersku. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 17 lipca 1923 roku. Przed wojną był dyrektorem i w latach 
1925 -1939 katechetą Zakładu Głuchoniemych w Wejherowie". Od 2 stycznia 
1940 roku wikariuszem w parafii Wejherowo. Administratorem parafii w Luzinie 
w latach 1940-1941. Współorganizator organizacji konspiracyjnej o charakterze 
charytatywnym „Pomoc Polakom” a następnie członek kierownictwa „Polska 
Żyje”, następnie członkiem kierownictwa „Gryfa Pomorskiego”. Ks. Bartel został 
aresztowany kilkanaście godzin wcześniej od pozostałych księży wejherowskich, 
bo już 2 maja 1943 roku. Uprzedzony o mającym nastąpić aresztowaniu, przeniósł 
się do Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie. Jednakże 2 maja 1943 roku, zostawił 
broń u sióstr, wrócił do swego mieszkania na ul. Kościuszki by zabrać ubranie. 
Tam zastał 8 gestapowców. Został aresztowany i umieszczony w wejherowskim 
więzieniu, skąd nocą samochodami firmy Freinkeszteina wraz z pozostałymi 
księżmi przewieziony do więzienia w Gdańsku. Zarzucano mu przynależność 
do organizacji podziemnej. W więzieniu był bity. Przebywał w więzieniu w - 
Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Wiedniu. W końcu października 1943 roku 
przewieziony został do Stutthofu (nr obozowy 26327). Tam należał do grupy 
nocnych pisarzy, którzy tworzyli duplikaty dokumentów by móc później 
odtworzyć wykaz zamordowanych. Został przewieziony do Mathausen i tam 
otrzymał wyrok sądu specjalnego, podpisany przez Kalterbrunera, skazujący go 
na dożywotnie więzienie w obozie III kategorii. Wyzwolony 5 maja 1945 roku 
przez wojska amerykańskie. Wrócił i osiadł w parafii Dóbrcz. Zmarł 7 lutego 
1955 roku* 100.

Ks. Teodor Plewa urodził się 7 stycznia 1897 roku w Sniardowie koło 
Złotowa. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1924 roku. W latach 1929 
-1939 był katechetą w Gimnazjum klasycznym w Wejherowie101. Od 2 stycznia 
1940 roku był wikariuszem w Wejherowie przy parafii św. Trójcy. Trzykrotnie 
aresztowany. Od 5 maja 1941 roku do 1943 roku był administratorem parafii w 
Luzinie. Aresztowany po raz trzeci 3 maja 1943 roku, przewieziony do Gdańska, 
w końcu października 1943 roku do Stutthofu. W Mauthausen przebywał od 4

" Ks. J. Walkusz, Duchowieństwo op. cit., s. 86.
100 Ks. J. Doppke, Kościół op. cit., s. 154.
101 J. Walkusz, Duchowieństwo op. cit., s. 86.
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lutego lub 19 kwietnia 1944 roku, w Dachau od 1 grudnia 1944 roku. Numer 
obozowy 134388. Wyzwolono go 29 kwietnia 1945 roku. Po wojnie ks. Teodor 
Plewa pracował jako duszpasterz w Hannowerze. Potem przybył do Polski. Starał 
się o placówkę w Redzie oraz Starzynie. Został po powrocie z Zachodu wezwany 
przed sąd w sprawie rehabilitacji, który nie chciał uznać jego pracy w konspiracji. 
Nie mógł tego zrozumieć i wyjechał po krótkim pobycie do Niemiec Zachodnich. 
Wszelki ślad po nim zaginął. Ksiądz Grucza podaje, że dowiedział się od jakiejś 
kobiety, że ks. Plewa zmarł około 1960 roku w Kolonii102.

Ks. Mieczysław Sumiński urodził się 2 maja 1909 roku w Świeciu nad Wisłą 
w rodzinie rzemieślniczej. Święcenia kapłańskie przyjął 23 grudnia 1933 roku. 
Pracował jako wikariusz w kościele św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim od 
1934 do 1939. Od września do grudnia 1939 roku przebywał w obozie 
przejściowym pod Chojnicami (Grossbom - Westfalenhof)103. Po powrocie z 
obozu Dulag, ukrywał się w domu względnie był na pracy przymusowej. Mając 
już bilet do wojska, w ostatniej chwili w kwietniu 1943 został skierowany do ks. 
Karla Knopa w Wejherowie, gdzie pracował jako wikariusz do marca 1945 roku. 
Od marca do grudnia 1945 roku był administratorem kościoła parafialnego Trójcy 
Przenajświętszej w Wejherowie104. Jako ciekawostkę można dodać, że ks. Alfons 
Kreft proboszcz parafii w Lidzbarku od 1943 roku ukrywał się u krewnych w 
Milwinie. Od października 1943 roku do końca wojny przebywał u Roberta 
Wollfa, którego córka Agnieszka(obecnie Dorsz) przywoziła wino i hostie od 
ks. Mieczysława Sumińskiego105. Od 1943 roku ks. Mieczysław Sumiński był 
administratorem 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 roku do 1946 roku był ponownie administratorem, 
a od

20 września 1946 roku106 do śmierci w 1982 proboszczem w Luzinie.
W 1947 roku dekretem J. E. ks. biskupa otrzymał akt dziekański z rąk ks. 

radcy Partyki107.
W 1962 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej 

Chełmżyńskiej108. Z bogatej jego działalności można podać, że 18 lipca 1948 
roku ks. Mieczysław Sumiński na prośbę ks. proboszcza Fuglowicza z Rozłazina 
poświęcił kościół w Bożym Polu pod wezwaniem św. Piotra i Pawła109.

102 Ks. J. Doppke, Kościół op. cit., s. 157.
103 Tamże, s. 129.
104 R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdańsk 1996, s. 187.
105 Ks. J. Doppke, Kościół op. cit., s. 166.
100 Sprawozdanie z wizytacji za 1970 rok, s. 2, AP.
107 Sprawozdanie roczne za 1947 rok, AP.
108 Spis kościołów i duchowieństwa na rok 1969, Pelplin 1968, s. 47.
109 Pismo ks. M. Sumińskiego z dnia 12.05.1949 r. do proboszcza w Bożym Polu, AP.
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Rodzina ks. Mieczysława Sumińskiego: siedzą od prawej ks. M. Su
miński, ojciec Jan, matka Bronisława, szwagierka żona Zygfryda, od 
lewej stoją: brat Zygfryd, sistra Helena i brat Henryk.

Wizyta ks. prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego na Kalwarii Wejherowskiej.

Inne wydarzenie to pobyt prymasa na Kaszubach. Kardynał prymas Stefan 
Wyszyński w otoczeniu biskupów chełmińskich i duchowieństwa wraz z 
dziekanem ks. Mieczysławem Sumuńskim zwiedził Kalwarię Kaszubską 20 
kwietnia 1953 roku. W „Zapiskach” pod datą 20 kwietnia 1953 roku zapisał: 

„W Wejherowie przed kościołem na rynku i w świątyni tłum ludu, zapełniający
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25 lecie kapłaństwa ks. Mieczysława Sumińskiego w dniu 27 grudnia 1958 roku - w II roku 
9-letniej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski. Od lewej: o. Pius (Antoni Tarbański), 
ks. Władysław Fischoeder, ks. Bejger, ks. infuat F. Jank, ks. Goetze (Reda). W drugim rzędzie: 
ks. Rota, o. Stefan (Ernest Hawlicki), ks. Władysław Mówka, o. Alojzy Jański, w ostatnim rzę
dzie ks. Zygmunt Trybowski.

wszystkie miejsca. Z trudem dostajemy się do świątyni. Doskonały chór kościelny 
zwraca na siebie uwagę. Duchowieństwo przybyło z całej okolicy. Mnóstwo 
dzieci, pomimo dnia szkolnego. Miejscowy ks. proboszcz wygłasza słowa 
gorącego powitania, odtwarzając historię świątyni i Kalwarii. Odpowiadam z 
ambony, lud słucha z wielkim skupieniem. Zwiedzamy Kalwarię położoną w 
przepięknym lesie. Jest o wiele piękniejsza, niż Kalwaria w Wambierzycach na 
Śląsku czy w Pakości. Wiele stacji zniszczono w czasie wojny [...]”

W1971 roku ks. Mieczysław Sumiński uczestniczył w Rzymie na uroczystości 
beatyfikacyjnej o. Maksymiliana Kolbego. Doznane przeżycia znalazły się w 
dekoracji kościoła.

W 1979 roku ks. Mieczysław Sumiński pozyskał od parafianki Anieli Palach 
jeden pokój w Strzebielinie do katechezy miejscowych dzieci. Od 1980 ks. 
Mieczysław Sumiński czynił starania o budowę kościoła w Strzebielinie. Ziemię 
na ten cel podarował parafianin Leon Miotk. Dnia 13 czerwca 1982 roku ks. 
Mieczysław Sumiński na otrzymanej działce odprawił pierwszą Mszę św.
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Kolęda w parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie w 1975 roku. Ks. biskup ordynariusz 
diecezji chełmińskiej Bernard Czapliński, po prawej ks. dziekan Mieczysław Sumiński, po le
wej N. O. Prowincjał ks. o. dr Damian Szojda.
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Wizytacja parafii św. Leona w Wejherowie 25 maja 1975 r. Ks. biskup Zygfryd Kowalski, 
ks. dziekan Mieczysław Sumiński, proboszcz parafii ks. Władysław Mówka.

45 lecie kapłaństwa ks. M. Sumińskiego (1978 r.).
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Kondukt pogrzebowy.
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Uroczystość pogrzebowa w kościele.
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Ks. Henryk Szydłowski urodzony 21 stycznia 1936 roku w Śwniarcu koło 
Lubawy. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu, rozpoczął 
studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie 
przyjął 12 lipca 1959 roku w Pelplinie. Pierwszą pracę duszpasterską podjął 
jako wikariusz w Toruniu, a następnie Grudziądzu, Chojnicach i znów w Toruniu.

Od 1975 roku był proboszczem w Szczepankach koło Grudziądza. W tym 
czasie ukończył studia podyplomowe na Akademii Teologiczno - Katolickiej w 
Warszawie na kierunku studium nad rodziną. Parafię w Luzinie objął 25 września 
1982 roku. Tutaj rozwinął swoje zainteresowania zawodowe i duszpasterskie, 
czyli pracę z dziećmi i rodziną.

„Ksiądz Kanonik spełnia swe liczne obowiązki duszpasterskie, 
sakramentalne, katechizacyjne i budowlano - remontowe w sposób dobrze 
zorganizowany, przeniknięty gorliwością i poświęceniem. Posiada dobre 
rozeznanie w życiu parafii i gminy i skutecznie współpracuje z lokalnymi 
władzami dla dobra wspólnego.

Ks. Kanonik wypełnia też skutecznie funkcje dziekana, integrując kapłańską 
wspólnotę dekanlną”110.

12 lipca 1999 roku ks. dziekan Henryk Szydłowski obchodził jubileusz 40 - 
lecia pracy kapłańskiej. Uroczystość odbyła się w niedzielę.

Życzenia i kwiaty Jubilatowi w imieniu dzieci złożyły Weronika Bużan i 
Paulina Perszon.

Życzenia Jubilatowi w imieniu własnym i Gminy złożył wójt Jarosław Wejer:
„Przewielebny Jubilacie !

Już 40 lat mija od chwili wybrania drogi oddania się Bogu. Dziś dziękujemy 
Panu za kapłana, który przed 40 laty po raz pierwszy odprawił Mszę św. W dniu 
tak uroczystym składamy serdeczne życzenia stałej opieki Bożej, szczęścia, 
zdrowia i radości, dziękując jednocześnie za wieloletnią owocną współpracę na 
rzecz mieszkańców gminy. Złączeni we wspólnej modlitwie, prosimy w pokorze 
o siły do dalszej pracy, ducha wielkiego i serce gorące. Niech Boża miłość będzie 
przewodniczką na każdy dzień Twojej posługi dla Kościoła, Parafii i Gminy”. 
Przewodniczący Rady Gminy Teofil Sirocki w imieniu własnym i Gminy złożył 
Jubilatowi piękną wiązankę kwiatów.

Ks. kanonik Henryk Szydłowski został Człowiekiem Roku 1999 Gminy 
Luzino. W plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Gminy Luzino głosowało na niego 266 osób. Ogłoszenie wyników piątego 
plebiscytu odbyło się na Balu Biznesu, w zabytkowym dworku w Paraszynie. 
Puchar przechodni Towarzystwa Przyjaciół Gminy Luzino przekazał ks. 
Henrykowi Szydłowskiemu ubiegłoroczny zwycięzca plebiscytu Piotr Pelcer, 
kierownik luzińskiej przychodni zdrowia.

28 grudnia 2000 roku Rada Gminy, doceniając pracę i zaangażowanie ks. 
proboszcza Henryka Szydłowskiego, między innymi w integrację lokalnej 
społeczności, przyznała Mu tytuł Honorowego Obywatela Luzina. Ks. Proboszcz

110 Sytuacja religijno - moralna, [w:]Protokół wizytacji kanonicznej pod wezwaniem 
św. Wawrzyńca w Luzinie przeprowadzonej przez ks. Biskupa Pomocniczego Zygmunta 
Pawłowicza w dniu 8 sierpnia 1993 roku, s. 4, AP.
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jest drugą osobą, obok profesora Gerarda Labudy, której przyznano ten tytuł. 
Listy z gratulacjami nadesłali między innymi ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
i profesor Gerard Labuda.

Ks. Henryk Szydłowski pełni funkcje kanonika honorowego Kapituły 
Archikatedralnej Gdańskiej jest dziekanem i wizytatorem nauki religii.

5.2. Księża proboszczowie parafii luzińskiej, 
którzy pełnili urząd dziekana:

5.1.1. dekanatu mirachowskiego:
ks. Maciej Rzepczyński 1720;
ks. Jakub Kreft 1815 - 34;
ks. Antoni Kleist 1835 - 44;
ks. Ludwik Machalewski - 1907 - 1918.

5.1.2. dekanatu Wejherowo
Mieczysław Sumiński 1947 - 1982.

5.1.3. Dekanatu Wejherowo II
ks. Henryk Szydłowski 1991 - 1992.

5.1.4. dekanatu Luzino
ks. Henryk Szydłowski 1992 i nadal.

5.3. Wikariusze
Pierwszym znanym był Ambroży, około 1582 - 1600, mnich klasztoru 

bożogrobców miechowskich, który rezydował w Luzinie z nominacji prepozyta 
żukowskiego. Posługiwał się brewiarzem krakowskim, nie posiadał uchwał soboru 
trydenckiego, a także katechizmu rzymskiego. Nie stosował w obrzędach 
sakramentu ostatniego namaszczenia111.

Ks. Józef Bobrucki w 1754 roku;
Ks. Michał Gościcki, święcenia kapłańskie otrzymał we Włocławku w 1767 

roku. W Luzinie pracował w 1780 roku, miał wówczas 37 lat, „do spraw 
dotyczących plebana się nie mieszał112”

Ks. Franciszek Ludwik Piechowski lata 1787 - 1837;
Ks. Bernard Henry Krop, lata 1838 - 1839;
Ks. Karol Goebel, lata 1840 - 1842;
Ks. Robert Bertrand Oldenburg w 1843 roku;
Ks. Jerzy Adam Pankau w 1844 roku;
Ks. Antoni Weitekamp, lata 1844 - 1848;

111 G. Labuda, Dzieje op. cił., s. 56.
112 Tamże, s. 102.
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Ks. Henryk Lischke, 1848 roku;
Ks. Wincenty Węsierski w 1856 roku;
Ks. Andrzej Parcheim, lata 1859 - 1860;
Ks. Wojciech Hoppe w 1862 roku;
Ks. Wiktor Christen, lata 1866 - 1868;
Ks. Hugon Knollmeyer w 1869 roku;
Ks. Franciszek Larisch II w 1870 roku;
Ks. Emil Dąbrowski, urodzony w 1841 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 

11 czerwca 1870 roku. W Luzinie pracował latach 1871 - 72. Zmarł w 1889 
roku;

Ks. Jan Waleński w 1872 roku;
Ks. Radwan - Jan Rakowski lata 1872 - 1882;
Ks. Jan Rynkowski w 1884 roku;
Ks. Franciszek Zodrow; lata 1884 - 1885;
Ks. Franciszek Talaśka w 1886 roku;
Ks. Bolesław Witkowski, urodzony 14 marca 1873 roku w Wałczu w rodzinie 

nauczyciela Wilhelma i Franciszki Księżniewskiej. Po studiach w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie otrzymał 23 czerwca 1895 roku święcenia kapłańskie. 
Jako neoprezbiter przybył do Luzina, biorąc żywy udział w polskich 
organizacjach, między innymi był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu 
(1897 - 1921). Był posłem do parlamentu pruskiego, kanonikiem Kapituły 
Chełmińskiej, proboszczem w Mechowie. W latach 1923 - 39 dziekanem puckim. 
Aresztowany 11 września 1939 roku przebywał w więzieniu wejherowskim, w 
początkach listopada został bestialsko zamordowany w lasach piąśnickich. Był 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1923 roku).

Ks. Mieczysław Kamiński w 1896 roku;
Ks. Aleksander Bukowski w 1897 roku;
Ks. Bolesław Scheffs, lata 1897 - 1898;
Ks. Teodor Maćkowski w 1898 roku;
Ks. Leopold Pikarski od 1899 do listopada 1899 roku;
Ks. Piotr Wojciech Szpitter od listopada 1899 roku do 1900 roku;
Ks. Jan Szturmowski w 1900 roku;
Ks. Paweł Antoni Czapiewski, lata 1900 - 1901;
Ks. Franciszek Spors w 1901 roku;
Ks. Jan Dorszyński (1875 - 1931). Święcenia kapłańskie otrzymał 17 marca 

1901 roku. W Luzinie pracował od sierpnia 1901 roku do 1902 roku. Po uzyskaniu 
niepodległości zorganizował szkolnictwo w powiecie wejherowskim i został 
komisarycznym inspektorem szkolnym w latach 1920 - 1921.

Ks. Julian Dzionara, lata 1902 - 1903;
Ks. Alfons Sobierajczyk, lata 1903 - 1904;
Ks. Wojciech Chamier - Gliszczyński, lata 1904 - 1905;
Ks. Jan Liss w 1905 roku;
Ks. Marian Włoszczyński, lata 1906 - 1908;
Ks. Cyiyl Karczyński, urodzony w 1884 roku. Święcenia kapłańskie przyjął
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23 marca 1908 roku. W Luzinie pracował w latach 1908 - 1909. Wstąpił do 
TNT (1908 -1925, pracował w polskich organizacjach społeczno - kulturalnych, 
w Tow. Ludowym, propagował polskie czytelnictwo. Aresztowany 28 
października 1939 roku, więziony był w Kamieniu, a od 15 grudnia w obozie 
koncentracyjnym Stutthof; od 10 kwietnia 1940 w Sachsenhausen, gdzie zmarł 
z wyczerpania 29 maja 1940 roku. W 1994 roku rozpoczęto proces 
beatyfikacyjny.

Ks. Józef Alojzy Wilemski, lata 1909 - 1911;
Ks. Jan Wojtaszewski, lata 1911 - 1913;
Ks. Fabian Sebastian Wierzchowski od 1913 do marca 1915 roku;
Ks. Franciszek Massberg od marca do lipca 1915 roku;
Ks. Jan Sieg II od lipca 1915 roku do maja 1916 roku;
Ks. Bolesław Przybyszewski od maja 1916 roku do marca 1918 roku;
Ks. Marian Zygmanowski od kwietnia do listopada 1918 roku;
Ks. Ignacy Ptaszyński urodzony 27 lipca 1885 roku w Lidzbarku Welskim, 

w rodzinie szewca Mariana i Joanny z Waśniewskich. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 12 maja 1912 roku w Pelplinie. Wikariuszem w Luzinie był od grudnia 
1918 do maja 1920 roku. Był inicjatorem i członkiem Rady Ludowej założonej 
dnia 22 grudnia 1918 roku. Zmarł w Boleszynie 26 marca 1956 roku;

Ks. Aleksander Wagner od lipca 1920 roku;
Ks. Stanisław Zegarski od stycznia 1921 roku;
Ks. Konrad Wojewoda od 1921 roku do 6 sierpnia 1923 roku;

Ks. Bolesław Piechowski - od maja do 
listopada 1926 r. Ks. Alojzy Porzyński - od lipca 1924 r. 

do lutego 1926 r.
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Ks. Brunon Koziorzewski - od marca 1933 Ks. Jan Mickholz - od 1926 do czerwca
do grudnia 1934 r. Założył orkiestrę w KSM. 1927 r.

Ks. Eryk Hoffman, latach 1921 - 1922;
Ks Stanisław Karol Roehle od lipca 1922 roku do lipca 1924 roku;
Ks. Franciszek Węsiora, urodzony 11 października 1888 roku w Goręczynie, 

powiat kartuski, święcenia otrzymał w 10 lipca 1921 roku. Poprzednio był 
wikariuszem w Łążynie, Starej Kiszewie, Strzepczu, Lini, Rożentalu, 
Pieniążkowie i W. Mędromierzu; w Luzinie od czerwca 1928 roku do grudnia

Ks. Nikodem Januszewski od stycznia 
1930 roku do marca 1933 roku;

Ks. Kazimierz Klewicz od stycznia do 
lipca 1935 roku. Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskie Gotów w Luzinie w piśmie 
do ks. Biskupa z dnia 23 czerwca 1935 roku 
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 Kościele113”.

Ks. Tadeusz Jasiński od lipca 1935 do 
października 1937 roku. Więziony był razem 
z księdzem Gończem. Zaopatrzył Go

113 Pismo KSM do ks. biskupa z dnia 23 czerwca 1935 roku, AP.
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sakramentami świętymi w obozie przed zamordowaniem (jak na obozowe 
warunki);

Ks. Jan Achtabowski od listopada do grudnia 1937 roku;
Ks. Stefan Wydrowski od stycznia do lipca 1938 roku;
Ks. Alojzy Wiczarski od sierpnia 1938 do 27 sierpnia 1939 roku;
Ks. Kazimierz Biedrzycki, urodzony 7 lipca 1915 roku, święcenia kapłańskie 

otrzymał w Pelplinie. Był pierwszym wikariuszem po II wojnie światowej w 
Luzinie w latach 1951 - 1952.

Ks. Stefan Urbański.

Ks. Stefan Urbański, urodzony 27 
maja 1920 roku w byłym powiecie 
brodnickim. W 1939 roku ukończył 
Liceum Budowlane w Toruniu. W latach 
1945 - 1946 pracował jako nauczyciel 
szkoły podstawowej. Święcenia 
kapłańskie w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie otrzymał 20 
maja 1952 roku. W Luzinie pracował jako 
wikariusz od października 1952 roku do 
1957 roku. Odszedł do Kasparusa w 
Borach Tucholskich gdzie został 
administratorem małej parafii. Przez kilka 
lat wielu parafian z Luzina odwiedzało 
szanowanego księdza.

Ks. Marian Bojanowski, lata 1957 - 1958;
Ks. Franciszek Rzoska w 1958 roku;
Ks. Edmund Tucholski, lata 1959 - 1961;
Ks. Kazimierz Dzierżecki, lata 1961 - 1963;
Ks. Wiktor Kamiński, urodzony 15 grudnia 1930 roku, święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1959 roku. W Luzinie pracował w latach 1962 - 1976;
Ks. Henryk Kroll, lata 1967 - 1968;
Ks. Jerzy Politowski urodzony 15 stycznia 1939 roku, święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1964 roku. Wikariusz luziński w latach 1968 -1980. Był proboszczem 
parafii w Górze Pomorskiej w latach 1980 - 1988. Utworzył on punkt 
katechetyczny wraz z kaplicą we wsi Orle, poświęconą 28 września 1986 roku. 
Patronami kaplicy są Apostołowie Piotr i Paweł. Zmarł jako rezydent 26 marca 
1994 roku w Luzinie. W pogrzebie uczestniczyli: ks. arcybiskup Tadeusz 
Gocłowski, 30 księży oraz bardzo wielu mieszkańców Luzina i Góry Pomorskiej. 
Pochowany został na cmentarzu w Luzinie.
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Ks. Wiktor Kamiński. (Od prawej siedzą: organista Jerzy Szóstakowski, jego ojciec i żona oraz 
dzieci).

Ks. Zbigniew Kulwikowski urodzony 22 
września 1948 roku w Nowej Wsi, gmina 
Stężyca, powiat Kartuzy z rodziców Jana i 
Heleny z domu Makurat. W roku 1966« 
ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w 
Kościerzynie, zdobywając zawód stolarza 
meblowego. W latach od 1 stycznia 1967 
do końca lipca 1970 pracował jako stolarz 
w szpitalu rejonowym w Kartuzach. Po 
zdaniu matury w 1970 roku wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w 
Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 
maja 1976 roku z rąk ks. biskupa Bernarda 
Czaplińskiego. Pełen kleryckich pomysłów, 
zapału i chęci do pracy z młodzieżą 
przyjechał do pierwszej duszpasterskiej 
placówki w Luzinie w 1976 roku i pracował 

Ks. Zbigniew Kulwikowski. tu do 1978 roku. Przeniesiony do parafii św.
Leona w Wejherowie. Od 1985 roku jest 
proboszczem w Żelistrzewie.

Ks. Edmund Zalewski, lata 1978 - 1982;
Ks. Stanisław Majewski, lata 1980 - 1986;
Ks. Głowacki w 1982 roku;
Ks. Włodzimierz Hoffmann, lata 1986 - 1997;
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Ks. Kordian Gulczyński, lata 1990 - 1993; 
Ks. Jan Świstów icz, lata 1993 - 1997,
Ks. Grzegorz Jamrowski, lata 1997 - 1998.

4
fl y

|
Ks. Krzysztof Mutka.

Ks. Krzysztof Mutka, urodzony 12 
kwietnia 1972 roku w Bierzwniku w 
województwie zachoniopomorskim 
(dawniej gorzowskie), w 1972 roku 
przeprowadził się wraz z rodzicami z 
powrotem na „rodowite” Kaszuby, 
zamieszkali w Wejherowie. Tam 
uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 
na ulicy Ściegiennego (dzisiaj 
Kalwaryjska), później do Liceum 
Ogólnokształcącego im Jana III 
Sobieskiego na ulicy Bukowej. Po zdaniu 
matury w 1991 roku podjął studia w 
Wyższym Seminarium Duchownym w 
Pelplinie. W1992 roku po reorganizacji 
granic diecezji, przeniósł się do 
Gdańskiego Seminarium Duchownego w 
Gdańsku Oliwie. Pracę magisterską z 

teologii obronił na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w marcu 1997 roku. Święcenia 
kapłańskie przyjął w Bazylice Mariackiej w Gdańsku 21 czerwca 1997 roku. Od 
26 czerwca 1997 roku rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Luzino. Podjął 
następujące działania, najpierw jako katecheta w szkole podstawowej a od 1999 
roku w Publicznym Gimnazjum, potem opiekun młodzieży (prowadzi

cotygodniowe spotkania), założyciel i 
redaktor naczelny gazetki parafialnej 
„Wspólnota” (od 30 listopada 1998 
roku), założyciel i opiekun scholi 
dziecięcej i młodzieżowego zespołu 
muzycznego, opiekun Rodziny Radia 
Maryja, założyciel parafialnego klubu 
„Eden”, inicjator Drogi Krzyżowej 
prowadzonej ulicami Luzina, inicjator 
dzieła Duchowej Adopcji. Wydał 
ścienny kolorowy kalendarz parafialny 
na 2001 rok. Mieszkańcy gminy 
docenili i zauważyli podjęty trud 
księdza Krzysztofa i wybrali Go 
Człowiekiem roku 2000 Gminy Luzino. 

Ks. Andrzej Galiński, syn Jana iKs. Andrzej Galiński.
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Elżbiety, urodzony 12 czerwca 1964 roku w Tucholi. Od urodzenia mieszkał w 
Cekcynie. W 1989 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. 
Pracował w następujących parafiach: Starzynie 1989-1994, Gdańsk Zaspa parafia 
Opatrzności Bożej 1994 -1995, Gdynia Dąbrowa 1995 - 1998, w Luzinie od 23 
czerwca 1998 i nadal. Mieszkańcy gminy docenili podjęty trud księdza Andrzeja 
i wybrali Go Człowiekiem Roku 2001 Gminy Luzino.

Ks. Krzysztof Terepka, syn Zenona i Ireny, urodzony 8 lutego 1970 roku w 
Łomży. Sakrament Chrztu świętego przyjął w parafii pod wezwaniem Trójcy 
Świętej w Borkowie (diecezja łomżyńska), z której pochodzi. Szkołę Podstawową 
ukończył w rodzinnej miejscowości. Następnie uczył się w Technikum 
Mechanicznym w Gdańsku, gdzie złożył egzamin dojrzałości. Odbył zasadniczą 
służbę wojskową (orkiestra wojskowa). W 1995 roku wstąpił do Gdańskiego 
Seminarium Duchownego. Praktykę duszpasterską odbył w parafiach; św. 
Maksymiliana w Gdyni - Witominie oraz św. Wojciecha w Gdańsku. Pracę 
magisterską pt.: „Akcja Katolicka jako forma uczestnictwa laikatu w życiu 
Kościoła” napisał pod kierunkiem ks. dr hab. Antoniego Misiaszka na U K S W. 
Zainteresowania jego to sport, muzyka, taniec towarzyski. Pracę duszpasterską 
w parafii luzińskiej podjął od 1 lipca 2001 roku.

5.4. Księża pochodzący z parafii Luzino

1. Ks. dr teologii Jan Busław, urodzony 16 grudnia 1799 roku w Gowinie, 
święcenia kapłańskie otrzymał w 1826 roku w Wrocławiu. Był kanonikiem 
metropolitarnym w Poznaniu, posełem sejmu pruskiego w Berlinie 1849/50. Zmarł 
w 1875 roku w Niesłabinie koło Śremy.

2. Ks. Franciszek Rąbca urodził się 1 stycznia 1835 roku w Przetoczynie, w 
rodzinie rolnika Józefa i Franciszki Lange. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 
maja 1862 roku w Pelplinie. Z grupą księży został przyjęty na specjalnej audiencji 
przez papieża Piusa IX (26 kwietnia 1870 roku), któremu złożył ofiaiy na potrzeby 
Soboru Watykańskiego I zebrane za pośrednictwem „Pielgrzyma”. Zmarł w 
Pelplinie 19 września 1904 roku.

3. Ks. Józef Żelewski, urodzony 7 kwietnia 1845 roku w Strzebielinie, w 
rodzinie rolnika Stanisława i Matyldy Dąbrowskiej. Kształcił się w gimnazjum 
w Wejherowie, gdzie złożył egzamin dojrzałości (1867). Po studiach w 
Seminarium Duchownym w Pelplinie otrzymał 25 lipca 1871 roku świecenia 
kapłańskie. 3 lutego 1910 roku przeszedł na emeiyturę, zamieszkał w Wejherowie, 
gdzie zmarł 15 marca 1910 roku.

4. Ks. Jan Bernard Hebel, urodzony 17 maja 1846 roku w Małym Gowinie 
jako syn rolnika Jana i Marianny z domu Pranga. Do gimnazjum uczęszczał w 
Wejherowie, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1869 roku. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 11 maja 1873 roku w Pelplinie. Był administratorem parafii luzińskiej 
w latach 1883 - 1884. Zmarł 12 października 1917 w Wejherowie.

5. Ks. Walenty Dąbrowski, urodzony 14 lutego 1847 roku w Dąbrówce Młyn 
(pogranicze Gowina) w majątku rodzinnym jako syn Józefa i Katarzyny z Pręgów.
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Święcenia kapłańskie przyjął w Pelplinie 12 lipca 1874 roku. 2 sierpnia 1887 
roku objął kanonicznie probostwo wejherowskiej fary. Był zarazem lokalnym 
inspektorem szkół ludowych i w 1887 - 89 nauczycielem religii w gimnazjum 
wejherowskim. Gorliwąpracą, 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 roku do końca życia był członkiem Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu. Należał do stowarzyszenia „Straż” (1905) Był dziekanem 
puckim (1890 - 1923), od 1904 roku delegatem biskupim na obwód gdański, a 
po oddzieleniu diecezji gdańskiej na wejherowski, honorowym kanonikiem 
chełmińskim od 6 lipca 1915 roku. Ochrzczony w luzińskim kościele, na pamiątkę 
swej więzi z parafią ufundował w 1912 roku 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 roku pozostał w Wejherowie i zamieszkał u sióstr zakonnych. Tam też w 
wieku 84 lat zmarł 15 lutego 1931 roku, uważany za nestora duchowieństwa 
diecezji chełmińskiej i pochowany został na cmentarzu w Wejherowie.

6. Ks. Teofil Stumberg - Sychowski, urodzony 23 czerwca 1862 roku w 
Sychowie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej Antoniego Stumberg - Sychowskiego 
i Emilii z Paszków. Rodzina po przymusowej sprzedaży majątku, zamieszkała w 
Wejherowie, kształcił się w tamtejszym gimnazjum. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 23 lipca 1887 w Monachium.

7. Ks. Leon Wysiecki, urodzony 19 czerwca 1866 roku w Luzinie, święcenia 
kapłańskie przyjął 1891 roku w Detroit, zmarł 10 grudnia 1926 roku w Solcu 
Zdroju w Ziemi Kieleckiej. Grób jego znajduje się na starym cmentarzu w 
Wejherowie.

8. Ks. Bolesław Tempski, urodzony 31 grudnia 1868 roku w Dąbrówce w 
rodzinie ziemiańskiej Augustyna Esden - Temskiego i Julii Lessnau. Uczył się w 
gimnazjum wejherowskim, gdzie należał do tajnej organizacji filomackiej „Wiec”. 
Po maturze studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie 19 stycznia 
1896 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Zmarł 10 listopadal 899 roku w 
Skarszewach.

9. Ks. Franciszek Herman, urodzony 28 listopada 1877 roku w Przetoczynie 
w rodzinie rolnika Antoniego i Julianny Heyke. Święcenia kapłańskie otrzymał 
16 marca 1902 roku w Pelplinie. Zmarł 25 października 1938 roku w Bydgoszczy. 
Pochowany został na cmentarzu w Świekatowie.

10. Ks. Józef Milka, urodzony w Robakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1923 roku w Poznaniu.
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Przed plebanią w Luzinie w 1937 r. Uroczyste formowanie procesji przed wpiu wadzeniem ks. 
prymicjanta Aleksandra Doeringa do kościoła. Od prawej: ks. Jasiński, ks. Aleksander Doering. 
Od lewej: Jan Kotłowski i Janeczek.

11. Ks. Aleksander Doering, urodzony w Luzinie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1937 w Pelplinie.

12. Ks. Stanisław Klass z Zakonu Księży Pijarów,.urodzony 14 września 
1933 roku w Wejherowie. Szkołę Podstawową ukończył w Luzinie. Następnie

Ks. Stanisław Klass.

uczęszczał do Gimnazjum w 
Wejherowie. W 1950 roku w 
gimnazjum powstał uczniowski 
Związek Antykomunistyczny ZAK 
(lub ŻAK); do związku należał 
Stanisław. Po zdaniu matury udał się 
w 1952 roku do Krakowa, gdzie 
wstąpił do Zakonu Księży Pijarów. 
Zakon ten, jako główny cel postawił 
sobie uczenie i wychowywanie 
młodzieży. Ukończył tam studia 
teologiczne, które uwieńczone 
zostały święceniami kapłańskimi w 
1958 roku. Pierwszy rok kapłaństwa 
spędził w Krakowie, gdzie podjął się 
pracy wychowawczej wśród 
młodzieży, która rekrutowała się z 
różnych rodzin. Rozpiętość wieku 
wśród młodzieży była bardzo duża 
(od 8 do 20 lat). Praca była bardzo



I'ARAFU1 Mliii [Hid nmaiirn L Waimji ra n Luzisir 127

trudna, gdyż każda grupa wiekowa potrzebowała indywidualnego podejścia. Po 
rocznej praktyce podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Były 
to studia dzienne na Wydziale Matematyczno - Fizyczno - Chemicznym ze 
specjalnością matematyki.

