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do gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska – miej sca, gdzie hi sto ria
i tra dy cja łą czy się z no wo cze sno ścią.

Swój nie po wta rzal ny cha rak ter za wdzię cza uni ka to wej
przy ro dzie, któ ra jest tu czy sta i nie ska żo na. Chro nio ny
ob szar Na tu ra 2000 i Park Kra jo bra zo wy „Do li na Słu pi”
na na szym te re nie to nie pod wa żal ny do wód, że ma my
praw dzi we skar by po mor skie go pej za żu. Szem rzą ce rze -
ki, czy ste je zio ra i du że kom plek sy le śne to nie wąt pli wie
uni ka to we bo gac two, któ rym na tu ra hoj nie ob da rzy ła
na szą gmi nę.

Dla te go jed nych za chwy cą pięk ne oko li ce, a jesz cze in -
nych ocza ru ją za byt ki bę dą ce świa dec twem bo ga tej prze -
szło ści. 

Wszy scy zaś znaj dą prze strzeń przy ja zną do ży cia i po -
god nych miesz kań ców, któ rych oj co wie przy by li tu z róż -
nych re gio nów Pol ski.

Na zie mi dęb nic kiej moż na spę dzić wol ny czas z da la
od po śpie chu dnia co dzien ne go, w czy stym śro do wi sku
i w bli skim kon tak cie z przy ro dą. 

Go ścin ność miesz kań ców spra wia, że tu ry ści znaj dą tu
świet ne wa run ki do wy po czyn ku. War to od wie dzić na -
szą gmi nę, wziąć udział w im pre zach kul tu ral nych oraz
prze ko nać się, na czym po le ga ma gia te go te re nu. 

Gwa ran tu ję, że gmi na Dęb ni ca Ka szub ska to in te re su -
ją ce miej sce za rów no do od po czyn ku w har mo nii z na -
tu rą, za miesz ka nia, jak i in we sto wa nia. 

Za pra szam więc do za po zna nia się z wa lo ra mi przy -
rod ni czo -kra jo bra zo wy mi gmi ny, jej ar chi tek tu rą, za byt -
ka mi. Mam na dzie ję, że prze ka za ny w Pań stwa rę ce
al bum do star czy wie lu mi łych chwil, wzru szeń i es te tycz -
nych unie sień, że znaj dzie on swo je miej sce w Pań stwa
do mo wej bi blio te ce. 

Iwo na War koc ka
Wójt

Za pra szam



GMI NA DĘB NI CA KA SZUB SKA 
Mapa Gminy

Gmina Dębnica Kaszubska po ło żo na jest
w pół noc no -za chod niej czę ści wo je wódz -
twa po mor skie go, w po wie cie słup -

skim, 12 km na po łu dnie od mia sta Słup ska, nad
rze ka mi Słu pią i jej do pły wem Sko ta wą. Wśród
oko licz nych gmin, Dęb ni ca Ka szub ska wy róż nia

się pięk nem kra jo bra zu, bo gac twem przy rod ni -
czym i wy jąt ko wo po god nym uspo so bie niem
miesz kań ców, co przy in ten syw nie roz wi ja ją cych
się róż nych for mach tu ry sty ki spra wia, że sta no wi
miej sce nie zwy kle przy ja zne go ściom. 
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Po wierzch nia gmi ny zaj mu je ok. 300 km2, z cze go po nad 50% sta no wią la sy i wła śnie to de cy -
du je o nie zwy kłej ma low ni czo ści te go re gio nu. Gmi nę za miesz ku je oko ło 9600 osób, co sta no wi
gę stość za lud nie nia na po zio mie za le d wie 32 os./km2 i świad czy o du żym po ten cja le dal sze go
osie dla nia się na te re nie gmi ny. W skład gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska wcho dzi 45 miej sco wo ści,
zor ga ni zo wa nych w 22 so łec twach. Po nad 3,5 tys. miesz kań ców gmi ny za miesz ku je jej sto li cę
– Dęb ni cę Ka szub ską – rów nie ma low ni czą, jak ca ły tu tej szy re gion.
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Go spo dar cze funk cje wio dą ce gmi ny to: rol nic two, le śnic two, ry bac two, agro tu ry sty ka i rze mio sło.
Z uwa gi na po ło że nie gmi ny na te re nie ob sza rów chro nio nych Par ku Kra jo bra zo we go 
„Do li na Słu pi” i Eu ro pej skiej Sie ci Eko lo gicz nej Na tu ra 2000, brak jest tu cięż kie go prze my słu, 
co de cy du je o czy stym i zdro wym po wie trzu, a w obec nych cza sach to nie ba ga tel na war tość. Dzię ki
sprzy ja ją ce mu kli ma to wi i ukształ to wa niu te re nu, swo ją przy szłość go spo dar czą gmi na Dęb ni ca Ka -
szub ska wią że przede wszyst kim z roz wo jem róż nych ak tyw no ści wy ko rzy stu ją cych po ten cjał jej na -
tu ral nych war to ści. 
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Na te re nie gmi ny nie bra ku je za byt ko wych ko ścio łów, wśród któ rych na le ży wy mie nić zbu do wa ny
w pierw szej po ło wie XIV w. go tyc ki ko ściół w Bu do wie czy też sza chul co wy za by tek w Do bie sze wie
z 1779 r., we wnątrz któ re go znaj du je się XVII-wiecz na am bo na. War to rów nież zwie dzić re ne san so wy
ko ściół w Dęb ni cy Ka szub skiej. Po nad to na te re nie gmi ny za cho wa ły się za byt ko we pa ła ce i dwo ry,
m.in. w Ko to wie, Ja wo rach, Mo ta rzy nie, Bo rzę ci nie, Nie po glę dziu, Star ni cach, Skar sze wie Gór nym czy
też w Krzy wa niu. Są to bu dow le kla sycz ne w więk szo ści z XIX i XX wieku. 
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Wa lo ry kra jo bra zo we i przy rod ni cze sprzy ja ją przede wszyst kim tu ry stom, któ rzy chęt nie 
od wie dza ją gmi nę. Gmi na Dęb ni ca Ka szub ska po sia da wol ne te re ny roz wo jo we pod in we sty cje
– jest miej scem atrak cyj nym, przy ja znym i otwar tym dla wszyst kich. 
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Gmina dzieli się na trzy części, wynikające z ukształtowania naturalnego, traktów komunika-
cyjnych czy innych formalnych podziałów administracyjnych: Dębnica Kaszubska i jej okolice,
sołectwo Motarzyno i historycznie połączone z tą miejscowością okoliczne wioski skupione wokół
Borzęcina i Gogolewa. Zanim jednak poprowadzimy czytelników przez historię i atrakcje po-
szczególnych sołectw będziemy starali się zwrócić uwagę na walory, jakie możecie znaleźć w każ-
dym zakątku naszej gminy: piękno lasów, łąk i niezapomnianych krajobrazów, uroki jezior i rzek
oraz czar wsi widziany przez żywą kulturę i tradycję, którą kultywują mieszkańcy.



Leśna kraina

16



Gmi na Dęb ni ca Ka szub ska na le ży do naj bar dziej le si stych re gio nów po wia tu słup skie go, o wskaź -
ni ku le si sto ści po nad 50%. Tak du ża le si stość te re nu gmi ny sta no wi nie tyl ko o pięk nych kra jo -
bra zach, ja kie moż na w ob rę bie gmi ny po dzi wiać prak tycz nie przez ca ły rok, lecz rów nież
w do sko na ły spo sób wpły wa na ja kość po wie trza, któ re na le ży do naj czyst szych w re gio nie. 
Bo gac two la sów po wo du je też, że je sie nią ma so wo ścią ga ją tu miesz kań cy po wia tu na zbiór 
bo ga te go ru na le śne go. Ci, któ rzy już raz prze ko na li się o praw dzi wym prze py chu i do bro dziej -
stwach tu tej szych la sów, za wsze tu wró cą.
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Bo gac two przy ro dy i czę sto za pie ra ją ce dech w pier siach kra jo bra zy, ob ję te są w więk szo ści
ochro ną w ra mach Par ku Kra jo bra zo we go „Do li na Słu pi” oraz ob sza rów spe cjal nej ochro ny sie -
dli sko wej i pta siej w ra mach Eu ro pej skiej Sie ci Eko lo gicz nej Na tu ra 2000.
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Młode i stare drzewa w lesie w okolicy Gałęzowa.
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Dęby – pomniki przyrody w okolicy Strzegomina.

Kapliczka cmentarna leśników w Łysomicach.
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Flo ra ro ślin na czy nio wych par ku li czy po nad 700 ga tun ków, z cze go wie le z nich to ga tun ki
chro nio ne, za gro żo ne i gi ną ce jak: stor czy ki, ro sicz ki, wi dła ki i licz ne ga tun ki ro ślin wod nych.
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Kra jo braz zwar tych i roz le głych kom plek -
sów le śnych do mi nu je w za chod niej i po łu -
dnio wej czę ści te re nu gmi ny.

24



Kolorowe kwiaty wzbogacają krajobraz lasów – kwitnąca naparstnica purpurowa.
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Cie ka wost ka mi przy ro dy nie oży wio nej na ob sza rze gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska są po tęż ne gła -
zy na rzu to we, czy li du że frag men ty skał przy nie sio ne na te te re ny przez lo do wiec. Jak do tąd zlo -
ka li zo wa no i na zwa no trzy ta kie po lo dow co we i po tęż ne blo ki skal ne, wszyst kie ukry te po śród
oko licz nych la sów. Pierw szy z nich, na zy wa ny „Smo czym Ja jem”, po dzi wiać moż na nie opo dal
dro gi łą czą cej Niem cze wo, Gosz czy no i Ga łąź nię Wiel ką. Po sia da on im po nu ją ce roz mia ry: 13 m
w ob wo dzie oraz 2,1 m wy so ko ści i sta no wi wy dzie lo ny po mnik przy ro dy nie oży wio nej. Ko lej ny
„Dwa Mi cha ły” two rzą dwa gła zy, z któ rych więk szy mie rzy 11 m w ob wo dzie, a je go wy so kość
się ga 2,75 m. Moż na je zo ba czyć spa ce ru jąc le śną dro gą łą czą cą Ły so mi ce i Wier szy no w la sach
Nad le śnic twa Le śny Dwór. Ostat ni z po lo dow co wych gła zów, na zy wa ny „Ka mie niem Trzech Pa -
nów”, obej rzeć moż na w la sach na obrze żach ob rę bu Miel no, na po gra ni czu trzech gmin: Dęb -
ni ca Ka szub ska, Trze bie li no i Koł czy gło wy i stąd wła śnie wy wo dzi się je go na zwa.
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Zbie ra nie ru na le śne go w oko licz nych la sach sta -
je się co raz bar dziej po pu lar ną for mą spę dza nia
wol ne go cza su. Zwiększa się rzesza mi ło śni ków
grzy bo bra nia, któ rzy przy jeż dża ją do la sów na te -
re nie gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska z co raz bar dziej
od le głych za kąt ków.
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Naj czę ściej spo ty ka ny mi tu zbio ro wi ska mi le śny mi są bo ry so sno we świe że i mie sza ne
oraz znacz nie rza dziej wy stę pu ją ce bo ry ba gien ne. La sy li ścia ste re pre zen to wa ne są przez kil ka
ty pów zbio ro wisk, z któ rych naj więk sze po wierzch nie zaj mu ją bu czy ny ni żo we: kwa śna i ży zna,
a do li nom rzecz nym to wa rzy szą grą dy gwiazd ni co we, łę gi wierz bo wo to po lo we i za ro śla ło zo we.
Do bar dzo in te re su ją cych for ma cji ro ślin nych na le żą tor fo wi ska, a wśród nich szcze gól nie cen -
ne frag men ty tor fo wisk wy so kich. 
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Pomnikowy dąb w okolicy Strzegomina.
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Pierwsze zielone liście na bukach w lesie w okolicy Gałęzowa.

