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Zapraszamy Was na spacer po naszej kaszubskiej wsi Luzino. Trasa ta jest wyrazem naszej
miłości do rodzinnych opowieści, ale i hołdem dla cichych bohaterów z czasów II Wojny
Światowej. Chcemy pamiętać, że nawet w najstraszniejszych czasach trzeba wierzyć w dobro
i drugiego człowieka! Niezłomni to więźniowie, uczestnicy Marszu śmierci ale też Ci, którzy
ich karmili, ukrywali, ratowali im życie wreszcie dawali nadzieję, że świat nadal jest piękny!

2021 rok

Rodzinny spacer śladami Niezłomnych w Luzinie
Gdyby miejsca mówiły, opowiedziałyby nam różne historie. U nas na Kaszubach
wiele się działo. Nasi dziadkowie i pradziadkowie to cudowni opowiadacze. Pradziadkowie z
Pomieczyna, i Czarnej Huty zawsze, siedząc przy cieplutkim piecu kaflowym, snuli
opowieści pełne grozy, ale i odwagi i miłości. Nasza prababcia – Janina Wasylka, które teraz
ma ponad 90 lat opowiedziała nam historię o naszej wsi Luzino. Nie ma tam Pokemonów i
Jednorożców, są za to ludzie i historie prawdziwe. To ludzie odważni, którzy ryzykowali
życie, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Zapraszamy Was na spacer pamięci. Jesteśmy
kolejnym pokoleniem, które ma zadanie – słuchać opowieści dziadków, pamiętać i pamięcią
tą dzielić z innymi.
Na pomniku w dawnym obozie Stutthof, który jest ogromnym relikwiarzem z prochami
więźniów, jest taki ważny napis ”Niech z pokolenia głos nasz pójdzie w pokolenie i los nasz
ma być dla was przestrogą nie legendą, jeśli ludzie zapomną głazy wołać będą”
Wspólnie z nasza rodziną, która kocha podróże małe i duże zapraszamy Was, na spacer bliski
naszej rodzinnej historii. Spacer Śmierci, w którym jednak zwycięża miłość do drugiego
człowieka. Śmierć to trudny temat, ale bardzo potrzebny. Patrząc na Śmierć uczymy się
miłości do Życia. Na naszej. Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego, na ulicy
Szkolnej 13 jest tablica, która przypomina o wydarzeniach II Wojny Światowej.
Jest takie ważne miejsce, niedaleko nas, miejsce po dawnym nazistowskim obozie
koncentracyjnym Stutthof. Tam już od pierwszego dnia II Wojny Światowej trafiali Kaszubi,
ludzie aktywni, odważni, działacze z Wolnego Miasta Gdańsk. Ci, którzy swoja niezłomną
postawą walczyli o Polskę, o wolność, o prawo do bycia sobą. Pod koniec wojny Niemcy
ewakuowali więźniów obozu Stutthof. Była to sroga zima 1945 roku. Marsz w kierunku
Lęborka (140 km), który zaczął się 25 stycznia 1945 roku miał trwać 7 dni, trwał aż 46 dni w
bardzo ciężkich warunkach pogodowych. Jeden z naszych pradziadków Józef Dawidowski
oraz brat prababci – Józef Trzebiatowski pomagali w Pomieczynie przy odśnieżaniu drogi ( z
Wilanowa do Pomieczyna). Opowiadali, że gdy odśnieżali drogę w Hopach, zobaczyli
kolumnę kobiecą – to były Żydówki, ubrane w bardzo poniszczone pasiaki. Nasz pra-pra
dziadek Jan Trzebiatowski podskoczył do jednej z kobiet i szybko wręczył jej swój kawałek
chleba. Wachmanka krzyknęła na pradziadka, że zaraz sam dołączy do tej kolumny, jak taki