Po pięciu latach studiów uzyskał stopień magistra matematyki. Bezpośrednio 
po studiach podjął pracę jako nauczyciel w Piywatnym Liceum Księży Pijarów 
w Krakowie. Była szkołą prywatną (jedyne wówczas takie liceum w Polsce), 
która otrzymywała co roku prawa szkół państwowych. Pracował tam w latach 
1964 - 1988 jako nauczyciel, w tym przez 14 lat był dyrektorem tejże szkoły. W 
następnych latach udzielał się jako rekolekcjonista i misjonarz. Między innymi 
został oddelegowany do głoszenia misji św. na Białorusi. Jako misjonarz głosił 
słowo Boże w Lidzie i Szozuczynie, gdzie pracował przez trzy lata. Praca była 
bardzo trudna, choć pełna satysfakcji. Tamtejsi ludzie są bardzo religijni i bez 
reszty oddani Bogu i Kościołowi.

Od 1993 roku został przeniesiony do pracy parafialnej w Bolszewie, gdzie 
służy Kościołowi do dnia dzisiejszego.

13. Ks. Alojzy Klein urodził się 18 stycznia 1933 roku w Dąbrówce. W 1951 
roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1961 roku w Poznaniu. W 1966 roku wyjechał 
do Brazylii na misje do Poloni, tam obchodził uroczystość 25 lecia kapłaństwa. 
W 1987 roku podjął pracę duszpasterską w Cochem (Niemcy) jako kapelan w 
Domu Seniora św. Jadwigi. Centrum prowadzą Siostry Maryi Niepokalanej. 
Ksiądz kapelan odprawia codziennie Mszę św. Jest to duszpasterstwo w języku 
niemieckim. Dnia 1 września 1993 roku odwiedził szkołę w Sychowie, gdzie 
spotkał się z dziećmi klas zerowych i pierwszych. Dzieci nazwały Go 
czekoladowym księdzem. Otrzymały bowiem od księdza po czekoladzie.

14. Ks. dr Antoni Klein urodzony 5 grudnia 1937 roku w Dąbrówce.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w 
Dąbrówce i Luzinie. Po ukończeniu szkoły 
w Luzinie w 1951 roku rozpoczął naukę w 
Niższym Seminarium Duchownym 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej na Dolnym Śląsku. 9 czerwca 
1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie w 
Poznaniu. Studiował w latach 1962 - 1967 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz 1967 - 1970 na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1981 
roku otrzymał doktorat z filozofii. W latach 
1989 - 1995 był rektorem Wyższego 
Seminarium Duchownego Towarzystwa 
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w 
Poznaniu. A od 1995 roku był Wikariuszem 
Generalnym tegoż Zakonu.
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Ks. Zygmunt Trybowski po uroczystości prymicyjnej przed domem rodzinnym w Luzinie z chó- 
rzystkami (od lewej Małgorzata Widbrot, Stefania Bulczak, Magdalena Loewenau i Teodora 
Wróbel.

15. Ks. Zygmunt Trybowski urodzony 1 stycznia 1937 roku w Luzinie. Ojciec 
był sołtysem, a potem zajmował się pracą biurową w gminie. Wybrał taki rodzaj 
pracy, gdyż był inwalidą z czasów I wojny światowej. We Francji w 1918 roku 
stracił nieszczęśliwi^ nogę. Matka była gospodynią domową, gdyż w rodzinie 
przyszłego proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej 
Męczenników było dziewięcioro dzieci a rodzice dzierżawili gospodarstwo rolne. 
Władysława wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego w 
Raciborzu. Pozostałym rodzeństwem są: Marian, Józef, Władysław, Kazimierz, 
Teresa, Bernard i Gertruda.

Do siedmioklasowej szkoły podstawowej uczęszczał w Luzinie i ukończył ją 
w 1950 roku. W tym samym roku zdał do Liceum Ogólnokształcącego w 
Wejherowie. Z tego czasu szczególnie zapamiętał ks. prefekta Władysława 
Mówkę, który był człowiekiem o niezwykłej duchowości. Maturę zdał w 1954 
roku, a następnie podjął pracę w Narodowym Banku Polskim w Wejherowie. 
Pracował w nim przez trzy lata kolejno na stanowiskach; inkasenta, pracownika 
sortowni, kasjera, a zakończył pracę na stanowisku drugiego skarbnika. W tym 
też czasie budzi się w młodym urzędniku bankowym myśl o wstąpieniu do 
seminarium duchownego. Od najmłodszych lat był ministrantem i bardzo cieszyła 
go ta posługa. Praca w banku nie dawała satysfakcji. Udał się do Pelplina, gdzie 
został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego, którego rektorem w 
owym czasie był ks. Józef Grochocki.

Zygmunt Trybowski otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa dr 
Kazimierza Józefa Kowalskiego w pelplińskiej katedrze 2 czerwca 1963 roku. 
Mszę św. prymicyjną odprawił dnia następnego - 3 czerwca 1963 roku w Luzinie.
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Po kilku tygodniach ks. Zygmunt został skierowany do pracy duszpasterskiej 
w Goręczynie (dekanat kartuski). Tam pracował przez dwa lata. Następnie przez 
dwa miesiące administrował parafią w Lutowie. Z Lutowa został skierowany do 
Chełmży, w kolegiacie pod wezwaniem Świętej Trójcy, przez osiem lat 
wykonywał obowiązki wikariusza. Przyjął placówkę w Siemoniu. Ksiądz zdobył 
uprawnienia rolnicze i kupił grunt, na którym nielegalnie zaczął budować kościół. 
Wkrótce jednak wybuchł pierwszy strajk na wybrzeżu i do głosu doszła 
„Solidarność”. Wtedy też, korzystając ze sprzyjających warunków, wraz z 
parafianami ks. Zygmunt w półtora roku postawił nowy kościół. Gdy budowa 
została ukończona ks. biskup odwołał budowniczego świątyni w Siemionu i 
skierował go do pracy w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej 
Męczenników u wrót Doliny Śmierci w Nowym Fordonie w Bydgoszczy. Tam 
wybudował kompleks domów katechetyczno - mieszkalnych oraz kościół pod 
wezwaniem Matki Boskiej Królowej Męczenników. Marzeniem ks. Zygmunta 
jest utworzeniu Kalwarii bydgoskiej w Dolinie Śmierci.

Ks. Zygmunt Trybowski od dziewięciu lat jest dziekanem dekanatu Bydgoszcz 
V, w 1991 roku został Kapelanem honorowym JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA 
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, a od 1996 roku prałatem honorowym Jego 
Świątobliwości.

maja 1983 roku z rąk ks. biskupa Mariana Przykuckiego po czym przez trzy lata 
pracował jako wikariusz w parafii Matki Kościoła w Tczewie.

W latach: 1986 -1990 odbył studia w Sekcji Teologii Fundamentalnej KUL, 
zwieńczone praca doktorską pt. „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia doroczne w 
regionie wejherowskim”. W latach 1990 - 1994 roku pełnił funkcję dyrektora 
Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Od 1 września 1994 
roku do 1 czerwca 2000 roku został przeniesiony do pracy w Dziale Współpracy

Ks. prof, dr hab. Jan Perszon.

16. Ks. prof, dr hab. Jan Perszon, 
urodzony 22 sierpnia 1958 roku w 
Wejherowie, jako pierworodny syn Pawła i 
Zofii z domu Pobłocka. Szkołę podstawową 
ukończył w 1973 roku w Luzinie, po czym 
przez cztery lata (1973 - 1977) kontynuował 
naukę w Liceum Zawodowym (chłodnictwo) 
w Gdyni - Grabówku, zakończonąegzaminem 
maturalnym. W latach 1977 - 1983 odbywał 
studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie. W 
1983 roku obronił na Wydziale Teologicznym 
KUL (w trybie zaocznym) pracę magisterską 
z teologii fundamentalnej pt.”Światopogląd 
naukowy według marksistów polskich”. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w Pelplinie 22
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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 roku został wykładowcą teologii 
fundamentalnej w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie. W roku 
akademickim 1996 -1997 był wykładowcą teologii fundamentalnej i mariologii 
w Kolegium Teologicznym w Gdyni i Gdańskim Instytucie Teologicznym. Od 1 
września 1998 roku został asystentem, a od 1 października 1999 roku zatrudniony 
został jako adiunkt przy katedrze Chrystologii Fundamentalnej w Instytucie 
Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologicznego KUL.

Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Na brzegu życia i śmierci. 
Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach” 
przeprowadził na Wydziale Teologii KUL przewód habilitacyjny w 2000 roku.

Od 1 września 2001 roku przeniósł się z KUL do nowo utworzonego Wydziału 
Teologicznego UMK, gdzie otrzymał stanowisko kierownika Zakładu Teologii 
Fundamentalnej i Religiologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od kilkunastu lat prowadzi badania etnograficzne na Kaszubach. Ich 
rezultatem są między innymi książki: Godne zweki (1991), Na Jastra (1992), Na 
imię Bosczi (1992), Króluj nam wiedno (1993), Sobótka w Jastarni (1993), Jastra 
na Helu (1994), oraz kilkanaście aftykułów 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 roku mianowany proboszczem parafii po wezwaniem św. 
Apostołów Piotra i Pawła (Fara Pucka) w Pucku, jest diecezjalnym duszpasterzem 
Pielgrzymki Kaszubskiej i wizytatorem nauki religii.

17. Ks. Zenon Pipka, święcenia kapłańskie otrzymał w 1989 roku w Pelplinie. 
Diecezjalny duszpasterz głuchoniemych.

18. Ks. dr Marek Tiybowski, 1 grudnia 1997 roku został proboszczem parafii 
św. Wojciecha w Kartuzach.

19. Ks. Leszek Kryża, urodzony 11 grudnia 1957 roku w Luzinie z rodziców 
Antoniego i Marty z domu Knapińska. W 1964 roku rozpoczął naukę w szkole 
podstawowej w Luzinie. Po jej ukończeniu podjął dalszą naukę w Zasadniczej 
Szkole Elektrycznej w Wejherowie. Jako absolwent wyżej wymienionej szkoły 
rozpoczął pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, następnie w PKP. W 
1977 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 
Marynarce Wojennej. Po odbyciu służby wojskowej zdecydował się na 
kontynuowanie nauki w szkole średniej dla pracujących, którąukończył z maturą. 
W sierpniu 1984 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. W1990 roku 
złożył śluby wieczyste i otrzymał święcenia diakonatu. Rok później z rąk ks. 
biskupa Stanisława Napierały otrzymał święcenia kapłańskie, było to 21 maja 
1991 w Poznaniu. W tym samym roku obronił pracę magisterską z teologii
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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 roku został mianowany Delegatem Przełożonego 
Generalnego do spraw księży pracujących na Wschodzie. Została powierzona 
mu opieka nad duszpasterzami z Zgromadzenia pracującymi na Białorusi, 
Ukrainie, Kazachstanie i Węgrzech.

W 2001 roku dziesiąta Kapituła Generalna Towarzystwa Chrystusowego 
wybrała księdza Leszka na stanowisko radnego generalnego i skierowała do pracy 
w prowincji niemiecko - włosko - holenderskiej.

20. Ks. Piotr Dobek urodzony 18 lutego 
1967 roku w Kartuzach, jako drugi z trzech 
synów Jerzego i Marii z domu Pacholczyk. 
W rodzinie inteligenckiej, ojciec inżynier 
mechanik a matka nauczycielka. Swoją 
edukację rozpoczął w luzińskim przedszkolu, 
a następnie, od 1974 roku w miejscowej 
szkole podstawowej. Po jej ukończeniu 
skierował swe kroki do Liceum 
Ogólnokształcącego w Wejherowie. W 1986 
roku po zdaniu matury, został przyjęty do 
Wyższego Seminarium Duchownego w 
Pelplinie. Tam napisał pracę magisterską na 
seminarium biblijnym u ks. biskupa prof. Jana 
Szlagi i obronił ją w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia

kapłańskie przyjął dnia 6 czerwca 1992 roku w katedrze pelplińskiej. Od 15 
lipca 1992 roku pracuje jako wikariusz w parafii pod wezwaniem Chrystusa 
Króla w Gdańsku, gdzie prowadzi wspólnotę młodzieżową, krąg Kościoła 
Domowego, wydaje parafialną gazetkę oraz katechizuje w Zespole Szkół 
Budowlano - Architektonicznych.

21. Ks. mgr Zbigniew Jan - Neumuller święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 
1994 roku w Gdańsku.

5.5. Bracia zakonni - Krzysztof Drabik brat Krzysztof

5.6. Siostry zakonne pochodzące z parafii
1. s. Anna Janeczek
2. s. Wanda Kotłowska
3. Władysława Trybowska, siostra Leoncja urodzona 22 czerwca 1925 roku 

w Dąbrówce. W 1952 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha

Ks Piotr Dobek.
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Świętego (popularnie zwane Werbistki) w Raciborzu. Ukończyła szkołę 
pielęgniarek w Warszawie. Władza ludowa pozwoliła wyjechać Siostrze na misje 
do Rafael Calzada dopiero w 1967 roku. Pracowała na infimerii pielęgnując 
misjonarzy i misjonarki wracających z misji przez 33 lata. Mając 75 lat wróciła 
do macierzystego Raciborza w 2000 roku.

4. Maria Dzienisz siostra Teresilla z Wyszecina, absolwentka KUL. Wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 7 grudnia 1967 roku. Pracowała w 
sekretariacie Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. W listopadzie 
1995 roku została przełożoną domu w Jadwinowie koło Lubartowa.

5. Lucyna Pieper wstąpiła do zakonu żeńskiego Towarzystwa Chrystusowców 
dla Polonii Zagranicznej 17 października 1979 roku. Po ślubach wieczystych 
przez 5 lat była organistą w Białorusi w mieście Nieśwież. Organizowała tam 
placówkę misyjną dla sióstr katechetek. Choroba zmusiła Ją do powrotu do 
macierzystego klasztoru w Morasku.

6. Anna Domagała złożyła śluby wieczyste w 1997 roku.
7. Mirela Wróblewska
8. Teresa Pupacz, urodzona 5 maja 1963 roku w Luzinie szkołę podstawową 

ukończyła w Luzinie 1978 roku. Do Karmelitanek Bosych w Poznaniu wstąpiła 
6 października 1981 roku i przyjęła imię zakonne Maksymiliana. Złożyła śluby 
wieczyste 29 września 1991 roku. Od 15 października 1994 roku jest w klasztorze 
Karmelitanek Bosych w Kodninie.



6. DUSZPASTERSTWO W PARAFII
6.1. Sakramenty chrztu

Z urodzeniem związany jest chrzest - narodziny poprzez obmycie wodą 
chrzcielną do życia w Chrystusie a przez to włączenie w Jego wspólnotę - Kościół. 
Fakt ten zostaje odnotowany w księgach chrztu, które prowadzone są w parafii. 
W parafii luzińskiej księgi chrztów zachowały się od 1839 roku; brak ksiąg za 
lata 1860- 1883.

Liczbę dzieci, które przyjęły sakrament chrztu przedstawiono w tabeli 28.
Tabela 28

Chrzty w parafii w latach 1918 - 2000

Rok Chrztów Rok Chrztów Rok Chrztów

1918 107 1945 111 1972 196
1919 109 1946 150 1973 209
1920 163 1947 175 1974 217
1921 204 1948 168 1975 224
1922 181 1949 167 1976 218
1923 191 1950 168 1977 223
1924 186 1951 175 1978 177
1925 194 1952 176 1979 223
1926 173 1953 193 1980 226
1927 175 1954 184 1981 188
1928 220 1955 189 1982 225
1929 201 1956 199 1983 174
1930 200 1957 210 1984 183
1931 194 1958 216 1985 163
1932 197 1959 204 1986 197
1933 200 1960 221 1987 170
1934 201 1961 236 1988 178
1935 194 1962 202 1989 184
1936 208 1963 184 1990 150
1937 210 1964 211 1991 172
1938 182 1965 197 1992 155
1939 205 1966 203 1993 159
1940 131 1967 222 1994 149
1941 138 1968 225 1995 148
1942 171 1969 200 1996 133
1943 123 1970 196 1997 136
1944 121 1971 217 1998

1999
2000

134
140
152

Źródło: Księgi chrztów za lata 1914 - 2000. Opracowanie własne
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W księdze chrztów z 1939 roku w pozycji 157 dokonano następującego 
zapisu: „Wskutek działań wojennych i z powodu nieobecności duszpasterza ks. 
Bernarda Gończa uwięzionego w obozie koncentracyjnym w Dachau i 
Sachsenhasen, gdzie zmarł 12 lipca 1940 roku - nie zapisywano chrztów - Na 
podstawie zeznań rodziców chrzestnych, uzupełniono dalszy zapis dzieci 
ochrzczonych w kościele parafialnym w Luzinie. Luzino 1 kwiecień 1953. 
Podpisał ks. Mieczysław Sumiński”. Poczynając od pozycji 157 w 1939 roku 
dokonano 49 zapisów utrzymując kolejność w numeracji. Zakończono rok 1939 
na numerze 214, z tym że zostało 9 wolnych nie zapisanych wierszy, na różnych 
stronach. W księdze chrztów z 1944 roku na pierwszej stronie dokonano zapisu: 
Zrekonstruowano, na podstawie zapisków z czasu okupacji. 1948. Podpisał ks. 
Mieczysław Sumiński. Księga od 1944 roku prowadzona była według nowego 
wzoru zapisu. Trudno analizować liczbę chrztów, bowiem od 1947 roku granice 
parafii ulegały zmianom. Parafia zmniejszała się. Liczba chrzczonych dzieci 
utrzymywała się na tym samym poziomie.

„Wszystkie dzieci z rodzin katolickich są ochrzczone114”.

6.2. Pierwsza Komunia święta
Dziecko w wieku 8 - 9 lat przygotowywane było do sakramentu pokuty i 

eucharystii. Nauka przygotowawcza dla dzieci do sakramentów świętych w 1947 
roku odbywała się 2 razy tygodniowo w czasie od kwietnia do października115. 
Okres przygotowania i wiek dziecka ulegały zmianom. Uwidoczniono to w tabeli, 
wykazując różne daty przyjęcia dzieci do I Komunii św. W1978 roku wydzielono 
dzieci z Luzina, które przyjmowały sakrament euchaiystii w miesiącu czerwcu 
(przed zakończeniem roku szkolnego). Dzieci z pozostałych wsi uczęszczały na 
nauki przygotowawcze w okresie wakacyjnym. Przyjmowały I Komunię św. pod 
koniec wakacji.

Tabela 29
Dzieci przyjęte do I Komunii świętej w latach 1920 - 2000

Data Liczba Data Liczba Data Liczba

10.10.1920 128 17.08.1952 70 29.05.1977 115
16.10.1921 195 23.08.1953 168 10.06.1978

18.08.1978 156
15.10.1922 179 28.08.1954 95 17.06.1979

19.08.1979 141
14.10.1923 181 4.09.1955 85 1980
19.10.1924 144 1956 104 1981
18.10.1925 132 1957 180 1982
19.09.1926 144 7.09.1958 112 1983 144
16.10.1927 95 1959 133 27.05.1984 124

114 Sytuacja op. cit., s. 2, AP.
115 Sprawozdanie Proboszcza z 19.06.1947 r. AP.
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21.10.1928 97 4.091960 143 12.05.1985 116
20.10.1929 63 1961 136 25.05.1986 122
28.09.1930 92 1962 174 24.05.1987 142
20.09.1931 99 1963 173 22.05.1988 111
18.09.1932 121 30.08.1964 162 21.05.1989 145
17.09.1933 142 29.08.1965 193 13.05.1990 144
16.09.1934 160 28.08.1966 193 12.05.1991 115
9.09.1935 140 27.08.1967 191 17.05.1992 136
6.09.1936 141 30.06.1968 196 16.05.1993 212
29.08.1937 130 31.09.1969

26.06.1969 204 1994 136
4.09.1938 155 21.06.1970 21.05.1995 Igr. 83

23.08.1970 192 Ilgr. 151
5.10.1946 243 29.08.1971 225 1996 Igr. 72

Ilgr 109
7.09.1947 177 4.06.1972 18.05.1997 Igr-87

25.08.1972 188 Ilgr. 79
12.09.1948 164 27.05.1973 17.05.1998 176

25.08.1973 190
18.09.1949 177 19.05.1974

25.08.1974 217 23.05.1999 162
27.08.1950 146 18.05.1975

24.08.1975 157 2000 170
19.08.1951 118 22.08.1976 60

Źródło: Księgi dzieci przyjętych do pierwszej Komunii iw. z łat 1920 - 2000. AP. 
Opracowanie własne

Zachowały się księgi dzieci przyjętych do pierwszej Komunii św. od 1914 
roku. Pierwszy wpis pochodzi z 1914 roku. W okresie pierwszej wojny światowej 
do roku 1919 w zapisach była przerwa. Systematycznie rozpoczęto prowadzić 
księgę od 1920 roku do 1938 roku. W okresie drugiej wojny nastąpiła kolejna 
przerwa w zapisach. Dopiero w 1945 roku dokonano kolejnych wpisów dzieci 
przyjętych do pierwszej Komunii św.

W sprawozdaniu z 28 czerwca 1945 roku ks. Mieczysław Sumiński zapisał: 
„Przed nieszporami w niedzielę odbywa się katechizacja dzieci”. Dzieci różnych 
roczników przyjęto do pierwszej Komunii św. w październiku 1945 roku. 
(Ustalono to na podstawie relacji przyjętych do I Komunii św.).

Z podobną niedokładnością spotykamy się w 1976 roku zapisano wówczas, 
że dzieci przyjętych do I Komunii św. było 60. Należy przyjąć, że było ich więcej. 
Dokonano zapewne zapisu pierwszej grupy dzieci z terenu, natomiast nie zapisano 
zamieszkałych w Luzinie. Świadczy o tym pozostawione wolne niezapisane strony 
w księdze.

Ks. proboszcz Mieczysław Sumiński zachęcał rodziców by dzieci 7 letnie 
przygotować do przyjęcia wczesnej Komunii św. Dzieci były przygotowane w 

okresie wakacyjnym, na naukach była wymagana obecność matek. Efekty tej
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pracy przedstawiono w tabeli 30.

Dzieci przyjęte do wczesnej Komunii świętej
Tabela 30

Rok Liczba Rok Liczba Rok Liczba Rok Liczba

1951 18 1954 31 1957 20 1960 20
1952 11 1955 22 1958 17
1953 22 1956 29 1959 27

Źródło: Księga wczesnej Komunii iw., 1951 - 1960, AP Opracowanie własne

Tradycją stało się, że dzieci I komunijne wyjeżdżają ze swoimi kapłanami 
do Częstochowy po „białym tygodniu” (il. 12).

»

Przyjęcie dzieci do I Komunii św. -1 kurs w 1957 roku.
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Ks. M. Sumiński i ks. Jan Stryczek odwiedzili w Częstkowie dzieci przyjęte do I Komunii św. 
w aniu 26 sierpnia 1962 roku. Stoją od lewej: Jan Rompca, Regina Grubba, Bogumiła Sikora, 
Urszula Sikora, Urszula Rompca, Maryla Potiykus, Adela Potrykus i Tadusz Sikora.

Drogę z Częstkowa do kościoła dzieci pokonywały bryczką. Na powozie Urszula Sikora wraz z 
rodzicami; od prawej ojciec Władysław i matka Władysława oraz Anna Sikora. Powozi Jan 
Sikora i szwagier Stefan Sikora.
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Grupa chłopców z ks. Jerzym Politowskim i ks. Zbigniewem Kluwikowskim, w środku ks. pro
boszcz M. Sumiński.

Grupa dziewcząt z ks. Jerzym Politowskim i ks. Zbigniewem Kulwikowskim, w środku ks pro
boszcz M. Sumiński.
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Grupa dziewcząt pierwszokomunijnych w 1984 roku, w towarzystwie organisty Józefa Białka, 
ks. proboszcza Henryka Szydłowskiego i ks. Stanisław a Majewskiego.
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Dzieci z klas II przyjęte do I Komunii iw. w 2001 roku. Zdjęcia wykonano 
według klas do jakich uczęszczali w szkole:

Fot. 13. Dzieci z Barłomina: Damian Guss, Michalina Hewelt, Radosław 
Kamiński, Natalia Foigt, Szymon Pobłocki, Monika Splithof.

Fot. 14. Klasa II a z Luzina: Damian Baranowski, Martyna Dampc, Anita 
Fierke, Szymin Fularczyk, Barbara Hennig, Lidia Jereczek, Magdalena Kas, 
Klaudia Kwidzińska, Jerzy Magulski, Natalia Magulska, Robert Motyka, Justyna 
Myler, Piotr Nadolski, Monika Pikron, Piotr Płotka, Robert Płotka, Sylwia Płotka, 
Tomasz Richert, Marcin Roicki, Stefanowski Mateusz, Szymon Topp, Izabela 
Wasylke, Grzegorz Śmigielski.

Fot. 15. Klasa II b z Luzina Jakub Baranowski, Sanda Bertrand, Patiycja 
Bistram, Anita Bojka, Sandra Dapz, Justyna Dobek, Fautyna Hewelt, Patrycja 
Kiedrowska, Barbara Koepke, Hanna Labda, Mateusz Lademann, Ilona 
Lidzbarska, Kamila Lińska, Karolina Małaszycka, Natalia Mielke, Martyna 
Ostojska, Agnieszka Siemann, Krystyna Szweda, Patrycja Tobiaska, Wojciech 
Wenta, Aneta Wojewska, Magda Zidikis.

Fot. 16. Klasa II c z Luzina: Marcin Bladowski, Natalia Bobrucka, Magda 
Bystroń, Anna Fikus, Maksym Graczyk, Weronika Gruba, Justyna Kalkowska, 
Piotr Kieliński, Grażyna Kuchta, Marta Kuske, Mariusz Magulski, Magda Miler, 
Mateusz Murawski, Łukasz Schulz, Adam Sikora, Amanda Sikora, Ewelina 
Szadkowska, Natalia Szczepaniak, Anna Szulc, Łukasz Świerkacz, Jarosław 
Hirsz.

Fot. 17. Klasa II d z Luzina: Magda Bargańska, Kordian Bober, Marzena 
Choszcz, Monika Dampc, Marcin Geliński, Jakub Grabarek, Bartosz Grubba, 
Adam Hebel, Roman Hinc, Daniel Kitowski, Piotr Kleba, Kamil Kowalski, Adam 
Lesner, Adam Maszota, Weronika Nadolska, Michał Pawłowski, Sylwia Pelcer, 
Łukasz Szwichtenberg, Sylwia Szymich, Arkadiusz Zieliński, Konrad Ziwliński, 
Dorota Hinc.

Fot. 18. Klasa II e z Luzina: Przemysław Anolik, Lidia Bobkowska, Jacek 
Bojka, Aneta Dębska, Patrycjusz Falkowski, Marta Grzenkowicz, Agnieszka 
Hebel, Henryka Hebel, Marek Igowski, Jarosław Joskowski, Monika Krauza, 
Karol Lange, Julita Marszał, Joanna Nowicka, Monika Nowicka, Aneta 
Palkowska, Alicja Paszki, Agnieszka Sikora, Michał Sirocki, Mateusz Soje, 
Martyna Wicon, Aleksander Wierczyński, Adam Wróbel, Justyna Wróbel.

Fot. 19. Klasa II f z Luzina: Patrycja Czaja, Adrian Czerwionka, Sylwester 
Dampc, Michał Dopke, Jacek Dybowski, Marcin Engelbrecht, Patryk Janowicz, 
Marta Kąkol, Agnieszka Konczak, Patrycja Kinga Kotłowska, Mateusz 
Kotłowski, Edyta Labuda, Magdalena Labuda, Hubert Lubiniecki, Beata Maszota, 
Krystian Nalepka, Michał Pryczkowski, Marika Roda, Piotr Rompca, Malwina 
Som, Katarzyna Stefanowska, Monika Szmidtka, Monika Popp, Patryk Zawielak.

Fot.20. Klasa II a z Sychowej: Artur Bargański, Paweł Boyke,Kinga Bujak, 
Łukasz Klein, Jagoda Mejer, Radosław Mielke, Dajana Post, Anita Rumpczyk, 
Ewa Szymerowska, Anita Tempska, Zbigniew Żarach.

Fot.21. Klasa II b Sychowej: Marta Bieszke, Patryk Brzeski, Weronika 
Burchacz, Wojciech Dampc, Piotr Gruba, Andrzej Hebel, Sebastian Hewelt, 
Marek Joniec, Piotr Kwidziński, Paweł Legęza, Kamila Mach, Krzysztof Miotk, 
Mateusz Myszk, Irena Wicka.
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6.3. Bierzmowani

Sakrament bierzmowania wiąże się z wejściem w wiek dojrzały i podjęciem 
odpowiedzialności za społeczeństwo i Kościół. Dzięki niemu wzmacnia się to, 
co rozpoczęło się na chrzcie - życie z Chrystusem i w Chrystusie.

Sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy św., bowiem Eucharystia 
ma być dla bierzmowanego źródłem siły, aby mógł wypełniać swoje powołanie 
na apostoła Chrystusa. Prawo udzielania sakramentu bierzmowania przysługuje 
w zasadzie biskupowi. Do 1970 roku bierzmowanie w parafii odbywało się w 
czasie wizytacji pasterskiej co 5 lat. Młodzież uczęszczała w okresie wakacyjnym 
w każdą niedzielę na nauki przygotowawcze do bierzmowana, pod 
przewodnictwem proboszcza. Od 1983 roku do sakramentu przystępuje młodzież 
klas VIII szkół podstawowych a sakrament bierzmowania udzielany był co roku. 
W tym czasie przygotowaniem do bierzmowania były katechezy klas VII i VIII 
oraz klas I licealnych i zawodowych. Specjalne nauki na co najmniej miesiąc 
przed bierzmowaniem rozpoczynały się nabożeństwem do Ducha św. Tuż przed 
bierzmowaniem była spowiedź dla bierzmowanych, ich rodzin i świadków 
bierzmowania.

Tabela 31
Sakrament bierzmowania przyjęło w latach 1946 - 2000

Data Sakramentu udzielał ksiądz Chłopców Dziewcąt Razem

1.06.1946 dr Andrzej Wronka Adm. Apostolski 492 670 1162
29.08.1950 bp sufragan Bernard Czapliński 413 437 850
22.08.1955 bp ord. dr Kazimierz Józef Kowalski 210 243 453
13.08.1960 bp sufragan Bernard Czapliński 220 198 418
2.06.1965 bp ord. dr Kazimierz Józef Kowalski 358 352 710
5.09.1970 bp sufragan Bernard Czapliński 455 444 899
11.05.1975 bp sufragan dr Zygfryd Kowalski 160 173 333
12.05.1980 272 260 532
17.04.1983 209 171 380
25.05.1985 343
10.10.1986 284
19.06.1989 230
4.05.1991 234
24.05.1993 abp dr Tadeusz Gocłowski 116
7.05.1994 bp sufragan Zygmunt Pawłowicz 186
25.04.1995 abp Tadeusz Gocłowski 143
10.05.1996 116
8.05.1997 bp sufragan Zygmunt Pawłowicz 139
6.03.1998 153
3.03.1999 abp dr Tadeusz Gocłowski 154
25.02.2000 bp sufragan Zygmunt Pawłowicz 174

Źródło: Księga bierzmowanych 1946 - 2000, AP
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Tabela 32
Świadkowie bierzmowania w latach 1946 - 1970

Rok Chłopców Dziewcząt

1946 Jakub Gruba z Częstkowa 
1950 Jan Mrug z Strzebielina 
1955 Herman Klein z Barłomina 
1960 Józef Kuptz z Zielonego Dworu 
1965 Władysław Hinc z Luzina 
1970 Paweł Perszon z Luzina

Paszkowa z Dąbrówki 
Wolfowa z Milwina 
Marta Ustarbowska z Luzina 
Bronisława Patok z Strzebielina 
Teresa Trybowska z Luzina 
Anna Sikora z Luzina

Źródło: Księga bierzmowanych 1946 - 2000. A P. Opracowanie własne

W 2000 roku razem z młodzieżąparafii Luzino ks. Biskup udzielił sakramentu 
bierzmowania 30 osobom z parafii Kębłowo.

W 1960 roku w czasie wizytacji biskupa Bernarda Czaplińskiego był 
udzielony sakrament bierzmowania.

Ks. biskup Bernard Czapliński głosi Słowo Boże. Należy zauważyć, że wówczas nie było nagło
śnienia. Ksiądz musiał dużo wysiłku włożyć w to by być słyszanym. Szczególnie trudno było, 
gdy nabożeństwo odprawiane było przy ołtarzu polowym a ambona ustawiona była z boku.

6.4. Śluby kościelne

W sakramencie małżeństwa Chrystus sprawia, że we wzajemnej miłości 
małżonków obecna jest miłość Boga do ludzi, a ich rodzinna wspólnota życia
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jest znakiem tej Bożej miłości. W parafii zachowały się księgi małżeństw od 
1911 roku. W tabeli 33 przedstawiono liczby zawieranych małżeństw od 1918
roku.

Tabela 33
Śluby kościelne w latach 1918 - 2000

Rok Liczba Rok Liczba Rok Liczba

1918 15 1945 79 1972 47
1919 59 1946 93 1973 65
1920 67 1947 75 1974 81
1921 59 1948 66 1975 65
1922 39 1949 52 1976 75
1923 39 1950 57 1977 82
1924 34 1951 55 1978 87
1925 33 1952 41 1979 75
1926 36 1953 57 1980 66
1927 31 1954 57 1981 85
1928 51 1955 65 1982 88
1929 41 1956 66 1983 71
1930 55 1957 64 1984 60
1931 48 1958 53 1985 64
1932 43 1959 57 1986 57
1933 56 1960 67 1987 52
1934 50 1961 66 1988 54
1935 44 1962 61 1989 46
1936 45 1963 51 1990 62
1937 60 1964 56 1991 47
1938 51 1965 50 1992 46
1939 38 1966 53 1993 45
1940 4 1967 57 1994 26
1941 19 1968 61 1995 51
1942 12 1969 65 1996 43
1943 9 1970 45 1997 43
1944 12 1971 57 1998 50

1999 42
2000 52

Źródło: Księgi małżeństw w łatach 1918 - 2000. Opracowanie własne

W księdze małżeństw z 1940 roku na pierwszej stronie zapisano: 
„Rekonstrukcja na podstawie zapisków z okresu okupacji - oraz zeznań świadków. 
Luzino 1945 rok podpisał ks. Mieczysław Sumiński”.

„Wszystkie pary narzeczonych zawierają małżeństwo katolickie i 
korzystają z gruntownego przygotowania według zasad chrześcijańskich116”.
Ü6 Sytuacja op. cit., s. 2. AP.
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6.5. Pogrzeby kościelne

W parafii zachował się komplet ksiąg zgonów od 1887 roku W tabeli 34 
przedstawiono liczbę zgonów, poczynając od 1918 roku. Wyodrębniono zgony 
dzieci według wieku. Pierwsza kategoria to od 0 do 5 lat; w tym przedziale 
wiekowym znalazły się również urodzenia martwe. Druga kategoria to od 6 -10 
lat, a trzecia to powyżej 11 lat. W całym badanym okresie nie odnotowano zgonu 
powyżej 100 lat.