Sosna pospolita – pomnik przyrody w lesie w okolicy Mielna.
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Po wierzch nia par ku na te re nie gmi ny zaj mu je po nad 11 tys. ha (ok. 40% po wierzch ni gmi ny). Park
Kra jo bra zo wy „Do li na Słu pi” zo stał utwo rzo ny w 1981 ro ku i jest jed nym z naj star szych w Pol sce. 
Je go łącz na po wierzch nia wy no si 37 040 ha i wraz ze swo ją otu li ną – 83 170 ha, obej mu je re gion środ -
ko we go bie gu rze ki Słu pi i jej zlew ni. Park Kra jo bra zo wy „Do li na Słu pi” jest par kiem ty pu do lin ne go,
a je go te ren zo stał ukształ to wa ny w okre sie top nie nia pół noc no atlan tyc kie go lą do lo du, cze go wy ni -
kiem jest ogrom ne bo gac two form kra jo bra zu i znacz ne zróż ni co wa nie wy so ko ścio we te re nu, co przy
nie zwy kłej róż no rod no ści przy rod ni czej sta no wi o nie zwy kłym cha rak te rze i pięk nie.
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Park Kra jo bra zo wy „Do li na Słu pi” jest jed nym z naj bar dziej atrak cyj nych tu ry stycz nie ob sza -
rów. Licz ne wa lo ry przy rod ni cze i tu ry stycz ne, ta kie jak uroz ma ico na rzeź ba te re nu, pięk ne kra -
jo bra zy, bo gac two je zior i rzek, sza ta ro ślin na oraz czy ste i ma ło zmie nio ne śro do wi sko na tu ral ne,
stwa rza ją do sko na łe moż li wo ści do or ga ni zo wa nia róż nych form wy po czyn ku, a zwłasz cza tu -
ry sty ki kwa li fi ko wa nej. Co raz bar dziej po pu lar na w ostat nich la tach sta je się eko tu ry sty ka. Z te -
go też wzglę du na te re nie par ku pre fe ru je się upra wia nie przede wszyst kim tu ry sty ki pie szej,
ro we ro wej, kon nej i ka ja ko wej. Za chę ca ją do te go wy ty czo ne szla ki tu ry stycz ne oraz ścież ki przy -
rod ni cze, pro wa dzą ce przez naj cie kaw sze re jo ny gmi ny i „Do li ny Słu pi”.

34



GMINA DĘBNICA KASZUBSKA 35



Mniej za le sio na część pół noc na i wschod nia cha rak te ry zu je się mo zai ką kra jo bra zów le śnych,
łą ko wych oraz pól upraw nych i te re nów po zo sta wio nych na tu ral nej suk ce sji ro ślin no ści.
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Malowniczy zachód słońca nad polami w okolicy Podola Małego.

Wypas koni na łąkach.
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Rozciągające się pola i łany zbóż są częstym widokiem.
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Urokliwy krajobraz pól i lasów.
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Chabrowe dzwoneczki polnych kwiatów na tle lasu w okolicy jeziora Krzynia.
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Łany dojrzałego zboża w okolicy Budowa.
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Łany dojrzałych zbóż po horyzont.
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Gospodarstwo mleczarskie w Dobieszewku.
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Czas żniw.
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Pola w trakcie i po koszeniu zbóż w okolicy Niepoględzia.
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Ważnym elementem krajobrazu są jeziora o różnej wielkości, kształcie i pochodzeniu. 
Do najcenniejszych przyrodniczo należą jeziora lobeliowe z ich reliktową roślinnością.
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Wy jąt ko wo in te re su ją co przed sta wia się or ni to fau na na te re nie Par ku Kra jo bra zo we go 
„Do li na Słu pi”. Spo śród jej przed sta wi cie li do naj cie kaw szych i chro nio nych ga tun ków gniaz du -
ją cych – rów nież na te re nie gmi ny – na le żą m.in.: bo cian czar ny i bia ły, żu raw, ka nia rdza wa,
błot niak sta wo wy, der kacz, pu chacz i zi mo ro dek – pta ki za gro żo ne i wpi sa ne do „Pol skiej czer -
wo nej księ gi zwie rząt”. Wła śnie ze wzglę du na du żą róż no rod ność i bo gac two awi fau ny te ren
Par ku Kra jo bra zo we go „Do li na Słu pi” zo stał uzna ny za jed ną z 118 ostoi pta ków w Pol sce
i w 2004 roku ca ły ob szar par ku włą czo no do sie ci Na tu ra 2000 ja ko ob szar spe cjal nej ochro ny
pta ków „Do li na Słu pi” – PLB 220002. Na te re nie par ku stwier dzo no rów nież wy stę po wa nie 
aż 41 ga tun ków ssa ków, wszyst kie spo tkać moż na na te re nie gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska. 
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Ob szar par ku z je zio ra mi, licz ny mi stru mie nia mi i rze ka mi sta no wi do god ne śro do wi sko 
ży cia dla wie lu ga tun ków ryb, w tym cen nych ryb wę drow nych: ło so sia atlan tyc kie go i tro ci 
wę drow nej. Wśród pod mo kłych te re nów zna ko mi te wa run ki ży cia i roz wo ju zna la zło wie le pła -
zów, z cze go na te re nie gmi ny wy stę pu ją tak rzad kie ga tun ki chro nio ne jak: trasz ka zwy czaj na
i grze bie nia sta, ro pu cha sza ra oraz ża ba mo cza ro wa, wod na, śmiesz ka i je zio ro wa. W tro sce o los
tych za gro żo nych zwie rząt na te re nie gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska w oko li cach Ły so mic po wsta ło
spe cjal ne przej ście dla pła zów, zlo ka li zo wa ne na dro dze po wia to wej Pod wil czyn -Dęb ni ca 
Ka szub ska. Jest to du ża cie ka wost ka przy rod ni cza, a za ra zem atrak cja tu ry stycz na.

Na te re nie par ku spo tkać moż na rów nież 4 ga tun ki ga dów, wszyst kie ob ję te ści słą ochro ną 
i wy stę pu ją ce rów nież na te re nie gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska, a są to: jasz czur ka zwin ka i ży wo -
rod na, pa da lec zwy czaj ny i żmi ja zyg za ko wa ta.
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Stada jeleni.
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Dzięcioł karmi młode.
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Gęsie i kacze rodziny na wodzie.
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Bocian – stały bywalec.

Zimorodek – rzadki gość.
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Dorodna zwierzyna łowna to bogactwo naszych lasów. Swo je te re ny ło wiec kie ma ją my śli wi z Kół
Ło wiec kich m.in.: „Biel sko”, „Knie ja”, „Ryś”, „Gwar dia” i „So ból”.
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Gmi na Dęb ni ca Ka szub ska to raj dla węd ka rzy, grzy bia rzy, ka ja ka rzy, ko nia rzy i tych wszyst -
kich, któ rzy ko cha ją na tu rę. Tu taj do brze czu ją się przy rod ni cy, le śni cy i eko lo dzy.
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Wypoczynek nad wodą



Jed nym z głów nych, obok la sów, kom po nen tów przy rod ni czych gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska są
je zio ra i rze ki. Wo dy na te re nie gmi ny sta no wią po nad 300 ha. Tu ry stów, szcze gól nie w okre sie
let nim, przy cią ga ją przede wszyst kim je zio ra, umoż li wia ją ce upra wia nie spor tów wod nych, węd -
ko wa nie i sze ro ko po ję ty wy po czy nek nad wo dą. Wie le je zior jest spe cjal nie za ry bia nych, a do nie -
któ rych z nich wpro wa dza ne są eks pe ry men tal ne ga tun ki ob ce, ma ją ce du że zna cze nie
go spo dar cze, jak karp czy sum. 
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Naj więk sze spo śród je zior na te re nie gmi ny to je zio ro Głę bo -
kie, po ło żo ne w po łu dnio wo -wschod niej czę ści gmi ny w miej -
sco wo ści Ga łę zów i Nie po glę dzie. Przy cią ga ono ama to rów
wy po czyn ku nad wo dą pięk nem kra jo bra zu i bo gac twem przy -
ro dy. Po twier dze niem te go jest roz wój ru chu tu ry stycz ne go zor -
ga ni zo wa ne go i nie zor ga ni zo wa ne go, w wy ni ku cze go te ren nad
je zio rem zo stał za go spo da ro wa ny ele men ta mi ma łej ar chi tek -
tu ry. W przy szło ści pla no wa na jest tam rów nież bu do wa wod -
nej przy sta ni ka ja ko wej. Po wierzch nia lu stra wo dy (po nad 100
ha) po zwa la na upra wia nie róż nych spor tów wod nych, zwłasz -
cza że glar stwa. Wie le dla sie bie znaj dą tam rów nież węd ka rze,
a przede wszyst kim sma ko sze lesz cza.
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Je zio ro o bar dzo wy dłu żo nym kształ cie roz cią ga się z kie run ku po łu dnio wo -wschod nie -
go na pół noc no -za chod ni (maks. dłu gość 3200 m). Na le ży do głę bo kich je zior prze pły wo -
wych o bar dzo stro mych sto kach mi sy je zior nej (śred nia głę bo kość 11,5 m, maks.
głę bo kość 31,2 m). Ro ślin ność wy nu rzo na jest bar dzo ubo ga. W skład jej wcho dzą nie du że
kę py si to wia i nie wiel kie sku pi ska trzci ny wzdłuż brze gów. Ro ślin ność wy nu rzo na zaj mu je
tyl ko ok. 1,9 ha, czy li ok. 1,6 % po wierzch ni lu stra wo dy je zio ra. Mak sy mal ny za sięg ro ślin -
no ści za nu rzo nej wy no si 5 m. Po kry wa ona par tie dna wzdłuż ca łe go brze gu je zio ra. W skład
jej wcho dzą: mo czar ka ka na dyj ska, wy włocz nik, rdest ni ca po ły sku ją ca i kę dzie rza wa oraz
ro ga tek. W za to kach wy stę pu ją po je dyn cze eg zem pla rze grzy bień ca i grą że la. Je zio ro Głę -
bo kie za li cza ne jest do je zior prze pły wo wych, bo wiem prze pły wa przez nie rze ka Słu pia.
In nych więk szych do pły wów i od pły wów je zio ro Głę bo kie nie po sia da. Do mi nu ją cy mi ga -
tun ka mi ryb są płoć i leszcz. 
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Szcze gól nie lu bia nym je zio rem wśród miesz -
kań ców gmi ny i po bli skie go mia sta Słup ska jest
je zio ro Krzy nia. W se zo nie let nim wy po czy wa
nad nim naj wię cej tu ry stów, dla któ rych jest
tam ba za tu ry stycz na. W se zo nie let nim nad je -
zio ro Krzy nia moż na do je chać ze Słup ska miej -
skim au to bu sem. Nad je zio rem pla no wa na jest
bu do wa ko lej nej na te re nie gmi ny Dęb ni ca Ka -
szub ska wod nej przy sta ni ka ja ko wej.
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Je zio ro Krzy nia o kształ cie wy dłu żo nym roz cią ga się
z kie run ku po łu  dnio wo-wschod nie go na pół noc no -
-za chod ni. Na le ży do je zior za po ro wych, prze pły wo -
wych o śred niej głę bo ko ści 1,9 m. Do je zio ra Krzy nia
wpły wa rze ka Słu pia. Jest to ty po wy zbior nik za po ro -
wy, prze pły wo wy za li czo ny do ty pu ry bac kie go, przej -
ścio we go. Pro wa dzo ne są na nim po ło wy węd kar skie
oraz kon tro l no -se lek cyj ne w ce lu okre śle nia ry bo sta -
nu, je go zdro wot no ści oraz tem pa wzro stu ryb. Po ło -
wy z oma wia ne go zbior ni ka ce chu ją się du żą
róż no rod no ścią ga tun ko wą, de cy du ją cy jed nak udział
w odło wach ma ją: płoć, szczu pak, okoń i leszcz.
Mniej szy udział ma ją ta kie ga tun ki jak: wę gorz, karp
oraz bar dzo nie wiel kie ilo ści li na, uklei, ja zga rza,
wzdrę gi i mię tu sa. Za rów no róż no rod ność po ła wia -
nych ga tun ków, wy so ki udział szczu pa ka i oko nia, jak
i sze reg wskaź ni ków ta kich jak wy so ka śred nia wa ga
szczu pa ków i lesz czy, czy osią ga na wiel kość dzien ne go
po ło wu wska zu ją na du żą atrak cyj ność węd kar ską
oma wia ne go zbior ni ka i świad czą jed no cze śnie o ko -
rzyst nym sta nie śro do wi ska te go obiek tu wod ne go. Ze
wzglę du na du że kom plek sy le śne naj bliż szych oko lic,
róż no rod ność wy ko rzy sta nia je zio ra dla ce lów tu ry -
stycz no -wy po czyn ko wych (węd kar stwo, spor ty wod -
ne, ką pie le), sta ło się ono ba zą tu ry stycz ną dla mia sta
Słup ska i naj bliż szych oko lic. 
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Pięk ne wi do ki i cen na przy ro da na wy cią gnię -
cie rę ki oraz czy ste po wie trze to rów nież atu ty ko -
lej ne go je zio ra – Do brskiego. Je zio ro to,
ma low ni czo roz cią gnię te w oko li cy miej sco wo ści
Do bra, przy go to wa ne jest do tu ry stycz ne go za go -
spo da ro wa nia je go te re nu. Jest to praw dzi wa pe -
reł ka przy rod ni cza – z ga tun kiem wskaź ni ko wym
dla cen nych i bar dzo czy stych je zior lo be lio wych
– brzeż ni cą jed no kwia to wą. Po wierzch nia lu stra
wo dy to oko ło 28 ha, a śred nia głę bo kość 4,8 m.
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Jezioro Dobrskie.
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Na wy traw nych mi ło śni ków przy ro dy cze ka ją też praw dzi we przy rod ni cze pe reł ki – ukry te w oko -
licz nych la sach, szcze gól nie cen ne wśród wszyst kich je zior na te re nie gmi ny, uni ka to we je zior ka lo be -
lio we Go dzież Ma ła i Gra bów ko. Te nie tknię te ludz ką rę ką prze pięk ne oczka wod ne, bę dą ce skar bem
lo kal nej przy ro dy, sta no wią dzie wi czy ele ment kra jo bra zu gmi ny. Brak jest w ich re jo nie ja kie go kol -
wiek za go spo da ro wa nia, co sta no wi o ich do dziś za cho wa nym uni ka to wym bo gac twie przy rod ni czym,
na któ re skła da się wie le chro nio nych, re lik to wych i rzad ko spo ty ka nych ga tun ków ro ślin wod nych
i lą do wych oraz przed sta wi cie li róż no rod nej fau ny. Praw dzi wi pa sjo na ci przy ro dy z pew no ścią znaj dą
tam miej sce dla re ali zo wa nia swo ich za mi ło wań.