odważny. Nasi pra-pradziadkowie Jan i Cecylia Trzebiatowscy ukrywali w swoim
gospodarstwie w Czarnej Hucie, w chlewie czterech stutthofowych (bo tak mówili na
więźniów, którzy uciekli z Marszu Śmierci). Dwóch było z Warszawy i dwóch z Łotwy. Gdy
wrócili już do domów, to napisali list do pra-pradziadków. Mamy wielkie szczęście, bo nasza
prababcia Elżbieta Dawidowska ( córka Jana i Cecylii ciągle żyje, 28 stycznia 2021 roku
skończyła 92 lata i nadal opowiada nam historie!)
Do Luzina Marsz Śmierci dotarł na początku lutego, dokładnie 2 lutego 1945 roku. Kolumna
szła z kierunku Barłomina w stronę Rybna, i już z daleka było słychać krzyki wachmanów
(strażników), szczekanie psów, jęki więźniów. Ulica, którą szli więźniowie, dziś nosi nazwę
Ofiar Stutthofu. Nasza prababcia Janinka opowiada, że nigdy nie zapomni widoku więźniów
na placu przykościelnym, półnadzy, złamani straszliwym okrucieństwem, prawie nie
przypominali już ludzi.
Więźniowie mieli spędzić noc na Sali u Wittbrota, w szopie u Bambergera( dawniej majątek
Żelewskiego) oraz dwóch kościołach – katolickim (białym) i ewangelickim (z cegły).
Najpierw przybyli mężczyźni, potem kolumna kobiet. W sumie przez Luzino przeszły 3
kolumny (Kolumna VI, VII i IX). Każda licząca ponad 1500 więźniów. 4 lutego 1945 do
Luzina dotarła kolumna IX – kobiety, w większości Żydówki, Polki i Rosjanki. W tym czasie
okoliczna ludność zaczęła organizować pomoc, gotowano zupę, pieczono chleb. Kobiety
mieszkające w Luzinie wykazały się wielką odwagą rzucając na ziemię kawałki chleba.
Próbowały odciągnąć uwagę strażników, a w tym czasie więźniowie mogli się posilić.
Niektórym udało się nawet uciec.

1. Kościół świętego Wawrzyńca (biały) –
rzymskokatolicki kościół parafialny. Około roku 1245 dzięki zakonowi norbertanów
powołano parafię. W latach 1733- 1740 ksiądz Mateusz Tadeusz Rzepczyński wybudował
nowy kościół z kamienia i cegieł.

Jak wejdziecie do środka kościoła św. Wawrzyńca, ponad bocznymi ołtarzami zobaczycie
płaskorzeźbę więźniów, w pasiakach, wychudzonych, leżących przed ołtarzem Kościoła.
Poniżej napis ”Ewakuacja Stutthofu – Luzino 1945”. Została ona wykonana w latach 70 tych
przez Pana Edmunda Szyftera. To właśnie tu nocowali więźniowie, stłoczeni do zimnego
kościoła, kiedy na zewnątrz temperatura sięgała minus 20 stopni Celsjusza. Chorzy, głodni,
wyczerpani długim marszem w śnieżycy, ludzie-cienie. Po prawej stronie od wejścia, pod
chórem na ścianie znajdziemy tablicę „Votum wdzięczności”, która została poświęcona w
2002 roku, ufundowali ją ocaleni więźniowie.
Zadanie – Policzcie ilu jest więźniów na płaskorzeźbie?.................................................

2. Plac Św. Józefa: Pomnik – Ofiarom Marszu śmierci
Pomiędzy białym i ceglanym kościołem znajduje się pomnik, upamiętniający Marsz śmierci.
Przed pomnikiem zazwyczaj stoją znicze. A na nim napis „Tu w lutym 1945 roku w
miejscowym kościele hitlerowcy urządzili postój dla ewakuowanych więźniów obozu
koncentracyjnego Stutthof podczas, którego wielu zmarło z głodu i wyczerpania. Mieszkańcy
Gmniny Luzino. 21 czerwiec 2005 rok”. Na Placu Św. Józefa kiedyś stał dom. Prababcia
opowiadała, że właśnie tam bardzo odważna Pani – Helena Miotk uratowała swoją bratową,
która szła w Marszu śmierci. Nakryła ją płaszczem i wciągnęła do środka. Takich
niezłomnych kobiet w Luzinie było dużo!
Zadanie – zapal światełko, może być wirtualnie.
Naprzeciwko pomnika znajduje się dawny zajazd oraz komisariat policji. W tym budynku
mieści się 3. Izba Regionalna, nasze małe luzińskie muzeum. Tam można obejrzeć jak
kiedyś żyły kaszubskie rodziny: obrazy, naczynia, narzędzia, przedmioty codziennego użytku.
W tym miejscu zatrzymał się czas. Tam nawet pachnie historią.

4. Kościół ewangelicki - obecnie Gminna
Biblioteka Publiczna w Luzinie im. Leona Roppla (ceglany)
Tu również nocowali więźniowie. Nasza prababcia - Janinka- opowiada, że dwie więźniarki
w tamtym czasie urodziły dzieci. Jedno dziecko, chłopiec nie żył długo. Był to mały Jaś, który
żył tylko 14 dni. Mieszkanki Luzina zaopiekowały się dziećmi. To były prawdziwe,
niezłomne bohaterki. Jedna sama była wdową, miała kilkoro swoich dzieci, była biedna, ale
bardzo odważna. Postanowiła uratować malucha przed pewną śmiercią. Nasza pra babcia
mówi, że to Pani Maria Bachowa, a druga bezdzietna – Piszkowa. Kilka kobiet, które
próbowały uciec zostało zamordowanych i pochowanych prawdopodobnie na przykościelnym
cmentarzu. Kościół-biblioteka znajduje się na „wzgórzu Kukówka” (ul. Ofiar Stutthofu)
gdzie znajduje się nasz punkt widokowy 118,9 m n.p.m. z widokiem na panoramę części
Luzina. Został wybudowany z inicjatywy właściciela dóbr barłomińskich w roku 1895, a
biblioteką został właśnie dzięki wsparciu jednego z ocalonych więźniów w 1978 roku.
Zadanie –Wejdź do biblioteki i porozmawiaj z Panią Marią Krośnicką, to prawdziwy skarbiec
wiedzy. Pokaże Wam, jak z kościoła powstawała biblioteka. Poczujecie jakie to magiczne
miejsce pełne kolorowych książek i ludzi z pasją. Nie często możecie gościć w bibliotece,
która kiedyś była kościołem!