Tabela 34
Pogrzeby kościelne w latach 1918 - 2000

Rok

liczba

Wiek
0-5

%og.
pogrzebov

Wiek
6-10

y

Wiek
11 iw.

Razem Rok

liczba

lek
0-5

%og.
pogrzebów

lek
6-10

lek
11 iw.

Razem

1918 26 27,3 10 59 95 1960 13 25,4 1 37 51
1919 17 26,9 7 39 63 1961 13 30,9 - 29 42
1920 31 45,5 2 35 68 1962 13 28,2 - 33 46
1921 40 45,9 4 43 87 1963 15 28,8 1 36 52
1922 38 44,7 1 46 85 1964 12 24,4 - 37 49
1923 44 51,1 1 41 86 1965 7 15,5 1 37 45
1924 37 47,4 2 39 78 1966 13 27,6 1 33 47
1925 28 40,5 2 39 69 1967 9 17,6 - 42 51
1926 31 44,2 1 38 70 1968 7 12,7 - 48 55
1927 35 50,7 - 34 69 1969 12 27,2 - 32 44
1928 56 59,5 - 38 94 1970 11 20,3 - 43 54
1929 53 63,1 1 30 84 1971 11 18,3 - 49 60
1930 42 53,1 8 29 79 1972 7 14,5 1 40 48
1931 38 52,0 1 34 73 1973 3 6,0 - 47 50
1932 26 37,1 3 41 70 1974 8 12,9 - 54 62
1933 38 52,7 - 34 72 1975 10 188 - a3 53
1934 58 67,4 1 27 86 1976 14 24,5 - 43 57
1935 38 61,2 - 24 62 1977 9 18,0 1 40 50
1936 39 50,0 2 37 78 1978 3 7,5 - 37 40
1937 41 57,7 - 30 71 1979 11 18,3 - 49 60
1938 55 53,9 1 46 102 1980 8 11,2 1 62 71
1939 43 53,1 - 38 81 1981 5 7,5 - 61 66
1940 23 56,1 - 18 41 1982 8 13,3 - 52 60
1941 41 50,6 2 38 81 1983 2 3,5 - 55 57
1942 35 47,9 1 37 73 1984 4 6,4 - 58 62
1943 34 47,2 - 38 72 1985 5 7,8 - 59 64
1944 40 59,7 - 27 67 1986 3 4,7 - 60 63
1945 67 40,3 5 94 166 1987 1 1,6 1 59 61
1946 35 43,2 4 42 81 1988 7 12,2 1 49 57
1947 34 41,4 3 45 82 1989 5 8,9 1 50 56
1948 27 47,3 - 30 57 1990 5 7,4 - 62 67
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1949 20 33,3 2 38 60 1991 4 7,5 - 49 53
1950 31 43,1 2 39 72 1992 3 6,9 1 39 43
1951 38 52,7 _ 34 72 1993 3 4,4 2 62 67
1952 16 24,2 - 50 66 1994 1 2,0 - 47 48
1953 21 32,3 1 43 65 1995 3 5,1 - 55 58
1954 19 32,2 1 39 59 1996 - 0 - 53 53
1955 21 38,1 2 32 55 1997 53
1956 19 39,5 1 28 48 1998 56
1957 17 35,4 - 31 41 1999 3 69
1958 12 28,5 - 30 42 2000 42
1959 19 33,9 - 37 56

Źródło: Księgi pogrzebów z łat 1918 - 2000. Opracowanie własne

W księdze pogrzebów z lat 1887 do 1939 roku, ostatniego zapisu dokonał ks. 
Bernard Gończ w dniu 18 września 1939 roku.

6.5.1. Księga zgonów z lat 1940 do 1947

W zapisach zaistniała luka od 19 września 1939 roku do 17 kwietnia 1940 
roku. Były to pierwsze miesiące drugiej wojny światowej. Pierwszego wpisu w 
języku niemieckim dokonał ks. Teodor Plewa 17 kwietnial940 roku. Prowadził 
księgę do 5 listopada 1940 roku. Od 19 listopada 1940 roku do 23 kwietnia 1943 
roku księgę prowadził ks. Józef Bartek Kilku zapisów dokonał ks. Władysław 
Mówka. Od 23 kwietnia 1943 roku do 1982 księgi zgonów prowadził ks. 
Mieczysław Sumiński.

W księdze zgonów odnotowano kilka przypadków śmierci w obozie Stutthof:
I tak pod pozycją: 35, z 1943 roku zapisano: Kwidziński Józef, KL Stutthof, 

urodzony 18 czerwca 1887 roku, przyczyna zgonu katar jelit, zmarł 27 maja, 
pochowany 30 maja KL Stutthof.

- 49, z 1943 roku zapisano: Waga Bernard, urodzony 4 kwietnia 1891 roku, 
przyczyna zgonu choroba krążeniowa serca, zmarł 19 sierpnia 1943 roku w KL 
Stutthof.

- 31, z 1944 roku zapisano: Rompza Władysław urodzony 30 lipca 1917 
roku Częstkowo, przyczyna zgonu zapalenie płuc, zmarł 13 kwietnia 1944 roku 
w KL Stutthof.

- 55, z 1944 roku z Kębłowa, urodzony 5 listopada 1898 rok, zmarł 24 sierpnia 
1944 roku KL Stutthof.

- 3, z 1945 roku zapisano: Dzenisch Paweł urodzony 5 września 1903 roku z 
Milwina, zmarł 2 stycznia 1945 roku, KL Stutthof.

- 104, z 1945 roku zapisano: Schoida Wiktor lat 46, zmarł w Stutthofie z 
wyczerpania 31 sierpnia, pochowany 31 sierpnia 1945 roku w lasie w Kębłowie, 
ekshumowany 23 września 1945 roku.

- 123, z 1945 roku zapisano: Perszon Paweł z Barłomina lat 48, zmarł w 
więzieniu w Wejherowie 19 sierpnia 1944 roku, brak informacji o pochówku.

- 149, z 1945 roku zapisano: Bojkę Anna z Milwina lat 32 zmarła w Stutthofie
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28 grudnia 1944 roku.
- 22, z 1948 roku czytamy: 12 kwietnia 1948 rok ■ i odbył się pogrzeb Antoniego 

Feliksa Czapiewskiego lat 20, z zawodu rzeźnika niejscowości Brody powiatu 
Tuchola; miejsce zgonu Wyszecino, powód śmif wyczerpanie (był więźniem 
Stutthofu, zmarł podczas ewakuacji lagru). Eksnumacji dokonano na postawie 
pisma powiatowego komitetu ekshumacyjnego w Wejherowie z dnia 4 kwietnia 
1948 roku i pochowany został na cmentarzu katolickim w Luzinie.

Zapisy w księdze zgonów od 12 marca 1945 roku dokonywano w języku 
polskim. Do dnia 8 marca zapisy odbywały się zgodnie z rzeczywistym stanem. 
Natomiast po tym terminie dokonywano wpierw pochówku a następnie załatwiano 
formalności w biurze parafialnym. Świadczy o tym kolejność zapisów: między 
12 marca a 6 kwietnia nie ma żadnego zapisu T'o zapisie z dniu 16 kwietnia 
dokonano rejestru z 10 kwietnia, po zapisie z 19 Kwietnia dokonano zapisu w 22 
marca. Tak można wyliczać zapisy przez cały 1945 rok, a było ich najwięcej w 
całym badanym okresie, bo 166 zgonów.

Choć wojna już się zakończyła, to nadal zbierała swoje krwawe żniwo. 
Umierały dzieci i dorośli u 4 i 9 - letnich chłopców, przyczyną śmierci było 
zranienie brzucha przez wybuch granatu117, przyczyna śmierci 11 letniego chłopca 
był wybuch kuli armatniej118, a 27 - letniej panny ranienie przez granat119.

W 1946 roku: 11 - letni chłopiec zginął od wybuchu miny120, a 18 letni od 
wybuchu granatu121. Wśród przyczyn zgonu zarówno dorosłych jak i dzieci 
wymieniano: biegunkę, dyfteryt, tyfus brzuszny, tyfus plamisty, gruźlica.

Odnotowano też śmierć dwóch panienek w dniach lOill marca 1945 roku, 
bez podania powodu śmierci. Wiadomo, że zostały one zastrzelone przez wojsko 
rosyjskie w momencie wkraczania do Luzina. Na nagrobku zapis: Wanda 
Klawikowska urodzona 30 listopada 1926 roku zginęła śmiercią tragiczną 10 
marca 1945 roku. Teresa Klawikowska urodzona 15 kwietnia 1928 roku zginęła 
śmiercią tragiczną 10.03.1945 r. Spoczywa na miejscowym cmentarzu. Dnia 1 
stycznia 1948 roku została założona księga według nowego formatu z podziałem 
na rubryki. Na jednej stronie mieszczą się cztery zapisy zgonów a zapisu dokonuje 
się w 13 rubrykach.

Ostatni zapis w tej księdze był z dnia 15 sierpnia 1955 roku. Zakończono go 
na numerze 39.

W księdze zgonów założonej l września 1955 roku pierwszego zapisu 
dokonano 25 sierpnia 1955 roku. Rozpoczęto rejestrację od numeru 1. W latach 
1955,1958,1959,1960,1962, występowały pomyłki w kolejności numerycznej 
zgonów.

Kolejną księgę założono 1 stycznia 1963 roku. Odnotowano w niej

117 Księga zgonów pozycja 19, z dnia 12.04.1945 roku; pozycja 63, z dnia 6.06.1945 r. 
AP.
118 Tamże, pozycja 150 z 24.10.1945 rok, AP.
119 Tamże, pozycja 51 z dnia 21.05.1945 roku, AP.
120 Tamże, pozycja 49, z dnia 7.07.1946 roku, AP.
121 Tamże, pozycja 58, z dna 7.09.1946 roku, AP.
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wstrząsający zapis z 1976 roku: czworo dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat zginęło w 
czasie pożaru budynku mieszkalnego.

Kolejne księgi zmarłych z pochodzą z lat 1978 do 1984 oraz 1984 do 1996.
Śmiertelność dzieci do połowy lat sześćdziesiątych w badanym okresie była 

duża. Można tu wyróżnić okres wielkiego kryzysu gospodarczego i poczynając 
od 1928 roku przez cały okres międzywojenny oraz II wojnę światową, 
śmiertelność dzieci utrzymywała się na poziomie ponad 50% ogółu zgonów. 
Liczby te jednak nie odzwierciedlają w pełni stanu faktycznego zgonów, gdyż 
nie obejmują innych wyznań, które dokonywały pochówku na cmentarzy 
ewangelickim. „Wszystkie pogrzeby miały charakter religijny (Msza św i pogrzeb 
z udziałem kapłana)122”.

6.6. Misje parafialne

Misje św. za czasów ks. Grzegorza Plutowskiego w połowie XVIII wieku 
odbywały się co roku i były odprawiane przez oo. Reformatów z Wejherowa123.

Po drugiej wojnie światowej odbyła się misja parafialna pod 
kierownictwem oo. Oblatów z Poznania w czasie od 24 września do 2 października 
1947 roku. Misje głosili o. dyr. Józef Janas i o. Aleksy Wittek. Na program misji 
złożyły się: nauki dla wszystkich, Msza św. z nauką dla dzieci i dorosłych, nauki 
stanowe dla małżonków, młodzieży dojrzałej obojga płci, błogosławieństwo dla 
niemowląt, odwiedzenie chorych, procesja eucharystyczna, procesja maryjna, 
nabożeństwo za zmarłych i za poległych na wojnie, procesja na cmentarz. 
Kończyło je poświęcenie tablicy pamiątkowej przy Krzyżu Misyjnym124.

Po kolejnych misjach pozostały na 
krzyżach misyjnych tablice o 
następującej treści:

j.
• Pamiątka Misji św. 
24.9.-2.10.1947;
• Pamiątka Misji św. 1957; 
Misja św. 23.09. - 1.10.1967;
• Pamiątka Misji św. w Luzinie 
2-9.10.1977;
• Pamiątka Misji św.
10.5. - 17.05.1987;
• Pamiątka Misji św.
3.05. - 17.5.1999;

vj. uiuuua, Ufy. ku., S. 102. 
124 Pismo do Kurii Biskupiej z dnia 
22.10.1947 roku; Program misji 
parafialnych, AP.

Otliója 'Pamfialna w Ctuzmk
od 24-%o wrrminia do 2 §o psitdzierntka J947 r.
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6.7. Katecheza

Kościół w Polsce od zarania swoich dziejów aż po czasy współczesne kładł 
ogromny nacisk na katechezę. Uważał bowiem, że działalność katechetyczna 
decyduje o przyszłości nie tylko jednostki, ale i całego narodu. Dlatego z taką 
determinacją walczył o prawo do swobodnego prowadzenia katechizacji, a 
rodzicom i młodzieży nieustannie przypominał o ich zadaniach i obowiązkach125.

Pierwszy w Polsce jednolity program katechizacji został opracowany przez 
księży prefektów byłego Królestwa Kongresowego w 1919 roku. Ponieważ nie 
odpowiadał potrzebom wszystkich diecezji, rozpoczęto pracę nad redakcją 
nowego. Dopiero w 1935 roku został zatwierdzony program nauki religii 
przygotowywany przez ośrodki diecezjalne (katowicki, krakowski lwowski i 
warszawski) przy współpracy z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Ten ostatni program został utrzymany w mocy decyzją Ministerstwa 
Oświaty z 1947 roku i obowiązywał przez wiele następnych lat.

Szczególnie po II wojnie światowej sytuacja katechezy była ogromnie trudna
1 skomplikowana. Na skutek zmieniających się warunków społeczno - 
politycznych katechizacja w Polsce poddawana była głębokim przemianom. 
Polska znalazła się w obozie państw socjalistycznych, które za podstawę 
ideologiczną przyjęła marksizm - leninizm, z jego ateistycznym humanizmem, 
internacjonalistycznym patriotyzmem, socjalistyczną demokracją i 
komunistycznym systemem społeczno politycznym.

Usuwanie katechizacji ze szkół rozpoczęło się już od 1946 roku i przybierało 
najrozmaitsze formy. Nadszedł także moment, kiedy to zabroniono odmawiania 
modlitwy przed i po lekcjach.

Przystąpiono także do usuwania krzyży ze szkół. Na mocy ustnych informacji 
przesuwano najpierw krzyże ze ścian centralnych na boczne, by z kolei usunąć 
je całkowicie. W obawie przed niepokojami robiono to przy sposobności remontu, 
malowania lub wakacji. W instrukcji na rok szkolny 1950/51 nie umieszczono 
już przedmiotu zwanego „Religia”. To ostatecznie przesądziło o usunięciu 
katechizacji z większości szkół. Wobec księży, którzy nie chcieli podporządkować 
się zarządzeniom władzy, stosowane były różnego rodzaju naciski. Przytoczmy 
przykład: postanowienie o zastosowaniu zakazu oddalania się. Wydała go dnia 
18 lutego 1950 roku Prokuratora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. „Wobec 
Mieczysława Sumińskiego podejrzanego o przestępstwo z art. 156 K.K. Środek 
zapobiegawczy w postaci zakazu oddalania się ks. Mieczysława Sumińskiego - 
nie wolno mu opuszczać stałego miejsca zamieszkania bez zezwolenia 
Prokuratora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku126”. Dla mniej zorientowanych w 
procedurze prawnej wyjaśnijmy - był to faktycznie areszt domowy. Artykuł 156 
stanowił: „Kto publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania 
ustawom lub prawnym rozporządzeniom władzy, podlega karze więzienia do lat
2 lub aresztu do lat 2.

125 Ks. J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945 - 1990, Pelplin 1998, s. 12.
126 Postanowienie sądu udostępniła Jadwiga Sumińska.
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W 1951 roku na terenie parafii było 10 szkół. Nauka religii odbywała się w 
szkołach (bez Sychowy). Także w 1952 roku było na terenie parafii 10 szkół. W 
Luzinie uczył ks. proboszcz w sześciu dalszych uczą nauczyciele, w trzech 
szkołach nie ma religii - dla tych dzieci religia odbywa się w kościele127.

W 1953 roku na terenie parafii liczba szkół nie uległa zmianie. W jednej 
szkole uczy nauczyciel religii. Dla innych zorganizowano 1 raz w tygodniu naukę 
religii w kościele. W poniedziałek dla klas 1-3, wtorek dla klas 4-5, środę dla 
klas 6-7. Religii uczy ksiądz wikariusz. W 1954 roku jest 10 szkół, a naukę 
religii uczy jeden nauczyciel w dwóch szkołach. Dzieci szkolne przychodzą 
jeszcze jeden raz w tygodniu do kościoła na religię.

W 1955 roku nauki religii nie ma w szkołach. Dzieci jeden raz w tygodniu 
przychodzą do kościoła na religię.

Proces eliminacji religii ze szkół został chwilowo zatrzymany przez 
wydarzenia „październikowe” w 1956 roku.

W 1958 roku wszystkie szkoły w parafii miały znowu lekcje religii.
Dnia 3 września 1958 roku w godzinach wieczornych rodzice zorganizowali 

wiec, podczas którego postanowiono uroczyście powiesić krzyże w salach 
lekcyjnych w szkole. Milicja „ustaliła”, że przywódcą wiecu był Hemyk Socha, 
który za ten czyn został aresztowany 10 września 1958 roku.

W1959 roku we wszystkich szkołach (10) z wyjątkiem Barłomina odbywały 
się lekcje religii. W Barłominie od 1 grudnia.

Proces usuwania nauczania religii ze szkół państwowych miał swój finał w 
ustawie sejmowej z 15 lipca 1961 roku. Artykuł 2 ustawy „O rozwoju systemu 
oświaty i wychowania” stwierdzał, że nauczanie i wychowanie w szkołach i w 
innych placówkach naukowo - wychowawczych ma charakter świecki. Było to 
jaskrawe pogwałcenie porozumienia między Państwem i Kościołem z 8 grudnia 
1956 roku, w którym postanowiono między innymi: „Zapewnia się pełną swobodę 
i gwarantuje dobrowolność nauki religii w szkołach podstawowych i średnich 
dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie”.

W sierpniu 1961 roku Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie w sprawie 
punktów katechetycznych. Punkty katechetyczne to pomieszczenia na terenie 
parafii, w których prowadzono katechizację. Zgodnie z zarządzeniem musiały 
być one zarejestrowane w inspektoracie oświaty, a ich działalność miała być 
nadzorowana przez inspektorów. Działając przez zaskoczenie, już w kilka dni 
po wydaniu zarządzenia, w tym samym czasie (22 - 24 sierpnia), wezwano 
proboszczów do Prezydium Powiatowych Rad Narodowych, informując ich o 
obowiązku rejestracji punktów katechetycznych i podpisaniu umów o pracę 
(katecheci mieli być opłacani przez państwo; jeszcze jeden chwyt propagandowy) 
oraz grożąc sankcjami w przypadku niedopełnienia poleceń władz.

W latach 1962 - 63 dzieci szkolne zostały objęte planem nauczania religii. 
Starsze roczniki uczyły się w kościele, młodsze w chrzcielnicy. Plan nauki religii 
znajdował się w skrzynce ogłoszeń parafialnych. Dzieci zamiejscowe klas I-II 
w okresie zimowym (XII - III włącznie) były zwolnione z nauki religii. W okresie 
letnim uczęszczały na lekcje religii 2 razy w tygodniu. Uczyli dwaj księża

127 Sprawozdanie roczne za 1952., AP,
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wikariusze i katechetka.
O tych przykiych doświadczeniach pisali 2 marca 1963 roku biskupi z całą 

otwartością w liście o wychowaniu religijnym: „Od początku bieżącego roku 
szkolnego mnożą się różnego rodzaju zakazy wydawane przez Inspektoraty 
Oświaty, skierowane przeciwko nauczaniu religii [...]. Zakazano w wielu 
wypadkach na terenie całego kraju prowadzenie nauki religii w pomieszczeniach 
prywatnych, w salach parafialnych, w kaplicach a nawet Kościołach. [...] W 
ostatnich miesiącach Inspektoraty Oświaty domagają się od księży proboszczów 
sprawozdań z nauczania religii nawet w kościołach.[...]

Należy przypomnieć o polityce władzy ludowej dotyczącej Kościoła i księży. 
W uwagach ze sprawozdania z wizytacji 1970 roku czytamy: „Kary 
administracyjne nakłada się rokrocznie, na początku robiono odwołania, obecnie 
nie czyni się tego, to nic nie przynosi. Był proces, który przegrałem; wymiar 
podatkowy rok rocznie wysoki, mienie (żywy i martwy inwentarz) zajmuje się 
każdego roku. Dwa razy zajęto cały żywy inwentarz, trzy razy zajęto umeblowanie 
plebani, kary wyegzekwowano kilkakrotnie”.

Był to bolesny cios dla parafian i proboszcza. Pamiętamy skromne życie ks. 
Mieczysława Sumińskiego i stosowane wobec niego szykany za nie udzielanie 
informacji o liczbie dzieci uczęszczających na lekcje religii. Propozycję opłacania 
księży, którzy byliby podporządkowani władzom szkolnym ksiądz Mieczysław 
Sumiński każdorazowo odrzucał. „Punktów katechetycznych - nigdy nie 
zgłaszałem, rejestracji nigdy nie zgłosiłem, kary administracyjne nakłada się 
rokrocznie, mienie zajmuje się rokrocznie, (w tym roku jeszcze nie byli, bo już 
nic nie ma). Zarządzenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nie składania 
tak zwanych sprawozdań rocznych przestrzega się sumiennie128”. Taka postawa 
proboszcza spotykała się z eskalacją szykan.

Prowadzona przez kilkanaście lat walka o podporządkowanie sobie 
katechizacji parafialnej władze państwowe przegrały. Po zmianie ekipy partyjnej 
i złagodzeniu polityki wyznaniowej jesienią 1973 roku, zrezygnowano całkowicie 
z prób kontroli punktów katechetycznych.

W 1975 roku uruchomiono nowy punkt katechetyczny w Luzinie w pobliżu 
kościoła. W 1980 roku katechizowano w czterech miejscach: przy kościele, w 
budynku parafialnym oraz w Strzebielinie i Barłominie.

Wzmagający się kryzys gospodarczy, fala strajków w 1980 roku, powstanie 
„Solidarności” i zmiany ekip partyjno - rządowych zmusiły władze do nawiązania 
dialogu z Kościołem. Owocem wspólnych rozwiązań było zarządzenie Ministra 
Oświaty i Wychowania z 23 października 1981 roku w sprawie umożliwienia 
dzieciom i młodzieży szkolnej uczestniczenia w katechezie parafialnej129.

Walkę o wolność dla katechizacji prowadził Kościół katolicki przez cały 
okres powojenny. Ta walka toczyła się z pełną świadomością, że spełnia się 
podstawowy obowiązek wobec Boga i wobec Ojczyzny, dlatego zakończyła się 
pełnym zwycięstwem. Decyzja Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu o powrocie 
nauki religii do szkół z czerwca 1990 roku oznaczała kres dyktatu ideologii

128 Tamże za 1970 r. s. 15
129 Dz. Urz. Min. Oświaty i Wychowania 1981 nr 10 poz. 76.
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komunistycznej w oświacie i wejście na drogę normalności.
Dnia 28 września 1990 roku ks. proboszcz Hemyk Szydłowski uroczyście 

poświęcił krzyże do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Luzinie.
„Katechizacja dzieci i młodzieży, przy licznej frekwencji utrzymana jest 

na dobrym poziomie, przez odpowiednio liczny zespół doświadczonych Księży 
i Katechetów. Uczestniczy 100% dzieci. Atmosfera w szkołach jest życzliwa ze 
strony dyrekcji i nauczycieli, istnieje dobra współpraca wychowawcza z 
nauczycielami i rodzicami130”.

6.7. Katecheci

Ks. Mieczysław Sumiński, lata 1945 - 1982;
Ks. Marian Bojanowski, w Barłominie od 1 września 1957 roku do 31 sierpnia 
1958 roku;
Hubert Hoeft, w szkole w Barłominie od 1 września 1958 roku do 1959 roku; 
Teresa Klein, w szkole w Sychowie i Milwinie od stycznia 1956 roku do 1959 
roku;
Gertruda Trybowska, w szkole w Częstkowie od stycznia 1956 roku do 1958 
roku;
Ks. Włodzimierz Hoffman w szkole: Sychowo w latach 1990 -1991, w Barłominie 
od 1 września 1996 roku do 31 sierpnia 1997 roku;
Anna Baranowska, od 1957 roku pracowała w różnych okresach na terenie parafii 
w Będargowie, Łebnie, Smażynie, Częstkowie, Milwinie, Strzebielinie, Luzinie, 
Kębłowie i Bałominie skąd odeszła na emeryturę w 1996 rok.
Ks. Kordian Gulczyński w szkole w Sychowie w latach 1991 - 1992;
Ks. Henryk Szydłowski, w szkołach w Sychowie w latach 1992 -1993, Luzinie i 
Barłominie;
Ks. Jan Świstowicz, w szkole w Barłominie od 1 września 1994 roku do 31 
sierpnia 1996 roku, Luzinie, Sychowie w latach 1994 - 1997;
Ewa Klotzke przy parafii od 1 września 1988 roku do 31 sierpnia 1990 roku, w 
szkole w Luzinie od 1 września 1990 roku do 31 sierpnia 2000 roku;
Ewa Maszota w szkole w Luzinie od 1 września 1990 do 1993 roku;
Mirosława Bargańska - Konkol w szkole w Luzinie od 1 września 1992 roku i 
nadal;
Barbara Klein, w szkole w Luzinie od 1 września 1994 roku i nadal.
Henryka Trybowska w szkole w Luzinie od 1 września 1994 roku i nadal;
Ks. Grzegorz Jamrowski w szkole w Sychowie w latach 1997 - 1998;
Janina Konkol, w szkole w Sychowie od 1993 roku i nadal;
Ewa Kotłowska, w 1998 roku;
Cecylia Labuda, w szkole w Barłominie od 1 kwiecień 1996 roku i nadal; 
Bogumiła Sajnok, w szkole w Wyszecinie od 1 września 1900 roku do 31 sierpnia 
2000 roku, gimnazjum w Luzinie od 1 września 2000 roku i nadal;
Ks. Andrzej Galiński, w szkole w Luzinie od 1 września 1998 roku i nadal.
Ks. Krzysztof Mutka w szkołach w Luzinie, Barłominie, Sychowie od 1 września

130 Sytuacja op. cit., s. 2, AP.
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1997 roku, w gimnazjum w Luzinie od 1 września 1999 roku i nadal;
Ks. Krzysztof Terepka, gimnazjum w Luzinie od 1 września 2001 roku i nadal.

6.8. Rada Duszpasterska

W dziedzinie ekonomicznej proboszcz miał do pomocy radę parafialną, to 
jest paru ludzi nazywanych z łacińska prowizorami lub witiykusami. Oni troszczyli 
się o wystrój kościoła, zbierali ofiary, dysponowali pieniędzmi i nie tylko nimi, 
gdyż ofiary mogły być składane w naturze, nawet w przekazaniu ziemi. 
Współgospodarzyli więc z proboszczem131.

Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po wprowadzeniu ustawy z dnia 20 
czerwca 1875 roku, która dotyczyła zarządzania majątkiem w katolickich gminach 
kościelnych (parafiach). Parafie zostały zobowiązane do powołania dwóch 
organizacji: Zarządu kościelnego czyli Rady Parafialnej, którą wybierał proboszcz 
oraz Radę Przedstawicieli parafii. Każda z tych organizacji miała swoje 
uprawnienia i kompetencje. Wszystko to utrudniało proboszczowi normalne 
zarządzanie parafią.

W związku z ustawą z dnia 20 czerwca 1875 roku (paragraf 6 ustęp 2) pod 
przewodnictwem proboszcza w parafii Luzino wybierano odtąd złożoną z czterech 
członków Radę Parafialną, której przewodniczącym był ks. proboszcz oraz 
składająca się z 12 członków reprezentacja parafii. Wyborom przewodniczył 
proboszcz parafii. Członkowie Reprezentacji Parafii wybierali z pośród siebie 
przewodniczącego i jego zastępcę.

Zachowała się księga protokołów z posiedzeń Reprezentacji Parafii z lat 1882 
- 1924.

Zapisy są skąpe i zawierają bardzo lakoniczne stwierdzenia dotyczące 
omawianych spraw, na przykład:

Dnia 24 sierpnia 1882 roku omawiano:
1. Sprawa nowego cmentarza. Należy złożyć podanie do władz państwowych 

o zezwolenie, dołączyć w załączeniu plan dotychczasowego cmentarza.
2. Sprawa wylewu wody ze studni gruntowej i konieczność budowy nowej 

studni. Ustalenia:
a. zatwierdzono uchwałę Rady Parafialnej dotyczącą nowego cmentarza;
b. zatwierdzono uchwałę Rady Parafialnej dotyczącą wydzielenia 51 arów 

10 z ziemi proboszcza;
c. wycena ziemi pod cmentarz w kwocie 3 marki za uznano za zbyt 

niską. Rozstrzygnięcie pozostawiono władzy państwowej;
d. teren cmentarza ogrodzić. Od strony szosy ustawić murowaną bramę 

dwuskrzydłową, z boku ustawić furtkę.
e. Teren obsadzić drzewkami
f. Zarząd Parafii upoważniony jest do wykonania tych ustaleń. Związane 

z tym koszta należy pokrywać w miarę możliwości z ofiar parafian.

131 J. Drwal, Góra op. cit., s. 35.
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Dnia 26 lipca 1885 roku Rada parafialna wyraziła zgodę na zakup 5 morgów 
ziemi obok cmentarza dla zmarłych na cholerę (miedza Dąbrowskiego) za 450 
marek. Dnia 24 czerwca 1888 roku omawiano:

1. Koszty remontu studni i odnowienie wnętrza kościoła;
2. Sprawę wyłączenia m. Biała z parafii Luzino i włączenie jej do parafii 

Wejherowo. Wejherowo nie wyraziło zgody.
Dnia 30 stycznia 1889 roku:
1. Sprawa m. Biała nastąpi po zapłacie 300 marek kosztów;
2. Koszty budowlane w kwocie 3500 marek zapłaciło 6 Radnych.
Dnia 27 maja 1889 roku:
1. Staiy plac szkolny nie sprzedać lecz wydzierżawić
Dnia 11 sierpnia 1889 roku:
- Wybory Rady Parafialnej i Reprezentacji.
Do Rady Parafialnej wybrano:

1. Józefa v. Dąbrowskiego, właściciela ziemskiego z Gowina Małego;
2. Leonarda v. Dąbrowskiego właściciela ziemskiego z Strzebielina;
3. Antoniego Kuptza gbura z Luzina;
4. Jana Nadolskiego właściciela z Przetoczyna.

Do Reprezentacji Parafii wybrano:
1. Jana Labuda właściciel z Gowina Wielkiego; 2. Franciszek Kuptz gbura 

z Luzina; 3. Jana Grotha właściciela z Luzina; 4. Rudolfa Hebla gbura z Luzina;
5. Antoniego Pielowskiego właściciela; 6. Antoniego Warrasa właściciela; 7. 
Jana Hebla właściciela; 8. Antoniego Hebla właściciela; 9. Michała Rohde 
właściciela; 10. Józefa Krause właściciela z Przetoczyna; 11. Jana Bieszka II 
właściciela z Przetoczyna; 12. Jakuba Gruba właścicieal z Częstkowa (Grunberg);

Dnia 18 lutego 1890 roku omawiano użytkowanie plebanki (ziemi 
proboszczowskiej), która zostanie w całości lub częściowo wydzierżawiona na 
dłuższy czas. Dnia 28 maja 1890 roku. Omawiano sprawę naprawy wieży 
kościelnej. Dnia 24 czerwca 1890 roku. Omawiano oblachowanie wieży kościoła 
blachą cynkową, remont organistówki, naprawę podłogi w szpitaliku. Dnia 28 
marca 1896 roku. Omawiano naprawę dachu kościoła nad ścianą szczytową. 
Dnia 5 września 1901 roku. Sprawę powiększenia cmentarza. Została przyjęta. 
Dnia 16 lutego 1902 roku dalsze obrady w sprawie powiększenia cmentarza. 
Podniesiono cenę z 2,10 marek na 2,60 marek. Dnia 18 listopada 1902 roku. 
Sprawa powiększenia cmentarza. Podjęto ustalenie: w sprawie wysokości dwóch 
pierwszych rat za budowę nowej stajni w kwocie 3200 marek, urządzenie 
sieczkami, posadzenie drzew obok plebani, naprawa stajni obok chaty robotniczej, 
ogrodzenia plebanii i organistówki. Sprawę sprzedaży starej obory odłożono. 
Wszystkie omawiane sprawy zatwierdzono. Dnia 12 marca 1903 roku. Sprawa 
rozbudowy kościoła. Postanowiono zaciągnąć pożyczkę w banku w kwocie 6000 
marek. Sprawę jednak odłożono. Dnia 26 stycznia 1904 roku. Koszty budowlane 
w kwocie 6877 marek zostaną pokryte po zapłaceniu podatków gminnych w 
kwocie 2877 marek, a resztę załatwi się po otrzymaniu pożyczki w banku.

Dnia 21 sierpnia 1904 roku. Przewodniczący Rady Parafialnej ks. proboszcz 
Machalewski zwołał wybranych w dniu 14 lipca 1904 roku Reprezentantów 
parafii na zaprzysiężenie i na wprowadzenie w urząd. Obecni byli:



154 MUFUI [Mn iLpoiwm ul., śt. Mannjin k hu, lit

1. Wiktor v. Wresse, właściciel ziemski z Strzebielina; 2. Leonard v. Zelewski 
właściciel ziemski z Strzebielina; 3. Leonard v. Dąbrowski właściciel ziemski z 
Strzebielina; 4. Robert Potrykus gbur z Ludwichowa; 5. Augustyn Priss właściciel 
ziemski z Robakowa; 6. August Dzięcielski właściciel z Luzina Młyn; 7. Antoni 
Pohnke gbur z Wielkiego Lasu; 1. Jan Wojewski właściciel z Częstkowa 
(Grunberg); 2. Jan Tetzlaff właściciel z Robakowa; 3. Jan Okrój właściciel z 
Luzina; 11 Jan Kustusz właściciel z Luzina Wybudowanie; 12. Jan Cierocki 
właściciel z Luzina; ks. proboszcz Ludwik Machalewski.

Proboszcz miał do pomocy Radę parafialną którą wybierał sam z wiernych z 
parafii. Rada Parafialna mogła proponować proboszczowi formy użytkowania 
ziemi. Dochody z działalności gospodarczej miały iść na rzecz utrzymania 
proboszcza, ale przede wszystkim na utrzymanie kościoła, czyli na jego 
rozbudowę, remont i na wyposażenie w sprzęty liturgiczne, naczynia i wszelkiego 
rodzaju wystrój.

Zadaniem Rady było badanie, rozważanie i przedstawianie wniosków 
praktycznych odnośnie do spraw związanych z posługą duszpasterską i 
apostolstwem świeckich w parafii. Skład Rady w 1948 roku: Antoni Bizewski, 
Jan Hoppa, Franciszek Kankowski, Bernard Klein, Jan Magulski, Aleksander 
Mienik, Jan Miotk.

Zacytuję dwa zapisy, które zostały dokonane w uwagach księgi zgonów z 
1957 roku a mówiły o radnych.