Du że je zio ro na te re nie gmi ny, w oko li cy Nie po glę dzia, to je zio ro Ku ni tow skie. Pięk nie po ło żo ne 
po śród ma low ni czych la sów, sta no wi do sko na łe za ci sze dla wszyst kich zmę czo nych co dzien ną go ni twą.
Je go po ło że nie spra wia, że po zwa la do sko na le od po cząć na wet naj bar dziej wy ma ga ją cym tu ry stom.
Za si la ne jest kil ko ma drob ny mi cie ka mi. Wśród ro ślin no ści wy nu rza nej prze wa ża trzci na i skrzyp. 
Je zio ro Ku ni tow skie po sia da ta kie ga tun ki ryb jak: płoć, karp, leszcz. Po wierzch nia lu stra wo dy
to 21,2 ha, a śred nia głę bo kość 3,1 m.
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Ko lej ny zbior nik wod ny to je zio ro Ry biec. Po ło żo ne jest w miej sco wo ści Pod wil czyn, w ści słych gra -
ni cach Par ku Kra jo bra zo we go „Do li na Słu pi”. Nie opo dal nie go po dzi wiać moż na li czną ro dzi nę 
bo bro wą, któ ra w do li nie cie ku Ry biec (jed ne go z od pły wów je zio ra) zna la zła do sko na łe wa run ki dla
ży cia i roz wo ju. Brzeg je zio ra zo stał za go spo da ro wa ny po przez bu do wę drew nia nych al ta nek, ła we -
czek, pla cu za baw, miej sca do gri llo wa nia i pa le nia ognisk, oraz miejsc do ak tyw ne go wy po czyn ku, 
jak bo isko do siat ków ki, ko szy ków ki i pił ki noż nej. Po wierzch nia je zio ra to 14,2 ha, a śred nia głę bo -
kość 1,6 m. 
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Obok je zior o wod nym bo gac twie gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska sta no wią rów nież licz ne rze ki,
do któ rych na le żą dwie naj więk sze: Słu pia i jej do pływ Sko ta wa oraz dwa ich do pły wy: Gra nicz na
i Ka mien na, a tak że licz ne mniej sze cie ki wod ne: War blew ski, Go go lew ski i Ma le niec ki.
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Głów na z rzek – Słu pia – wi je się ma low ni czo
wzdłuż ca łe go te re nu gmi ny. To wła śnie na tej rze -
ce na prze ło mie XIX i XX wie ku za ło żo no sys tem
si łow ni wod nych, sta no wią cy dziś naj więk szą at-
rak cję tu ry stycz ną re gio nu.

88



GMINA DĘBNICA KASZUBSKA 89



90



Ko lej ną atrak cją tu ry stycz no -kul tu ral ną zwią za ną z rze ką Słu pią jest ka ja ko wy „Szlak Pa pie -
ski”, two rzo ny przez 11 pa miąt ko wych „Ka mie ni Pa pie skich”, roz miesz czo nych wzdłuż bie gu rze -
ki od Go wi dli na w gmi nie Sie ra ko wi ce po Słupsk. Ka mie nie te przy po mi na ją o spły wie
ka ja ko wym w 1964 ro ku, w któ rym udział brał pa pież Po lak Jan Pa weł II. Je den z „Ka mie ni Pa -
pie skich” znaj du je się rów nież na te re nie gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska – w miej sco wo ści Le śny
Dwór. „Szlak Pa pie ski” koń czy się po mni kiem Ja na Paw ła II w Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku
w Słup sku.
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We dług „Atla su hy dro gra ficz ne go Pol ski” rze -
ka Słu pia ma ogó łem 138,6 km dłu go ści, do rze -
cze o po wierzch ni 1623 km2, a po dzie lić ją moż na
na 3 od cin ki o róż no rod nych ce chach, z któ rych
dwa pierw sze bie gną m.in. przez gmi nę Dęb ni ca
Ka szub ska. 
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Naj dłuż szym do pły wem Słu pi jest rze ka Sko ta -
wa. Wy pły wa on z je zior ka bez na zwy po ło żo ne -
go w re jo nie wsi Li pie niec, a na stęp nie prze pły wa
przez dwa roz le głe je zio ra Sko taw skie. Na dal -
szym bie gu przyj mu je sze reg do pły wów jak Ma -
le niec, rze ka Gra nicz na oraz kil ka po to ków,
z któ rych naj więk szym jest ciek z War ble wa ucho -
dzą cy po ni żej Dęb ni cy Ka szub skiej. Zde cy do wa -
na więk szość po nad 40-km bie gu Sko ta wy
prze pły wa przez gmi nę Dęb ni ca Ka szub ska.
Na ca łym bie gu pły nie ona po twar dym piasz czy -
stym dnie, usła nym gę sto ka mie nia mi, a nie rzad -
ko ol brzy mi mi gła za mi i żwi rem. Du ży spa dek,
twar de dno oraz zim na i czy sta wo da pły ną ca
na wie lu od cin kach z du żym spad kiem wy kształ ca
tu kla sycz ną kra inę pstrą ga i stwa rza wspa nia łe
wa run ki dla roz ro du tro ci. 
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Elektrownia wodna w Strzegominie.



War to zwie dzić cie szą cy się du żą po pu lar no ścią,
uni ka to wy na ska lę eu ro pej ską szlak elek trow ni
wod nych zbu do wa ny na po cząt ku XX w.
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Elektrownia wodna w Krzyni.

Już w XIX w. za uwa żo no, że Słu pia i Sko ta wa po sia da ją wy jąt ko wo ko rzyst ne wa run ki do bu do wy si -
łow ni wod nych. Na po cząt ku XX w. przy stą pio no do za bu do wy ko ry ta zwłasz cza rze ki Słu pi obiek -
ta mi hy dro ener ge tycz ny mi. Tak wła śnie po wsta ła tzw. ka ska da rze ki Słu pi. Elek trow nie wod ne wraz
ze zbior ni ka mi, ka na ła mi i bu dow la mi pię trzą cy mi na le żą do naj pięk niej szych za kąt ków Par ku Kra -
jo bra zo we go „Do li na Słu pi”.



Kaskada Elektrowni Wodnej Skarszów Dolny na Skotawie.

Koło i kaskada wodna małej elektrowni na Skotawie.
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wa niem przy mu zy ce to już lo kal na tra dy cja. Im -
pre zy or ga ni zo wa ne są w Dęb ni cy Ka szub skiej
i Bu do wie oraz jed nej do dat ko wej miej sco wość
z te re nu gmi ny. To oka zja do od wie dze nia cie ka -
wych miejsc i ak tyw ne spę dze nie ma jów ki w gro -
nie ro dzi ny i przy ja ciół. 

Pod ko niec czerw ca po szu -
ki wa czy mi stycz ne go kwia tu
pa pro ci sku si „Noc Świę to jań -
ska”. Im pre za od wo łu je się
do pra daw nych tra dy cji. Jej
uczest ni cy na pew no nie bę dą
na rze kać na brak atrak cji
zwią za nych z let nim prze si le -
niem.

Gmi na Dęb ni ca Ka szub ska jest atrak cyj na
nie tyl ko dla miesz kań ców, lecz rów nież
dla od wie dza ją cych ją tu ry stów. Oprócz

wa lo rów przy rod ni czych ofe ru je sze ro ki wa chlarz
atrak cji or ga ni zo wa nych przez Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry, któ re na sta łe wpi sa ły się w ka len darz
im prez w re gio nie słup -
skim.

Roz po czę cie se zo nu
let nie go in au gu ru je or -
ga ni zo wa na przez dęb -
nic ki GOK co rocz na
„Ma jów ka”. Ro dzin ne
pik ni ki ze wspól nym
gril lo wa niem i bie sia do -

Przystanek kultura i turystyka

giej zaś tech nik far ma ceu ta, po tem za wo do wy ofi cer,
mgr inż. bu do wy dróg i mo stów. Twór czość Mar ka
Joń cy, jak i je go idea krze wie nia kul tu ry przod ków,
to bar dzo waż ny głos w bu do wa niu po wo jen nej, tak
bar dzo wie lo kul tu ro wej toż sa mo ści po mor skiej.