Idąc ulicą Kościelną, mijając po prawej stronie kościół Św.
Wawrzyńca, po lewej stronie zobaczycie piękne, okazałe i bardzo stare drzewo.
5. Pomnik przyrody - grab, który rośnie na rogu ul. Kościelnej z Kaszubską. Obok niego
kiedyś stał piękny Dworek Żelewskich zwany zielonym, ze względu na obfite porośnięcie
bluszczem. Został on wybudowany w 1663 roku. Od końca XIX wieku dworek należał do
Pawła Żelewskiego - przedwojennego wójta gminy

Potem, w czasie okupacji Dworek Żelewskich stał się siedzibą Bambergera i to właśnie tam,
w zabudowaniach folwarcznych, nocowali więźniowie obozu koncentracyjnego.
W 1982 roku dworek został rozebrany i od 2004 roku można go oglądać w Skansenie we
Wdzydzach Kiszewskich. To jeden z najstarszych obiektów muzealnych. Nasza duma!

6. Kapliczka Ku Czci Matki Bożej Królowej Polski – Ul. Kościelna 24
To właśnie kolejny dowód na to, że bohaterowie żyją wśród nas! Ta kapliczka jest
podziękowaniem za uratowanie życia. To kapliczka Maryjna, z figurką Matki Boskiej i
napisem „Królowo Pokoju. Módl się za nami 1945-1955” wybudowana w 10 rocznicę
ocalenia więźniów, którzy uciekli z Marszu Śmierci i zostali przyjęci i nakarmieni przez
odważnego człowieka, mieszkańca naszej wsi Luzino. Na tablicy czytamy napis „Franciszek
Rybakowski. Nieustraszony Polak. W tym domu ukrywał i otaczał ojcowską opieką
uciekinierów – Patriotów ze Stutthofu. Cześć Jego pamięci. Łomżanin. Były więzień. 1958
rok”. Rodzina Robakowskich ocaliła Pana Henryka Danemanna, Józefa Cegielskiego,
Profesora Franciszka Lipińskiego i Czesława Szostaka. Pan Antoni Rybakowski, członek
TOW Gryf Pomorski, ukrył więźniów w gospodarstwie swojego ojca - Pana Franciszka.
Więźniowie znaleźli schronienie u rodziny Rybakowskich na prawie 6 tygodni.

7. Zbiorowa mogiła
Na cmentarzu parafialnym, niedaleko białego kościoła znajduje się mogiła, gdzie pochowano
12 więźniów, którzy umarli w czasie Marszu śmierci i postoju w Luzinie. Grób znajduje się
niedaleko dużego, drewnianego krzyża. Na grobie widnieje napis: „Ojczyzna to ziemia i
groby. Luzino Pamięta Marsz śmierci”. Grobowiec składa się z szarej i grafitowej płyty oraz
krzyża z wizerunkiem Jezusa z koroną cierniową”
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Wracając już do domu, niedaleko dworca kolejowego, naprzeciwko budynku Urzędu Gminy
możecie obejrzeć wyjątkowe fotografie z dawnych czasów. Wśród nich Dworek Żelewskich,
Kościół Św. Wawrzyńca, Kościół ewangelicki, dzisiejsza biblioteka, 8. Mleczarnia dzisiejsza
Galeria Luzino. Przy okazji, czekając na pociąg skuście się na pyszne ciasteczko w
kaszubskiej piekarni znajdującej się w Galerii Luzino, obok dworca PKP.
Luzino to piękne miejsce dla poszukiwaczy przygód. Grodzisko z IX wieku nad rzeką
Bolszewką to wyjątkowo magiczne miejsce! Nasza babcia, Janina Kurowska, która jest
archeologiem opowiedziała nam, że kiedyś znaleziono tu prawdziwy skarb! 300 monet z
połowy X wieku, Monety te przechowywane są w zbiorach Muzeum Archeologicznego w
Gdańsku.
Jeśli tak jak my kochasz podróże, włóczęgi i słuchanie opowiadań to koniecznie musisz
do nas przyjechać!
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Mleczarnia, obecnie Galeria Luzino.
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