Franciszek Kankowski lat 75: „35 lat pełnił obowiązki członka Rady 
Parafialnej i kościelnego. Zasłużony przy rozbudowie kościoła parafialnego”.

Członkowie Rady Parafialnej w 1958 r. Od lewej: Aleksander Mienik z Kębłowa, Jan Hopa ze 
Strzebielina, Ks. M. Sumiński, Leon Klein z Dąbrówki (ojciec księży Alojzego i Antoniego), 
Augustyn Dzienisz z Wyszecina, Antoni Bizewski i Józef Grubba z Luzina.
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Jan Magulski lat 76: „36 lat pełnił obowiązki członka Rady Parafialnej. 
Zasłużony przy powiększaniu kościoła parafialnego”.

Skład Rady w 1986: Władysław Hinc, Roman Dampc, Jerzy Dobbek, Edmund 
Kunz, Florian Skrzypkowski, Leon Klein, Jan Konkol, Jan Kankowski.

Rada Duszpasterska: a) sekcja liturgiczna: Gertruda Hinc, Teresa Trybowska, 
Anna Post, Bronisław Świniarski, Marian Rekowski, Ewa Klotzke, Urszula 
Klawikowska, Anna Neumuler. b) sekcja inwestycji parafialnych: Władysław 
Chwil, Bronisław Bertrand, Franciszek Klein, Robert Górski, Jan Żywicki, Józef 
Wróblewski.

6.9. Bractwa i stowarzyszenia religijne

Motywy ich powstawania były ściśle związane z warunkami i potrzebami 
danych czasów, więc zmieniały się razem z nimi, a nieraz całkiem upadały po to 
tylko, aby utorować drogę do tworów nowych. W ten sposób życie Kościoła 
stale się odnawiało.

6.9.1. Bractwo Różańcowe

Bractwo Różańcowe należało do zakonu dominikańskiego, który przeniósł 
je do Luzina w 1750 roku. Żywy różaniec, którego reguły zostały ustalone w 
Warszawie dopiero w 1856 roku, rozszerzał się w diecezji chełmińskiej pod 
koniec XIX wieku132. W 1928 roku żywy różaniec skupiał w parafii 841 
członków.

W 1947 roku Bractwo Różańcowe liczyło 253 osób, w tym niewiast 197, 
mężczyzn 56. W łonie Bractwa Różańcowego istniały tak zwane żywe róże: 
dwie mężczyzn, pięć niewiast, dwie panien. W pierwszą niedzielę każdego 
miesiąca członkowie obchodzili swoją niedzielę bracką połączoną z nauką 
stanową dla mężczyzn i niewiast oraz wspólnym odmówieniem różańca po sumie. 
W pierwszy piątek miesiąca członkowie przystępują do Stołu Pańskiego. 
Członkowie Bractwa zobowiązani byli do prenumerowania miesięcznika „Kółko 
różańcowe133”.

W grudniu 1948 roku państwo ludowe wydało zakaz działalności wszystkich 
stowarzyszeń kościelnych. Mimo to trwały niezmiennie i rozwijały się róże 
Żywego Różańca. W kołach skupiało się po piętnastu członków z danej wsi. W 
ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały różaniec - piętnaście tajemnic. 
Jest to wieniec różany składany u stóp Królowej. Różom przewodniczy zelator 
lub zelatorka. W 2000 roku istniały 32 Róże Różańcowe skupiające 480 osób.

132 Diecezja chełmińska, Zarys historyczno - statystyczny, Pelplin 1928, s. 82; ks. J. 
Peszon, Wątki maryjne w kaszubskiej pobożności ludowej, s. 89, [w:] Kult Matki Bożej 
na Kaszubach i Pomorzu, Materiały z sympozjum mariologicznego w Wejherowie 17 - 
18 maja 1999 roku, Wejherowo 1999.
133 Sprawozdanie na kongregację dekanalną w Luzinie z dnia 19.06.1947 roku.
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Kult do Matki Bożej rozwijał się szczególnie po drugiej wojnie światowej. 
Wtedy wytworzył się piękny zwyczaj odmawiania różańca przed ranną mszą 
świętą.

W Roku Jubileuszowym, lub inaczej Roku Świętym, w którym papież Pius 
XII ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maiyi Panny, była okazja do 
pogłębienia życia religijnego wiernych i uzyskanie przez nich odpustu zupełnego. 
Widocznym znakiem po tych uroczystościach zostały wota złożone na czterech 
tabliczkach srebrnych umieszczone w głównym ołtarzu w 1950 roku.

W rocznicę nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej delegacja 
parafian pojechała pociągiem na Jasną Górę. Tak zaczął rozwijać się 
zorganizowany ruch pielgrzymkowy do Częstochowy. W parafii po tym fakcie 
jest ufundowany duży różaniec, który niesiony jest w procesjach przez matki (il. 
22 i 23).

O rozwoju modlitwy różańcowej, świadczy to, że 27 listopada 2000 roku 
dziewięćdziesięcioro dzieci publicznie zadeklarowało przystąpienie do 
Dziecięcych Kół Różańcowych. Utworzono sześć Róż Różańcowych. One to 
chcą każdego dnia poprzez odmawianie jednej dziesiątki różańca (jednej 
tajemnicy) modlić się zarówno w intencji swojej, swoich bliskich jak i całego 
Kościoła. Grono wciąż się powiększa.

6.9.2. Podwórkowe Kołka Różańcowe

Celem Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci jest modlitwa różańcowa 
codziennie odmawiana. Ma to być chociaż jedna dziesiątka różańca, pozwalająca 
rozważać kolejne tajemnice. Dzieci mogą się gromadzić razem o ustalonej 
godzinie, a gdy nie mogą być razem, to odmawiają różaniec każde w swoim 
domu o tej samej porze. Liczba dzieci nie jest ograniczona.

6.9.3. Bractwo Trzeźwości

Zostało założone w parafii 5 lutego 1856 roku. Rozkwit działalności 
zaobserwowano w latach 1960 - 1986. W rocznych sprawozdaniach z tego okresu 
często pisano „największym problemem w parafii stanowi nadużywanie 
alkoholu”. Natomiast prasa pisała „Sucha statystyka podaje, że w powiecie 
wejherowskim sprzedano w roku ubiegłym (1964) napojów alkoholowych ogółem 
za 30016 tys. złotych, co oznacza wzrost w stosunku do roku 1963 o 11 %...Tak 
więc spożycie alkoholu w powiecie wejherowskim wzrasta z roku na rok. Czy 
wobec tych tendencji jest już całkiem bezradny Powiatowy Komitet 
Przeciwalkoholowy? A co w dziedzinie zwalczania alkoholu robią inne 
organizacje i instytucje publiczne?134”

W parafii podjęto w listopadzie 1965 roku zobowiązanie moralne: walkę z 
alkoholizmem. Problem spożywania alkoholu podejmowano na naukach dla 
młodzieży oraz naukach przedmałżeńskich. Propagowano wpisywanie się dzieci 
do księgi trzeźwości w dniu I Komunii św. Pierwszego wpisu dokonali ministranci,

134 Dziennik Bałtycki z dnia 31.03.1965 roku.
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uczniowie szkoły podstawowej z Luzina i Strzebielina w 1962 roku, zobowiązując 
się do zachowania trzeźwości przez całe życie. Ostatnie zapisy w księdze są pod 
datą 17 lipca 1986 roku. Czytamy tam: „Zobowiązuję się nie pić alkoholu do lat 
25, podpisał M.M.” „Pragnę do końca swego życia nie palić papierosów podpis 
A.K.” Problem nadużywania alkoholu istnieje nadal. Przypomina się i zachęca 
parafian, aby uroczystości I Komunii św. odbywały się bez alkoholu. 
Doprowadziło to do tego, że to ta uroczystość stała się spotkaniem 
bezalkoholowym. Spotyka się również wesela bezalkoholowe i pogrzeby. W 
parafii działa biuro Anonimowych Alkoholików. Mimo różnych działań problem 
zagrożenia alkoholizmem nadal istnieje.

6.9.4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej Gotów na Diecezję 
Chełmińską, oddział Luzino, powiat morski, powstało w 1928 roku.

W 1947 roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej liczyło 42 
czynnych druhen. Zebrania odbywały się regularnie co dwa tygodnie. Na każdym 
zebraniu druhny wygłaszały dwie deklamacje, odczyt względnie referat o treści 
religijnej lub społecznej. Pogadankę religijną wygłaszał ks. patron. Wspólnym 
śpiewem kończyło się każde zebranie. Druhny zajmowały się strojeniem ołtarza 
na główne święta i uroczystości, brały udział w zbiórkach na cele charytatywne 
lub kościelne. W odstępach dwóch miesięcznych przystępowały obowiązkowo 
do Sakramentów św. bądź w pierwszy piątek miesiąca.

Uczestnicy meczu piłki nożnej na boisku sportowym w Luzinie w dniu 29 maja 1938 roku. Był 
to mecz pomiędzy drużyną męską KSM Luzino i Gdynia Grabówek oraz mecz siatkówki po
między drużyną KSMŻ z Luzina i Gdym Grabówek.
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Druhny w czasie Mszy św. korzystały z mszalików oraz brały udział w 
ćwiczeniach i występach chóru kościelnego św. Cecylii135.

Dnia 30 maja 1948 roku odbył się I Walny Zjazd Delegowanych KSMM i Ż 
w Wejherowie, przy ulicy Kościuszki 2. Na zjazd przybyli delegaci 
poszczególnych oddziałów w liczbie około 120 wraz z pocztami sztandarowymi. 
Na zakończenie zjazdu przemówił do zebranych ks. Mieczysław Sumiński. 
Podkreślił konieczność osobistego ofiarowania się Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu, pielęgnowaniu idei trzeźwości, zakładania bibliotek katolickich 
przy oddziałach KSM136.

W maju 1948 roku erygowano ognisko stowarzyszenia „Apostolstwa 
Modlitwy” w Luzinie. Ks. dziekan Mieczysław Sumiński został mianowany jego 
dyrektorem.

6.9.5. Bractwo czcicieli św. Franciszka zwane III Zakonem

W 1947 roku w Bractwie zrzeszonych było 18 osób. Członkowie brali udział 
w naukach stanowych bractwa różańcowego. Z okazji pierwszego piątku miesiąca 
przystępowali do stołu pańskiego, a w dni uprzywilejowane odpustami, udzielało 
się im absolucji generalnej. Kilku członków abonuje „Pochodnię Seraficką”137. 
W 1959 roku Bractwo liczyło 50 członków. Do ich obowiązków należało 
odmawianie brewiarza tercjańskiego, branie udziału w naukach głoszonych przez 
oo. franciszkanów z Wejherowa138. Po śmierci mogli być ubrani w ubiór zakonny.

6.9.6. Akcja Katolicka

Papież Pius XI powołał do życia Akcję Katolicką i nadał jej ostateczny kształt 
programowy i organizacyjny. W ujęciu papieża jest ona udziałem świeckich w 
apostolstwie oraz w rozwoju zdrowej i pożytecznej akcji społecznej, pod 
przewodnictwem hierarchii kościelnej, ponad wszelkimi podziałami politycznymi. 
W swoim najbardziej podstawowym, najbardziej ogólnym znaczeniu to „Katolicki 
front pracy”, to „praca dla Ewangelii”.

W naszej parafii Akcja Katolicka posiada swojątradycję. Działała w okresie 
międzywojennym. Ponownie zaistniała na podstawie dekretu biskupa 5 sierpnia 
1998 roku. W pracę zaangażowanych jest grupa 6 osób. Działalność ich w parafii 
przejawia się w następujących poczynaniach:

Udziela pomocy w opiece nad dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, 
kiedy ich rodzice uczestniczą w terapii.

Organizują: - comiesięczne prelekcje; - dni skupienia modlitewnego; - 
konkursy z okazji 20 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, szopek betlejemskich - 
kiermasze książek w dekanacie.

135 Sprawozdanie na kongres z dnia 19.06.1947 roku.
136 Pismo do Kurii Biskupiej z dnia 1.06.1948 roku.
137 Sprawozdanie z dnia 19.06.1947 roku.
138 Sprawozdanie dekanalne za 1959,1960, ADP.
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Mieszkanka Luzina Marta Richert z III Zakonu w trumnie w 1970 roku. Obok trumny stoi córka 
Marta Buda z wnuczką Joanną.

Wycieczka do “Wilczego Szańca” w Gierłoży k/Kętrzyna.
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Założono nadto kronikę i bibliotekę, z której mogą korzystać wszyscy 
parafianie139.

6.9.7. Stowarzyszenie Dziecięctwa Pana Jezusa

Stowarzyszenie Dziecięctwa Pana Jezusa w 1947 roku zrzeszało 110 dzieci. 
Zebrania odbywały się w każdą drugą niedzielę miesiąca po nieszporach w 
kościele. Na program zebrania składało się odmówienie wspólnej modlitwy, 
pogadanka religijna i nauczanie recytowanej mszy św. „Nasza ofiara święta”! 
Skuteczną pomoc w nauczaniu wykazywały druhny z zarządu KSMŻ140.

6.9.8. Ministranci i lektorzy

Kółko Ministrantów liczące 12 chłopców stanowiło zaczątek założonej w 
1947 roku Krucjaty Euchaiystycznej. Zebrania odbywają się raz w miesiącu, na 
których omawiano sposób służenia do mszy św., zachowania w kościele i w 
zakrystii. Inaczej mówiąc otrzymywali stopniowe przygotowanie liturgiczne. 
Wszyscy abonowali miesięcznik liturgiczny „Msza święta”. Z okazji pierwszego 
piątku miesiąca Krucjata Eucharystyczna przystępowała do sakramentów 
świętych141. Głównym patronem ministrantów w Archidiecezji Gdańskiej jest 
św. Stanisław Kostka.

Luzińska wspólnota liturgiczna w 2000 roku liczyła 56 osób, do której należało 
21 lektorów i 35 ministrantów. Ministranci podzieleni byli na 7 grup. Każda 
grupa służy na trzech dyżurach w tygodniu, w tym jednym niedzielnym. 
Dodatkowo ministranci i lektorzy spotykają się na zbiórkach służby liturgicznej, 
odbywających się cyklicznie raz w tygodniu. Na zbiórkach obecny jest ksiądz 
Andrzej pełniący funkcję opiekuna. Częstym gościem jest również ks. Proboszcz.

Każdy ministrant wyrażający chęć bycia lektorem, po uprzednim 
przygotowaniu, uzyskuje przywilej czytania Słowa Bożego (il. 24).

Ministranci i lektorzy również bawią się i wypoczywają. Każdego roku 
organizowany jest biwak bądź wycieczka. Tradycja organizowania tego typu 
wypoczynku jest w naszej parafii głęboko upowszechniona i znana gronu 
obecnych i byłych ministrantów142. Prezesem Ministrantów i lektorów jest 
Waldemar Kunz.

6.9.9. V Parafiada

V. Parafiada odbyła się w dniach 28 czerwca - 3 lipca 1993 roku w Warszawie. 
Uczestniczyło w niej 36 parafii z kraju i za granicy, łącznie 530 zawodników. 
Luzińską parafię św. Wawrzyńca reprezentowało 17 uczestników. Opiekunem

139 Wspólnota, Wieści z życia Parafii św. Wawrzyńca, Wydanie Jubileuszowe 2000, s. 10.
14® Sprawozdanie duszpasterskie za 1959 rok.
141 Tamże, za 1947 rok.
142 Wspólnota, op. cit., s. 13.
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grupy był ks. Jan Świstowicz. Nasi sportowcy zdobyli 158 punktów, zajmując w 
ten sposób 7 miejsce.

Najbardziej wszechstronnym sportowcem w grupie okazał się Rafał Roda, 
który w konkurencjach chłopców do lat 15 zajął: w skoku w dal -1. miejsce, w 
skoku wzwyż, w biegu na 100 m oraz w biegu na 1000 m - II. miejsce. Trzecie 
miejsce w konkurencjach do lat 15 zdobyli: Tomasz Reszke w skoku wzwyż i 
Damian Mutke w biegu przełajowym. W reprezentacji chłopców do lat 12 
najlepszym zawodnikiem był Karol Piątek, który zajął II. miejsce w skoku w 
dal. Do najlepszych strzelców luzińskiej parafii zaliczono Arkadiusza 
Ryduchowskiego, który zdobył 43 punkty i zajął III. miejsce. W grach 
zespołowych zawodnicy zajęli: I. miejsce w piłce siatkowej (do lat 15), II. miejsce 
w koszykówce.

Parafia od wielu lat organizuje wypoczynek letni dla ministrantów, chóru i 
dzieci z rodzin patologicznych. Początki zaczęły się od miejscowości Wiela, 
poprzez Garczyn, Lubkowo, Łebę i Słojszewo. Dzieci korzystają z różnych form 
wypoczynku, np. jeżdżą konno, grają w piłkę siatkową i nożną, zażywają kąpieli 
w jeziorze i morzu, organizują dyskoteki i modlą się. Młodzież jest wdzięczna 
ks. proboszczowi Henrykowi Szydłowskiemu, księżom Markowi Tiybowskiemu, 
Piotrowi Dobek, Zbigniewowi Neumuller, Włodzimierzowi Hoffmanowi, Janowi 
Świstowiczowi za opiekę i wsparcie. Wspomnieć należy początki tych wyjazdów, 
kiedy zabierano prowiant, a posiłki gotowały panie: Gertruda Król, Teresa Kryża, 
Wanda Marchewka (il. 25 i 26).

6.9.10. Bractwo Świętego Jana Nepomucena w Luzinie
powołano w 1759 roku.

6.10. Biuro Radia Maryja

Biuro Radia Maryja powstało w naszej parafii za zgodą ks. proboszcza w 
kwietniu 1997 roku. W biurze posługujątrzy osoby: Anna, Halina i Janina. Dyżur 
pełnią w każdą niedzielę od godziny 900 do 1200. Można tam zaopatrzyć się w 
czasopisma, książki, kasety magnetofonowe i video o tematyce religynej.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca jest adoracja Najświętszego Sakramentu 
połączona ze Mszą św. w intencji podanej przez radio Maryja, którą sprawuje 
opiekun biura ks. Krzysztof Mutka. Po niej odbywają się spotkania członków i 
sympatyków w klubie parafialnym143. Organizowane sąpielgrzymki: do Świętej 
Lipki i Gietrzwałdu w 1998 roku.

Młodzież Radia Maryja pielgrzymowała do Częstochowy była z wizytą w 
Toruniu w 1999 roku w siedzibie radia z opiekunem ks. Krzysztofem Mutka. 
Niosła wówczas transparent: Młodzież kocha prawdę.

Dnia 7 sierpnia 2000 roku członkowie Radia Maryja pielgrzymowali do 
Katedry Oliwskiej. Przedtem odwiedziło kościół Jubileuszowy oo. Franciszkanów 
w Wejherowie. Następnie z siostrą ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego udali się do Piaśnicy, na miejsce męczeńskiej śmierci błogosławionej

143 Tamże, s. 11.
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siostry Alicji Kotowskiej. Pierwszej przełożonej domu zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie i Dyrektorka Piywatnego Żeńskiego 
Liceum Ogólnokształcącego pod wezwaniem Królowej Polskiego Morza w latach 
1934 - 1939. Po złożeniu wiązanki kwiatów i zapaleniu zniczy odmówiono 
różaniec w intencji pomordowanych w Piaśnicy. Następnie udali się do Katedry 
Oliwskiej na uroczystą Mszę św., której przewodniczył ks. arcybiskup Tadeusz 
Gocłowski; w koncelebrze uczestniczyło 39 kapłanów (il. 27).

6.11. Hospicjum św. Brata Alberta Chmielowskiego

Hospicjum domowe w Luzinie powstało 5 marca 1994 roku z inicjatywy 
Anny Post - pielęgniarki dyplomowanej, przy współudziale ks. proboszcza 
Henryka Szydłowskiego oraz innych osób zainteresowanych taką formą 
działalności. Praca w hospicjum polega na posłudze osobom chorym na choroby 
nowotworowe. Posługę tę spełniają głównie pielęgniarki i wolontariusze. 
Duszpasterską posługę zapewniają kapłani z parafii w Luzinie i Kubłowa. Do 
zadań hospicjum należy również pomoc i współpraca z rodzinami osób chorych 
na choroby nowotworowe a także opieka nad sierotami z tych rodzin. Członkowie 
Hospicjum brali udział w rekolekcjach, warsztatach, szkoleniach (na miejscu, 
jak również na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym). Dokształcają się przez 
prenumeratę fachowych czasopism „Gościna w sercu144” (il. 28).

Kontakt: telefon 678 - 24 - 61

6.12. Katecheza dla dorosłych

Spotkania odbywają się w ostatnią środę miesiąca (w klubie parafialnym) po 
wieczornej Mszy św. Mają one na celu przybliżyć prawdy wiary. Samo spotkanie 
z kapłanem daje możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania lub 
uzyskania rożnego rodzaju informacji o życiu Kościoła i Wspólnoty 
parafialnej145.

6.13. Duchowa adopcja
Dnia 25 marca 2000 roku w Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 

odbyła się uroczystość duchowej adopcji Dziecka Poczętego. Dzieła tego podjęło 
się 23 osób. Duchowa Adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, w 
odpowiedzi na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej. Pierwszy ośrodek 
Duchowej Adopcji w Polsce powstał w 1987 roku przy kościele Ojców Paulinów 
w Warszawie. To duchowe wsparcie poprzez modlitwę w intencji dziecka, 
któremu grozi śmierć w łonie matki, trwa dziewięć miesięcy i polega na 
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (jeden dziesiątek),

144 Tamże, s. 13.
145 Tamże, s. 13.
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specjalnej modlitwy oraz dobrowolnym postanowieniu146.

6.14. Poradnictwo Rodzinne

Prezydium Komisji Episkopatu Polski powołało Krajowy Ośrodek 
Duszpasterstwa Rodzin. On to z upoważnienia biskupa diecezjalnego podejmuje 
pracę w diecezji. Ta Diecezjalna Komisja Duszpasterstwa Rodzin, jest w ścisłym 
kontakcie z dekanalnymi i parafialnymi Poradniami Rodzinnymi. W ramach 
duszpasterstwa rodzin realizuje się to wszystko, co zostało opracowane i zalecone 
przez Urząd Nauczycielski Kościoła przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 
każdej parafii, jej własnych problemów i zagrożeń.

Jeśli ktoś wybiera małżeństwo jako swoją drogę i powołanie życiowe, to 
powinien starać się przeżyć je jak najdoskonalej we wszystkich aspektach, także 
w dziedzinie współżycia małżeńskiego oraz rodzicielstwa. Najdoskonalej, to 
znaczy zgodnie z pełną godności naturą człowieka i zgodnie z prawdą o ludzkiej 
miłości.

W 1970 roku pięć apostołek świadomego macierzyństwa katolickiego 
pracowało wśród małżeństw katolickich w parafii luzińskiej.

Pomocą na tej drodze była Katolicka Poradnia Rodzinna, która uczy zasady 
naturalnej metody wieloobjawowej. Naturalna metoda regulacji poczęć umożliwia 
parze małżeńskiej współżycie w pełni naturalne, a więc zgodne z prawdą, co 
daje małżonkom wewnętrzne poczucie pokoju i radości. W tym celu od 1986 
roku zostały wprowadzone trzy spotkania indywidualne z narzeczonymi, na 
których dyskutowane są powyższe problemy.

W 1988 roku doradczyni Ewa Klotzke jako delegat diecezji chełmińskiej 
brała udział w krajowej pielgrzymce z okazji 20 - lecia Encykliki Pawła VI 
Humanee Vitae w Rzymie (il. 29).

Tutejsza Katolicka Poradnia Rodzinna czynnie angażuje się w obroną 
początego życia i walką z pornografią, pełni dyżury raz w tygodniu (we wtorki 
od godziny 1730 - 19). Dyżury pełnią: Ewa Klotzke i Irena Szreder.

Tam można zaopatrzyć się w fachową lekturę. Do Poradni mogą zgłaszać się 
narzeczeni, małżonkowie i młodzież.

„Bardzo skutecznie i ofiarnie działa poradnictwo rodzinne tak w zakresie 
przygotowania do życia w rodzinie narzeczonych, jak również dzieci i młodzieży 
w ramach katechizacji147”.

6.15. Luzinianie dla Papieża

Mieszkańcy gminy Luzino bardzo aktywnie włączyli się w przygotowania 
do wizyty Ojca świętego w Polsce. Dnia 10 kwietnia 1999 roku na gdańskim 
Niedźwiedniku odbył się finał diecezjalnego konkursu z wiedzy o życiu i posłudze 
Jana Pawła II w trzech kategoriach wiekowych: dzieci młodsze szkoły 
podstawowej z klas III - V i starsze z klas VI - VIII oraz młodzieży i uczniów

L 6 Tamże, s. 11.
147 Sytuacja op. cit., s. 2.
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szkół średnich. O lamy zmagało się ponad 140 uczestników. Zanim jednak dotarli 
do ostatniego etapu musieli przebrnąć przez eliminacje szkolno - parafialne i 
dekanalne, które wyłoniły najlepszych. Wśród nich znaleźli się następujący 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Luzinie: Anna Anisiewicz, Urszula Witt, 
Marlena Richert (dzieci starsze); Weronika Bużan (dzieci młodsze).

Zwycięzcami konkursu zostali: Anna Anisiewicz - 52 punkty - I miejsce, 
Urszula Witt 50 punktów +4 z dogrywki - II miejsce; Marlena Richert - 44 punkty,
Weronika Bużan - 48 punktów (il. 31).

***
Zakończenie trzech papieskich konkursów: plastycznego, literackiego oraz 

wiedzy o życiu i posłudze Papieża odbyło się 15 maja 1999 roku w katedrze 
oliwskiej. Metropolita gdański, ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, zwycięzcom 
wręczył nagrody: Ania otrzymała rower górski, Urszula otrzymała odbiornik 
radiowy. Młodzieży luzińskiej powierzono obsługę liturgiczną Mszy św. w 
Katedrze Oliwskiej (il. 32 i 33).

*#*
Najlepsze wyróżnione dzieci przywitały Ojca Świętego na lotnisku w Gdańsku 

Rębiechowie 5 czerwca 1999 roku. Anna Anisiewicz z Luzina i Adam Mozelewski 
z Gdańska byli ubrani w stroje kaszubskie i to oni podali Ojcu Świętemu ziemię 
do pocałowania. Ania pierwsza witała Papieża słowami „Kochany Ojcze Święty 
gorąco witamy Cię po raz kolejny na kaszubskiej ziemi”. Ania wspomina: „Papież 
objął mnie i ucałował w czoło oraz powiedział: „Zobaczymy, jak się będę 
sprawował” i uśmiechnął się. Było to bardzo wzruszające ogromne przeżycie, 
które nie da się opisać słowami. Z pewnościąbył to jeden z najpiękniejszych dni 
Ani, w którym spełniło się jej wielkie marzenie. Wszystkie dzieci witające Papieża 
na gdańskim lotnisku otrzymały od Ojca Świętego różaniec w małej torebeczce 
z herbem Jana Pawła II. Ania wspomina, że cały czas stała blisko Papieża aż do 
momentu, kiedy odjechał papamobilem. Mszę św. z Papieżem w 1999 roku 
uświetniły: Zespół Pieśni i Tańca „Luzińskie Dzwoneczki”, występujący w 
zespolonym chórze kaszubskim (il. 30, 34 i 35).

Dodajmy jeszcze, że ołtarz w Sopocie ozdobiła pięknie wykonana przez 
Mariana Mielewczyka rzeźba Chrystusa na osiołku wielkości 2 metrów, z drzewa 
lipowego (il. 61). Do uroczystości powitania Papieża Jana Pawła II aktywnie 
włączyli się uczniowie poprzez udział w konkursie rysunkowym, ich prace zdobiły 
ołtarz papieski.

Dzięki zwycięstwom w Konkursie Papieskim laureatka uczennica Anna 
Anisiewicz z Luzina witała Papieża na lotnisku. W ten sposób oni wszyscy 
promowali gminę Luzino w archidiecezji i województwie gdańskim.

W zabezpieczeniu porządku uroczystości pielgrzymki Papieża aktywny udział 
brała działająca przy parafii Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis

6.16. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii

Dekretem metropolity gdańskiego ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego 
z dnia 24 października 1993 roku, do chwili obecnej, funkcję Nadzwyczajnego 
Szafarza Eucharystii sprawują parafianie Brunon Pupacz i Józef Hinz.



7. ROK LITURGICZNY
7.1. Adwent

Jak wiadomo początek roku kościelnego rozpoczyna się Adwentem. W 
Kościele Adwent przygotowuje chrześcijan na święta Bożego Narodzenia. W 
tym okresie w kościele luzińskim odprawiana jest Msza św. we wczesnych 
godzinach rannych dla dorosłych tak zwana roratnia by umożliwić parafianom 
dojście na pociąg, którym dojeżdżają do pracy. Dzieci uczęszczają z lampionami 
na roraty o godzinie 16,45. W czasie rorat pali się na ołtarzu dodatkowa świeca 
z niebieską wstążką.

7.2. Międzyszkolne Przeglądy Kolędnicze

W okresie Bożego Narodzenia organizowane sąMiędzyszkolne Przeglądy 
Kolędnicze. W 2000/2001 roku wzięło w nich udział 7 zespołów, w któiych 
występowało 149 uczestników. Ów konkurs zadziwił jurorów i licznie 
zgromadzonych parafian wysokim poziomem wykonania oraz pomysłowością. 
Tak w tym okresie w szkołach katecheci wraz z nauczycielami przygotowują 
Jasełka, które przedstawiane są na uroczystościach szkolnych oraz w kościele 
przy żłobku na nabożeństwie dla dzieci. Również młodzież i dzieci zachęca się 
do budowania szopek i prezentowania na wystawie (il. 36).

7.3. Wielki Post

W okresie Wielkiego Postu odprawiane są w piątki nabożeństwa drogi 
krzyżowej w kościele dla dorosłych połączone ze Mszą św. tak rano jak i 
wieczorem, ze specjalnym kazaniem pasyjnym. Dla dzieci i młodzieży takie 
nabożeństwo ma miejsce we wtorki.

7.3.1. Droga krzyżowa ulicami Luzina

Dnia 3 kwietnia 1998 roku odbyła się pierwsza parafialna droga krzyżowa 
ulicami Ofiar Stutthofii, Młyńską, Kaszubską, Kościelną. Zakończenie Drogi 
Krzyżowej nastąpiło przy krzyżu misyjnym na cmentarzu przykościelnym. 
Symbol męki Chrystusa był przekazywany podczas drogi krzyżowej 
przedstawicielom poszczególnych stanów. Wszyscy uczestnicy brali czynny 
udział przez noszenie zapalonych zniczy i śpiewanie wraz z organistą 
wielkopostnych pieśni. Na każdej z 14 stacji modlono się wraz z księżmi, a 
wybrani parafianie czytali rozważania na temat Męki Pańskiej. Stało się tradycją, 
że wspomniane nabożeństwo odprawiane są co roku w piątek przed wielkim 
tygodniem.
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7.4. Wielki Tydzień

W Polsce istnieje zwyczaj przenoszenia w uroczystej procesji Najświętszego 
Sakramentu w monstrancji, osłoniętej białym welonem, do Grobu Pańskiego, 
gdzie Chrystus jest adorowany przez wiernych, aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii 
Wielkanocnej. Na pamiątkę straży pilnującej Grobu Chrystusa, w luzińskim 
kościele pełnią straż strażacy (il. 37).

7.5. Dni krzyżowe

Tradycyjnie w latach 1952 - 1954 wyruszała procesja wedle następującego 
porządku: w poniedziałek z kościoła do krzyża przydrożnego przy zabudowaniu 
parafianina Pawła Elwardta, we wtorek do krzyża u parafianina Leona Drawca, 
w środę do figury św. Józefa przy zabudowaniu parafianina Pielowskiego w 
Luzinie148.

7.6. Nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe

Wśród różnych praktyk religijnych, związanych z kultem Matki Bożej, 
nabożeństwo majowe zajmuje ważne miejsce. Najpierw ze względu na czas, 
ponieważ trwa cały miesiąc, a następnie przez swój dynamizm, który wywiera 
silne wrażenie na wszystkich - nie tylko na gorliwych czcicielach Maryi. Jest 
nabożeństwem łubianym, umiłowanym i z tęsknotą oczekiwanym. Z nastaniem 
maja wszystkie ołtarze maryjne, przydrożne kapliczki sąprzybrane i wystrojone 
bogatymi girlandami zieleni.

W podobnych słowach można określić miesiąc październik, kiedy odbywają 
się nabożeństwa różańcowe w kościele a przy krzyżach i kapliczkach odmawiany 
jest różaniec i śpiewane stosowne pieśni. Natomiast w miesiącu czerwcu podobne 
nabożeństwa odprawiane są do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7.7. Procesje Bożego Ciała

Boże Ciało uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, czyli 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Eucharystia), obchodzona w czwartek 
po uroczystości Trójcy Świętej, połączona z procesją do czterech ołtarzy. Do 
liturgii Kościoła święto to zostało wprowadzone przez papieża Urbana IV w 
1264 roku.

Eucharystyczna procesja ku czci Bożego Ciała w Luzinie nabrała charakteru 
szczególnie uroczystego. Procesja po sumie wyruszała z kościoła, a jej trasa 
prowadziła głównymi ulicami wsi, do czterech ołtarzy. Trasa, którą szła procesja, 
była dekorowana kwiatami, płonącymi świecami i świętymi obrazami. Księdza 
niosącego Najświętszy Sakrament poprzedzały: krzyż procesyjny, feretrony,

148 Pismo do Powiatowej Rady Narodowej Referat do spraw wyznań w Wejherowie z 
dnia 15.05.1952 roku
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sztandary i chorągwie, 
ministranci, lektorzy, Rada 
Duszpasterska, niosąc palące 
świece, dzieci przyjęte do I 
Komunii św. w danym roku, 
dziewczynki w bieli sypiące 
kwiaty, miejscowi księża. 
Procesji towarzyszyła zawsze 
orkiestra. Brali w niej udział 
bardzo licznie parafianie. 
Trasa procesji zmieniała się.

W 1950 roku procesja szła 
trasą: kościół parafialny - 
domy parafian: Wróbla - 
Sychowskiego - Willy - 
Rybakowskiego i powracała 
do kościoła.

Później zmieniono trasę: 
ołtarze ustawiano na ulicy 
Kościelnej przy domu 
Bertranda - ulicą Kaszubską i 
Szkolną, gdzie ustawione były 
ołtarze przy posesji Hewelta i 
Skielnika - ulicą Ofiar 
Stutthofu do ołtarza przy 
figurze św. Józefa, skąd 
procesja podążała do 
kościoła.

W 2000 roku trasa procesji nie zmieniła się, jedynie ołtarze ustawione były 
przy budynkach: Knapińskiego, Hewelta, szkoły podstawowej i figurze św. Józefa.

7.8. 70. Rocznica poświęcenia sztandaru Kółka Rolniczego

Dnia 30 maja 1999 roku w kościele parafialnym w Luzinie odprawiona została 
Msza św. koncelebrowana przez księdza proboszcza Henryka Szydłowskiego w 
intencji luzińskich rolników. Okazją tej uroczystości była 70 rocznica poświęcenia 
pierwszego sztandaru Kółka Rolniczego w Luzinie.

W wygłoszonym kazaniu ks. Proboszcz stwierdził, że:”Rolnicy zawsze byli 
wierni ojczyźnie, wierni swojej ziemi, wierni Kościołowi. Nie pozwólmy 
wmanewrować się w polityczne rozgrywki, które na sprawie chłopskiej chcą 
zbić swój polityczny interes”.