Je rzy Fryc kow ski
Przede wszyst kim wiej ski na uczy ciel. Po lo ni sta.

Tak mó wi o so bie...
Pol ski po eta, sa ty ryk, kry tyk, dzien ni karz, ani ma -

tor kul tu ry i au tor kil ku na stu to mi ków po ezji. Je go
wier sze znaj du ją się w po nad 200 al ma na chach i an -
to lo giach po ezji pol skiej. Czło nek Związ ku Li te ra tów
Pol skich. Je go twór czość tłu ma czo na jest na wie le ję -
zy ków: nie miec ki, an giel ski, fran cu ski, li tew ski, hin -
di, cze ski, serb ski i sło weń ski. Sty pen dy sta Sta ro sty
Po wia tu Słup skie go, lau re at wie lu pre sti żo wych ogól -
no pol skich kon kur sów li te rac kich.

„In spi ra cją do pi sa nia jest mi łość ja ką ob da rzam
Pol skę i jej hi sto rię oraz sza cu nek, ja ki skła dam naj -
wspa nial sze mu po my sło wi Pa na Bo ga, czy li ko bie -
cie.”

Agniesz ka Dul
Dęb ni czan ka. Naj więk szą jej pa sją jest pi sa nie.

Przy go dę z po ezją roz po czę ła po ukoń cze niu II Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Słup sku. Wie lo krot nie
zdo by wa ła lau ry Fe sti wa li Sto wa rzy szeń Osób Nie -

Na na szym te re nie ży ją, two rzą lub two rzy li na si
lo kal ni ar ty ści.

Ga briel Kon kel
Uro dził się w Czar nej Dą brów ce w ro ku 1959.

Przez la ta zwią za ny z Bu do wem i Mo ta rzy nem.
Dy rek tor szko ły w Mo ta rzy nie. Ar ty stycz ny sa mo -
uk. In spi ra cje czer pie z tra dy cji ka szub sko -po mor -
skiej, a zaj mu je się głów nie rzeź bą lu do wą, jak
rów nież ma lar stwem olej nym, akwa re lą i pa ste la -
mi. Wraz z sio strą Ma rze ną – wi tra żyst ką i sy nem
Jan kiem pre zen tu ją swo je pra ce nie tyl ko w ro dzin -
nych stro nach, ale wie le z nich tra fia rów nież
za gra ni cę. Jest au to rem her bu gmi ny. Ga briel Kon -
kel to rów nież uta len to wa ny mu zyk; pro wa dzi ze -
spół ka szub ski „Jan tar” i gra na har mo nij ce ust nej.

Ma rek Joń ca (1970-2003)
Ci chy, skrom ny, nie śmia ły. Nie zwy kle uwraż li -

wio ny na ota cza ją cy świat, ludz ki los, pięk no ota -
cza ją cej przy ro dy. Po ezja sta ła się je go pa sją
i to wa rzy szy ła do koń ca mło de go, okrut nie prze -
rwa ne go ży cia. Je go twór czość prze peł nio na jest ro -
man tycz ną re flek sją, pró bą od po wie dzi
na naj bar dziej istot ne py ta nia. Jest bar dzo oso bi sta,
fi lo zo ficz na, uni wer sal na. Nie zwy kły ży cio rys
– z jed nej stro ny ar ty sta  – po eta, tłu macz, ani ma -
tor kul tu ry, za ło ży ciel ze spo łu „Tym cza sem”, z dru -
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lach kon cer to wych na ca łym świe cie cią gle do sko -
na ląc swój warsz tat u pro fe so rów naj wyż szej świa -
to wej kla sy.

Ar ka diusz Adam czyk
Kie pu ra z Dęb ni cy. Swo im bra wu ro wym wy ko -

na niem utwo ru „Bru net ki, blon dyn ki” pod bił ju -
ro rów zna ne go mu zycz ne go show „Must be the
mu sic”. Pan Ar ka diusz od wie lu lat miesz ka
w Szwe cji.

Wal de mar Jasz czy szyn
Ab sol went szko ły pod sta wo wej w Dęb ni cy ka -

szub skiej i szko ły Bu do wy Okrę tów w Ust ce. Wie -
le lat spę dził na mo rzu. Do pa sji ma lar stwa, któ rym
za in spi ro wał się ja ko bar dzo mło dy czło wiek po -
wró cił po la tach.

Ka ta rzy na Skwierz
Miesz kan ka Bu do wa. Z wy kształ ce nia tech nik

rol nik i teo log. Od lat zwią za na z wiej skim śro do -
wi skiem li te rac kim. Jej wier sze pu bli ko wa ne są
w „An to lo giach po ezji” wy da wa nych sta ra niem
Sta ro stwa Po wia to we go w Słup sku.

Jo an na Bor ko wicz (Jank)
Po et ka z za mi ło wa nia, au tor ka to mi ku po ezji pt.

„I rósł kwiat”. Uczęsz cza ła do szko ły pod sta wo wej
w Dęb ni cy Ka szub skiej, ab sol went ka I LO w Słup -
sku, ger ma ni sty ki i eko no mii na Uni wer sy te cie
Gdań skim. Pierw szy wiersz opu bli ko wa ła, gdy by -
ła w 6-tej kla sie, a pierw szą na gro dę zdo by ła
w VII Ogól no pol skim Kon kur sie Po etyc kim
w Przy wi dzu. Dwu krot na lau re at ka Ogól no pol -
skie go Kon kur su Li te rac kiej Twór czo ści Dzie ci
i Mło dzie ży w Słup sku oraz Kon kur su Li te rac kie go
„O płoń ską Ró żę”.

Pa weł Ru ba cha
Rzeź biarz z Krzy wa nia. Ab sol went Tech ni kum

Le śne go w War ci nie i Po li tech ni ki Łódz kiej. Przez
la ta pra cow nik „Fa ma ro lu” w Słup sku. Pa sja maj -
ster ko wa nia w drew nie prze ro dzi ła się w twór czość
rzeź biar ską. Wy cza ro wu je z ka wał ka drew na prze -
róż ne po sta ci. Dziw ne kształ ty na tu ral ne go drew na
in spi ru ją rzeź bia rza do wy ko rzy sta nia ele men tów
stwo rzo nych przez na tu rę. Jest pierw szym ar ty stą,
któ ry za pre zen to wał in dy wi du al ną wy sta wę w Ga -
le rii Sztu ki Lu do wej Po wia tu Słup skie go.

peł no spraw nych w Miast ku. Jej po sta wa ży cio wa
i twór czość po ka zu ją, że cho ro ba nie mo że być prze -
szko dą w re ali za cji ma rzeń. Agniesz ka Dul to oso ba
o nie zwy kłej wraż li wo ści i si le du cha. Jej wspo mnie -
nia „Cie szę się ży ciem... Dzien nik oso by fi zycz nie
nie pełno spraw nej” to bar dzo od waż ny głos i re flek -
sja nad ży ciem, Bo giem, mi ło ścią, ale i nad sto sun -
kiem spo łe czeń stwa do nie peł no spraw no ści.

Al do na M. Pe pliń ska
Po et ka z Mo ta rzy na. Pi sze od wie lu lat, ale do pie ro

przy na leż ność do nie for mal nej gru py „Wtor ko we
spo tka nia li te rac kie” przy Sta ro stwie Po wia to wym
w Słup sku skło ni ły ją do po dzie le nia się swo ją twór -
czo ścią z czy tel ni ka mi. W jej po ezji do mi nu je za -
chwyt nad świa tem przy ro dy, jej wier sze są swo je go
ro dza ju hym na mi na cześć ptasz ków, bu dzą cej się
wio sny, na dej ścia je sie ni czy mroź nej zi my. Ale nie
tyl ko. Jest w nich wie le re flek sji na te mat mi nio ne go
cza su, prze mi ja nia, mło do ści i mi ło ści. Po et ka znacz -
ną cześć swej twór czo ści po świę ca tak że dzie ciom.

An na Kar wow ska
Po et ka z Do bie szew ka. Wier sze są jak „ko cie łby”,

ta kie ka mie ni ście twar de, za okrą glo ne, cza sa mi kan -
cia ste i nie rów ne, bo ta ka jest dro ga na sze go ży cia...

Po et ka pró bu je oca lić to, co nie uchron nie sta je się
hi sto rią i wspo mnie niem. Ob raz po pe ge erow skiej
wsi, któ ra od cho dzi tak jak mło dość i uro da. Utrwa -
la na kar tach swo ich to mi ków ob ra zy, któ re po wo li
od cho dzą w za po mnie nie, kra jo bra zy prze szło ści.
Prze le wa na pa pier smu tek i tę sk no tę za uko cha ny -
mi dzieć mi, któ re wy je cha ły. Sło wo za pi sa ne po zo -
sta nie i da je świa dec two na sze go śla du na zie mi.
Swo je wier sze de dy ku je lu dziom ta kim sa mym jak
ona, spra co wa nym, zna ją cym do sko na le trud cięż -
kiej pra cy na ro li.

„Po et ką się nie czu ję i nie je stem, pi szę, co ser ce
dyk tu je sło wem pro stym”.

Ra do sław Ma ter ka
Ro do wi ty dęb ni cza nin. Na ukę gry na for te pia nie

roz po czął w szkol nej świe tli cy w Dęb ni cy Ka szub -
skiej. Na stęp nie kon ty nu ował na ukę w Szko le Mu -
zycz nej I i II stop nia w Słup sku, któ rą ukoń czył
z wy róż nie niem. Stu dia mu zycz ne ja ko sty pen dy sta
pod jął w pre sti żo wym West min ster Cho ir Col le ge
w Prin ce ton w Sta nach Zjed no czo nych. Wie lo krot -
nie na gra dza ny, wy stę pu je w naj zna ko mit szych sa -



Let nią sztan da ro wa ga lą Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry jest Fe sti wal Le śnych Sma ków or ga ni zo -
wa ny w każ dy dru gi week end lip ca. Pierw sze go fe -
sti wa lo we go dnia tra dy cyj nie go ści my
w am fi te atrze ak to rów No we go Te atru im. Wit ka -
ce go w Słup sku. Ple ne ro wy spek takl cie szy się
ogrom ną po pu lar no ścią wśród mi ło śni ków dużej
sce ny. Dru gi dzień fe sti wa lu to re gio nal ne sma ki
i spor to we po tycz ki. Na sto iskach wy sta wien ni -
czych gosz czą pysz ne po tra wy na ba zie ru na le -
śne go oraz wy ro by rę ko dziel ni cze. So łec twa
ry wa li zu ją ze so bą pod czas wiel kie go gril lo wa nia,
a naj młod si cy kli ści w wy ści gach ro we ro wych.
Ten lip co wy week end stoi pod zna kiem kul tu ry,
rę ko dzie ła i spor tu.

102



GMINA DĘBNICA KASZUBSKA 103



We wrze śniu rol ni czy trud każ de go ro ku pod su mo wu ją „Gmin ne Do żyn ki” pach ną ce świe żo pie czo -
nym chle bem i kło sa mi zbóż wple cio ny mi w do żyn ko we wień ce. Świę to rol ni ków jest świę tem ca łej
gmi ny uatrak cyj nio nym ple ne ro wą mszą świę tą z udzia łem or kie stry dę tej, wy stę pa mi sce nicz ny mi
i licz ny mi kon kur sa mi.
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Oprócz atrak cji w sto li cy gmi ny war to zaj rzeć
rów nież do in nych miej sco wo ści. Nie moż na prze -
ga pić wi do wi sko wej „Mszy na Wo dzie” or ga ni zo -
wa nej nad je zio rem Głę bo kim w Nie po glę dziu.
W każ dy trze ci week end lip ca brzeg je zio ra Głę -
bo kie go sta je się świad kiem je dy ne go w swo im ro -
dza ju wy da rze nia; przed la ty miesz kań cy
Nie po glę dzia wy bra li ten dzień ja ko swo je świę -
to. 20 lip ca 1964 ro ku Nie po glę dzie od wie dził bp.
Ka rol Woj ty ła; był jed nym z uczest ni ków spły wu
ka ja ko we go Słu pią. Ka ja ka rze do tar li do „nie za -
miesz ka łe go do mu” na brze gu je zio ra Głę bo kie go
– tak czy ta my we wspo mnie niach. Jest to bu dy nek
kom plek su elek trow ni wod nych. Uczest ni cy spły -
wu mu sie li prze ma sze ro wać przez wieś, uda jąc się
w kie run ku Ga łąź ni Ma łej. Tak wła śnie przy szły
pa pież od wie dzał Nie po glę dzie. Pra wie do kład -
nie 30 lat póź niej zo stał pa tro nem szko ły w Nie -
po glę dziu. 
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Uro czy stość roz po czy na pro ce sja, w któ rej ce le brans na ło dzi, w to -
wa rzy stwie ka ja ków pły nie w stro nę wspo mnia ne go wy żej bu dyn ku
elek trow ni. Tam gro ma dzą się uczest ni cy mszy; przy by wa ją z róż -
nych stron Słup ska i By to wa, w licz bie oko ło 2000 osób. Po za wy -
mia rem re li gij nym wy da rze nie ma sze ro ki aspekt kul tu ro wy
i po zo sta wia nie za po mnia ne wra że nia, bo po przez pew ną re kon -
struk cję hi sto rii czy ni obec nych uczest ni ka mi tam tych wy da rzeń
i „spo tkań” – mo że sen ty men tal nych, ale jed nak głę bo kich. 
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Rów nież w Nie po glę dziu ob cho dzo ne jest tra dy cyj ne świę to my śli wych i jeźdź ców, któ -
re po wró ci ło tam po la tach. Ry cer skie i jeź dziec kie zwy cza je, któ re pa no wa ły na tych zie -
miach przed wie ka mi, zda ją się po wra cać i dla wie lu sta ją się for mą ak tyw no ści fi zycz nej,
za in te re so wań al bo też sty lem ży cia. W trze cią so bo tę paź dzier ni ka, w bli sko ści świę ta
Hu ber ta – pa tro na jeźdź ców i my śli wych, wszy scy za in te re so wa ni zjeż dża ją przed pa łac
w Nie po glę dziu. Gdy my śli wi są na ło wach, jeźdź cy ry wa li zu ją w kon kur sach sko ków.
Póź niej tra dy cyj na po goń za li sem, po kot i wspól ne bie sia do wa nie przy ogni sku.
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Swo istą cie ka wost ką jest moż li wość przyj ścia do szko ły w Nie -
po glę dziu ze swo im uko cha nym zwie rząt kiem. Jest to moż li we
w naj bliż szą nie dzie lę uro czy sto ści św. Fran cisz ka z Asy żu.
Od kil ku na stu lat ucznio wie, na uczy cie le i ro dzi ce or ga ni zu ją
wte dy Dzień Bra ter stwa Stwo rzeń. Wte dy wła śnie każ dy uczeń
szko ły wraz z ro dzi ca mi, dziad ka mi czy są sia da mi, mo że przyjść
do szko ły ze swo im zwie rząt kiem – obo jęt nie ja kie ono nie jest.
W tym spo tka niu, któ re jest wy jąt ko wym pik ni kiem ro dzin nym
w to wa rzy stwie ulu bio nych czwo ro no gów (i nie tyl ko) uczest ni -
czą licz nie miesz kań cy oko licz nych miej sco wo ści i gmin. 
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Na te re nie gmi ny są tak że miej sca, gdzie moż na
za po znać się z bo ga tą i cie ka wą lo kal ną hi sto rią,
tra dy cją i kul tu rą.

Od 2003 ro ku w Mo ta rzy nie funk cjo nu je „Izba
Re gio nal na” – w bu dyn ku „sta rej” za byt ko wej
szko ły. Za ło ży cie lem jest obec ny dy rek tor szko ły
Ga briel Kon kel. Jest to miej sce szcze gól ne, wy jąt -
ko we i cie ka we, a przez to war te od wie dze nia.

Więk szość zbio rów prze ka zał pan An drzej Ja -
nusz kie wicz z Ja wor. W izbie zgro ma dzo no kil ka -
set eks po na tów, głów nie z prze ło mu XIX
i XX wie ku (przed mio ty co dzien ne go użyt ku, sta -
ro dru ki, do ku men ty) oraz wy two ry sztu ki lu do -
wej miej sco wych ar ty stów. Wśród eks po na tów
na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją m.in.: ku bek pru -
skie go ofi ce ra z pod pór ką na wą sy, pa ca do ukła -
da nia strze chy, sta ra bi blia lu te rań ska, po zwo le nie
na ro wer wy sta wio ne Po la ko wi przez Ro sjan
na od wro cie nie miec kie go dru ku, ko lek cja wag,
na rzę dzi cie siel skich, urzą dzeń ku chen nych i wie -
le in nych. Tu taj moż na zna leźć rów nież in for ma -
cje na te mat in nych za byt ków Mo ta rzy na i oko lic,
m.in. słyn nej 700-let niej li py. Izba jest czę sto od -
wie dza na przez go ści z ze wnątrz, tak że z za gra ni -
cy oraz wy ko rzy sty wa na jest przez szko łę dla
po trzeb edu ka cji re gio nal nej. Więk szość zbio rów
po cho dzi od miesz kań ców Mo ta rzy na i oko lic.
Część eks po na tów jest po da ro wa na, a część wy -
po ży czo na. Spo łecz nym ku sto szem jest pa ni Al -
do na Pe pliń ska. Izbę od wie dzać moż na
w go dzi nach pra cy szko ły oraz w in nych –
po wcze śniej szym uzgod nie niu. Pa sja pa na Ga -
brie la, któ ry jest tak że zna nym lo kal nym ar ty stą
pla sty kiem, do zbie ra nia prze róż nych sprzę tów
z daw nych lat, za rów no go spo dar czych, jak i tych
do użyt ku do mo we go, sta rych pism, cza so pism,
ksią żek, naj roz ma it szych dzieł lo kal nych twór ców
i wszyst kie go te go, co w nie odzow ny spo sób łą czy
się z miej sco wą kul tu rą, prze ło ży ła się na stwo rze -
nie uni ka to wej wy sta wy, w ra mach któ rej mo że my
choć na chwi lę prze nieść się w daw ne la ta, się ga -
ją ce na wet za mierz chłych cza sów. Po móc nam
mo gą w tym licz ne lo kal ne le gen dy, z któ ry mi
rów nież mo że my się tam za po znać.
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Park Kra jo bra zo wy „Do li na Słu pi”, na te re nie któ re go po ło żo nych jest więk szość te re nów gmi -
ny, ku si swo ją atrak cyj no ścią ama to rów wy cie czek pie szych i ro we ro wych oraz ka ja ka rzy. 
Dla te go też GOK or ga ni zu je cy klicz ne mar sze nor dic wal king, raj dy ro we ro we i spły wy ka ja -
ko we. Sieć ście żek ro we ro wych, z któ rych część wpi su je się w tra sę „Pier ście nia Gry fi tów”, 
po zwa la po dzi wiać po mni ki przy ro dy oraz te re ny ob ję te pro gra mem Na tu ra 2000. Ka ja ka rzy za -
chwy ci na to miast spływ szla kiem uni kal nych elek trow ni wod nych. 

Gmi na Dęb ni ca Ka szub ska o ty po wo rol ni czo-tu ry stycz nym cha rak te rze to skarb ni ca atrak cji
dla wszyst kich, któ rzy szu ka ją uciecz ki od miej skie go zgieł ku.
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Wieś Go go lew ko ma swo ją co rocz ną im pre zę
„Jar mark Sło necz ni ko wy”. W 2014 ro ku jar mark
ten odbył się po raz dzie sią ty. Pod czas im pre zy
moż na ule pić gar nek, na uczyć się pro duk cji pa -
pie ru czer pa ne go al bo ma lo wać ry su nek na pło -
cie bądź praw dzi wy ob raz na blejt ra mie
i szta lu gach. 

Zwo len ni cy roz ry wek fi zycz nych mo gą na to -
miast rzu cać snop kiem sło my na od le głość, wdra -
py wać się po li nie al bo ko rzy stać z prze jaż dżek
do roż ką. Każ dą im pre zę uświet nia wy stęp ze spo -
łu mu zycz ne go oraz spek takl w wy ko na niu gru py
„Sta cja Go go lew ko”. Or ga ni za to rzy jar mar ku ofe -
ru ją da nia kuch ni re gio nal nej w wy ko na niu
miesz kań ców Go go lew ka.
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Przystanek Dębnica Kaszubska i okolice
Dębnica Kaszubska – Skarszów Górny – Skarszów Dolny 

Mielno – Podwilczyn – Krzywań 

Dęb ni ca Ka szub ska to bar dzo atrak cyj na
miej sco wość po ło żo na w pół noc no -za -
chod niej czę ści wo je wódz twa po mor skie go,

w po wie cie słup skim, 12 km na po łu dnio wy -wschód
od mia sta Słup ska, nad rze ką Sko ta wą, do pły wem
Słu pi. Dy na micz ny roz wój Dęb ni cy Ka szub skiej do -
sko na le ro ku je na przy szłość, ale i prze szłość 
– ta uro kli wa miej sco wość  –ma nie zwy kle bo ga tą.

W skład so łec twa Dęb ni ca Ka szub ska wcho dzi
miej sco wość Krzy nia, Dar gacz, Do brzy ko wo, 
Du dzi cze, Ły so mi ce i Ły so micz ki.

Dęb ni ca Ka szub ska to wieś o sta rej me try ce,
zna na już w XII w. Le ża ła na te re nie kasz te la nii
słup skiej w księ stwie sła wień sko -słup skim.
W 1341 ro ku Zie mia Słup ska zo sta ła wy ku pio na

z rąk pań stwa krzy żac kie go i przez 30 ko lej nych
lat sta no wi ła część ziem ksią żąt szcze ciń skich.
W ro ku 1372 na stą pi ło roz bi cie dziel ni co we 
Po mo rza Za chod nie go i wy od ręb ni ło się Księ stwo
Słup skie. W 1478 ro ku zo sta ło ono włą czo ne
przez Bo gu sła wa X do pań stwa za chod nio po mor -
skie go.