70 lat temu historia powstania Kółka Rolniczego związana była bezpośrednio 
z inicjatywą ówczesnego proboszcza luzińskiego ks. Ludwika Machalewskiego 
i datuje się na 1892 rok. Pierwszy sztandar tej organizacji powstał zapewne z 
inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Bernarda Gończa, który był wiceprezesem 
Kółka Rolniczego w okresie międzywojennym. Sponsorami sztandaru w 1929
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roku byli: W. i M. de Wresowie ze Strzebielina, z Luzina H. Rozczynialski, 
rodzina Zelewskich, Chór kościelny św. Cecylii, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Wejherowa, 
sąsiadujące z Luzinem Kółka Rolnicze i Ochotnicze Straże Pożarne. Jedynym z 
fundatorów, który dożył czasów w III Rzeczpospolitej był Klemens Paszka z 
Dąbrówki. Ojcem chrzestnym tamtejszej uroczystości był Jan Kwiatkowski. 
Sztandar uroczyście został poświęcony 20 maja 1929 roku przez proboszcza ks. 
Bernarda Gończa (il. 40).

79. Dożynki

Obchody święta plonów mają w Luzinie długą tradycję. Po pracach polowych 
parafia modli się za dobre zbiory na dożynkach. W III Rzeczpospolitej 
uroczystości dożynkowe rozpoczynają się Mszą św. dziękczynną przy ołtarzu 
polowym. W uroczystości uczestniczą rolnicy z wszystkich sołectw. Zmieniają 
się jedynie starostowie dożynek.

W 1996 roku w czasie uroczystości dożynkowych ksiądz proboszcz Henryk 
Szydłowski dokonał poświęcenia repliki sztandaru Kółka Rolniczego, który w 
całości nawiązuje do swego pierwowzoru z 1929 roku. Replikę sztandaru 
wykonała znana hafciarka Grażyna Grubba z Luzina (il. 41).

Starostami dożynek byli, Bernadeta Richert z Luzina i Jan Szmydka z 
Sychowy.

Sołtys wsi Luzino Zygmunt Brzeźiński podczas Mszy św. dożynkowej 
przedstawił historię sztandaru (którą opracował Brunon Szpica) „Sztandar został 
poświęcony w 1929 roku. W czasie II wojny światowej został ukiyty przez Teofila 
Janeczka, luzińskiego rolnika pod podłogą strychu domu Klary Wicon w Luzinie. 
Z chwilą wkroczenia Armii Czerwonej, wojska radzieckie odnalazły miejsce 
jego ukrycia i postanowili go zabrać. Sztandar oparty o ścianę budynku przechylił 
się i uderzył drzewcem najstarszą córkę Teresę. Na skutek poniesionej rany polała 
się krew [...] sztandar pozostawiono. Teofil Janeczek ponownie przeniósł sztandar 
w miejsce stałego pobytu, do kościoła parafialnego.

W okresie stalinowskim, w październiku 1952 roku Wiktor Wróbel, luziński 
partyzant, przeniósł sztandar przez wieś w kondukcie żałobnym Maksymiliana 
Marszała, przedwojennego członka Kółka Rolniczego. Poczet sztandarowy Kółka 
Rolniczego uczestniczył w pierwszej uroczystej sesji nowej władzy wybranej w 
wyborach 1990 roku”.

Dnia 31 sierpnia 1997 roku uroczystą dożynkową Mszę św. celebrował ks. 
proboszcz Henryk Szydłowski. Starostami dożynek było małżeństwo Kepków z 
Milwińskiej Huty.

Dnia 29 sierpnia 1999 roku po raz pierwszy odbyły się Powiatowo - Gminne 
Dożynki, których gospodarzem była gmina Luzino. Uroczystość rozpoczęła się 
tradycyjnie Mszą św. dziękczynną, którą odprawił ks. dziekan Henryk Szydłowski. 
Uświetniły ją występy luzińskiego chóru „Lutnia” oraz orkiestry wojskowej. W 
tak ważnej dla rolników uroczystości udział brali przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu ze starostą Grzegorzem Szalewskim na czele, 
prezydentami i burmistrzami miast, posłem Jerzym Budnikiem. Byli
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przedstawiciele ościennych gmin i Starostwa Puckiego oraz Sejmiku 
Pomorskiego. Starostami święta plonów byli wtedy Janusz i Maria Pikronowie 
(il- 43).

Wystąpienie starosty dożynek Janusza Pikrona:
„Powołany przez Duszpasterską Wspólnotą rolników na starostą 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 księdza 
Proboszcza, 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 matkąpłodną 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 księdza Proboszcza i prosimy, 
by złożył go dziś Bogu w dziękczynnej ofierze. 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 ulicami Luzina na boisko sportowe przy ulicy J. Wilczka 
(il. 45). Jedną z konkurencji dla sołtysów był konkurs hula - hop (il. 46).

7.10. Obchody rocznic

7.10.1. Pierwszy dzień niepodległości 9 luty 1920 rok

Ks. proboszcz 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 roku, po 148 latach niepodległości Luzino powróciło do Polski. 
Aktu tego dokonało wojsko „Błękitnej Armii” generała Józefa Hallera. Około 
godziny 9.30 na skrzyżowaniu szosy Wyszecino - Luzino z dawną drogą 
królewską (Via Repia) w Barłominie ukazały się pierwsze konne oddziały 2 Pułku 
Szwoleżerów. W bramy triumfalne, wystrojone w zieleń świerków, kwiaty i 
chorągiewki wkroczyło Wojsko Polskie. Wiele było wzruszeń, łez i radości. 
Rozdzwoniły się dzwony luzińskiego kościoła. Ksiądz proboszcz Ludwik 
Machalewski wyjechał bryczką naprzeciw witając się z Dowódcą Jednostki.

W imieniu mieszkańców, na rynku, przy wtórze orkiestry i wiwatów powitał 
ich sołtys Luzina - Teofil Sychowski. Każdy starał się jak mógł ugościć polskiego 
żołnierza.
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Polscy żołnierze nie wyglądali jak malowani, jak się często w piosenkach 
śpiewa. Wygląd ich przypominał raczej, wędrownych tułaczy i nie zawsze 
jednakowo ubranych, zbiedzonych i zawszonych (było to wojsko frontowe). Nie 
mieli furażu i pełnego zaopatrzenia. Pomimo protestów zabierali co się dało: 
furaż, ziarno, mąkę, siano. Głodne żołądki ludzkie i końskie domagały się 
jedzenia.

Ludność przyzwyczajona do porządku przecierała oczy ze zdumienia, jak to 
wojsko ich traktuje. Przykry przypadek zdarzył się na plebanii. Na wieść, że z 
księżowskiego spichrza zginęło 14 worków jęczmienia i owsa, oburzony ks. 
Ludwik ivlachalewski, wystosował protest do dowódcy stacjonującego szwadronu 
kawalerii. W odpowiedzi podsunięto mu pod nos knut i pogrożono, że może 
oberwać, jak zacznie się skarżyć. Oburzony takim traktowaniem ksiądz doznał 
apopleksji serca. Doznał rozczarowania do nowej rzeczywistości, niedługo też 
zmarł po tym wydarzeniu. Ten przykry przypadek był szeroko komentowany 
przez wieś i parafię. Każdy lubił i szanował proboszcza, który tak wiele uczynił 
dla Polski. Toteż pogrzeb był wielką manifestacją prawie polityczną149.

7.10.2. Odzyskania niepodległości

Kulminacyjnym punktem obchodów święta odzyskania niepodległości w dniu 
11 listopada 1995 roku było odsłonięcie pomnika leśniczego Józefa Wilczka.

We Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. dziekana Henryka 
Szydłowskiego w intencji Ojczyzny i zamordowanego w Piaśnicy Józefa Wilczka 
uczestniczyli: rodzina bohatera, kompania Wojska Polskiego ze sztandarem 
Brygady Wojsk Rakietowych; delegacje: nadleśnictw, dyrekcji gdańskich lasów 
państwowych, Kombatantów Leśników, Solidarności Rolników Indywidualnych 
gminy Luzino, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, Klubu CB Kilo Delta 
Kilo oraz szkół podstawowych im. Stanisława Dąbka z Sychowy i im Lecha 
Bądkowskiego z Luzina. Leśnicy złożyli dary ofiarne: kwiaty, puszkę, chleb i 
wino.

Po Mszy św. zebrani w kościele z orkiestrą dętą na czele przemaszerowali 
przez Luzino pod leśniczówkę przy ul. J. Wilczka, by odsłonić pomnik 
zamordowanego 11 listopada 1939 roku w Piaśnicy leśniczego. Życiorys bohatera 
przedstawił Zygmunt Milczewski. Autorem projektu pomnika był Wawrzyniec 
Samp. Fundatorem pomnika 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 Pionk, Jan Okrój oraz 
Kazimierz Bistroń.

Akt erekcyjny wmurowali: emerytowany dyrektor Okręgowego Zarządu 
Lasów Państwowych Tadeusz Chodnik, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Miotk 
i Teofil Sychowski. Pomnik odsłonili: dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku Jan Szramka, wójt gminy Luzino Jarosław Wejer, poseł 
Sławomir Szatkowski oraz członek rodziny Józefa Wilczka - Brunon Labuda.

149 St. Fikus, Luzino, Historia wsi Luzino i okolic w latach 1871 - 1985, Gdańsk 1992, s. 106 
Michał, 9 lutego 1920 roku [w:] Wspólnota nr 1,2, 2002 rok.
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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 Szkoła 
Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Odznaki przyznano 
Nadleśnictwu Strzebielino, nadleśniczemu Januszowi Mikoś, leśniczym: 
Romanowi Góreckiemu, Jarosławowi Kaszubowskiemu, Antoniemu Kulasowi 
oraz sekretarzowi nadleśnictwa Stanisławowi Przygodzkiemu.

Uroczystości wzbogacone zostały elementami kaszubskimi oraz 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 rękawicy. Podobne uroczystości z okazji 
Odzyskania Niepodległości widziano w Luzinie przed wojną.

W 1997 roku obchodzono 79 rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości stały się ważnym 
wydarzeniem patriotyczno - kulturalnym w Luzinie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą w intencji Ojczyzny odprawił 
ks. dziekan Hernyk Szydłowski. W kościele zgromadziło się wielu mieszkańców, 
poczty sztandarowe szkół z Luzina, Sychowej i organizacji: OSP, „Solidarności 
Rolników” oraz kompanii honorowej z jednostki wojskowej.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano koncertu pt. „Luzinskie impresje 
muzyczne”, w wykonaniu Anny Śmiech i Pawła Baryły, przygotowany pod 
kierownictwem Stanisławy Grażyńskiej z Polskiego Radia Gdańsk. Oprawę 
muzyczną dał luziński chór „Lutnia”. Następnie uczestnicy obchodów 
przemaszerowali ulicami Luzina pod pomnik Józefa Wilczka, gdzie odbył się 
apel poległych; podczas którego oddano trzykrotną salwę honorową.

Obchody Święta Niepodległości w gminie w 2000 roku rozpoczęto od 
posadzenia trzech jubileuszowych drzewek, w ramach akcji „Dwa tysiące drzew 
na dwutysiąclecie”. Trzy posadzone lipy noszą imiona znanych polskich patriotów. 
Pierwsze drzewko, imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego posadzili 
przedstawiciele władz gminy i proboszcz parafii w Luzinie ks. Henryk 
Szydłowski. Drugą lipę na cześć Józefa Piłsudzkiego zasadzili przedstawiciele 
nadleśnictwa i wojska. Trzeciemu drzewku nadano imię Lecha Bądkowskiego - 
patrona luzińskiej szkoły, pisarza, piewcy kultury kaszubskiej i żołnierza, który 
męstwem i odwagą zasłynął podczas II wojny światowej. Drzewko to posadzili 
dyrektorzy gminnych szkół i przedszkola wraz z przedstawicielami Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Dyrektor szkoły Dariusz Rompca zauważył, że: „Młode drzewka wniosą życie 
w martwy do tej pory szkolny plac apelowy. Nieprzypadkowo posadziliśmy lipy, 
drzewa których dobrodziejstwa wysławiał Jan Kochanowski. Przydadzą one 
naszej szkole trochę staropolskiego klimatu150”.

Uroczyście obchodzone są święta majowe. Na program świąt w 1999 roku 
złożyły się: 1 maja - zlot radiowców o CD godzinie 17 i Msza św. w intencji 
Ochotniczej Straży Pożarnej o godzinie 18. Następnego dnia 2 maja festyn 
rekreacyjno sportowy, VIII bieg pamięci Jurka Tarnowskiego, mecz piłki nożnej

150 GryfWejherowski nr 46, 17 listopada 2000 roku.
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radnych gminy przeciw działaczom sportowym. Kolejnego dnia 3 maja o godzinie 
13,30 Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. kanonika Henryka 
Szydłowskiego. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, kompania Wojska 
Polskiego, kombatanci, uczestnicy „Marszu śmierci”, władze gminy, mieszkańcy. 
Po przemarszu na cmentarz parafialny poświęcono odnowiony nagrobek zmarłych 
podczas „Marszu śmierci” Stutthowiaków. Po odczytaniu apelu poległych oddano 
salwę honorową.

Obchody świąt majowych na trwałe wpisały się do kalendarza wydarzeń 
uroczyście obchodzonych w gminie. Są one wyrazem patriotyzmu i przywiązania 
mieszkańców do Kościoła oraz małej i wielkiej Ojczyzny.

7.11. Ochotnicza Straż Pożarna

W tym miejscu należy wymienić organizację społeczną Ochotniczą Straż 
Pożarną z Luzina, która od 1983 roku wróciła do tradycji współpracy z Kościołem. 
Strażacy biorą czynny udział w licznych uroczystościach kościelnych w parafii: 
- pełnią wartę honorową przy grobie Chrystusa w kościele; - w niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego wraz ze sztandarem uczestniczą we Mszy św. 
rezurekcyjnej (il. 38); - tradycyjnie, co roku, uczestnicząw uroczystościach drogi 
krzyżowej ulicami Luzina, w Tridum Paschalnym, procesji Bożego Ciała oraz 
zabezpieczajątrasę procesji; - uświetniają uroczystości orkiestrą dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej .-10 maja 1996 roku brali całodobowy udział w uroczystościach 
Peregrynacji Relikwii św. Wojciecha. Przywitali i asystowali w drodze do kościoła 
oraz przenosili Relikwie od ołtarza polowego do kościoła.

Wyrazem zaszłych zmian było to, że dokonali kapitalnego remontu zabytkowej 
kapliczki, w której umieszczony jest ich patron św. Florian (il.62). Na swe 
uroczystości zapraszająmiejscowych duszpasterzy, między innymi z okazji Dnia 
Strażaka. Święcony jest nowo zakupiony sprzęt jak motopompy, czy do 
ratownictwa drogowego oraz samochody (na stanie OSP jest ich cztery).

7.12. Zespoły

7.12.1. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”

15 maja 1895 roku z inicjatywy ks. Ludwika Machalewskiego i organisty a 
zarazem dyrygenta Teofila Reinholza powstało przy kościele św. Wawrzyńca 
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. Zespół swoim śpiewem uczestniczył w 
uroczystościach kościelnych, patriotycznych i narodowych. Posiadał swój 
sztandar przyozdobiony pięknie haftowanym białym orłem oraz wizerunkiem 
św. Cecylii, patronki śpiewaków. W 1909 roku brał udział w konkursie 
Towarzystw Śpiewaczych w Wejherowie. Uczestniczyły zespoły z Sierakowic, 
Wejherowa, Pelplina, Sopotu, Sianowa i inne. Luzino w konkursie zespołów 
zajęło 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
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Kleinowie, Anna i Teresa Marszoła, Franciszek Okrój, Józef Oss, Leokadia, 
Cecylia Leon i Józef Pielowscy, Ewa Wicon, Teresa i Teofil Wojewscy, Teofil 
Wróbel.

Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” odnowił swój akt prawny i ponowił 
swoją działalność w latach 1920 - 1925. Chór tworzyli: Marta i Jadwiga 
Ellwartowie, Monika Wojewska, Zofia Bertrandt, Anna i Emilia Żelewskie, Maria 
Januszewska, Anna Gowienka, Teresa i Maria Kleina, Anna i Leokadia Hebel, 
Maria i Tekla Kupc z Zielonego Dworu, Zofia Lenz, Elżbieta Borowska, Anna, 
Jadwiga i Jan Okrojowie, Anna Wicon, Cecylia Cisłowska, Antoni Janeczek, 
Józef, Antoni i Leon Pielowscy, Józef Oss, Teofil i Józef Wojewscy, Józef i 
Edmund Grubowie, Józef Samp, Teofil Wróbel, Feliks Fikus, Bernard i Albert 
Kleinowie i Franciszek Bach.

7.12.2. Chór św. Cecylii

Chór został reaktywowany w 1925 roku jako chór św. Cecylii, który śpiewał 
do września 1939 roku. Ks. proboszcz Mieczysław Sumiński wystąpił do Kurii 
Biskupiej Chełmińskiej o wyrażenie zgody na utworzenie chóru przy parafii w 
1947 roku. Kuria wyraziła zgodę na utworzenie chóru św. Cecylii przy parafii w 
Luzinie 23 grudnia 1947 roku151.

7.12.3. Chór „Lutnia”

Z inicjatywy Stanisława Perszona w 1994 roku powstał chór „Lutnia” przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 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 16 lat. 
Dyrygentami chóru byli: Jerzy Szóstakowski były organista, Anna Kosik, 
Bernadeta Benkowska a od 2000 roku jest Tomasz Fopke.

Chór „Lutnia” jest zarejestrowany w polskim Związku Chórów i Orkiestr w 
Gdańsku od 1997 roku. W związku z członkostwem chór brał udział w Festiwalu 
Pieśni Chóralnej w Tczewie, Kaszubskim Festiwalu „Pieśni Religijnej i Ludowej 
w Sierakowicach”, przeglądzie Chórów Amatorskich w Gdańsku, koncercie Kolęd 
w wykonaniu chórów powiatu wejherowskiego (il. 47).

7.12.4. Zespół „Helios”

Ks. Zbigniew Kulwikowski zaczął realizować swe marzenia od założenia 
zespołu „Helios”. Zespół tworzyli: Danuta Klocka, Leszek Kiyża, Mirosław 
Pieper, Danuta Sikora, Maria Szpica, Edmund i Tadeusz Szpica.

Praca z zespołem układała się pomyślnie. Dnia 26 sierpnia 1976 roku zespół 
„Helios” śpiewał w kościele parafialnym pierwszy i ostatni raz. Był to wielki

151 Pismo Kurii nr 8034/47/IV z dnia 23.12.1947 roku, AP.
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cios dla księdza, jak też dla członków zespołu i ich rodzin152

7.12.5. Zespół Młodzieżowy „Przyjaciele”

Z inicjatywy ks. Krzysztofa Mutki powstał w październiku 2000 roku przy 
parafii zespół „Przyjaciele”. Zespół występował między innymi 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 pierwszego miejsca na Powiatowym przeglądzie pieśni kaszubskiej 
„Kaszebsczi spiewe”, wyróżnienie na II Powiatowym konkursie talentów 
wokalnych dzieci i młodzieży. Otrzymał podziękowanie od Rady i Zarządu Gminy 
za promocję Gminy na niwie kulturalnej (il. 48).

7.12.6. Zespół „Dzieci Św. Wawrzyńca”

Przy parafii powstał 10 marca 2001 roku drugi zespół „Dzieci Świętego 
Wawrzyńca”. Opiekunem zespołu jest ks. Andrzej Galiński. W skład zespołu 
wchodzą dzieci z klas II do VI Szkoły Podstawowej w Luzinie: Kinga Gruba, 
Patrycja Bistram, Paulina Socha, Emilia Wejer, Weronika Bużan, Magda 
Pobłocka, Patrycja Szadkowska, Arkadiusz Jaskułka i Szymon Bojkę.

Zespół wystąpił w Operze Leśnej w Sopocie na VII Dniu Dziecka z Jezusem, 
organizowanym przez archidiecezję, gdzie ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
nazwał występ zespołu „rewelacją na miarę Arki”.

Dzieci występowały w zaprzyjaźnionych parafiach: Cekcynie (diecezji 
pelplińskiej), Lipinkach (diecezji toruńskiej), Pucku, uświetniały dożynki, festyn 
„antyalkoholowy”, festyn 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. Występowały w programach regionalnych 
telewizji: „Panoramie”, „Rodno Zemia” i „Etosie”. Zespół wydał dwie płyty „Na 
dobry początek” i „Cicha noc” (il. 49).

152 Kronika ks. Zbigniewa Kulwikowskiego, s. 6.
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Należy przypomnieć, że w 
latach 1960 i 1989 odbyła się w 
parafii peregrynacja obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej.

7.13. Peregrynacja 
Relikwii św. Wojciecha

Misje miały przygotować 
wiernych do spotkania z 
relikwiami św. Wojciecha. 
Peregrynacja relikwii św. 
Wojciecha w parafii miała 
miejsce w dniach 10-11 maja 
1996 roku. Uroczystościom 
połączonym z udzieleniem 
młodzieży sakramentu 
bierzmowania, przewodniczył 
ks. biskup Zygmunt Pawłowicz. 
Po uroczystym powitaniu 
Relikwii św. Wojciecha na placu 
przy ulicy Ofiar Stutthofu, 
naprzeciwko Urzędu Gminy,

zostały one w procesji przeniesione do kościoła. Relikwie były niesione przez 
przedstawicieli poszczególnych stanów (il. 50,51 i 52).

Msza święta została odprawiona przy polowym ołtarzu. Przewodniczył jej 
ks. biskup Zygmunt Pawłowicz, a z nim koncelebrowali ją ks. Mieczysław 
Guzman, proboszcz z Łebna i ks. Jan Borkowski, proboszcz parafii Smażyno. 
Apel wiary prowadzili księża sercanie. W niedzielę Mszę św. w intencji przodków 
sprawowali kapłani pochodzący z parafii luzińskiej: ks. Antoni Klein - wicegenerał 
księży chrystusowców, ks. prałat Zygmunt Trybowski, ks. Piotr Dobek i ks. Marek 
Trybowski. W homilii ks. Antoni Klein mówił o roli rodziny jako domowego 
Kościoła, w którym rodzice przekazują dzieciom wiarę, a równocześnie kształtują 
odpowiedzialność za nią. Podczas procesji z pochodniami na cmentarzu modlono 
się w intencji wszystkich zmarłych. Przez całą noc modlitewne czuwanie 
prowadzili w kościele wierni z poszczególnych wiosek. Następnego dnia podczas 
Mszy świętych specjalne błogosławieństwo otrzymali: chorzy i samotni, dzieci i 
młodzież oraz młode matki wraz ze swoimi pociechami. Pożegnalna Msza święta 
została oprawiona przy ołtarzu polowym na zewnątrz, przy kaplicy 
Zmartwychwstania.

Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz Henryk Szydłowski podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia oraz aktywnie 
uczestniczyli w uroczystościach.

Specjalnym samochodem kaplicą, Relikwie, udały się do parafii w Gowinie.
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7.14. Udział luzińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko- 
Pomorskiego w życiu religijnym parafii i Kościoła.

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Luzinie przejawia swój udział 
w życiu religijnym parafii przez to, że: - zorganizował wyjazd członków i 
sympatyków ZKP na spotkanie z Janem Pawłem II w Sopocie (5 czerwca 1999 
roku); - w okresie Wielkiego Postu organizuje pielgrzymkę do Wiela na Drogę 
Krzyżową po tamtejszej Kalwarii; - w styczniu organizuje spotkania opłatkowe 
lub kolędowe (il. 53). Spotkanie poprzedzone są Mszą św. z elementami liturgii 
kaszubskiej; - jest współorganizatorem - Gminnego Przeglądu Zespołów 
Kolędniczych w Luzinie. Utrzymuje ścisłe kontakty z parafią. Ks. proboszcz 
Hernyk Szydłowski aktywnie uczestniczy w zebraniach i innych uroczystościach 
Zrzeszenia.

„Wierni podzielają odpowiedzialną troskę o rozwój życia parafialnego. 
Wspomagają ofiarnie inwestycje parafialne, działalność charytatywną, 
katechetyczną. Wierni wykazują też ofiarność na Seminarium Duchowne, KUL 
i misje.

Skutecznie w zakresie modlitewnym, apostolskim, charytatywnym i 
wychowawczym oddziałują grupy duszpasterskie, przeniknięte także duchem 
współpracy z Księdzem Proboszczem i Księżmi Wikariuszami. Grupy te zasługują 
na uznanie i zachętę do kontynuacji swej działalności153".

153 Sytuacja op. cit., s. 3.



8. PIELGRZYMKI
8.1. Do Swarzewa

Pielgrzymki spełniały ważną funkcję duszpasterską w okresie 
międzywojennym. Organizowane były do sławniejszych miejsc kultu pasyjnego 
oraz maryjnego.

Tak zwane odpusty pielgrzymkowe odbywały się w kaszubskim sanktuarium 
maryjnym w Swarzewie. Drugi odpust swarzewski w święto Narodzenia NMP 
gromadził pątników z Wejherowa, Luzina, Żarnowca, Rumi, Redy, Starzyna, 
Łebcza i innych parafii. Przedmiotem kultu w Swarzewie była figurka Matki 
Bożej nazywanej Gwiazdą Morza, Opiekunką Rybaków, Patronką Żeglarzy, 
wreszcie po koronacji - Królową Polskiego Morza. Kiedy i w jaki sposób pojawiła 
się tutaj? Żadne miarodajne źródła historyczne nie mówią o tym. Są za to 
niezwykle bogate i wielowątkowe podania i legendy, z których wiele żyje do 
dziś wśród okolicznych mieszkańców.

Uroczysta koronacja statuy Matki Boskiej Swarzewskiej odbyła się 8 września 
1937 roku. przez ks. biskupa ordynariusza Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 
w obecności ks. biskupa Konstantego Dominika, który pochodził z tej parafii154. 
Wśród licznie zgromadzonych wiernych była również pielgrzymka z Luzina155.

Przerwę w pielgrzymowaniu do Swarzewa stanowił okres drugiej wojny 
światowej. Po wojnie pielgrzymi z Luzina poszli tradycyjnie na odpust Matki 
Boskiej Narodzenia w Swarzewie 1949 roku. W sobotę 10 września o godzinie 
14 nastąpiło przywitanie pielgrzymek z Wejherowa, Pucka, Redy, Rumi, Luzina 
i Gdyni. Program ówczesnego odpustu: Niedziela: godzina 11 procesja do 5 
ołtarzy różańcowych, godzina 12 uroczysta suma z kazaniem, godzina 14 
uroczyste nieszpory i pożegnanie pielgrzymek15^. Udział parafian w 
pielgrzymkach, w 1954 roku około 400 osób, w 1957 około 500 osób a wracało 
1500, w 1968 roku - 800 osób, w 1979 roku 1000 osób157. Trasa pielgrzymek 
wiodła przez Luzino, Zielony Dwór - Wejherowo (ul. Dworcową - drogą na 
Nanice) - Domatowo - Swarzewo.

Pielgrzymi wracali przez: Swarzewo - Domatowo - Wejherowo ul. Dworcową 
- Gościcino -Luzino (il. 54).

8.2. Do Częstochowy

Zorganizowane pielgrzymki parafian do Częstochowy wzięły swój początek

154 Szulist, Pielgrzymki na Kaszubach, s. 55.
155 St. Fikus, Luzino op. cit., ilustracje bez numeracji stron
156 Program odpustu MBN w Swarzewie.
157 Sprawozdanie roczne dekanalne za 1949, 1959,1968,1979, AP.



178 MM I KOŚCIÓŁ pod wpzivaniew in. Wkrzpra n Luzinie

w 1957 roku, w kolejne rocznice nawiedzenia obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej w Luzinie. Pielgrzymki odbywały się w miesiącu listopadzie, a 
środkiem lokomocji był pociąg. W pierwszej 20-21 listopada 1967 roku 
pielgrzymowało 100 osób, przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Sumiński.
W 1968 roku 54 osób z ks. Wiktorem Kamińkim, w 1969 roku 50 osób z ks. 
Jerzym Politowskim, w 1970 roku 53 osoby z ks. Wiktorem Kamińskim, w 1972 
roku 88 osób. Ruch pielgrzymkowy stopniowo rozwijał się, a środkiem lokomocji 
stawał się autobus.

W 1968 roku pielgrzymowano także do Gietrzwałtu i Piaseczna158.

8.3.1. Piesza pielgrzymka Warszawa - Jasna Góra.

Grupa młodych ludzi lektorzy Jan Perszon, Stanisław Miotk, Roman Miękicki, 
Marek Fikus, Kazimierz Hinc, Wiesław Trepczyk, Mieczysław Patelczyk z 
wikariuszem ks. Zbigniewem Kulwikowskim, w dniu 1 sierpnia 1977 roku , o 
godzinie 1118 pożegnała bliskich oraz znajomych i wyjechała do Warszawy, by 
po raz pierwszy uczestniczyć w 266. pieszej pielgrzymce warszawskiej na Jasną 
Górę. W stolicy zaopiekowały się grupą siostry felicjanki. Jednak najwięcej serca, 
czasu i poświęcenia wykazała luzinianka siostra Teresillka. Dzięki niej zwiedzili 
najpiękniejsze zakątki „Miasta Nieujarzmionego” i Niepokalanów. 
Niezapomnianym dniem był 3 sierpnia, dzień imienin ks. Prymasa Polski Stefana 
Wyszyńskiego. Życzenia Przewielebnemu Jubilatowi składali przedstawiciele 
różnych narodowości: Włosi, Francuzi, Czesi, Anglicy, Niemcy, a wśród nich 
Kaszubi z Luzina.

Dnia 5 sierpnia brali udział w świętowaniu jubileuszu siostry przełożonej 
Angeli ze Zgromadzenia Felicjanek, w którym przedstawili krótki kaszubski 
program artystyczny. Popisowym numerem programu było częstowanie 
czcigodnych siostrzyczek kaszubską tabaka.

Dnia 6 sierpnia 1977 roku o godzinie 6™ w kościele Św. Ducha w Warszawie 
pątnicy 266 Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki uczestniczyli we Mszy św. O 
godzinie 8^ cała Pielgrzymka wyruszyła z placu kościelnego. Formowanie grup, 
których było 17, odbyło się 15,5 km od Warszawy w Raszynie. „Ósemka” z 
Luzina szła w grupie „ 13” w tak zwanej Pomorskiej. W pielgrzymce brało udział 
około 20 tysięcy pątników z całego świata: Włoch (przyjechało około 600 
pielgrzymów), Niemiec, Czechosłowacji, Austrii, Francji, Anglii i innych 
narodowości. Każdą grupę prowadził ojciec z zakonu Paulinów z Jasnej Góry. 
„13” opiekował się ojciec Izydor. Każdego dnia pielgrzymi wstawali o godzinie 
4^0. Uczestniczyli we Mszy św. na wolnym powietrzu, następnie zwijano namioty, 
bagaże i posilano się śniadaniem. O godzinie 5^0 pielgrzymka ruszała w kolejny 
etap. Średnio co 10 km odpoczywano pół godziny. Każdy dzień był pełen 
modlitwy, Słowa Bożego i śpiewu. Na nocleg docierano około godziny 20^.

Dnia 14 sierpnia w miejscowości Mostów została odprawiona Msza św., w 
której uczestniczyła cała pielgrzymka. Na ostatnim etapie znajdowała się 
Przepraśna Górka, gdzie wszyscy wzajemnie się przepraszali i dziękowali za -

158 Tamże, za 1968 r, A P
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przebytą wspólnie drogę. Tradycjąbyło podrzucanie Ojca Przewodnika i innych 
księży, w którym „ósemka” wiodła prym. „Wspaniały był nasz tryumfalny 
przemarsz przez Częstochowę do Jasnej Góry. Witały nas olbrzymie tłumy ze 
łzami w oczach159”.

Po powrocie ks. Zbigniew Kulwikowski zaproponował, by 13 każdego 
miesiąca, czyli w dniu imienin naszej grupy, odbywały się spotkania „Trzynastki”, 
w których mogli uczestniczyć sympatycy pielgrzymki. Spotkanie w dniu 11 
czerwca 1978 roku u Pawła Perszona miało inny charakter. Przygotowano 
program artystyczny, którym pożegnano „Niezastąpionego, drogiego, 
niezmordowanego, wspaniałego zawsze uśmiechającego się do nas Ojczulka160”. 
Był to początek wielkiego pielgrzymowania.

8.3.2. Piesza pielgrzymka (Toruń) Swarzewo - Jana Góra

W 1982 roku liczna grupa wyruszyła na I Pielgrzymkę Kaszubską z Torunia 
na Jasną Gorę, która potem początek brała w Swarzewie, a od dwóch lat jest 
najdłuższą pieszą pielgrzymką w Polsce, liczy bowiem 650 km, rusza z Helu. 
Tam bowiem „zaczyna się Polska”. Pielgrzymi - Kaszubi idący od Królowej 
Polskiego Morza ze Swarzewa, chcą zawierzyć siebie i swoje rodziny opiece 
Pani Jasnogórskiej.

Dnia 27 lipca 1991 roku wyruszyła ze Swarzewa X Kaszubska' Pielgrzymka 
Swarzewo - Częstochowa. Trasa pielgrzymki wiodła przez takie miejscowości: 
Wejherowo, Sianowo, Szymbark, Stare Polaszki, Lubichowo, Lipinki, Swiecie, 
Trzebcz, Toruń (tu dzień przerwy), Plebanka, Kolonia Wittowo, Brdów, Chełmno 
n Narem, Kolonia Adamko, Pstrokonice, Stanisławowo, Dubidze i Kiedrzyn. 
Całą600 km trasę przebyły z Luzina tylko 3 osoby wraz z ks. dr Janem Perszonem. 
Spora grupa naszej młodzieży - 20 osób pod przewodnictwem ks. Kordiana 
Gulczyńskiego dołączyła w Toruniu.

Na spotkanie z Papieżem specjalnym pociągiem przybyło z naszej parafii do 
Częstochowy około 100 osób (il. 55 i 56).

8.4. Wejherowo: odpust Wniebowstąpienia Pańskiego

Ruch pielgrzymkowy na Kalwarię Wejherowską rozpoczął się w 1669 roku. 
Od tego czasu systematycznie rozwijał się, co przejawia się wzrostem liczby 
parafii przybywających na Kalwarię Wejherowską, jak i samych pielgrzymów. 
Pielgrzymi przychodzili na odpusty kalwaryjskie Wniebowstąpienia Pańskiego 
i Trójcy św., co należy przypisać kilkuwiekowej tradycji, wielkim staraniom 
wejherowskich duszpasterzy tak o samo sanktuarium, jak i o nieustanne ożywianie 
i wzbogacanie form nabożno - kultycznych161. Należy sądzić, że w odpustach 
od początku uczestniczyli pielgrzymi z Luzina.

Jednak dopiero w 1984 roku z parafii wyruszyła na szlak pątniczy pierwsza

159 Kronika ks. Z. Kulwikowskiego, s. 16.
160 Tamże, s. 26.
161 Klein, Ruch pielgrzymkowy, s. 4.
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pielgrzymka piesza pod przewodnictwem kapłana. Pierwszym księdzem 
pątnikiem był ks. Stanisław Majewski. Pielgrzymi wyruszyli na szlak w sobotę o 
godzinie 6 rano Powrót nastąpił w niedzielę około godziny 17. Trasa prowadziła 
przez Robakowo, Dąbrówkę Młyn, Gowino do Wejherowa. W Gowinie 
pielgrzymi spotykali się z kompanią z Linii i Strzepcza. Za pierwszym razem 
pielgrzymi zabrali ze sobą krzyż pielgrzymkowy i jeden feretron, później włączył 
się drugi feretron. Pielgrzymom zawsze towarzyszyły wozy zabierające bagaże. 
Pielgrzymów zawsze prowadził kapłan - pielgrzym. Pokonywali w jedną stronę 
14 kilometrów.