W 1485r. ma gi strat Słup ska wy ku pił więk szą
część wsi od Mar ti na Wo be se ra, a po zo sta ła by ła
wła sno ścią Clau sa Put t ka me ra z Ce ty nia. Na tle
praw wła sno ścio wych do Dęb ni cy wy nikł spór
mię dzy ma gi stra tem a księ ciem Bo gu sła wem X,
roz strzy gnię ty osta tecz nie w 1517 r. i wów czas
słup scy raj cy wy ku pi li pra wa do ca łej wsi.
W 1572 r. młyn zbo żo wy zo stał prze bu do wa ny
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na młyn pa pier ni czy i w ten spo sób zo stał za po -
cząt ko wa ny roz wój prze my słu pa pier ni cze go, któ -
ry aż do lat mię dzy wo jen nych de cy do wał
o po myśl no ści i roz wo ju wsi. No wy młyn pa pier -
ni czy zbu do wa no w la tach 1612-1613 i mia sto
prze ka za ło go w dzier ża wę. Z opi su Brug ge man na
wy ni ka, że pod ko niec XVII w. wieś po sia da ła
młyn, kuź nię, karcz mę i 26 dy mów. Po wy mar ciu
dy na stii za chod nio -po mor skiej Dęb ni ca zna la zła
się pod pa no wa niem Bran den bur gii, a póź niej
Prus. Pierw sza szko ła ele men tar na po wsta ła 
tu w 1749 ro ku. W XIX w. ukształ to wa ła się nie -
ty po wa struk tu ra go spo dar cza wsi – dzię ki 
pa pier ni sta ła się wsią prze my sło wą. Pa pier 
tu pro du ko wa ny tra fiał głów nie do Słup ska, ale

tak że do Gdań ska i Kró lew ca. Dy na micz ny roz -
wój pa pier ni roz po czął się w 1835 ro ku i od po ło -
wy XIX wie ku by ła już fa bry ką. Od 1888 ro ku
fa bry ka sta ła się przed się bior stwem dzia ła ją cym
na za sa dzie spół ki ak cyj nej. Za trud nia ła do 200
osób. Pa pier i ce lu lo zę wy wo żo no do za chod nich
re jo nów Nie miec oraz do An glii i Ho lan dii. 
Fa bry ka pro du ko wa ła pa pier kan ce la ryj ny, pa pier
dru kar ski, ce lu lo zę, pap kę drzew ną, kar ton i tek -
tu rę szla chet ną. W la tach trzy dzie stych XX wieku
kry zys prze my słu pa pier ni cze go dał się od czuć
rów nież w Dęb ni cy, do pro wa dza jąc do za mknię -
cia za kła du. W przeded niu II woj ny świa to wej
uru cho mio no tu mon tow nię sil ni ków do nie miec -
kich bom bow ców Jun kers i Mes ser sch mitt.
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W 1849 ro ku za koń czo no mo der ni za cję dro gi By tów -Dęb ni ca Ka szub ska -Słupsk. W la -
tach 1859-1860 od ci nek Słupsk -Dęb ni ca Ka szub ska prze bu do wa no na szo sę. W la tach 1865-1866
po wsta ła szo sa z Dęb ni cy Ka szub skiej do Uni cho wa, gdzie łą czy ła się z szo są By tów -Lę bork. Co
wię cej, w 1894 ro ku do użyt ku od da na zo sta ła ko lej wą sko to ro wa Słupsk -Dęb ni ca Ka szub ska,
prze bu do wa na w la tach trzy dzie stych XX w. na nor mal no to ro wą.

W 1939 ro ku Dęb ni ca by ła wsią gmin ną (miesz ka ło w niej 2.887 osób), a ad mi ni stra cja mie -
ści ła się w bu dyn ku, w któ rym po woj nie przez wie le lat znaj do wał się ośro dek zdro wia (obec nie
mie ści się tam Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej).

W koń cu wrze śnia 1945 ro ku na te re nie gmi ny miesz ka ły za le d wie 54 oso by na ro do wo ści pol -
skiej, a w po ło wie stycz nia 1946 ro ku – 246 osób (z te go 155 w Dęb ni cy Ka szub skiej). Tym cza -
sem w po ło wie lu te go 1946 ro ku na te re nie gmi ny miesz ka ło 4.007 osób na ro do wo ści nie miec kiej.
Na si le nie ak cji prze sie dleń czej na stą pi ło w la tach 1946-1948. Miej sce Niem ców zaj mo wa li Po -
la cy z te re nów cen tral nej Pol ski, prze sie dleń cy z Kre sów i oso by po wra ca ją ce z nie miec kich ro -
bót przy mu so wych. W 1947 r. w wy ni ku ak cji „Wi sła” zmu szo no do prze sie dle nia na te te re ny
lud ność ukra iń ską – Łem ków i Boj ków. Stwo rzy ło to, szcze gól nie w pierw szych la tach po wo jen -
nych, skom pli ko wa ną mo zai kę lud no ści o róż nych zwy cza jach i tra dy cji kul tu ro wej. Wie le lat
współ ist nie nia tak róż nych kul tur na uczy ło wszyst kich to le ran cji i sza cun ku wo bec in nych. Zda -
niem wie lu sta no wi ło to wiel ki po ten cjał i sta no wi do tej po ry o wy jąt ko wo ści tej gmi ny. W 1967
ro ku licz ba miesz kań ców gro ma dy wzro sła do 4.523 osób, zaś sa mej wsi do 2.840.
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W Dęb ni cy Ka szub skiej od 1913 r. ist niał bu dy nek szko ły wy bu do wa ny przez Niem ców. Je sie nią 1945
ro ku w tym bu dyn ku uru cho mio na zo sta ła pierw sza szko ła pol ska. Nie by ło wy kwa li fi ko wa ne go 
na uczy cie la, jed nak jej or ga ni za cją za jął się ap te karz – Le opold Bal ce rzak i był pierw szym kie row ni -
kiem szko ły. Ba zę szkol ną sta no wi ły: bu dy nek głów ny z ośmio ma izba mi lek cyj ny mi oraz bu dy nek
z sa lą gim na stycz ną i dwie ma izba mi lek cyj ny mi. 

Wresz cie pod ję to de cy zję o bu do wie no wej szko ły – przy ul. So bie skie go. 24 ma ja 1991 ro ku od by ło
się uro czy ste wmu ro wa nie ak tu erek cyj ne go. 15 paź dzier ni ka 1993 ro ku od da no do użyt ku no wy 
pa wi lon szkol ny. Prze zna czo no go dla klas I -III, w sta rym bu dyn ku po zo sta ły kla sy IV -VIII. W 1997
ro ku spo łecz ność szkol na zwró ci ła się do Ra dy Gmi ny o przy wró ce nie szko le imie nia Ta de usza 
Ko ściusz ki. Był on pa tro nem szko ły w la tach 1946-1950, o czym świad czą do ku men ty szkol ne i za cho -
wa ne zdję cia. Z nie wia do mych przy czyn od ro ku 1950 za prze sta no w do ku men tach szkol nych uży wać
imie nia pa tro na szko ły. 27 lu te go 1997 ro ku Ra da Gmi ny pod ję ła uchwa łę o nada niu Szko le Pod sta -
wo wej w Dęb ni cy Ka szub skiej imie nia Ta de usza Ko ściusz ki.

Przed szko le roz po czę ło swo ją dzia łal no ści w 1948 ro ku i mie ści ło się w po nie miec kim bu dyn ku przy
ul. Pod gór nej. W związ ku z bar dzo złym sta nem tech nicz nym bu dyn ku przed szko la oraz wzro stem
licz by dzie ci ko niecz na by ła bu do wa no we go obiek tu. Miesz kań cy Dęb ni cy Ka szub skiej w czy nie spo -
łecz nym pod ję li się bu do wy przed szko la „dla uczcze nia 40-le cia po wro tu Ziem Za chod nich i Pół noc -
nych do Ma cie rzy”. Przez dwa la ta (1985-1987) przed szko le funk cjo no wa ło w no wym bu dyn ku re mi zy
stra żac kiej przy ul. Le śnej. No we przed szko le przy ul. Zjed no cze nia od da no do użyt ku w 1987 ro ku.
Obec nie przed szko le jest czę ścią Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go.
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1 wrze śnia 1999 ro ku w Pol sce wpro wa dzo ny zo stał no wy sys tem oświa ty, po wo ła no gim na zja.
Gim na zjum im. Cze sła wa Mi ło sza w Dęb ni cy Ka szub skiej po cząt ko wo funk cjo no wa ło w prak -
ty ce ja ko do dat ko we kla sy w Szko łach Pod sta wo wych: w Dęb ni cy Ka szub skiej, Do bie sze wie, Mo -
ta rzy nie, w Bu do wie, Go go le wie i Nie po glę dziu. W paź dzier ni ku 1999 ro ku Ra da Gmi ny pod ję ła
uchwa łę o bu do wie gim na zjum. 27 kwiet nia 2002 ro ku uro czy ście wmu ro wa no ka mień wę giel ny.
W lu tym 2003 ro ku za koń czo no bu do wę czę ści dy dak tycz nej i mło dzież pod ję ła na ukę w no wej
szko le w 12 sa lach lek cyj nych. Ha lę spor to wą od da no do użyt ku we wrze śniu 2003 ro ku.
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Na te re nie Dęb ni cy Ka szub skiej znaj du ją się cie ka we obiek ty spor to we – kom pleks bo isk „Orlik”, 
ha la wi do wi sko wo-spor to wa, sta dion wraz z in fra struk tu rą lek ko atle tycz ną, bo isko wie lo funk cyj ne
i kort te ni so wy.

W 1964 ro ku Urząd Gmi ny po wo łał Gro madz ki Ośro dek Kul tu ry, a dwa la ta póź niej Mię dzy za kła -
do wy Dom Kul tu ry. Fi nan so wa nia tej pla ców ki pod ję ła się Gar bar nia Skotawa, cho ciaż środ ki fi nan -
so we prze ka zy wa ły rów nież i in ne za kła dy. MDK po dej mo wał wie le in te re su ją cych ini cja tyw i cie szył
się du żym uzna niem śro do wi ska. Po utwo rze niu w 1973 ro ku gmin zmie nio no na zwę MDK na Gmin -
ny Ośro dek Kul tu ry.
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Tuż po II woj nie świa to wej cho rym w Dęb ni cy Ka szub skiej po mo cy udzie lał nie miec ki le karz
Hort s Pe iner. Pierw szy ośro dek zdro wia zo stał zor ga ni zo wa ny w 1947 ro ku. Pla ców ka mie ści ła
się w bu dyn ku na za ple czu obec ne go Urzę du Gmi ny. Skła da ła się z ga bi ne tów: ogól no le kar skie -
go, den ty stycz ne go oraz izby po ro do wej. Po kil ku la tach prze nie sio no go do bu dyn ku wy bu do -
wa ne go przez przed wo jen ne go nie miec kie go le ka rza Haut ma na, gdzie funk cjo no wał do 2011
ro ku (obec nie mie ści się tam Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej). W mię dzy cza sie (1975 r.)
wy bu do wa no pa wi lon par te ro wy, któ ry funk cjo nu je do dzi siaj. Obec nie jest Nie pu blicz nym Za -
kła dem Opie ki Zdro wot nej. Znaj du je się w nim: ga bi net ogól ny, den ty stycz ny, dzie cię cy, po rad -
nia „K”, la bo ra to rium i ga bi net re ha bi li ta cji.
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W 1946 po wsta ła straż ognio wa w Dęb ni cy 
Ka szub skiej. W 1964 r. jed nost ka bra ła udział
w po wia to wych za wo dach spraw no ścio wo -po żar -
ni czych, zaj mu jąc 1. miej sce i kwa li fi ku jąc się
do za wo dów cen tral nych. W 1972 ro ku OSP
otrzy ma ło sztan dar. Pięć lat póź niej pod ję ta 
zo sta ła de cy zja o bu do wie no wej re mi zy – przy 
ul. Le śnej. W 1981 ro ku otwar to no wą re mi zę
oraz ufun do wa no za rzą do wi gmin ne mu OSP
sztan dar. W 1985 ro ku OSP zo sta je włą czo na
do Kra jo we go Sys te mu Ra tow nic twa Po ża ro we go.
W 1986 ro ku ude ko ro wa no sztan dar OSP zło tym
me da lem za za słu gi dla po żar nic twa. 4 ma ja 1993
ro ku przed re mi zą usta wio no po mnik św. Flo ria -
na – pa tro na stra ża ków, któ ry wy ko nał An drzej
Gan. Obec nie w skład Gmin ne go Od dzia łu OSP
wcho dzi 9 jed no stek, w tym 2 znaj du ją się w Kra -
jo wym Sys te mie Ra tow ni czo-Ga śni czym (OSP
Dęb ni ca Ka szub ska i OSP Mo ta rzy no). Po zo sta łe
jed nost ki to OSP w: Bu do wie, Pod wil czy nie, Star -
ni cach, Go go le wie, Niepoględziu, Borzęcinie 
i Mielnie.
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Po za koń cze niu II woj ny świa to wej za kła dy
prze my sło we Dęb ni cy Ka szub skiej by ły w znacz -
nym stop niu znisz czo ne. W 1947 ro ku na te re nie
gmi ny znaj do wa ły się: fa bry ka be czek, tar tak, dwa
mły ny (tyl ko je den roz po czął pra cę), trzy go rzel -
nie, dwie pie kar nie, płat kar nia i elek trow nia.
W 1984 ro ku w Dęb ni cy Ka szub skiej dzia ła ło
aż 36 za kła dów usłu go wo -rze mieśl ni czych, m.in.
ma giel, za kład kra wiec ki, szew ski, ku śnier ski,
gar bar ski, re no wa cji skór, pro te zow nia den ty -
stycz na, sto lar nia, szli fier nia krysz ta łów, pie kar -
nia i pry wat na elek trow nia.