8.5. Do Ziemi Świętej

Uwaga świata chrześcijańskiego w Jubileuszowym Roku Pańskim 2000 
skupiała się na Ziemi Świętej. List Ojca Świętego Jana Pawła II z 29 czerwca 
1999 roku „O pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia” 
wyrażał Jego wielkie pragnienie odbycia pielgrzymki do Ziemi Świętej. Jest też 
ten list argumentem i zachętą dc odbywania takich pielgrzymek przez wszystkich 
wierzących. Racją Wielkiego Jubileuszu jest fakt narodzenia Jezusa Chrystusa 
w Betlejem przed dwoma tysiącami lat. Wielki Jubileusz rozpoczął się 24 grudnia
1999 roku w Wigilię Bożego Narodzenia otwarciem Drzwi Świętych. Dokonał 
tego Papież Jan Paweł II w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Jubileusz zakończył 
się 6 stycznia 2001 roku w uroczystość Objawienia Pańskiego.

W pielgrzymce do Ziemi Świętej z parafią Bożego Ciała z Gdańska - Morena 
w dniach od 12 do 24 września 2000 roku uczestniczyli Ewa Klotzke z Luzina i 
ks. proboszcz Mieczysław Guzman z Łebna.

Milenijna pielgrzymka Kaszubów do Ziemi Świętej pod przewodnictwem 
ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego odbyła się w dniach 18-25 września
2000 roku. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki było 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 
prezesa Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskiego profesora Brunona Synaka i jego 
członków. Zrobienie tablicy (40 - 60 cm) siostry Karmelitanki zleciły ojcom 
benedyktynom w Jerozolimie.

Ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski zapytany o znaczenie takiej tablicy 
odpowiedział: „To, że tablica kaszubska znajdzie się wśród tych języków 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 jest jaki język? Kaszubski. A 
gdzie jest Kaszubią? W Polonii”. Wówczas będzie to miało niezwykłe znaczenie 
i w wymiarze ogólnopolskim i w wymiarze kaszubskim162".
162 Dziennik Bałtycki, 15.09.2000 roku.
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W pielgrzymce uczestniczyło 412 Kaszubów, wśród których Luzino 
reprezentowały Teodora Bliźniuk i Zofia Mielke (il. 59).

8.6. Do Wilna163

W 2000 roku piesza pielgrzymka z Suwałek do Ostrej Bramy w Wilnie miała 
charakter wyjątkowy z dwóch powodów, odbywała się w Roku Jubileuszowym i 
była X międzynarodową pielgrzymką do Wilna. Rozpoczęła się w Suwałkach 
15 lipca wyjściem na szlak 1750 pielgrzymów podzielonych na sześć grup. 17 
lipca nastąpiło przekroczenie granicy w Ogrodnikach. Dziennie pokonywano 30 
- 40 kilometrów. Centrum każdego dnia stanowiły Msza św. oraz wspólna 
modlitwa różańcowa, konferencje, dyskusje religijne, śpiewy... Cechą szczególną 
był młody wiek pątników; ponad 60% to młodzież szkół średnich i studenci. 
Najmłodszy pielgrzym miał 5 lat, najstarszy 87. Posiłki na trasie gotowali sami 
pielgrzymi. W polowej kuchni było około 900 litrów zupy! Prawie na całej trasie 
witali pielgrzymów Litwini, którzy przybywali z odległych miejscowości. Dla 
nich ten dzień był świętem. Ulice udekorowane były kwiatami i obrazami 
świętych. Witano pielgrzymów chlebem i solą, wierszem i pieśnią polską, 
owocami i kwiatami. A przede wszystkim przyjmowano pielgrzymów gorącymi 
sercami i chrześcijańską gościnnością. Były to chwile bardzo wzruszające. Ktoś 
z pielgrzymów zauważył, że Polacy mieszkający w swoim kraju powinni się 
uczyć patriotyzmu od Polaków żyjących na Litwie. 25 lipca pielgrzymka dotarła 
do Matki Bożej Ostrobramskiej zwanej też Matką Miłosierną (il. 57).

8.7. Lednica. Pole: Spotkanie młodych

Młodzież naszej parafii uczestniczyła tam w spotkaniach w 2000 i 2001 roku 
(il. 58).

/

163 Relacja Adeli Żaczek.



9. JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
9.1. Przypomnijmy najpierw nazwy rocznic małżeńskich:

Pierwsza - bawełniana; Druga - papierowa; Trzecia - skórzana; Czwarta - 
kwiatowa; Piąta - drewniana; Szósta - cukrowa; Siódma - miedziana; Ósma - 
spiżowa; Dziewiąta - generalska; Dziesiąta - cynowa; Jedenasta - stalowa; 
Dwunasta - płócienna (lniana); Trzynasta - koronkowa; Czternasta - kości 
słoniowej; Piętnasta - kryształowa; Dwudziesta - porcelanowa; Dwudziesto piąta
- srebrna; Trzydziesta - perłowa; Trzydziesto piąta - koralowa; Czterdziesta - 
rubinowa; Czterdziesto piąta - szafirowa; Pięćdziesiąta - złota; Pięćdziesiąta piąta
- brylantowa; Sześćdziesiąta - diamentowa.

9.2. Jubileusz Złotych Godów małżeńskich obchodzili:

Herman i Teresa Kleinowie z Barłomina - parafia Luzino Jubilatom biskup 
chełmiński w dniu 4 lutego roku Pańskiego 1964 przesłał list następującej treści.

Czcigodni Jubilaci!
Uroczystość Złotych Godów małżeńskich stanowi dla Boskiego Zbawiciela 

miłą okazją, by nieprzebranym miłosierdziem otoczyć pięćdziesiąt lat minionego 
życia w sakramentalnej łasce małżeństwa chrześcijańskiego i nowąpotężną łaską 
Swoją dźwignąć Przezacnych Jubilatów na wyższyjeszcze poziom doskonałości.

Liczna rodzina, wzorowo wychowane dzieci, życie Jubilatów i Ich przykładny 
udział w pobożności parafialnej świadczą o tym, że Przezacni Jubilaci z wielką 
wiernościąpoprzezpół wieku współpracowali z sakramentalną łaską małżeństwa. 
Ofiarą z życia dwóch synów, którzy umarli za Wiarą i Ojczyzną obróci miłościwa 
Opatrzność Boża z całą pewnością na to, by szczególnym błogosławieństwem 
obdarzyć dalsze pokolenia Przezacnej Rodziny.

Niech Boskie Serce Jezusowe przez Niepokalaną Swoją Matką i przez 
ojcowską opieką świętego Józefa otuli osoby i dalsze życie Czcigodnych Jubilatów 
Swoją najhojniejszą łaską, pomocą i obroną i po jak najdłuższym i 
najszczęśliwszym życiu na ziemi obdarzy koroną wiekuistej chwały.

Ku temu przesyłam Przezacnym Jubilatom, Ich Dzieciom oraz wszystkim 
Uczestnikom swoje z najczulszego serca płynące arcypasterskie 
błogosławieństwo. ”

Biskup Chełmiński (podpis nieczytelny)

Inni złoci jubilaci z Barłomina

Leon i Jozefa Maszota w 1977 roku;
Aleksander i Maria Reglińscy w 1990 roku;
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Jan i Stefania Meyer w 1995 roku;
Antoni i Zofia Bargańscy w 2000 roku;
Paweł i Elżbieta Kandzorra w 2000 roku;
Piotr i Jadwiga Meyer w 2001 roku;
Stanisław i Kunegunda Kobiela w 2001 roku.

Złoci jubilaci z Dąbrówki

Antoni i Jadwiga Bąk w 1995 roku;
Jan i Stefania Lawrenc w 1997 roku.

Złoci jubilaci z Robakowa

Franciszek i Janina Hinc w 1995 roku;
Paweł i Wanda Kunz w 1997 roku;
Paweł i Helena Studziński w 1997 roku; 
Kazimierz i Stefania Brzeska w 1999 roku;
Leon i Gertruda Stencel w 2000 roku;
Stanisław i Zofia Bertrand w 2000 roku.

Złoci jubilaci z Milwina

Józef i Anna Żywicki 1995 roku;
Antoni i Anna Hebel 1996 roku;
Fabian i Jadwiga Bargański 2000 roku;
Klemens i Elżbieta Lademan 2001 roku.

Złoci jubilaci z Sychowy

Józef i Teresa Baranowski 1997 roku; 
Władysław i Anna Czoska 1997 roku.

Złoci jubilaci z Luzina

Józef i Helena Kotłowski w 1995 roku 
Stanisław i Helena Kreft w 1995 roku 
Józef i Helena Konkol w 1995 roku 
Augustyn i Łucja Rompa w 1995 roku 
Antoni i Helena Woss w 1995 roku 
Paweł i Zofia Geliński w 1995 roku 
Jan i Helena Stenka w 1995 roku 
Adam i Irena Świechowski w 1996 roku 
Stefan i Stanisława Tobias w 1996 roku 
Franciszek i Klara Laga w 1996 roku 
Ignacy i Bronisława Skrzypkowski w 1997 roku 
Jan i Aniela Piszke w 1997 roku
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Jubileusz Złotych Godów - Leona i Rozalii Tiybowskich.

Leon i Małgorzata Płotka w 1997 roku;
Stefan i Marta Pelcer w 1998 roku;
Klemens i Urszula Kielas w 1998 roku;
Franciszek i Lidia Lidzbarski w 1998 roku;
Franciszek i Gertruda Jaskółka w 1999 roku;
Jan i Wanda Richert w 1999 roku;
Zygmunt i Władysława Bojka w 2000 roku;
Zygmunt i Stefania Stenka w 2000 roku;
Jan i Jadwiga Leyk w 2000 roku;
Alfons i Marta Szymański w 2000 roku;
Wiktor i Urszula Kotłowski w 2001 roku;
Tadeusz i Regina Kotłowski w 2001 roku;
Teofil i Gertruda Sychowski w 2001 roku.

Jubileusz diamentowych godów małżeńskich obchodzili

Leon i Gertruda Wróblewski w 1995 roku;
Jan i Maria Okrój w 1997 roku;
Brunon i Marta Monika Wittstoch 1999 roku;
Augustyn i Klara Knapiński w 2000 roku;
Jan i Maria Pobłocki w 1999 roku (65 lecie).



10. Uroczystości upamiętniające 
„Marsz śmierci”

Dnia 25 kwietna 1965 roku odbyło się spotkanie byłych więźniów obozu 
koncentracyjnego Stutthoff z mieszkańcami Luzina.

Na cmentarzu odsłonięto tablicę pamiątkową byłych więźniów, którzy zginęli 
w Luzinie podczas „Marszu śmierci”. Fundatorem tablicy była Gmina 
Spółdzielnia Luzino (str. 83). W spotkaniu uczestniczyli byli więźniowie obozu: 
Mościpan, Ajna Bercelsen (nr obozowy 25750) z Danii i profesor doktor 
Krzysztof Dunin - Wąsowicz (nr 36090) z Warszawy. Były uczestnik „Marszu 
śmierci” Mościpan dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścianie budynku 
szkolnego. (22 lipca 1965 roku)

Także 3 maja 1980 roku grupa 120 byłych uczestników „Marszu śmierci” 
odwiedziła Luzino.

10.1. Ewakuacja więźniów obozu 
koncentracyjnego „Stutthof”

Wydanie rozkazu o rozpoczęciu ewakuacji więźniów Stutthofu w dniu 25 
stycznia 1945 roku oznaczało postawienie obozu w stan likwidacji, który jak się 
okazało trwał aż do 9 maja 1945 roku. W tym czasie na trasy ewakuacyjne z 
licznych podobozów wyprowadzono około 12 tysięcy więźniów, głównie z Prus 
Wschodnich. Szlak wiódł z Torunia i Bydgoszczy w kierunku zachodnim oraz z 
Potulic do Schwerina. W głównym obozie, przymusem ewakuacyjnym, objęto 
około 11 tysięcy więźniów, mężczyzn i kobiet, których esesmani uznali za 
nadających się do marszu. Ponad 12 tysięcy więźniów, głównie kobiety, 
pozostawiono w obozie. Większość z nich chorowała na tyfus plamisty i 
dogorywała z powodu głodu i innych schorzeń. Do 25 kwietnia 1945 roku zmarło 
ok. 7,4 tysięcy osób. Pozostałych przy życiu więźniów (mężczyzn, kobiety, dzieci 
i niemowlęta) około 4400 wywieziono dwoma transportami 25 kwietnia (ok. 
3300 osób) i 27 kwietnia (ok. 1070) drogą morską z Mikoszewa przez Zatokę 
Gdańską na Hel, a stamtąd barkami na zachód. Gdy 9 maja 1945 roku do obozu 
wkroczyli Rosjanie, zastali tam małą grupkę więźniów liczącą około 150 osób, 
którym udało się uniknąć wszystkich akcji ewakuacyjnych164.

Do Luzina dotarły 3 lutego 1945 roku 6 kolumna więźniów z bloku XII i XV 
oraz 7 kolumna z bloku kobiecego Luzino było >dną z wielu miejscowości na 
szlaku „Marszu śmierci”, gdzie organizowano miejsca postoju czy noclegu.

Janina Grabowska - w książce „Marsz śmierci”. Ewakuacja piesza więźniów 
KL Stutthof i jego podobozów 25 stycznia - 3 maja 1945 zebrała wstrząsające 
przeżycia uczestników tego marszu.

„Kolumnę VI stanowili więźniowie z bloków XII i XV, w większości Polacy,

164 E. Grot, 56. rocznica Marszu śmierci” [w:] Gwiazda Morza nr 5 z 2001 roku, s. 32.
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znajdujący się jeszcze stosunkowo w dobrej kondycji fizycznej, bowiem w obozie 
zatrudnieni byli w warsztatach i biurach obozowych. Wymarsz kolumny liczącej 
około 1500 osób nastąpił ok. godziny 13,00 [...]. Rano 3 lutego więźniowie 
wyruszyli z Pomieczyna na trasę 22 kilometrowego odcinka do Luzina. Po około 
8 godzinach marszu dotarli na miejsce, gdzie rozlokowano ich w obu kościołach 
(katolickim i ewangelickim) oraz w szkole i szopie. Mieszkanka Luzina, Wanda 
Majer wspomina: „Jak szli od Barłomina, to już z daleka słychać było krzyki, 
wyzwiska i walenie kijami. Kolumny więźniów wyglądały jak szare skołtunione 
w łachmanach bałwany”.

W Luzinie mieszkańcy Antoni Necel, Feliks Necel, Juliusz Klawikowski 
zorganizowali bardzo wydatnąpomoc. Więźniowie wspominają, że teraz dopiero 
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 oraz strzelała do usiłujących odłączyć się z szeregu. Po 
opuszczeniu wsi kolumna pomaszerowała prosto na północ. Więzień 
Nieśpiałowski wspomina: Maszerowaliśmy przez wsie Kębłowo, Zelewo aż do 
Zamostnego [...]. O ile tu, tak jak i w poprzednich wioskach kobiety kaszubskie 
obdarowywały nas chlebem, po minięciu byłej granicy polsko niemieckiej, w 
najbliższej wiosce już nikt na nas nie czekał z chlebem.

Po przejściu 19 km kolumna licząca 1100 więźniów dotarła do Rybna. Łącznie 
kolumna VI przebyła w ciągu 11 dni około 140 km. Straty kolumny wynoszą ok. 
400 osób, z czego więcej niż połowa to ofiary marszu165"

Krzysztof Dunin - Wąsowicz pisze „Osobiście z największą wdzięcznością 
wspominam pomoc Kaszubów w czasie tych ciężkich przeżyć, a zwłaszcza wieś 
Luzino w powiecie wejherowskim. Mieszkańcy jej z wielką ofiarnością żywili 
kilka tysięcy więźniów, ofiarując im, co mieli najlepszego, a przede wszystkim 
otwierając dla nas swe gorące polskie serce166”.

Podczas ewakuacji obozu Stutthof więźniów umieszczano w kościołach 
parafialnych i ewangelickich, szopie majątku Zelewskiego czy w sali 
widowiskowej Witbrodta. Kobiety kaszubskie zorganizowały natychmiastową 
pomoc: gotowano strawę, podawano więźniom grypsy od rodzin i ułatwiano 
ucieczki167.

Jest to zgodne z relacją ks. Mieczysława Sumińskiego, do którego, jako 
proboszcza w Luzinie, przychodziło po wojnie od więźniów uczestników „Marszu 
śmierci” wiele listów i podziękowań będących wyrazem wdzięczności za pełną 
poświęcenia pomoc i ratunek udzielony wyczerpanym z głodu oraz zimna 
więźniom, za pełną bohaterstwa i odwagi pomoc w organizowaniu ucieczek i 
ukrywaniu więźniów KL Stutthof przez mieszkańców wsi Luzino.

10.2. 50. rocznica „Marszu śmierci”

Dnia 22 lutego 1995 roku zainaugurowano obchody 750 - lecia Luzina i

165 Tamże, s. 28.
166 K. Wąsowicz, s. 119.
167 Ks. J. Dopke, op. cit. s. 172.
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połączono je z upamiętnieniem 50 rocznicy „Marszu śmierci”. Uroczystości 
rozpoczęto Mszą św., koncelebrowaną przez ks. Włodzimierza Hoffmana. Po 
uroczystości kościelnej delegacje udały się na cmentarz, gdzie odmówiono 
modlitwy za zmarłych i złożono wiązanki kwiatów. Dalsze uroczystości odbywały 
się w szkole. Przemawiali między innymi: wójt gminy Jarosław Wejer, który 
podkreślił doniosły charakter uroczystości związanych z obchodem 50 rocznicy 
„Marszu śmierci” oraz znaczenie pomocy Kaszubów i ich poświęcenie dla jego 
uczestników - więźniów obozu Stutthof.

Dyrektor Muzeum Stutthof Janina Grabowska i była więźniarka Elżbieta 
Szuca, uczestniczka „Marszu śmierci” wspominały o gościnności ludności Luzina, 
wyraziły podziękowanie i wdzięczność tym, którzy uratowali ich życie.

Oto wybrane zapisy z kroniki szkolnej:
„Wola pamiętania buduje naszą godność”.
Serdecznie dziękuję ludności Luzina za pomoc w czasie „Marszu śmierci”. 

Szuca nr 17634. W kronice szkolnej znajduje się 18 podpisów uczestników
W Gminnej Bibliotece otwarto wystawę prac Józefa Łapińskiego, więźnia nr 

27508, który przeszedł z kolegami trasę biegnącą ze Stutthofu przez Pruszcz 
Gdański, Żukowo, Luzino do Nawcza, gdzie przebywał do 9 marca 1945 roku. 
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 
cierpieniu, ale są również dokumentem i dowodem o zbrodniach popełnionych 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W jednej z prac autor utrwalił zapis 
gehenny z noclegu w luzińskim kościele z własnej „Kliszy pamięci”.

10.3. Wspomnienia Heleny Miotk - mieszkanki Luzina168

Helena Miotk urodzona 14 września 1920 roku w Łebnie z rodziców 
Augustyna i Pauliny z domu Skrzypkowska. Została aresztowana przez Niemców 
w maju 1944. W tym czasie mąż ukrywał się. Pomagała ludziom działającym w 

ruchu oporu ukrywającym się w lesie. Dostarczała 
im żywność, bieliznę i inne potrzebne rzeczy. Po 
aresztowaniu została przewieziona do więzienia w 
Wejherowie, gdzie była wielokrotnie przesłuchiwana 
przez gestapo. Pytano się o miejsce ukrywania się 
męża i innych partyzantów. Nie zdradziłam 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 16 sierpnia 1944 roku do 
Stutthofu. Otrzymała numer 66648. Zatrudniona była 
przy różnych pracach. Obierała ziemniaki, marchew, 
brukiew, segregowała oraz naprawiała w szwalni

168Helena Miotk. Relacja Heleny Miotk.
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bieliznę i ubrania. Tam zmieniła pasiaki na odzież cywilną. Jedzenie było okropne, 
w domu świnie były lepiej karmione.

Helena znalazła się w kolumnie IX, która opuściła obóz 26 stycznia 1945 
roku o godzinie 6. Kolumna liczyła około półtora tysiąca więźniarek. W drogę 
wyruszyli ci, którzy czuli się na siłach. Zaopatrzono więźniów w koc i pół 
bochenka chleba. Do Mikoszewa zostali przewiezieni kolejką wąskotorową. 
Przeprawa przez Wisłę odbywała się za pomocą promów i barek.

Szli drogą przez Żukowo, Przodkowo, Pomieczyno, przed Łebnem 
przechodzili blisko domu rodzinnego, tam została rozpoznana przez rodziców. 
Podrzucili córce paczkę żywnościową. Boczek z niej 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 
jego plecami uda się ucieczka. Myśl okazała się wyjątkowa, szczęście dopisało, 
obok figury stał stary dom kryty strzechą, oddalony zaledwie o kilka metrów. 
Skoczyła w bok i znalazła się w małym przedsionku. Zaopiekowała się nią starsza 
kobieta, zabierając jądo pokoju. Nie znała jej. Zapewne była to Pielowska, która 
zamieszkiwała w tym budynku. 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 razem poszły do siostry, która mieszkała w Barłominie. Po 
wyzwoleniu wrócił szczęśliwie mąż. Po kilku zmianach miejsca zamieszkania 
wybudowali dom w Luzinie, gdzie zamieszkali.

10.4. Wspomnienia Henryka Dannemanna 
mieszkańca Rumi169

Hemyk Dannemann, numer obozowy 17561, przeszedł trasę marszu śmierci 
z grupą więźniów z bloku 15, których włączono do szóstej kolumny. Po kilku 
dnach 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 roku więźniowie 
doszli do Luzina. Wszystkich wpędzono do kościoła katolickiego. Henryk 
nocował na chórze. Nagle w wieczornej ciszy kościelnej popłynęła piękna melodia 
„Ave Maria”, zagrana przez więźnia na skrzypcach, które zabrał w ostatniąpodróż. 
Melodia rozczuliła wszystkich do łez. Myślami Henryk przeniósł się do swej 
matki, która mieszkała w Gdyni i w tym dniu miała imieniny. Z tą myślą zapadł 
w głęboki sen i śniła Mu się matka, która nakrywała Go płaszczem. Nagle krzyk 
prześladowców „raus, raus” zbudził go i znalazł się na placu przed kościołem,

169 Relacja Henryka Dannemanna.
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gdzie zadziwił więźniów tłum kobiet i dzieci, które przyszły z jedzeniem, 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 Stefani 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, która kilkakrotnie użyczała furmanki na transport żywności 
oraz Fikus, Bizewski, Antoni Necel, którzy dostarczali żywności, A także wiele 
innych mieszkańców, którzy włączyli 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 
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 
tylko niespełna dwie godziny czasu do zastanowienia się. 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 Gryfa Pomorskiego, mieszkający na uboczu 
wsi. Ojciec jego, pomimo dużego ryzyka, Franciszek Rybakowski 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 jeszcze Niemcy poszukujący zbiegów i dezerterów. Melania 
Rybakowska przejęła na siebie cały ciężar wyżywienia i utrzymania ukrywających 
się, co świadczyło o całkowitym oddaniu się sprawie ratowania życia więźniom. 
Sytuacja była tym bardziej niebezpieczna, gdyż do mieszkania Rybakowskich i 
do wspólnej kuchni dokwaterowano niemieckich uciekinierów z Prus 
Wschodnich, którzy obserwowali zachowanie się rodziny Rybakowskich. Gdy 
któregoś dnia jeden z Niemców zapytał Robakowskiego, dlaczego tak dużo gotuje, 
odpowiedział, że musi ciężko pracować i zdecydował się szybko na jego oczach 
zjeść o wiele więcej niż zwykle. Ukrywających się w stodole nad kurnikiem 
zbiegów dokarmiano pod pozorem karmienia kur. 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 który leczono Franka jeszcze długo po wyzwoleniu.

Gdy wreszcie nadszedł długo wyczekiwany dzień wolności, dwaj więźniowie
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Czesław Szostak (z lewej) i Henryk Dannemann przed kapliczką w dniu jej poświęcenia (1955 r.).

Spotkanie przyjaciół w dniu 21 maja 2001 r. w mieszkaniu Antoniego Rybakowskiego w Wejhe
rowie. Od lewej Antoni Rybakowski, Franciszek Lipiński, jego żona Franciszka rozmawia 
z Henrykiem Dannemannem.
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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.

Powyższe wydarzenie było ewenementem nie notowanym w historii ewakuacji 
obozu, by w jednym gospodarstwie ukiywało się aż czterech więźniów.

Obecnie Franciszek Lipiński jest emerytowanym profesorem Politechniki 
Poznańskiej, ma 93 lat. W 2001 roku wraz z rodziną odwiedził Antoniego 
Rybakowskiego i Luzino, by przypomnieć sobie i pokazać rodzinie, gdzie go 
uratowano od śmierci. Szczególnie cieszyła go odrestaurowana pamiątkowa 
kapliczka wzniesiona przy współudziale byłych więźniów i rodzinę Rybakowskich 
w 1955 roku (il. 63 - wkładka U).



11. Kapliczki, figury i krzyże
Kaszubi swą przynależność do Kościoła z dawien dawna uzewnętrzniają 

między innymi przez wznoszenie kapliczek i krzyży przydrożnych zwanych 
bożymi mękami.

Krzyże na terenie parafii wykonane są przeważnie z drewna dębowego. 
Ramiona i wierzchołek słupa wykańcza się trzema półkolami, na kształt liścia 
koniczyny. Dawniej krzyże wkopywano w ziemię, a kiedy z biegiem lat ich 
podstawa ulegała zniszczeniu, zbutwiałą część odcinano i wkopywano na nowo, 
zatracając w ten sposób proporcje. O stan i wygląd troszczą się ich właściciele. 
Wiosną są przyozdabiane wianuszkami gałązek i kwiatów oraz wstążeczkami. 
Co jakiś czas są konserwowane, nasycane pokostem lub innymi preparatami 
zabezpieczającymi przed niszczeniem i malowane. Zazwyczaj umieszcza się na 
nich metalowe lub plastykowe pasyjki, ogradza z drewna bądź żelaza płotkiem, 
który wiosną się odnawia. W ogródkach okala, ące krzyż, sadzi się kwiaty i różne 
krzewy dekoracyjne. Krzyże i kapliczki są nadzieją, że Pan Bóg pobłogosławi 
ciężkiej pracy rolnika i jego rodzinie.

Przy nich w miesiącach maryjnych i październiku zbierano się ongiś, dziś 
już rzadziej, by odmawiać różaniec, litanię do Matki Bożej i śpiewać pieśni 
religijne. W czerwcu, by czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa.

Boże męki były radością i chlubą Kaszubów, do czasu II wojny światowej. 
Od pierwszych dni okupacji obserwujemy barbarzyńskie niszczenie krzyży i 
kapliczek przydrożnych. Kardynał Hlond, Prymas Polski, w raporcie z 26 stycznia 
1940 roku donosił Papieżowi, że wszystkie krzyże i kapliczki zostały na terenie 
diecezji zniszczone. Rozpoczętą na początku wojny akcje ich niszczenia 
zakończono w pierwszych miesiącach 1940 roku. W Luzinie urwano głowy 
figurom św. Józefa i św. Antoniego a św. Wawrzyńcowi w Kochanowie. W gminie 
Luzino zniszczono 20 krzyży17*.

Największe nasilenie zniszczeń miało miejsce wszędzie tam, gdzie element 
niemiecki przeważał liczebnie. Niczym nie można wytłumaczyć - chyba wyłącznie 
fanatycznym zaślepieniem i zbrodniczą nienawiścią - szkód, jakie zostały 
wyrządzone Kościołowi w przedmiotach kultu, które nie służyły przecież celom 
wojennym ani nie posiadały wielkiej wartości materialnej. Chodziło nade 
wszystko o zniszczenie symboli katolickich tych ziem a zarazem ich polskości. 
Godzono w ten sposób w uczucia duchowe ludności polskiej171.

11.1. Kapliczki i figury

1. Na cmentarzu przykościelnym usytuowana jest figura św. Antoniego.
Św. Antoni w habicie franciszkańskim na prawym ramieniu trzyma Dzieciątko 

Jezus. Dwuczęściowy cokół jest osadzony na betonowym fundamencie. Figurę
170 Ks. J. Dopke, s. 75 - 76.



FARM I kOŚnÓL pod nraucir śt. fam Ira u Luziiit 193

ufundował w 1938 roku Alojzy Damaszk, dzierżawca piekarni. Na początku II 
wojny światowej Alojzy Damaszk został aresztowany, osadzony w wejherowskim 
więzieniu i rozstrzelany 3 grudnia 1939 roku w Piaśnicy. Pomnik został 
uszkodzony przez okupanta; zniszczono: tablicę inskiypcyjną, głowę Dzieciątka 
Jezus oraz św. Antoniego. W1947 roku pomnik został odrestaurowany. Na tablicy 
napis: Święty Antoni módl się zanami. 1938, 1940, 1947 (il. ?).

2. Rzeźba - Wjazd do Jerozolimy - Pan Jezus na osiołku, praca Mariana 
Mielewczyka z Luzina. Była ona elementem ołtarza papieskiego na sopockim 
hipodromie w 1999 roku, obecnie stoi na cmentarzu przykościelnym (il. 61).

3. Figurę św. Józefa ufundował właściciel sklepu delikatesowego w Gdańsku, 
Józef Kuptz, luzinianin, 19 marca 1928 roku.

4. Zabytkowa kapliczka w stylu barokowym z końca XVIII wieku stoi na 
rozdrożu ulic Kościelnej i Ofiar Stutthofu. Umieszczono w niej płaskorzeźby 
wykonane w cemencie: Jezusa Frasobliwego, papieża Jana Pawła II, Matkę Boską 
z Dzieciątkiem Jezus, św. Krzysztofa patrona kierowców, św. Floriana patrona 
strażaków i św. Izydora patrona rolników.

Strażacy w 2000 roku wykonali remont kapitalny kapliczki, od lewej Jan 
Schulz i Marian Paszki na drabinie Janusz Drabik (il. 62).

5. Kapliczka Eugeniusza i Heleny Wiconów stoi przy ul Ofiar Stutthofu
W ogrodzie stoi kapliczka z figurą Matki Bożej Niepokalanej. Została

wybudowana w 1905 roku przez Teofila Wicon. W 1982 roku została 
przebudowana i odnowiona przez właścicieli gospodarstwa Eugeniusza i Helenę 
Wiconów.

6. Kapliczka Bojków. Stoi przy ulicy Strzebielińskiej. Na tablicy napis
Maryjo Ufamy Tobie M.M.B. (inicjały fundatorów kapliczki Maria,

Mieczysław Bojkę). 26 sierpnia 2000 rok.
7. Kapliczka Knapińskich. Kapliczka Augustyna i Klary Knapińskich stoi 

w ogrodzie przy ulicy Północnej. Na tablicy napis: Niepokalane Serce Maryi 
bądź naszym ratunkiem 1997 rok.

8. - 9. Na posesji Antoniego i Pelagi Pieper przy ulicy Ofiar Stutthofu 15, 
usytuowano obok siebie dwie kapliczki. Jedna w kształcie groty. Wszelkie prace 
budowlane wykonała Pelagia własnoręcznie. Kamienie zbierała z okolicznych 
pól. Pomagała jej w pracy córka sąsiadki Jadwiga. Grotę poświęcił ks. Antoni 
Klein po pogrzebie matki 20 września 1980 roku. Figurę Matki Bożej Różańcowej 
ofiarowała matka Pelagii, by mieć w tym zbożnym celu swój udział.

Natomiast pomysł na drugą kapliczkę, powstał w nocy po wysłuchaniu 
rozmowy o. Rydzyka z ks. Drozdkiem z Zakopanego o potrzebie stawiania w 
publicznych miejscach kapliczek z figurą Matki Bożej Fafimskiej, wzór 
zaczerpnięto z Rycerza Niepokalanej.

Pelagia z koleżanką Stanisławą Krauze pojechały do Gdańska, by wspólnie 
przywieźć figurę do Luzina. Mąż Antoni wykonał konstrukcję metalową i oszklił 
kapliczkę. Natomiast ks. Leszek Krzyża i ks. kustosz Cezary Annuszewicz z 
Gdańska poświęcili ją. Zdjęcie kapliczki wysłała Pelagia ks. Rydzykowi i ks. 
Drozdkowi, by przekonać ich, że ich audycje w Radiu Maryja są słuchane, a 
propozycje realizowane w Luzinie.

10. Kapliczka Gertrudy Kunc. Kapliczka Gertrudy Kunc, stoi przy ulicy
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Przy Torze. Kapliczka wotum dziękczynne za szczęśliwe przeżycie 45 lat w 
związku małżeńskim. Szczęśliwy powrót męża Jana z obozu jenieckiego w Rosji. 
Na tablicy napis Św. Antoni módl się za nami. Kapliczkę święcili ks. proboszcz 
Henryk Szydłowski i ks. proboszcz Alfons Formela z Bożego Pola w 1998 roku.

11. Barokowa kapliczka z końca XVIII wieku stoi przy ulicy Długiej z 
płaskorzeźbę Anioła Stróża czuwającego nad modlącym się dzieckiem.

12. Kapliczka Rybakowskich, obecnie stoi na posesji Bizewskich.
Rodzina Rybakowskich oraz byli więźniowie obozu Stutthof w 10 tą rocznicę

wyzwolenia w 1955 roku postawili kapliczkę jako wotum wdzięczności za 
uratowane życie. Na tablicy umieszczono napis Królowo Pokoju módl się za 
nami. Na bocznej ścianie kapliczki została umocowana druga tablica z białego 
marmuru przez byłego więźnia Stuthhofu, który ukiywał się u Rybakowskich. W 
1958 roku przyjechał na pogrzeb Franciszka Rybaićowskiego do Luzina. Napis 
umieszczony na tablicy Ś. 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 
(il. 63 - wkładka U).

13. Kapliczka Wossów. Stoi przy ulicy Kwiatowej 35 na posesji Kazimierza 
Woss. Fundatorami kapliczki byli Antoni i Helena Woss w 2000 roku. Kapliczka 
osadzona jest na metalowym słupie o konstrukcji metalowej przeszklona z 
czterech stron i przykryta daszkiem z blachy. Została tam umieszczona oświetlona 
figurka Matki Boskiej. Helena i Antoni postanowili zbudować ją zaraz po 
przeprowadzce z Tępcza do Luzina. Kapliczka stanowi wotum dziękczynne za 
ocalałe życie Antoniego (numer obozowy 21512), który szczęśliwie przeżył obóz 
koncentracyjny Stutthof i jego drogę śmierci, aż do Linii, gdzie szczęśliwie udało 
mu się zbiec, a następnie przetrwać wojnę. Stanowi ona podziękowanie za zdrowie 
rodziny i Boże błogosławieństwo w przeżytych razem z żoną 55 lat (il. 63 - 
wkładka V).

14. Kapliczka Oczków. Pomysłową kapliczkę z Matką Bożą Niepokalanie 
Poczętą, wykonała Teresa Oczk w ścianie budynku przy ulicy Słonecznej 40.