Po ro ku 1989 na stą pi ła trans for ma cja pol skiej
go spo dar ki do sys te mu wol no ryn ko we go. W la -
tach 90-tych funk cjo no wa ła spół ka „Eko co sme -
tics” pro du ku ją ca prosz ki do pra nia, w ma ju 1996
r. po wsta ła Mon tow nia Sa mo cho dów Cię ża ro -
wych MAZ „Che mix”. Kry zys ryn ku mo to ry za cyj -
ne go spra wił jed nak, że fir ma Che mix mu sia ła
za wie sić pro duk cję. W związ ku z na wią za niem
współ pra cy z Eu ro me tem roz po czę to mon taż Ka -
ma zów. Nie ste ty i ta dzia łal ność upa dła. Spo śród
za re je stro wa nych obec nie w Dęb ni cy i gmi nie
dzia łal no ści prze wa ża ją: usłu gi bu dow la ne, han -
del i ga stro no mia, usłu gi le śne, usłu gi trans por -
to we, kon ser wa cja i na pra wa po jaz dów. Po nad to
dzia ła ją za kła dy usłu go wo -rze mieśl ni cze.

Ciekawie po to czy ły się lo sy Za kła du Gar bar -
skie go „Sko ta wa”. Zbu do wa no go w cią gu trzech
lat (1959-1961). In we sto rem by ły Kę pic kie Za kła -
dy Prze my słu Skó rza ne go, 

7 stycz nia 1962 ro ku za kład roz po czął pro duk -
cję, po le ga ją cą na prze ra bia niu skór świń skich.

W la tach 80-tych 60-70% pro duk cji prze zna czo ne
by ło na eks port na Za chód. 

Po czą tek lat 90-tych to jed no cze śnie po czą tek
koń ca gar bar ni. W 1993 ro ku na stą pi ły ma so we
zwol nie nia, ogra ni czo no pro duk cję. W 1995 ro -
ku za kład zo stał za mknię ty. Obec nie w bu dyn -
kach za kła du mie ści się Gar bar nia Skór
Fu ter ko wych. Fir ma SPV Spół ka z o.o. zo sta ła za -
ło żo na w 1996 r. Od 2003 r. jest spół ką z ka pi ta -
łem ho len der sko -wło sko -an giel skim. Zaj mu je się
wy pra wą i uszla chet nia niem róż no rod nych skór
fu ter ko wych.

Po cząt ki Za kła du Na praw cze go Me cha ni za cji
Rol nic twa się ga ją 1947 r., gdy w Dęb ni cy Ka szub -
skiej zor ga ni zo wa no Gmin ny Ośro dek Ma szy no -
wy. W 1956 r. – po utwo rze niu Spół dziel ni
Pro duk cyj nej – zo stał on zli kwi do wa ny. Za po trze -
bo wa nie na re mon ty i na pra wy ma szyn oka za ły się
jed nak tak du że, że w 1958 ro ku po wo ła no Za kład
Na praw czy Me cha ni za cji Rol nic twa. Za kład nie
prze trwał jed nak prze mian go spo dar czych, któ re
roz po czę ły się w Pol sce w 1989 ro ku.

W 1946 ro ku – z ini cja ty wy dzia ła czy Związ ku
Sa mo po mo cy Chłop skiej – zor ga ni zo wa no Spół -
dziel nię Spo żyw ców „Sa mo po moc Chłop ska”.
Zaj mo wa ła się ona za opa trze niem rol ni ków w to -
wa ry nie zbęd ne do pro duk cji, pro wa dzi ła skup
pro duk tów rol nych oraz han del de ta licz ny. 

Ośro dek Trans por tu Le śne go po wstał w 1948 r.,
przeję ty zo stał przez Pań stwo wą Cen tra lę Drzew -
ną, a na stęp nie przez Pań stwo wy Trans port 
Le śny. Zaj mo wał się on wy wo zem drew na
na skład nie i tar ta ki. 

Fabryka Papieru początek XX w.
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Budynek Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.
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Widok na kościół i plebanię, Dębnica Kaszubska.
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W Dęb ni cy znaj du je się re ne san so wy ko ściół,
wy bu do wa ny przez słup ski ma gi strat w ro -
ku 1584. Świą ty nia by ła dwu krot nie prze bu do wy -
wa na –  w XVIII i dru giej po ło wie XIX w. Na le ży
wspo mnieć, że po II woj nie świa to wej nie by ło
w ko ście le ta ber na ku lum, mon stran cji, kie li cha,
pa te ny, szat li tur gicz nych, na czyń, ka dziel ni cy
i świec. Te sprzę ty oraz ob raz Ja na Chrzci cie la
przy wiózł z Kra ko wa pro boszcz Ła szyń ski, czę -
ścio wo za ku pił je lub do stał za dar mo od oo. 
Do mi ni ka nów. Ko ściół zo stał po świę co ny
16 lu te go 1946 r.

Od 15 paź dzier ni ka 1949 ro ku do 18 sierp -
nia 1950 ro ku pro bosz czem był ks. Jó zef Płon ka.
Dał się po znać ja ko wspa nia ły ka zno dzie ja.
Od 1950 ro ku do 1966 ro ku (16 lat) pro bosz czem
był ks. An to ni Ka nia. Brał on czyn ny udział
w woj nie w 1918 – 1920. Rząd RP w Lon dy nie od -
zna czył go Srebr nym Krzy żem Za słu gi z Mie cza -
mi. Ze wspo mnień pa ra fian na le ży wy mie nić to,
że po ma gał bied nym i za gu bio nym. Zo stał po -
śmiert nie uho no ro wa ny Me da lem Spra wie dli wy
wśród Na ro dów Świa ta. Od śmier ci ks. An to nie go

Ka ni, któ ra na stą pi ła w 1965 ro ku, do 1981 ro ku
przez 15 lat pro bosz czem był ks. Ma rian Pa ta las.
Ko lej nym pro bosz czem zo stał ks. Zyg fryd Stro -
kosz spra wu ją cy tę funk cję do 2006 ro ku (24 la -
ta). W tym cza sie do bu do wa no na wy bocz ne
ko ścio ła, zmie nio no dach ko ścio ła, wie ży, ple ba -
nii i bu dyn ku go spo dar cze go. Za ku pio no no we
ta ber na ku lum, oł tarz mu ro wa ny, po sadz kę w ko -
ście le, ław ki mo drze wio we, kon fe sjo na ły, or ga ny
i na gło śnie nie. Zmie nio no wy strój ko ścio ła po -
przez me ta lo pla stycz ną de ko ra cję wnę trza opar -
tą na mo ty wach i sce nach z Pi sma Świę te go.
W trak cie wy mia ny da chów zna le zio no sta rą kro -
ni kę pa sto rów z XVII wie ku, któ rą prze ka za no
do mu zeum die ce zjal ne go w Pel pli nie, pi sa ną
w ję zy kach ka szub skim i nie miec kim.

W la tach 2011-2013 do ko na no grun tow ne go re -
mon tu ko ścio ła: od two rzo no mu ry pre zbi te rium,
ro ze bra no i od re stau ro wa no mu ry w na wie głów -
nej, przy wra ca jąc im XVII wieczny wy gląd, od no -
wio no ele wa cję wie ży ko ściel nej, wy mie nio no
sto lar kę okien ną i drzwio wą, za in sta lo wa no no -
we na gło śnie nie. 
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Krzynia

W gra ni cach so łec twa Dęb ni ca Ka szub ska, nad je zio rem, po ło żo na jest miej sco wość Krzy nia.
Pierw sza wzmian ka po cho dzi z ro ku 1266. Wte dy wieś sta no wi ła osa dę sło wiań ską o kształ cie uli -
ców ki. Daw niej we wsi stał pa łac. W ro ku 1984 – w cza sie ge ne ral ne go re mon tu – wy buchł po żar,
któ ry stra wił cał ko wi cie bu dy nek. Pa łac ota czał park utrzy ma ny w sty lu par ku kra jo bra zo we go
z po ło wy XIX wie ku. Układ prze strzen ny te go obiek tu za cho wał się dość do brze. Drze wo stan
w par ku ma wy so kie wa lo ry den dro lo gicz ne. Dwie po tęż ne li py drob no list ne i dąb szy puł ko wy
zo sta ły uzna ne za po mni ki przy ro dy. Kon fi gu ra cja te re nu par ku pod wor skie go uroz ma ico na jest
licz ny mi wą wo za mi i źró dli ska mi W do brym sta nie za cho wa ła się kuź nia mu ro wa na z prze ło -
mu XIX i XX wie ku oraz bu dyn ki go spo dar cze. We wsi znaj du je się elek trow nia, któ ra wy bu do -
wa na zo sta ła w la tach 1925-1926. Spię trze nia wód rze ki Słu pi osią gnię to po przez bu do wę za po ry
ziem nej, w wy ni ku, cze go po wsta ło je zio ro za po ro we – je zio ro Krzy nia. Z uwa gi na licz ne wa lo ry
tu ry stycz ne Krzy nia jest miej scem wy po czyn ku dla miesz kań ców gmi ny i po bli skie go Słup ska
oraz wspa nia łym za ple czem do upra wia nia węd kar stwa i spor tów wod nych. W Krzy ni funk cjo -
nu je Cen trum Part ner stwa Lo kal ne go, w któ rym znaj du je się In for ma cja Tu ry stycz na oraz swo ją
sie dzi bę ma Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Fun da cja Part ner stwo Do rze cze Słu pi.
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Kamienie – pomniki poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II w Łysomiczkach.
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Łysomice i Łysomiczki