15. Kapliczka Józefa i Heleny Kąkolów. W ogródku przydomowym Józefa 
i Heleny Kąkol stoi kapliczka przy ulicy Wilczka. Zbudował ją w 1989 roku sam 
gospodarz po tragicznej śmierci wnuka Mirosława. Kapliczka osadzona została 
na słupie konstrukcji metalowej o przeszklonych ścianach z zadaszeniem z blachy, 
ma elektryczne oświetlenie, jest ogrodzona niewielkim płotem ze sztachet. W 
kapliczce znajduje się figurka Matki Boskiej Niepokalanej. Poświęcenie kapliczki 
odbyło się 1990 roku i od tego czasu w maju odprawiane są nabożeństwa majowe. 
Obecnie działka należy do wnuka Eugeniusza, i jego żony Lucyny Wedelstedt.

16. Kapliczka Oskrobów. Kapliczka w kształcie groty poświęcona Matce 
Bożej Niepokalanie Poczętej. Znajduje się na posesji fundatorów Witolda i 
Władysławy Oskrobów przy drodze Wielki Las. Na tablicy napis: Zdrowaś 
Maryjo 2001.

17. Kapliczka Wróblów. Kapliczka stoi w ogrodzie Anny i Ryszarda 
Stefanowskich przy ulicy Paraszyńskiej 46. Kapliczka stoi na betonowym
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fundamencie o rzucie poziomym kwadratu. Na cokole, od strony frontowej, 
wmurowana jest biała tablica z napisem Matko Boska Niepokalana Módl się za 
nami. W trzonie kapliczki znajduje się nisza mieszcząca figurę Matki Boskiej 
Niepokalanej. Wyżej napis Ave Maria. Dwie boczne ściany przyozdobione 
betonowym krzyżem. Na jednej ścianie bocznej umieszczono drugą tabliczkę z 
napisem A.H. Wróbel 1951. Oznaczają inicjały fundatorów kapliczki Antoniego 
i Helenę Wróblów. Kapliczka jest podziękowaniem Antoniego za szczęśliwe 
przeżycie II wojny światowej, ocalenie życia w czasie nalotu bombowego oraz 
szczęśliwy powrót do domu. Kapliczkę konserwują i przyozdabiają Anna i 
Ryszard Stefanowscy.

18. Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, przy ulicy Tartacznej 
powstała w 1995 roku. Inicjatorem powstania kapliczki była Jadwiga Semak. 
Spełniła marzenie wuja Jana Konkola. Stoi na działce Adama Semaka. Figurę 
Matki Bożej ofiarowała Sirocka (il. 64).

19. Kapliczka Józefa Kwiatkowskiego w Barłominie z 1974 roku.
20. Kapliczka w ścianie budynku Edmunda Bargańskiego.
21. Kapliczka w ścianie budynku Andrzeja i Elżbiety Laskowskich.
22. Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej w Barłominie. Stoi w ogrodzie 

przed domem Jerzego i Gertrudy Binków, przy polnej drodze, oddalonej od szosy 
Luzino - Barłomino ok. 250 m. Kapliczkę wzniesiono na fundamencie. Została 
wykonana z czerwonej cegły. Pod figurą napis: „Jestem z Wami”, 1997 rok. 
Obok stoi Gertruda Binka. (il. 65).

23. Kapliczka poświęcona św. Janowi Chrzcicielowi stoi w centrum wsi 
Robakowa. Na wmurowanej tablicy napis Święty Janie Chrzcicielu / Módl się za 
nami / 1997. Z inicjatywy mieszkańców wsi, kilku osób z Luzina oraz Urzędu 
Gminy, wybudowano kapliczkę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w 
Robakowie. Została wzniesiona na byłych fundamentach starej drewnianej 
kapliczki pod tym samym wezwaniem, zniszczonej w czasie okupacji. W dniu 
24 czerwca 1997 roku ks. dziekan Henryk Szydłowski w uroczystość św. Jana 
Chrzciciela dokonał poświęcenia kapliczki. Wspomniał, że w przeszłości był on 
patronem wioski Robakowo. Jest największym ze świętych. Nasi pradziadowie 
wybrali sobie tego patrona żeby go czcić a jednocześnie był ich orędownikiem i 
pomagał w chwilach trudnych.

Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania kapliczki, która nawiązuje do tradycji i miejsca jej usytuowania, jest 
jedyną na terenie parafii pod tym wezwaniem. W całym kraju istnieją nieliczne 
Kapliczki mające tego patrona, (il. 66).

24. Kapliczka Wicków w Robakowie.
25. Kapliczka Kleinów w Dąbrówce, z figurą Matki Bożej ( il. 67).
26. Figura św. Wawrzyńca w Kochanowie Inicjatorami postawienia figury 

św. Wawrzyńca w Kochanowie byli członkowie Kółka Rolniczego w Kębłowie. 
Figurę św. Wawrzyńca umieszczono na dwuczęściowym cokole osadzonym na 
betonowym fundamencie. Na tablicy napis: Św. Wawrzyńcze patronie parafii 
luzińskiej módl się za nami.

Poświęcenie figury dokonał ks. proboszcz Bernard Gończ. W uroczystości 
udział wzięli poseł V kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Antoni Groth
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Uroczystość poświęcenia figury św. Wawrzyńca w Kochanowie.

rolnik z Zelewa, wójt gminy Luzino Pawła Żelewski oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy okolicznych wsi. 31 maja 1998 roku w Kochanowie odbyła się 
uroczystość z okazji 60 rocznicę istnienia figuiy św. Wawrzyńca. Po Mszy św. 
odprawionej w kościele przez ks. kanonika Dionizego Borysiewicza, odbył się 
festyn. Potężne świerki w otoczeniu figury zostały wyrwane z korzeniami w czasie 
wichury w styczniu 2002 roku (il. 68).

11.2. Krzyże

1. Krzyże misyjne na cmentarzu przykościelnym. W rozłożonym różańcu 
napis: Wielka Pamiątka Roku Maryjnego 1954.

2. Drugi krzyże misyjny na cmentarzu przykościelnym z 1957 roku. Na 
ramieniu krzyża napis RATUJ DUSZĘ SWOJĄ.

3. Krzyż na starym cmentarzu.
4. Krzyż na nowym cmentarzu.
5. Krzyż Ellwartów. Krzyż dębowy w ogrodzie Ellwartów przy drodze w 

kierunku Charwatyni. Obecnie rozwidlenie ul. Ofiar Sztutthofu i ul. 
Strzebielińskiej stał od niepamiętnych czasów. Krzyż przy rozstajnych drogach, 
mający zabezpieczyć wieś przed złem i chorobami.

6. Krzyż Szymańskich. Krzyż, stoi przy ulicy Strzebielińskiej, na gruncie 
należącym dawniej do Leona Sirockiego, później do córki Jadwigi Talaśka. Jest 
kolejnym krzyżem, następcą tych, które rozpadały się i zostały zastąpione nowymi.
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Obecny pochodzi z 1997 roku. Jacek i Elżbieta Szymańscy zastąpili bożąmękę 
rodziców nowym krzyżem z dębu. W tym samym roku krzyż został poświęcony 
przez ks. proboszcza Henryka Szydłowskiego.

7. Krzyż inwalidy wojennego w stopniu porucznika rezerwy Salomei Piątek, 
stoi na posesji przy ulicy Chabrowej 17, jako wotum za kilkakrotne uratowanie 
życia podczas II. wojny światowej oraz wszystkie otrzymane łaski. Krzyż 
poświęcił ksiądz Hemyk Szydłowski 13 maja 2000 roku, w dniu beatyfikacji 
wizjonerów dzieci z Fatimy Hiacynty i Franciszka.

8. Krzyż Miotków. Krzyż stoi na ziemi Tadeusza i jego żony Janiny Miotków, 
przy drodze z Luzina do Charwatyni, (ulica Strzebielińska). Fundatorem był 
Franciszek Miotk, który na miejscu zniszczonego krzyża, postawił nowy. Staiy 
zniszczony krzyż zwyczajowo został spalony w piecu do pieczenia chleba.

9. Krzyż Leona Drawca przy ulicy Kościelnej 23. Obecnie posesja Eugenii 
Gafka

10. Krzyż metalowy Langów. Pierwotny krzyż został wzniesiony w 1924 
roku przez Jana Walesko Miotke (Roland). Poświęcił go ks. proboszcz Bernard 
Gończ. Z biegiem czasu krzyż dębowy spróchniał. Wnuk Jan podtrzymał tradycję 
dziadków. W 1982 roku wykonał krzyż metalowy, stoi w ogrodzie Ewy i Jana 
Langów przy ulicy Kościelnej 37.

11. Krzyż Pionkow, stoi w ogrodzie Hinrów wśród kwiatów i krzewów przy 
ulicy Robakowskiej (il. 69).

12. Krzyż Kosów. Krzyż metalowy fundowali Leon i Eugenia Kosowie w 
2000 roku. Stoi w ogrodzie przy skrzyżowaniu ulicy Młyńskiej i ulicy 
Kaszubskiej. Fundatorem poprzedniego krzyża z dębu byli Wiktor i Zofia 
Kotłowscy. Wykonał go miejscowy stolarz Grzegorz Boike, w 1961 roku.

13. Krzyż Bojków. Krzyż metalowy przy ul. Wiśniowej 3. Stoi w ogrodzie 
Sirockiej Katarzyny. Krzyż fundacji Grzegorza i Wandy Bojkę. Wotum za 
szczęśliwe przeżycie 50 lat w związku małżeńskim. Krzyż poświęcił ks. proboszcz 
Henryk Szydłowski w 1989 roku. Krzyżem opiekują się wnuczki Grzegorza i 
Wandy, Jadwiga Darznik i Katarzyna Sirocka.

14. Krzyż Grubbów. Krzyż stoi na działce Mariana Grubby przy ul. 
Wschodniej - fundacji jego ojca Jana Grubby. Krzyż postawiono w 1987 roku 
na pamiątkę pobytu w Polsce Papieża Jana Pawła II ( il. 69).

15. Krzyż dębowy Zbigniewa Skrzypkowskiego przy ulicy Słonecznej 61 
z 1995 roku.

16. Krzyż fundacji Witolda i Władysławy Oskrobów przy ulicy 
Partyzantów (Wielki Las).

17. Krzyż na skrzyżowaniu ulicy J. Wilczka i ulicy Lipowej - fundatorem 
krzyża był Józef Gruba w 1947 roku.

18. Krzyż Wiconów.
19. Krzyż Franciszeka Lissa w Barłominie z 1971 roku.
20. Krzyż Wojciecha Hirsza w 1969 roku, odrestaurowany w 1993 roku 

przez Jana i Józefa Krauzów.
21. Krzyż fundacji von Fuchsa w Barłominie z 1909 roku; w tym samym 

miejscu nowy właściciel Zygmunt Hempel postawił krzyż w 1923 roku. Obecny 
krzyż fundacji właścicieli Łucjana i Helenę Bargańskich w 1982 roku.
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22. Krzyż fundacji Ludwika Okroją stoi w Barłominie. Rok fundacji w 
2000 roku.

23. Krzyż fundacji Augustyna Hewelta w Barłominie z 1959 roku.
24. Krzyż fundacji Józefa Płotki w Barłominie z 1950 roku.
25. Krzyż fundacji Józefa Meyera na Ludwichowie z 1935 roku. Nowy 

właściciel Wacław Meyer w 1982 roku funduje krzyż konstrukcji metalowej.
26. Krzyż dębowy Jana Kotłowskiego stoi przy szosie z Luzina do 

Robakowa, oddalony od kościoła o 1,5 km, ogrodzony metalowym kutym płotem. 
Krzyżem opiekuje się Józef Wicka ( il. 70).

27. Krzyż dębowy Jana Grubby, oddalony od szosy w kierunku Robakowa 
300 m, ogrodzony płotem ze sztachet, słupki betonowe (il. 71).

28. Krzyż Kunzów. Krzyża metalowy fundacji Edmunda Kunza i Eugeniusza 
Dargacza, stoi na betonowym cokole, ma ogrodzenie metalowe. Wykonał go 
Kazimierz Richert. Jego geneza jest taka: w 1980 roku, kiedy Edmund Kunz i 
Eugeniusz Dargacz wracali pieszo z pielgrzymką ze Swarzewa to w czasie 
odpoczynku w Piaśnicy ks. Stanisław Majewski w kazaniu mówił o znaczeniu 
krzyży przydrożnych. Wówczas zrodziła się myśl o postawieniu nowego krzyża, 
na miejscu już bardzo zniszczonego, przy drodze z Luzina do Robakowa. Było 
to miejsce szczególne, bo był to cmentarz z czasów wielkiej zarazy. Na tym 
zapomnianym cmentarzu stał krzyż, który w czasie budowy ulicy został 
przesunięty na pobocze. W czasie prac ziemnych natrafiono na szczątki ludzkie, 
były to kości i czaszki, które pochowano obok starego krzyża.

Pomysł został zrealizowany szybko. 8 grudnia 1980 roku, w święto Matki 
Bożej Niepokalanej Poczętej został poświęcony nowy krzyż. W czasie 
uroczystości święcenia ks. Mieczysław Sumiński powiedział, że w takich czasach 
jest potrzebny krzyż z żelaza. Pamiętać należy, by w dni majowe odmawiać przy 
nim modlitwę różańcową. Edmund Kunz, wziął te słowa głęboko do serca i od 
1981 roku przewodniczył modlitwie różańcowej w miesiącu maju. W czasie 
stanu wojennego otrzymał na tą okoliczność odpowiednie zezwolenie z Urzędu 
Gminy (il. 73).

29. Krzyż wiejski w Robakowie. Krzyż stoi w centrum Robakowa. Na krzyżu 
napis rok 2001. Ogrodzony płotem drewnianym ze sztachet (il. 72).

30. Krzyż Lademanów w Robakowie. Krzyż wykonał i postawił fundator 
Zdzisław Lademan w 2000 roku. W stopie metalowego krzyża umieszczono 
figurę Matki Bożej Niepokalanej Poczętej. Krzyż kapliczka stoi na działce 
fundatora w Robakowie. Krzyż z trzech stron ogrodzony płotem z metalu, słupki 
wykonano z kamienia ciosanego.

31 Krzyż Szewczyków. Krzyż z 1989 roku, stoi przy ulicy w Dąbrówce 
Młyn. Zastąpił zniszczony krzyż z 1957 roku fundacji Emilii i Józefa Szewczyków 
(il. 74).

32. Krzyż Klinkoszów w Dąrówce. Krzyż Heleny Klinkosz z domu 
Szymerowska w Dąbrówce ufundowany w 1997 roku. Okolony płotkiem stoi 
wśród pól i lasu. Wykonany jest z metalu. Pierwotny krzyż dębowy został 
wzniesiony w tym miejscu w 1957 roku na posesji Małgorzaty i Bolesława 
Szymerowskich. Wykonał do Anzelm Dampz (il. 75).

33. Krzyż Lińskich w Dąbrówce. Kiedy został postawiony nikt nie pamięta,
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prawdopodobnie w 1860 roku. Stał na dawnym cmentarzu w lesie gdzie 
dokonywano pochówku zmarłych na cholerę. Przeniesiony został do skansenu 
w Wdzydzach. Zdjęcie z 1992 roku (il.76). W pobliżu bliżej ulicy został 
postawiony nowy krzyż w 1997 roku. Odgrodzony płotem ze sztachet. 
Fundatorem krzyża był Brunon Liński z Dąbrówki wybudowanie. Krzyż wyciosał 
Grzegorz Hinc. Pięknie jest położony na działce w lesie. (il. 77).

34. Krzyż Paszków. Krzyż postawił w 1989 roku Klemens Paszki w miejscu 
zniszczonego krzyża. W zabudowaniach Paszki w Dąbrówce stał krzyż od dziada 
pradziada, (il. 78).

35. Krzyż w Dąbrówce Młyn.
36. Krzyż przy drodze polnej z Dąbrówki do Sychowy.
37. Z okazji zjazdu rodzinnego rodu Dampzów w Sychowie w dniu 10 

sierpnia 2001 roku został ufundowany i poświęcony nowy dębowy krzyż. Dla 
członków rodu została odprawiona uroczysta połowa Msza św. pod 
przewodnictwem ks. proboszcza Henryka Szydłowskiego, koncelebrowali ks. 
kanonik Stanisława Bach proboszcz parafii z Gościcina i ks. Zbigniewa Neumiller. 
Stanął w miejscu zniszczonego krzyża Anzelma Dampz z 1957 roku. Na tablicy 
napis: Jezu ufam Tobie. 2001.

Krzyż ogrodzony z trzech stron drewnianym płotem z sztachet, słupki 
murowane z cegły. Od tyłu skalniak i dwie lampy podświetlające krzyż (il. 79).

38. Krzyż w Milwinie Huta.
39. Krzyż w Milwinie Huta.
40. Krzyż w Milwinie Huta.
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Pomnik w kształcie obeliska, na przedniej części cokołu widniał napis: Ku wiecznej pamięci Fun
duje pomnik ten Towarzystwo Powstańców i Wojaków Luzino 1923-1928. Od lewej stoją: 
Antoni Bistram, Józef Darznik, (poczet sztandarowy) Józef Pielowski (zginął w Piaśnicy), Antoni 
Pieper, Leon Bistram, Jan Bach, Jan Jaszka, Jan Jankowski, Józef Wojewski (z szablą), Franciszek 
Rybakowski, Paweł Zalewski, Jan Pionka, Edmund Gruba, Antoni Bizewski, Jan Geliński, Paweł 
Skielnik, Józef Ponicki. W drugim rzędzie stoją: Jan Miotka (Roland), Kandzora, Leon Pielowski, 
Wojciech Jaszka. Teofil Sychowski, Józef Samp, Skielnik, Paweł Janiszewski, Jan Kwiatkowski, 
Hubert Pranczka, Antoni Ropel.

W niedzielę 6 stycznia 1928 roku, pierwsze na Kaszubach, a jedno z 
pierwszych na Pomorzu - Towarzystwo Powstańców i Wojaków obchodziło 
pięciolecie swojego istnienia i podniosłą uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika wolności. Pomnik miał upamiętnić wyzwolenie i pamięć o poległych 
bohaterów Ziemi Kaszubskiej. Po nabożeństwie odprawionym przez ks. 
proboszcza Bernarda Gończa i odśpiewaniu „Boże coś Polskę”, udano się pod 
stojący na rynku, niedaleko kościoła, pomnik. Nowo poświęcony pomnik, był 
ozdobą naszej miejscowości. Pomnik zniszczył okupant we wrześniu 1939 roku 
przez wysadzenie w powietrze.
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6. Ołtarz główny i mensa. Stan z 2000 roku.
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11. Grupa dzieci 
z ks. Proboszczem 
i ks. Krzysztofem 

Mutke.

9. Dzieci 
dziękują 

ks.
Proboszczowi.

10. Dzieci niosą dary 
ofiarne.
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12. Grupa dziewcząt 
z ks. Proboszczem 
pod pomnikiem 
prymasa
Stefana Wyszyńskiego 
w 1997 roku.

13. Ks. Proboszcz 
i ks. Andrzej 

Galiński 
z dziećmi 

z Barłomina.

14.
Ks. Proboszcz 

i ks. Andrzej 
Galiński 

z dziećmi 
z klasy Ha.



PMUI kllM Hil nod mmm k Wamtnca w Luzinie G



ü PARAFIA I KOŚCIÓŁ pod UMHiiirai k Wawrzyńca w Luzinie

19. Ks. Proboszcz i 
ks. Andrzej Galiński 
z dziećmi z klasy Hf.

20. Ks. Proboszcz 
i ks. Andrzej 
Galiński 
z dziećmi
z klasy Ha z Sychowej.

18. Ks. Proboszcz 
i ks. Andrzej 
Galiński 
z dziećmi 
z klasy Ile.

21. Ks. Proboszcz 
i ks. Andrzej Galiński 
z dziećmi z klasy Ilb 

z Sychowej.



I

22. Fragment procesji z u- 
działem niesionego różań
ca: krzyż niesie Anna Ba
ranowska, od lewej: Józefa 
Hebel, Władysława Gołą
bek, Anna Richert, Włady
sława Oskroba, Agnieszka 
Czylkowska i Gertruda 
Klas.

23. Ks. Proboszcz organi
zował w latach 1994-1996 

biwaki dla Róż Różań
cowych “Młodych 

Małżeństw” w Łebie 
i Lubkowie.

25. Mszę św. pod wiatą 
w Garczynie sprawuje 
ks. proboszcz Hemyk 

Szydłowski i ks. Jan 
Świstowicz.
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26. Lubkowowo - 2000 rok. 
Grupa dzieci biwakujących 
z ks. Proboszczem, w głębi 

ks. Andrzej Galiński, po pra
wej ks. Alojzy Klein i Halina 

Brocka (siostra ks. 
Proboszcza).

28. Spotkanie członków 
Hospicjum.
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29. Audiencja prywatna u Papieża Jana Pawła II w Sali Klementyńskiej w dniu 9 listopada 1988 
roku. Druga od lewej Maria Styn z Żarnowca, Ewa Klotzke. Z prawej ks. biskup Marian 
Przykucki i ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
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31. Uczestniki konkursu; 
od lewej: Krystyna Witt, 
trzecia od lewej: Wero
nika Bużan, Urszula 
Witt, Marlena Richert, 
Anna Anisiewicz.

32. Przed 
wyjazdem 
do Oliwy. Od 
lewej
Marlena Gusman, 
Weronika Bużan, 
Ola Szlaga, 
Dorota Kępka.
W drugim 
szeregu:
Natalia Gruba, 
Urszula Witt i 
ks. Proboszcz 
H. Szydłowski.

33. Obsługa liturgiczna z ks. 
arcybiskupem T. Gocłowskim 
w Katedrze Oliwskiej, od lewej: 
katechetka Ewa Klotzke, Marcin 
Szreder, Ewelina Labuda, Wero
nika Bużan, Aleksandra Szlaga. 
W drugim szeregu: Marlena Gus
man, Roman Mielewczyk, To
masz Płukarski, Dorota Kepke, 
Urszula Witt, Natalia Gruba 
i opiekun Ewa Bużan.

m
m

m
k
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35. Chór “Lutnia”, od lewej stoją: 
Zofia Mielke, Jadwiga Labudda, 

Mikołaj Wilczek, Jadwiga Rompca, 
Mieczysław Labudda, Stanisław 
Perszon, Alicja Dampc, Danuta 

Domagała, Irena Sirocka, Małgorzata 
Sirocka, Małgorzata Pobłocka, 

Teodora Bliźnuk, Edward Klas i 
Stefan Doering.

34. Członkowie zespołu 
kaszubskiego z Luzina; 
od lewej: Agnieszka Ri
chert, Jabłońska, Halina 
Damps, za nią Marek 
Mudlaw,, ks. Henryk 
Szydłowski, przed nią 
Alicja Klinkosz (kiero
wnik zespołu “Luzińskie 
Dzwoneczki”), Weronika 
Bużan, za nią Maria 
Wittstock, Ewa Bużan, 
ks. Jan Perszon i Kazi
mierz Bistroń.

36. Zespół kolędniczy 
ze Szkoły Podstawo
wej w Luzinie przed
stawił widowisko w 
2001 roku pod tytu
łem “Dlaczego nie 
nad naszym morzem” 
pod kierownictwem 
Alicji Klinkosz, Ewy 
Bużan, Barbary Klein 
i ks. Andrzeja Galiń
skiego.
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37. Strażacy przy 
grobie Pańskim 
w 2000 roku; od 
lewej vice naczelnik 
OSP Marian Paszki 
i prezes OSP Jan 
Schulz.

38. Poczet sztanda
rowy OSP wproce- 

sji rezurekcyjnej, 
od lewej Piotr Mar

sza!, Jan Schulz 
i Michał Lesnau, 

za nimi ministranci 
niosą (trzeci) 

feretron.

39. Fragment 
procesji.
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40. Oryginalny sztandar Kółka Rolniczego 
z 1929 roku.

41. Poświęcenie sztandaru Kółka Rolni
czego (kopia z 1929 r.). Poczet sztanda
rowy od lewej Jerzy Jabłońskiego, Wła
dysław Richert (chorąży) i Roman Sy- 
chowski.

42. Msza św. dziękczynna 
przy potowym ołtarzu w 
1998 r. Koncelebrze prze
wodniczył ks. Krzysztof 
Mutka, ks. proboszcz Dio
nizy Borysewicz z Kębło- 
wa i ks. Andrzej Galiński. 
Obok stoją zastępca wójta 
Andrzej Stenka i przewo
dniczący Rady Gminy Je
rzy Miotk.



£.

Aß. Uczestnicy Mszy św. Powiatowo-Gminnych Dożyn 
\\* 1999 r. Od lewej biedzą goście: Irena Wejcr (żona w IjK)
Jy.»$daw Wejer wójt, poseł Jerzy Bodnik, Kazimierz Kławiter

f efcłonek^arządu Sejmiku Woj. Pomorskiego, starosty
ejhd^ski Grzegorz Szałewski, z-ca wójta Andrzej Stenka

i przewodniczący Rady tininy Teofil Sirocki.
źmaotw <aSF * M

44. Święcenie wień
ców dożynkowych 

przez ks. Pro
boszcza w 2000 r.

45. Fragment korowodu. 
W drodze na boisko uda
ją się ks. Proboszcz i 
wójt Jarosław Wejer z 
córkami Emilą i Moniką. 
Powozi Roman Pohnke.
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i6. Won Ją* -ław " e t > d< monstme- 3>vsom zasad) zabav. lewej softy i 
, iromsfaw WtTnrlsKizDątrowki. Makni /ata l.icau I ęp. *a, Audi/ej Stenka ■ 
mina, /\ gmu / w iśrnełi A / Wyszedł a Wiesi-/- PnJę ak z Zu (nowa. Rys . - 
z Zdetva72 ygmunt Brze/iiV i i z Luzin/, u y mikr -4 nie konfwansjer dozyn k 
Kroiiicka i Jan 1 cwińskł rMilwma.

■s
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52 Mszy św. przy 
polowej przewodni
czył ks. biskup 
Zygmunt Pawłowicz, 
koncelebrowali ks. 
proboszczowie 
Mieczysław Guzman 
z Łebnai Jan 
Borkowski ze 
Smażyna.

53. Kolęda w 
Zrzeszeniu 

Kaszubsko- 
Pomorskim 
w Luzinie.
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55. Ks. biskup ordynariusz Tadeusz Gocłowski spotkał się z pielgrzymami z Luzina w Częstocho
wie. Najmłodsi uczestnicy pielgrzymki, od lewej Ewelina i Edyta Labuda, Weronika Bużan i 
Adam Labuda (1997 rok).
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nisław Mazur (Terespol), Sylwia Konopniewska (mgr teologii - Gdynia), Kazimierz Bistron (Lu
zino), Bernadeta Wicka (ucz. szkoły średniej Szemud).

58. Lednica w 2000 r. - uczestnicy spo
tkania; od lewej: Alicja Walasiak, 
Stanisław Tobias, Żaneta Sielaff, 
Agnieszka Bużan i Radosław Białk.

59. Tablica “Ojcze nasz ’ przed «Płonięciem
Od lewej: Gabriela Lisius*<TP ora Blizmuk
Danuta Kukowsl
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64. Kapliczka Semaków w dniu poświęcenia. 
Od prawej ks. H. Szydłowski, Jadwiga Semak i 

Tadeusz Kotłowski.



PARAFIA I MÓL pod ivezwanirm św. Wawrom w l.imnic W



X PARAFIA I KlIŚriliŁ poił wezwaniem at. Wawr/vni a w Luzinie



YPARAFIA I KllŚnill pod wezwaniem m. Wawrzyńca w Luzinie





Zakończenie
Przedstawione opracowanie składa się z jedenastu rozdziałów, w których 

ukazano wybrane problemy z historii parafii, kościoła parafialnego oraz struktur 
parafialnych, jakie rozwijały się na przestrzeni wieków w różnych systemach 
społeczno - politycznych, pod zaborem i w wolnej Ojczyźnie.

Podjęto próbę charakterystyki ludności zamieszkującej obwód Urzędu Stanu 
Cywilnego w Luzinie, który stanowił część parafii. Na podstawie ksiąg 
metrykalnych udowodniono, że tak jak przed wiekami, tak i na przełomie XIX i 
XX wieku parafię zamieszkiwali Kaszubi, którzy zawsze wiernie opowiadali się 
przy wierze swych przodków.

Przez lata rozwijał się w parafii ruch śpiewaczy, który w swych dokonaniach 
głosił chwałę Boga, podnosił wiedzę chórzystów, uczył ich czytania i pisania, 
przyczyniał się do budzenia świadomości narodowej.

Zgromadzono także opisy wyposażenia kościoła parafialnego, aby przybliżyć 
mieszkańcom znajomość świątyni, w której modlą na co dzień.

Wyjątkowe znaczenie mają znajdujące się tam płaskorzeźby: jedna - 
umieszczona na zewnętrznej ścianie kościoła upamiętniająca Chrzest Polski oraz 
druga - umieszczona na wewnętrznej ścianie przedstawiająca błogosławionego
o. Kolbe i więźniów uczestniczących w „Marszu śmierci”, którzy nocowali w 
kościele parafialnym.

Mają one przypominać dwa ważne wydarzenia, jedno z X wieku, które 
wprowadziło Polskę w świat kultury chrześcijańskiej i drugie w XX wieku 
ukazujące największy dramat ludzkości II. wojnę światową, w której to ludzie 
ludziom zgotowali straszny, tragiczny los.

W pracy ukazano sylwetki proboszczów, którzy pełnili jednocześnie urząd 
dziekana mirachowskiego, a później wejherowskiego, do czasu utworzenia 
samodzielnego dekanatu w Luzinie, który swym zasięgiem terytorialnym jest 
mniejszy od dawnej parafii.

Ukazano też, że parafia miała szczęście do wspaniałych duszpasterzy a 
jednocześnie dobrych gospodarzy, którzy w różnych warunkach politycznych i 
gospodarczych potrafili z dużym poświęceniem pracować dla parafii, a kiedy 
trzeba było potrafili też oddać swe życie za Boga i Ojczyznę.

W czasie okupacji Kościół katolicki, dzieląc tragiczne losy całego narodu, 
poniósł ogromne straty. Miało miejsce prześladowanie duchowieństwa, które 
dotknęło również parafię luzińską, między innymi został aresztowany, a następnie 
stracony liczący 63 lata ksiądz proboszcz Bernard Gończ. Tym samym parafia 
została bez stałego duszpasterza. W tym czasie w parafii pracowali: ks. Józef 
Bartel, ks. Teodor Plewa, (został aresztowany) i ks. Władysław Mówka, który 
sporadycznie dojeżdżał z Wejherowa. Od 1943 roku parafią opiekował się ks. 
Mieczysław Sumiński. Należy dodać, że w latach okupacji kościół parafialny
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uległ dewastacji, a jego wyposażenie zostało zniszczone lub rozgrabione.
W opracowaniu starano się także ukazać sylwetki księży pochodzących z 

terenu parafii. Przeżycia Roku Jubileuszowego i nawiedzenie obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej przyniosły owoce w postaci nowych powołań kapłańskich, 
którymi parafia może się poszczycić. Księża ci zostali nie tylko wspaniałymi 
proboszczami ale również budowniczymi kościołów w Bydgoszczy czy 
Kartuzach.

Możemy też stwierdzić, że zdecydowana większość byłych wikariuszy jest 
dziś proboszczami samodzielnych parafii.

Czas mija, ludzie się zmieniają - Chrystus trwa! Widomymi znaki tych słów 
niech będzie wspomnienie ruchów i stowarzyszeń kościelnych, których 
działalność została po grudniu 1948 roku zakazana przez ówczesne władze PRL, 
a mimo to działały niezmiennie przez cały późniejszy czas jak na przykład Róże 
Różańcowe.

Budowane kapliczki i krzyże przydrożne, świadczą o wielkiej wierze ludzi 
tak bardzo doświadczonych przez wojnę i nie tylko. Krzyże stawiane na rozstajach 
dróg są dowodem na podtrzymywanie tradycji przodków, którymi byli Kaszubi 
od wieków mieszkający na tych terenach.

W 1981 roku państwo uznało katechizację za wewnętrzną sprawę Kościoła. 
Wówczas dzięki natychmiastowej decyzji proboszcza, Rady Duszpasterskiej i 
całej społeczności luzińskiej parafii podjęto dzieło budowy nowego domu 
katechetycznego.

Zapoczątkowany w parafii jeszcze przed wojną ruch pielgrzymkowy stale 
rozwijał się i przybierał nowe formy pielgrzymowania zarówno wśród dorosłych 
jak i młodzieży. Dziś staje się nowym sposobem ewangelizacji w drodze.

Należy też stwierdzić, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zabytkami 
ziemi luzińskiej, cmentarzami, dziełami sztuki i kultury, nie odróżnia się tego, 
co świeckie od tego co religijne. Podchodzi się do nich z jednakową troską i 
dbałością, aby je uchronić przed zniszczeniem i zapomnieniem, aby w godny 
sposób przekazać je przyszłym pokoleniom.

Z wielkim szacunkiem i uznaniem ocenić należy dotychczasowąpracę różnych 
urzędów, organizacji i służb działających na terenie gminy i parafii Luzino.

Wręcz wzorowo rozwija się też zgodna współpraca księdza Proboszcza, Wójta 
i Rady Gminnej. Przynosi ona wymierne efekty i pozytywne rezultaty dla dobra 
parafii i gminy, co dobrze rokuje na przyszłość.

Na zakończenie należy podkreślić, że przedstawione opracowanie nie 
wyczerpuje całej złożonej problematyki związanej z omawianym tematem. Autor 
widzi potrzebę podjęcia dalszych, kajdziej pogłębionych badań nad wieloma 
zagadnieniami poruszanymi w: ńipiejęźym ópraęowaniu.

Cl
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Kazimierz św. 46 
Kąkol Helena 194 
Kąkol Józef 194 
Kępka 168 
Kępka Dorota Ł 
Kędziora Otylia 172 
Kielas Aleksander 82 
Kielas Klemens 184 
Kielas Urszula 184 
Klas Edmund 173, M 
Klas Gertruda I 
Klass Stanisław 12, 62,126 
Klawikowska Teresa 146 
Klawikowska Urszula 155 
Klawikowska Wanda 146 
Klawikowski Juliusz 186 
Klawiter Kazimierz P 
Klein 107
Klein Albert 172, 173 
Klein Alojzy ks. 12,62, 127, 154, J 
Klein Antoni ks. 12,62, 127,154, 172, 

175, 193
Klein Barbara 151, M
Klein Bernard 154, 172, 173
Klein Ewa S
Klein Franciszek 155
Klein Herman 142,182
Klein Leon 154, 155
Klein Małgorzata 189
Klein Maria 107,172,173
Klein Marta 107
Klein Teresa 151, 173, 182
Kleist Antoni ks. 27, 29, 78,104,117
Klewicz Kazimierz ks. 120
Klinkosz Alicja M
Klinkosz Helena 198
Klinkosz Roman 4, 13
Klocka Danuta 173
Klotzke Ewa 13,151,155, 163, 180, K, Ł 
Klotzke Rafał 13 
Klotzke Zbigniew 7, 8, R 
Knapińska Klara 184, 193 
Knapińska Marta 130, 167 
Knapiński Augustyn 184,193 
Knollmeyer Hugon ks. 118 
Knop Karl ks. 109 
Kobiela Kunegunda 183
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Kobiela Stanisław 183 
Kochanowski Jan 171 
Konczak Zbigniew 76 
Konkol Helena 183 
Konkol Jan 155, 195 
Konkol Janina 151 
Konkol Józef 183 
Konkol Mirosława 151 
Konopniewska Sylwia T 
Konstantyn 147 
Kopernik Mikołaj 62 
Korcz Włodzimierz 50 
Kos Eugenia 197 
Kos Leon 197 
Kosik Anna 173 
Kostka Stanisław św. 160 
Kotlo wska Anastazja 107 
Kotłowska Ewa 151 
Kotłowska Helena 183 
Kotłowska Regina 184 
Kotłowska Urszula 184 
Kotłowska Wanda s. 131 
Kotłowska Zofia 197 
Kotłowski Jan 106, 107, 126, 198 
Kotlowski Józef 183 
Kotłowski Marian 76 
Kotłowski Piotr 76 
Kotłowski Roman 76 
Kotłowski Tadeusz 184 
Kotłowski Wiktor 184. 197 
Kotłowski Zbigniew 76 
Kotłowski Zbigniew ks. 76 
Kotowska Alicja bł. 162, J 
Kowalski Kazimierz bp 128, 141 
Kowalski Zygfryd bp 113,141 
Koziorzewski Brunon ks. 120 
Kozłowski Bartłomiej ks. 103 
Krause Józef 153 
Krauze Jan 197 
Krauze Józef 197 
Krauze Stefan 76 
Krawczyk Krzysztof 50 
Kreft Alfons ks. 109 
Kreft Helena 183 
Kreft Jakub ks. 104, 117 
Kreft Stanisław 183 
Krokow Krzysztof 26 
Kroll Henryk ks. 121

Krop Bernard Henry ks. 117 
Kraśnicka Maria Q 
Król Gertruda 161 
Kryża Antoni 130 
Kryża Leszek ks. 12,130,131193 
Kryża Teresa 161 
Krzysztof św. 193 
Krzyżanowski Julian 47 
Księżniewska Franciszka 118 
Kuchnowski Klemens 107 
Kukowska Danuta T 
Kukowski Eugeniusz T 
Kulas Antoni 171 
Kulwikowski Jan 122 
Kulwikowski Zbigniew ks. 122,138,173, 

178, 179
Kunc Bartłomiej Q 
Kunc Gertruda 193 
Kunz Edmund 155,198 
Kunz Paweł 183 
Kunz Waldemar 160 
Kunz Wanda 183 
Kupc Maria 173 
Kupc Tekla 173 
Kuptz Antoni 153 
Kuptz Franciszek 153 
Kuptz Józef 
Kuptz Józef 142,193 
KustuszJan 154 
Kwaśniewski Aleksander L 
Kwiatkowsi Jan 168 
Kwiatkowski Fr. 106 
Kwiatkowski Jan 200 
Kwiatkowski Józef 195 
Kwidziński Józef 145

Labuda Adam Ś 
Labuda Brunon 170 
Labuda Cecylia 151 
Labuda Edyta Ś 
Labuda Ewelina Ś
Labuda Gerard 7,8,9,12,13,17,48,117, 

A
Labuda Jan 153 
Labuda Stanisław 8 
Labudda Mieczysław M 
Lademan Elżbieta 183 
Lademan Klemens 183
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Lademan Zdzisław 198 
Langa Ewa 197 
Langa Jan 197 
Lange Franciszka 124 
Langhannik Antoni 104 
Larisch II Franciszek ks. 118 
Laskowska Elżbieta 195 
Laskowski Andrzej 195 
Lawrenc Jan 183 
Lawrenc Stefania 183 
Lemke Emilia Q 
Lenz Zofia 173 
Leon św. 112,113, 122 
Lesnau Michał N 
Lessnau Julia 125 
Lewiński Jan Q 
Lewiński Stefan 13 
Leyk Jadwiga 184 
Leyk Jan 184 
Licau Małgorzata Q 
Lidzbarski Franciszek 56,57 
Lindeman Erich 75 
Liński Brunon 199 
Lipiński 101
Lipiński Franciszek 189, 190,191
Lis Leon 101
Lischke Henryk ks. 118
Lisius Gabriela T
Liss Franciszek 197
Liss Jan ks. 118
Liwierski Sebastian 52
Loewnau Magdalena 128
Lorek Alfons 101
Lorentz F. 25
Lubocki 15, 16
Lubocki Jan 26

Laga Franciszek 183 
Laga Klara 183 
Łapiński Józef 187 
Łącki Franciszek 52

Machalewski Ignacy 104 
Machalewski Ludwik ks. 8,11,54,80,82, 

104,105, 117, 153, 154, 167,169, 
170,172, 173

Machczyński Włodzimierz L 
Maćkowski Teodor ks. 118

Magulski Jan 99, 154, 155 
Majer Wanda 186 
Majerowski 189 
Majewska Alicja 50
Majewski Stanisław ks. 122,139,180,198 
Makowski B. 105
Maksymilian o. Kolbe św. 22,24,68,111, 

201
Makurat Helena 122 
Malotka Feliks 30 
Małgorzata św. 27 
MamuszkaF. 19 
Marchewka Wanda 161 
Marsza! 189 
Marsza! Anna 173 
Marsza! Maksymilian 168 
Marsza! Piotr N 
Marszal Teresa 173 
Massberg Franciszek ks. 119 
Maszke Stefania 189 
Maszota Ewa 151 
Maszota Józefa 182 
Maszota Leon 182 
Mateusz św. 24,47, 109 
Mayer Jadwiga 183 
Mayer Jan 182 
Mayer Piotr 183 
Mayer Stefania 182 
Mazur Stanisław T 
Meier Anna 106 
Meier Walerian 106 
Metody św. 46 
Meyer Józef 198 
Meyer Wacław 198 
Michał Archanioł 69 
Michał bp 51 
Michał św. 27 
Mickholz Jan ks. 120 
Mielewczyk Marian 164,193 
Mielewczyk Paweł Q 
Mielewczyk Roman Ł 
Mielke Andrzej 58 
Mielke Zofia M 
Mienik Aleksander 154 
Miękicki Roman 178 
Mikoś Janusz 171 
Milczewski Zygmunt 170 
Milka Józef 125
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Miotk Augustyn 187 
Miotk Franciszek 197 
Miotk Helena 187 
Miotk Jan 154 
Miotk Jan Walesko 197, 200 
Miotk Janina 197 
Miotk Jerzy 170, O 
Miotk Klara 188 
Miotk Leon 111 
Miotk Marcin 107 
Miotk Stanisław 178 
Miotk Tadeusz 197 
Misiaszek Antoni ks. 124 
Mościpan 185 
Motyka Wawrzyniec 82 
Mozelewski Adam 164 
Mówka Władysław ks. 111,113,128,145, 

201
Mross Henryk ks. 12 
Mrug Jan 142 
Mudlaw Marek M
Mutka Krzysztof ks. 4, 13,123, 151,161, 

174, E, O
Mutke Damian 161 
Mylka Jakub 27 
Mylonius Mikołaj 48, 52

Nadolski Bronisław Q 
Nadolski Jan 153 
Napierała Stanisław bp 130 
Necel Antoni 189 
Necel Feliks 186 
Neumuler Anna 155
Neumuller Zbigniew ks. 131, 161,199, Z 
Nieśpiałowski 186

Oczk Teresa 194
Okoniewski Stanisław bp 23, 177
Okrój Anna 173
Okrój Franciszek 173
Okrój Jadwiga 173
Okrój Jan 154, 170, 173,184
Okrój Ludwik 198
Okrój Maria 184
Orenciusz 46
Oskroba Witold 194
Oskroba Władysława 194,1
Oss Józef 173

Pacholczyk Maria 131 
Pacjencja 46
Padewski Antoni św. 22, 24, 72, 78, 192, 
193,194
Palach Aniela 111 
Pankau Jerzy Adam ks. 117 
Parcheim Andrzej ks. 118 
Pärchen Michał ks. 103 
Partykaks. 109 
Paszka Klemens 168 
Paszkę Emilia 125 
Paszki 199
Paszki Marian 193, N
Paszkowa 142
Patelczyk Mieczysław 178
Patok Bronisława 142
Pawłowicz Zygmunt bp 141,174, R, S
Pelcer Marta 183
Pelcer Piotr 116
Pelcer Stefan 183
Perszon Jan ks. 129, 130, 178, 179, M
Perszon Paulina 116
Perszon Paweł 129, 142, 179
Perszon Paweł 145
Perszon Stanisław 173, M
Piątek Karol 161
Piątek Salomea 197
Piechowski Bolesław ks. 119
Piechowski Franciszek Ludwik ks. 117
Pielowska 188
Pielowska Cecylia 173
Pielowski Antoni 88, 153, 173
Pielowski Józef 173, 200
Pielowski Leon 166, 173,200
Pieper Antoni, 200
Pieper Antoni 193
Pieper Lucyna 132
Pieper Pelagia 193
Pigwa Genowefa 50
Pikarski Leopold ks. 118
Pikron Janusz 169
Pikron Józef 93
Pikron Maria 169
Piłsudzki Józef 171
Pionka Jan 197, 200
Pionke Alfons 107
Pionke Helena 107
Pionke Jan 4, 107, 170
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Pionke Maria 4 
Pionke Teodor 107 
Piotr o. 103 
Piotr o. 52, 103 
Piotr św. 180 
Pipka Zenon ks. 130 
Piszke Aniela 183 
Piszke Jan 183 
Pius IX 124
Pius o. Turbański Antoni 111
Pius VII18
Pius X 67
Pius XI
Pius XII
Plewa Teodor ks. 108, 109,145, 201 
Plutowski Grzegorz Adam ks. 11,100,104, 

147
Płotka Józer 198 
Płotka Leon 183 
Plotka Małgorzata 183 
Płukarski Tomasz Ł 
Pobłocka Ewelina Q 
Pobłocka Magda 174, R 
Pobłocka Małgorzata M 
Pobłocka Maria 184 
Pobłocki Jan 184 
Pobrucki Józef 200 
Pohnke Antoni 154 
Pohnke Roman P
Polkowski Jerzy ks. 62, 82,121, 138,178
Porzyński Alojzy ks. 119
Post Anna 155, 162
Potrykus Adela 137
Potrykus Maryla 137
Potiykus Robert 154
Pranczk Hubert 200
Pranga Anna 4
PreussF. 105
Pries Teofil 30
Priss Augustyn 154
Przebendowski 52
Przybyszewski Bolesław ks. 119
Przygodzki Stanisław 171
Przykucki Marian bp 22, 129 K
Ptaszyński Ignacy ks. 119
Ptaszyński Marian 119
Pupacz Brunon 164
Pupacz Teresa s. Maksymiliana 132

Rajski Ryszard ks. 22 
Rakowski Radwan - Jan ks. 118 
Rąbca Franciszek ks. 124 
Rąbca Józef 124 
Reglińska Maria 182 
Regliński Aleksander 182 
Reinholz Teofil 8, 82, 101 
Rekowski Marian 155 
Reszka Tomasz 161 
Richert Agnieszka M 
Richert Anna I 
Richert Bernardeta 168 
Richert Jan 184 
Richert Marlena 164 
Richert Marta 159 
Richert Martha 99 
Richert Piotr 93, 94, 99 
Richert Wanda 184 
Richert Włsdysław O 
Rocławski Anastazy 60 
Roda Rafał 161
Roehle Stanisław Karol ks. 120 
Rogala Tomasz 20 
Rohde Michał 153 
Rompa Augustyn 183 
Rompa Łucja 183 
Rompca Dariusz 171 
Rompca Jadwiga M 
Rompca Jan 137 
Rompca Urszula 137 
Rompza Władysław 145 
Ropel Antoni 200 
Rosenter 8
Rosiewicz Andrzej 49
Rota Józef ks. 111
Rozczynialski H. 168
Rozrażewski Heronim bp 52
Rubinkowski Wawrzyniec ks. 103
Rybak Roman 74
Rybakowska Melania 189
Rybakowski Antoni 189, 190, 191
Rybakowski Franciszek 167,189, 194,200
Rybiński bp 16
Ryduchowski Arkadiusz 161
Rydygier ks. 52
Rydzyk o. 193
Rynkowski Jan ks. 118
Rzepczyński Mateusz Tadeusz ks. 11, 52,
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53, 66, 104, 117 
Rzoska Franciszek ks. 121

Sajnok Bogumiła 151 
Samp 26
Samp Józef 173,200 
Samp Wawrzyniec 170 
Scheffs Bolesław ks. 118 
Schoida Wiktor 145 
Schultz Józef Herman ks. 104 
Schulz Jan 193, N 
Schwengel Jerzy 16, 48, 103 
Semak Adam 195 
Semak Jadwiga 195 
Sieg II Jan ks. 119 
Sielaff Żaneta T 
Sikora Anna 137, 142 
Sikora Bogumiła 137 
Sikora Feliks 7 
Sikora Jan 137 
Sikora Stefan 137 
Sikora Tadeusz 137 
Sikora Urszula 137 
Sikora Władysław 137 
Sikora Władysława 137 
Sirocka 195 
Sirocka Irena M 
Sirocka Katarzyna 197 
Sirocka Małgorzata M 
Sirocki Leon 196 
Sirocki Teofil 4, 13, 116, P 
Skielnik 167, 200 
Skielnik Paweł 200 
Skrzypkowska Bronisława 183 
Skrzypkowska Paulina 187 
Skrzypkowski Florian 155 
Skrzypkowski Ignacy 183 
Skrzypkowski Zbigniew 197 
Śląski K. 107
Sobierajczyk Alfons ks. 118 
Socha Henryk 149 
Socha Paulina 174, R 
Sosnowicz Mikołaj ks. 103 
Splett bp 107 
Spors Franciszek ks. 113 
Stefan o. Hawlicki Ernest 111 
Stefanowska Anna 194, 195 
Stefanowski Jan 91

Stefanowski Ryszard 194, 195
Stencel Gertruda 183
Stencel Leon 183
Stenka Andrzej O, P, Q
Stenka Helena 183
Stenka Jan 183
Stenka Stefania 184
Stenka Zygmunt 184
Stole Justyna S
Stryczek Jan ks. 137
Strzelczyk Władysław 91, 93
Studzińska Helena 183
Studziński Paweł 183
Stumberg - Sychowski Antoni 125
Stumberg - Sychowski Teofil ks. 125
Styn Maria K
Sumińska Bronisława 69, 110 
Sumińska Helena 82, 110 
Sumińska Jadwiga4, 13 
Sumiński Henryk 82, 110 
Sumiński Jan 110
Sumiński Mieczysław ks. 7,11,62,69,73, 

82,91,93, 109, 110, 111,112, 113, 
114, 117, 134, 135, 137, 138, 143, 

145, 148, 150, 151, 154, 158, 173, 
178, 186, 198,201 

Sumiński Zygfiyd 110 
Sychowska Gertruda 184 
Sychowska Teodora 4,13 
Sychowski Antoni 30 
Sychowski Roman O 
Sychowski Teofil 167, 169, 184 
Sychowski Teofil 170,200 
Sykstus II46 
Synak Brunon 180 
Szadkowska Patrycja 174, R 
Szalewski Grzegorz 168, P 
Szatkowski Sławomir 170 
Szczepan św. 47, 72 
Szembek Krzysztof Antoni 103 
Szewczyk Emilia 198 
Szewczyk Józef 198 
Szlaga Jan bp 131 
Szlaga Ola Ł 
SzmydkaJan 168 
Szojda Damian o. 112 
Szostak Czesław 190, 191 
Szóstakowski Jerzy 73, 102, 122, 173
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Szpica Brunon 170 
Szpica Edmund 173 
Szpica Maria 173 
Szpica Tadeusz 173 
Szpitter Piotr Wojciech ks. 118 
Szramka Jan 170 
Szreder Irena 163 
Szryber Marcin 27, Ł 
Szturmowski Jan ks. 118 
Szuca Elżbieta 187 
Szybek Krzysztof Antoni 52 
Szydłowski Henryk ks. 4, 5,24,49, 100, 

116,117,139,151,161, 162, 167, 
168,170,171, 172,175, 176,194, 
195, 197, 199, A, E, F, G, II, I, J, L, 
Ł, M, P, N, R

Szyfter Edmund 62,67,68, 82, B 
Szymańska Elżbieta 197 
Szymańska Marta 184 
Szymański Alfons 184 
Szymański Jacek 196, 197 
Szymerowska Helena 198 
Szymerowska Małgorzata 198 
Szymerowski Bolesław 198 
Śmiech Anna 171 
Świechowska Irena 183 
Świechowski Adam 183 
Świniarski Bronisław 155 
Świstowicz Jan ks. 123, 151, 161,1

Talaśka Franciszek ks. 118 
Talaśka Jadwiga 196 
Tanzeman 107 
Tarnowski Jurek 171 
Tempski Bolesław ks. 125 
Tempski Michał 31 
Temska Irena 124 
Temski Esden - Augustyn 125 
Terepka Krzysztof ks. 124,152 
Terepka Zenon 124 
TetzlafFJan 154 
Tobias Stanislaw T 
Tobias Stanisława 183 
Tobias Stefan 183 
Treder Jerzy 13 
Trepczyk Wiesław 178 
Trybowska Gertruda 128,151 
Trybowska Henryka 151

Trybowska Rozalia 184 
Trybowska Teresa 128, 142, 155 
Trybowska Władysława 128,131 
Trybowski Bernard 128 
Trybowski Józef 128 
Trybowski Kazimierz 128 
Trybowski Leon 184 
Trybowski Marek ks. 130,161 
Trybowski Marian 128 
Trybowski Zygmunt ks. 62,111,128,129, 

175
Tucholski Edmund ks. 121

Urbański Stefan ks. 121 
Ustarbowska Marta 142

Vortmann Bernard 76

Waga 82
Waga Bernard 145 
Wagner Aleksander ks. 119 
Walasiak Alicja T 
Waleński Jan ks. 118 
Walerian 46 
Wallenius Wilhelm 29 
Wałęsa Lech 49 
Warras Antoni 153 
Warszewski Feliks 30 
Warszewski Wincenty 30 
Waśniewska Joanna 119 
Wawrzyniec św. 11,13,16,24,46,47,48, 

49, 50, 63, 72, 160, 172, 192, 195 
Weber James 
Weber Janes 106 
Wedelstedt Eugeniusz 194 
Wedelstedt Lucyna 194 
Weitekamp Antoni ks. 117 
Wejer Emilia 174, P 
Wejer Irena P
Wejer Jarosław 49,116, 170, 187, P
Wejer Monika P, Q
Wenta Apolonia 21
Węsierski Wincenty 118
Węsiora Franciszek ks. 120
Wicka 195
Wicka Bernadeta T
Wicka Józef 198
Wicon 197
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Wicon Anna 173
Wicon Eugeniusz 193
Wicon Ewal73
Wicon Helena 193
Wicon Klara 168
Wicon Teofil 193
Wiczarski Alojzy ks. 121
Widbrot Małgorzata 128
Wierzchowski Fabian Sebastian ks. 119
Wilczek J. 169, 170. 171
Wilczek Mikołaj M, R
Wilemski Józef Alojzy ks. 119
Wilhelm 9
Willa 82, 189
Wirkus Lucyna 13
Wiśniewski Zygmunt Q
Witkowski Bolesław 118
Witkowski Wilhelm 118
Witt Krystyna Ł
Witt Urszula 164, Ł, Ł
Wittek Aleksy o. 147
Wittstoch Brunon 184
Wittstoch Marta 184
Włoszczyński Marian ks. 118
Wojciech św. 10, 106, 172,175
Wojewoda Konrad ks. 119
Wojewska Monika 173
Wojewska Teresa 173
Wojewski 82
Wojewski Jan 154
Wojewski Józef 173,200
Wojewski Teofil 173
Wojtaszewski Jan ks.
Wojtaszewski Jan ks. 119 
Wolfowa 142 
Wollf Robert 10 
Woss Antoni 183,194 
Woss Helena 183,194 
Woss Kazimierz 194 
Wresse Wiktor 154, 168 
Wresse Wiktor 82, 106 
Wróbel Teodora 128 
Wronka Andrzej ks. 141 
Wróbel 167 
Wróbel 194 
Wróbel Antoni 195 
Wróbel Helena 195 
Wróbel Teofil 173

Wróbel Wiktor 168 
Wróblewska Gertruda 184 
Wróblewska Mirela 132 
Wróblewski Józef 155 
Wróblewski Leon 184 
Wydrowski Stefan ks. 121 
Wysiecki Leon ks. 125 
Wyszyńskiego Stefan prymas 50,110,132, 

171,178, F

Zabrzycki Karol Ludwik 90 
Zalesiński Andrzej T 
Zalewski Edmund ks. 122 
Zegarski Stanisław ks. 119 
Zelewski 168 
Zelewski Leonard 154 
Zelewski Wiktor 31 
Zgierzyński Jan Kazimierz ks. 103 
Zieman Ewelina S 
Zieman ks. 86 
Złocki Bazyli 104 
Zodrow Franciszek ks. 118 
Zygarlicki Wacław 71 
Zygmanowski Marian ks. 119

Żaczek Adela Ś 
Żelewska Anna 173 
Żelewska Emilia 173 
Zelewski Antoni 30 
Zelewski Józef ks. 124 
Zelewski Paweł 196,200 
Zelewski Stanisław 124 
Zelewski Wiktor 86. 87 
Żywicka Anna 183 
Żywicki Jan 155 
Żywicki Józef 183



SPIS TREŚCI
Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski
Ta książka jest przejawem miłości do ludzi i do ziemi na której mieszkają...

Gerard Labuda Książka ta przynosi więcej niż zapowiada w tytule................ 7

Wstęp...................................................................................................................... 9

1. Dzieje i terytorium parafii 15

2. Ludność obwodu Urzędu Stanu Cywilnego Luzino 25

2.1. Rys historyczny miejscowości wchodzących w skład parafii w 2000r.26
2.1.1. Barłomino................................................................................. 26
2.1.2. Dąbrówka...................................................................................29
2.1.3. Luzino........................................................................................29
2.1.4. Robakowo................................................................................. 29
2.1.5. Sychowo.....................................................................................30
2.1.6. Milwino......................................................................................31

2.2. Ruch naturalny ludności........................................................................... 31
2.3. Małżeństwa.............................................................................................  32
2.4. Urodzenia...................................................................................................35
2.5. Zgony......................................................................................................... 39

3. Patron kościoła i parafii - Święty Wawrzyniec 46

3.1. Odpust parafialny......................................................................................48
3.2. Piknik Kaszubski......................................................................................49

4. Kościół parafialny i parafia 51

4.1. Elewacja kościoła.....................................................................................60
4.1.1. Okna........................................................................................... 63
4.1.2. Drzwi zewnętrzne.....................................................................63
4.1.3. Drzwi wewnętrzne....................................................................63

4.2. Posadzki.....................................................................................................64
4.3. Inwentarz kościoła parafialnego w 1780 roku........................................65
4.4. Zabytkowe wyposażenie kościoła........................................................... 65
4.5. Wyposażenie kościoła od 1948 roku.......................................................66
4.6. Ołtarz główny.............................................. .-........................................... 69



222 PARAFIA I UŚCIŚL pod «maiku »■ Hawrzyica w Luziiir

4.7. Ołtarz soborowy........................................................................................71
4.8. Chór...........................................................................................................72
4.9. Wieża.........................................................................................................73
4.10. Dzwony................................................................................................... 74
4.11. Zegar........................................................................................................76
4.12. Dom przedpogrzebowy pw. Zmartwychwstania Pańskiego............... 77
4.13. Cmentarz przykościelny.........................................................................78
4.14. Cmentarz parafialny............................................................................... 80
4.15. Wybrane inskrypcje nagrobkowe.......................................................... 83
4.16. Cmentarz ewangelicki w Luzinie.......................................................... 85
4.17. Cmentarz ewangelicki w Barłominie....................................................86
4.18. Dom mieszkalny - Plebania...................................................................87
4.19. Stan posiadania plebanki w 1951 roku................................................. 91
4.20. Umowa dzierżawna................................................................  93
4.21. Dom katechetyczny...............................................................................100
4.22. Organistówka........................................................................................ 100
4.23. Dom mieszkalny dla służby.................................................................102

5. Duchowieństwo parafialne 103

5.1. Księża proboszczowie............................................................................ 103
5.2. Ks. proboszczowie parafii luzińskiej, którzy pełnili urząd dziekana 117
5.3. Wikariusze...............................................................................................117
5.4. Księża pochodzący z parafii Luzino.....................................................124
5.5. Bracia zakonni........................................................................................ 131
5.6.Siostry zakonne z parafii Luzino............................................................ 131

6. Duszpasterstwo w parafii 133

6.1. Sakramenty chrztu...................................................................................133
6.2. Pierwsza Komunia św.......... ................................................................... 134
6.3. Bierzmowani........................................................................................... 141
6.4. Śluby kościelne....................................................................................... 142
6.5. Pogrzeby kościelne.................................................................................144

6.5.1. Księga zgonów z lat 1940 - 1947........................................... 145
6.6. Misje parafialne......................................................................................147
6.7. Katecheza.................................................................................................148
6.7.1. Katecheci...............................................................................................151
6.8. Rada Duszpasterska................................................................................152
6.9. Bractwa i stowarzyszenia religijne........................................................ 155

6.9.1. Bractwo Różańcowe................................................................155
6.9.2. Podwórkowe Kółka Różańcowe............................................ 156
6.9.3. Bractwo Trzeźwości.................................................................156
6.9.4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży...................................157
6.9.5. Bractwo czcicieli św. Franciszka, III Zakon........................... 158
6.9.6. Akcja Katolicka....................................................................... 158



HUFUI MflJŁ pod wnuaiiri is. Wampa w Luiiir 223

6.9.7. Stowarzyszenie Dziecięctwa Pana Jezusa.......................... 160
6.9.8. Ministranci i lektorzy...........................................................160

6.9.9. V Parafiada............................................................................160
6.9.10. Bractwo Świętego Jana Nepomucena...............................161

6.10. Biuro Radia Maryja..............................................................................161
6.11. Hospicjum św. Brata Alberta Chmielowskiego..................................162
6.12. Katecheza dla dorosłych...................................................................... 162
6.13. Duchowa Adopcja................................................................................162
6.14. Poradnictwo rodzinne...........................................................................163
6.15. Luzinianie dla Papieża......................................................................... 163
6.16. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii.................................................... 164

7. Rok liturgiczny 165

7.1. Adwent.................................................................................................... 165
7.2. Międzyszkolne Przeglądy Kolędnicze.................................................. 165
7.3. Wielki Post...............................................................................................165

7.3.1. Droga Krzyżowa ulicami Luzina......................................... 165
7.4. Wielki Tydzień........................................................................................ 166
7.5. Dni Krzyżowe..........................................................................................166
7.6. Nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe..................................166
7.7. Procesja Bożego Ciała...........................................................................166
7.8. Rocznica 70. poświęcenia sztandaru Kółka Rolniczego..................... 167
7.9. Dożynki.................................................................................................... 168
7.10. Obchody rocznic................................................................................... 169

7.10.1. Pierwszy dzień niepodległości............................................169
7.10.2. Odzyskania niepodległości.................................................170

7.11. Ochotnicza Straż Pożarna.................................................................... 172
7.12. Zespoły........................... ;..................................................................... 172

7.12.1. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”.................................... 172
7.12.2. Chór św. Cecylii..................................................................173
7.12.3. Chór „Lutnia”..................................................................... 173
7.12.4. Zespół „Helios”................................................................... 173

7.12.5. Zespół młodzieżowy „Przyjaciele”.................................... 174
7.12.6. Zespół „Dzieci Świętego Wawrzyńca”..............................174

7.13. Peregrynacja Relikwii św. Wojciecha.................................................175
7.14. Udział luzińskiego oddziału Zrzeszenia

Kaszubsko-Pomorskiego w życiu religijnym parafii i Kościoła.......176

8. Pielgrzymki 117

8.1. Do Swarzewa.......................................................................................... 177
8.2. Do Częstochowy..................................................................................... 177

8.3.1. Piesza pielgrzymka Warszawa - Jasna Góra....................... 178
8.3.2. Piesza pielgrzymka (Toruń) Swarzewo - Jasna Góra........179

8.4. Wejherowo: odpust Wniebowstąpienia Pańskiego..............................179



224 PARAFIA I KOŚCIÓŁ pod wtzwaiira k lYaurzyica w Lnziiie

8.5. Do Ziemi Świętej..................................................................................... ISO
8.6. Do Wilna...................................................................................................181
8.7. Lednica. Pole: Spotkanie młodych......................................................... 181

9. Jubileusze małżeńskie 182

9.1. Nazwy rocznic małżeńskich..................................................................182
9.2. Jubileusz Złotych Godów małżeńskich.................................................182

10. Uroczystości upamiętniające „Marsz śmierci” 185

10.1. Ewakuacja więźniów obozu koncentracyjnego „Stutthof’............. 185
10.2. 50. rocznica „Marszu śmierci”........................................................... 186
10.3. Wspomnienia Heleny Miotk - mieszkanki Luzina........................... 187
10.4. Wspomnienia Henryka Dannemanna mieszkańca Rumi..................188

11. Kapliczki, figury i krzyże 192

11.1. Kapliczki i figury..................................................................................192
11.2. Krzyże....................................................................................................196

Zakończenie.....................................................................................................201

Bibliografia..........................................................................  203

Wykaz map i planów........................................................................................206

Spis tabel..........................................................................................................207

Wykaz skrótów..................................................................................................208

Indeks osób......................................................................................................210

Spis treści... 221



Najserdeczniej dziękujemy wszystkim sponsorom, 
którzy przyczynili się do wydania niniejszego opracowania. 
Należą do nich:

Rada Gminy Luzino,
Rada Sołecka w Luzinie,
Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie.

Właściciele firm:
• Przedsiębiorstwo BUDREM Luzino (Roman Rybak),
• Firma PROTEL Luzino (Mirosław Kopacz),
• WAKOZ Luzino (Edmund, Jacek i Ireneusz Wieki),
• Transport Ciężarowy, Roboty Ziemne Luzino (Józef Formela).

Zakłady:
• Kamieniarstwo Nagrobkowe IMPAL Luzino (Marek Dampc),
• Usługi Slusarsko-Hydrauliczne (Władysław Richert),
• Produkcja Mebli Gdańskich STENCEL Wejherowo,
• KOST-BRUK Barłomino (Edward Kandzora),
• Krawiectwo Damskie Anna Sikora - Luzino,
• Usługi Ogólnobudowlane Alfons Kandzorra - Luzino.

Handel
• Właściciele sieci sklepów WIT w gminie Luzino 

(Edmund i Witold Słowi),
• Dom Handlowy KUNZ Luzino.



Urząd Gminy 
Luzino

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 
Tel./fax (58) 678-20-68

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

Jarosław Wejer 
Teofil Sirocki 
Krzysztof Bober 
Andrzej Stenka
Marzena Meyer tel. 678-20-68 wew. 36 
Mirosława Stole tel. 678-20-68 wew. 35 
Mirosława Kąkol
Stefania Sirocka tel. 678-20-68 wew. 58

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. Komunikacji i 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 1998-2002
Bober Krzysztof 
Bober Stanisław 
Cejrowski Stanisław 
Groth Ryszard 
Gurski Robert 
Hinc Józef
Kaczmarski Stanisław 
Koszałka Zdzisław 
Kunz Waldemar 
Licau Małgorzata 
Mielke Andrzej

Miotke Eugeniusz 
Nadolski Bronisław 
Pikron Janusz 
Post Anna 
Schulz Jan 
Sirocki Teofil 
Słowi Edmund 
Stenka Andrzej 
Wejer Jarosław 
Wieki Tomasz 
Wiśniewski Zygmunt



RADA SOŁECKA 
Luzino

1. Zygmunt Brzeziński - sołtys
2. Zbigniew Tobias
3. Iolanta Hewelt
4. Henryk Bieszke
5. Marian Paszki
6. łan Schulz
7. Adam Stasiak

WŁAŚCICIELE SIECI 
SKLEPÓW WIT 

W GMINIE LUZINO

Edmund i Witold Slowi



PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBÓT ENERGETYCZNO 
BUDOWLANYCH

ISO 9002

WYKONUJE:
• placówki oświatowe
• obiekty handlowe
• domy prywatne jedno lub wielorodzinne
• sieci kanalizacyjno - wodociągowe
• elektryfikacje i stacje transformatorowe
• uzbrajanie terenu
• roboty wykończeniowe
• docieplanie budynków
• konstrukcje drewniane

84-242 Luzino, ul. Krótka 1 
tel. (58) 678 20 43, tel./fax (58) 678 25 60 

budrem@rybak.com.pl www.rybak.com.pt

mailto:budrem@rybak.com.pl
http://www.rybak.com.pt


• Budowo i remont sieci 
elektroenergetycznych

• Sieci komputerowe
projekty, instalacjo, pomiary

Kompleksowa obsługa 
podmiotów gospodarczych i

• Dostawa, instalacja i konfiguracja 
sprzętu komputerowego

• Telewizja przemysłowa 
i systemy rejestracji obrazu •

• Budowa i remont sieci telefonicznych
• Budowa sieci abonenckich
• Montaż central telefonicznych, 

konserwacja i serwis
• Montaż systemów radiowych

• Zbiorcze instalacje antenowe i 
dla hoteli, moteli, pensjonatów i



•' \ Ofe rujemy roboty ziemne, 
. \.j> Jwodno-kaiialićacyjneprai 

żwir, pläS^kjvtranspiL'rt ciężarowy.
4'AKJI

34-242 Luzino, ui>*icri> ^uvuraivicyu u. . 
tel. (058) 678 28 51, 678 22 92 
(058) 678 24 84, fax 678 15 3d

W naszej gfercie 
znajduje się również 

^atestowany BETON, 
który dostarczamy 

i ^ snym transportem-

KAMIENIARSTWO NAGROBKOWE
IMPAL Marek Dampc 
84-242 Luzino ul. Okólna 12
Tel. (58) 678 27 48, tel. kom. 606169 301

Oferuje:
• Nagrobki
• Grobowce
• Schody
• Parapety
• Blaty kuchenne
• Elementy kominków
• Realizacja projektów 

indywidualnych
• Cięcie kamienia



Möble tapicerowane

\;V' r^esżawy'.wypoczynkowe, 
Sipäip^i/;?^f sofy ,:• t kanapy « fotele •:::j

bn|l7iCI,''U^J,\i,UuHj -JR;*,ä^V!, .•*i..:r0k'z3t0Żema 1989"'’-"Hy::

• ""• '•'••- - p------____ -___ i—_____ :_____ :____•.sZ-lv';'

V Alt r f.Vc‘ lA^AAl^CwUiHw * Prnilnr i’lit Aft>h!i Hri’n/>/"-i,#iZ'/ii<'i,/'’/i V'Producent Mebli Wypoczynkowych 
84-242 Luzino, Kęblowo k/Wejherowa 

ul. Chłopska 37
tel. (58) 678 24 62 fax (58) 678 10 13



DOM HANDLOWY - KUNZ
84-942 Ul?UlO, Ul. Młyusfea 3. teL (58) 678 29 23

• meble kuchenne, pokojowe
• meble tapicerowane
• AGD-RTV (POLAR)
• farby, kleje, lakiery: 
POLIFARB Cieszyn 
Wrocław, Dębica,
Pillak, Nobiles

• art. szkolne, papiernicze
• zabawki, szkło
• wykładziny, gumoleum
• karnisze, lampy
• rowery
• glazura, terakota
• chemia gospodarcza

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 8-17, w soboty 8-14

PHU “WODO-INSTAL”
Władysław Richert

84-242 Luzino ul. Podgórna 10, tel. (58) 678-24-54,0 607 174-854

* usługi ślusarsko - hydrauliczne
* roboty ziemne
* sprzedaż art. przemysłowych 

i gazu technicznego

KOST-BRUK
PRODUKCJA - UKŁADANIE

Barłomino 23 k/Luzina Tel. 678-04-07
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POWIATOWEMU 
w WEJHEROWIE

za pomoc
przy wydaniu publikacji.
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