Ko lej ne miej sco wo ści w gra ni cach so łec twa Dęb ni ca Ka szub ska to Ły so mi ce i Ły so micz ki. 
W le sie w oko li cy wsi Ły so mi ce znaj du je się śród le śne je zior ko, bę dą ce zdzi cza łym daw nym sta -
wem ho dow la nym. To wa rzy szą ce wo dzie ro śli ny i zwie rzę ta wzbo ga ca ją flo rę i fau nę la su.
Na uwa gę za słu gu ją szcząt ki ro słe go bu ka uzna ne go za po mnik przy ro dy. Wzdłuż sta wów re ten -
cyj nych cią gnie się 12-ki lo me tro wa ścież ka przy rod ni cza, prze zna czo na do upra wia nia tu ry sty ki
pie szej i ro we ro wej. Wzdłuż scieżki roz lo ko wa ne są licz ne, barw ne plan sze wy stę pu ją cych tu taj
oka zów fau ny i flo ry. Znu że ni wę drow cy mo gą od po cząć na par kin gu le śnym przy sta wie. 
W Ły so micz kach znaj du je się du ży par king nad Słu pią, gdzie moż na od po cząć, roz pa lić ogni sko
lub urzą dzić pik nik pod wia ta mi. Czę sto miej sce to jest od po czyn kiem dla ka ja ka rzy spły wa ją -
cych Słu pią do mo rza. Tu taj też sie dzi bę ma Nad le śnic twa Le śny Dwór.
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Skarszów Górny

Pierw sza wzmian ka o miej sco wo ści po cho -
dzi z oko ło 1300 ro ku. We wsi znaj du ją się za -
bu do wa nia fol warcz ne oraz pa łac
z po cząt ku XX wie ku. Pa łac wy bu do wa ny zo -
stał w 1910 ro ku przez Kar la Lu dwi ka von
Ziel ke. Pra wa do Skar sze wa Gór ne go ro dzi na
von Ziel ke na by ła w ro ku 1880. Pa łac jest
dwu kon dy gna cyj nym bu dyn kiem z wy so kim
pod da szem. W da chu pa ła cu znaj du ją się
okna lu kar ne do świe tla ją ce pod da sze. Ele wa -
cja bu dyn ku jest pro sta bez or na men tów.
Od stro ny fron to wej znaj du je się wjazd i wej -
ście z bal ko nem. W tyl nej czę ści pa ła cu znaj -
du je się czę ścio wo oszklo na we ran da, w złym
sta nie. Obec nie w pa ła cu miesz czą się pry -
wat ne miesz ka nia. 

Po II woj nie świa to wej był sie dzi bą kie row -
nic twa Za kła du Rol ne go, któ ry wcho dził
w struk tu rę Kom bi na tu Rol ne go w Ku so wie.
W la tach 70-tych PGR od wie dził I Se kre tarz
KC PZPR – Edward Gie rek.
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Skarszów Dolny

Wieś so łec ka po ło żo na nad rze ką Sko ta -
wą. Na uwa gę za słu gu je tu bu dy nek elek -
trow ni wod nej oraz daw ny drew nia ny most
ko le jo wy na Sko ta wie, któ ry obec nie słu ży
ro we rzy stom na szla ku ro we ro wym. Elek -
trow nia wy bu do wa na zo sta ła w 1922 ro ku
na rze ce Sko ta wie. Dzię ki bu do wie wie lo -
przę sło we go, be to no we go jaz zu z drew nia -
ny mi za su wa mi część wód skie ro wa no
do bu dyn ku elek trow ni, gdzie wy ko rzy stu -
je się spa dek wo dy wy no szą cy 7,8 m. Ka nał
o dłu go ści 1210 me trów, któ rym pły nie wo -
da do elek trow ni, zbu do wa ny zo stał w 1872
ro ku dla fa bry ki pap ki drzew nej i fa bry ki
tek tu ry na le żą cej do Oska ra F. Me is sne ra,
wła ści cie la fa bry ki pa pie ru w Dęb ni cy Ka -
szub skiej. W la tach 1942-1943 na stą pi ła
mo der ni za cja elek trow ni. Na po łu dnio wy
za chód od wsi po ło żo na jest daw na ram pa
po ko lei Słupsk – Bu do wo.



Mielno

Miej sco wość Miel no by ła wsią w po ło wie szla -
chec ką i w po ło wie kró lew ską. Miel no kró lew skie
na le ża ło do kró la Prus i w związ ku z tym znaj do -
wa ło się pod za rzą dem od po wied nie go urzę du
w Słup sku. Miel no szla chec kie na le ża ło do ro dzi ny
Put t ka me rów z Krę py. Mię dzy wła ści cie la mi do -
cho dzi ło do spo rów na tle praw do la su. Osta tecz -

nie spór roz strzy gnię to na ko rzyść Put t ka me rów.
Miel no szla chec kie przed II woj ną świa to wą zo sta -
ło za sie dlo ne. Na zwa wsi z cząstką – „mel” ozna cza
te re ny pod mo kłe, mie li znę. Na pół noc od wsi, w le -
sie, ist niał młyn w miej scu, gdzie dziś znaj du ją się
sta wy. W Miel nie przez wie le lat funk cjo no wa ła
szko ła pod sta wo wa. W 1948 ro ku zor ga ni zo wa no
tam Ochot ni czą Straż Po żar ną. W ro ku 2012 od da -
no no wą re mi zo-świe tli cę.
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Krzywań

Pierw sza wzmian ka o miej sco wo ści po cho -
dzi 1396 r. W tej wsi znaj du je się pa łac z prze ło -
mu XIX i XX w. wy bu do wa ny przez ro dzi nę von
Al then, w po sia da niu któ rej Krzy wań zna lazł się
w 1842 r. Bu dy nek jest dwu kon dy gna cyj ny. Część
środ ko wa wy su nię ta do przo du zwień czo na zo sta -
ła szczy tem za koń czo nym seg men to wym na czół -
kiem de ko ro wa nym gir lan da mi. Ele wa cja pa ła cu
jest bar dzo bo ga ta, co osią gnię te zo sta ło przez za -
sto so wa nie wie lu ele men tów ar chi tek to nicz nych
i de ko ra cyj nych jak ru sty ko wa ne pła skie bo nie, or -
na ment ro ślin ny, gir lan dy, gzym sy i pi la stry. We -
wnątrz pa ła cu za cho wa ły się ory gi nal ne pie ce,
bo aze ria z de ko ra cją ro ślin ną, a w sa li ba lo wej sztu -
ka tor ska ro ze ta. Obec nie pa łac jest w trak cie re -
mon tu przez no we go wła ści cie la. Przy le gły park
w sty lu an giel skim jest pe łen róż no rod nych drzew
i krze wów. Za par kiem znaj du je się przy le głe je zior -
ko oto czo ne la sem bu ko wym.

Pierw si osad ni cy przy by li do wsi w paź dzier ni -
ku 1945 r. m.in. z daw ne go wo je wódz twa war szaw -
skie go. Więk szość jej miesz kań ców by ła
za trud nio na w Pań stwo wym Go spo dar stwie Rol -
nym, któ re go dy rek cja mie ści ła się w pa ła cu
w Krzy wa niu. Zo sta ło ono roz wią za ne w 1992 r.
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Podwilczyn

Wieś so łec ka po ło żo na nad je zio rem Ry biec. 
Po wsta ła w po ło wie XVIII wie ku za pa no wa nia Fry -
de ry ka Wiel kie go. Na zwa po cho dzi od na zwi ska
mi ni stra Fry de ry ka Wiel kie go – von Po de wil sa.
Wio sną 1752 ro ku przy by li tu pierw si ko lo ni ści,
m.in. z Melkemburgii i Pol ski, ra zem 16 ro dzin.
Wła dze Słup ska wy bu do wa ły we wsi szko łę i ka pli -
cę, po słu gę dusz pa ster ską peł nił du chow ny z Dęb -
ni cy Ka szub skiej. Miesz kań cy prze ciw sta wi li się
pla nom władz ma ją cym na ce lu osu sze nie je zio ra
i po wsta nia tam łąk. W miej sco wo ści znaj du je się
ko ściół pod we zwa niem Mat ki Bo skiej Ostro bram -
skiej, któ ry jest fi lią pa ra fii w Dęb ni cy Ka szub skiej.
Na cmen ta rzu pa ra fial nym znaj du ją się do brze za -
cho wa ne na grob ki po nie miec kie z krzy ża mi że liw -
ny mi. W 1946 ro ku po wsta ła w Pod wil czy nie OSP.
Do końca lat 70-tych mieściła się tu szkoła pod-
stawowa.



Przystanek Motarzyno i okolice
Motarzyno – Budowo – Niepoględzie – Gałęzów – Kotowo – Jawory

Nie zwy kle cie ka wym ob sza rem gmi ny są oko li ce Mo ta rzy na, Bu do wa i Nie po glę dzia oraz oko -
licz ne wsie. Ce chą wy róż nia ją cą te go za kąt ka gmi ny jest je go daw na, zło żo na hi sto ria.

Do dzi siaj miej sco wo ści te od gry wa ją waż ną ro lę w ży ciu gmi ny, są zna czą cym ob sza rem w go -
spo dar ce rol nej i le śnej. Ma low ni cze kra jo bra zy, za byt ki prze szło ści, da ry na tu ry, życz li wi lu -
dzie... wszyst ko to sta no wi o wy jąt ko wo ści tych te re nów. Li cząc od wie ków śred nich, zie mie te
by ły za miesz ka ne przez Ka szu bów. Z cza sem na stę po wa ła do mi na cja lud no ści nie miec kiej.
W poł. XIX w. miej sco wo ści te za miesz ki wa li Niem cy. Po 1945 r., po II woj nie świa to wej, na pły -
nę ła tu lud ność pol ska, w tym ka szub ska, re pa trian ci, wy sie dleń cy. W 1947 r. prze sie dlo no tu też
lud ność z obec nej Pol ski płd.-wsch., głów nie Łem ków.

In ne oko licz ne wsie o zna czą cych wa lo rach kra jo bra zo wych, in te re su ją cej hi sto rii i cie ka wych
lu dziach to Ja wo ry, Ko to wo, Niem cze wo, Gosz czy no. Ocho dza, Jam rzy no.
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Mo ta rzy no

Mo ta rzy no to sta ra wieś ka szub ska, któ rej hi sto -
ria się ga śre dnio wie cza. Od XIV wie ku za miesz -
ki wał tu po mor ski ród moż nych Zit ze witz. Tuż
przed bi twą pod Grun wal dem dzie dzic z Mo ta -
rzy na Ja ro sław Zit ze witz był po słem w służ bie
kró la Ja gieł ły. W 1411 r. zgi nął z rąk Krzy ża ków
z By to wa. Jed ną z naj wy bit niej szych oso bi sto ści
Po mo rza w XVI w. był Ja cob Zit ze witz, któ ry był
kanc le rzem księ cia po mor skie go Fi li pa I.

Sta ra le gen da opi su je okrut ną po stać zbó ja Ja -
na, któ ry na pa dał wę drow ców i wło ścian w oko li -
cy, okra dał ich i tor tu ro wał, sa dza jąc na że la znym
by ku, pod któ rym roz pa la no ogień. Wło ścia nie
ze mści li się. Spa li li je go za mek i za bi li okrut ni ka.
Na je go gro bie za sa dzi li li pę, któ ra od 700 lat ro -
śnie do dzi siaj. Jest naj star szą li pą na Po mo rzu,
o ob wo dzie pnia wynoszącym 5 m i będącą po -
mni kiem przy ro dy.

We wsi do dziś stoi daw ny dwór Zit ze wit zów
z cie ka wy mi za bu do wa nia mi go spo dar ski mi,
za wsią znaj du ją się po zo sta ło ści sta re go cmen ta -
rza. Ja dąc w kie run ku Ga łąź ni na tra fi my na za bu -
do wa nia daw nej sta cji ko le jo wej z prze ło mu XIX
i XX w.

Przez la ta PRL -u Mo ta rzy no by ło waż nym
ośrod kiem rol ni czym. Miej sco wy PGR był bar dzo
do ce nia ny przez wła dze PRL -u i I Se kre tarz PZPR
Edward Gie rek oso bi ście zło żył tu wi zy tę, co by ło
du żym wy da rze niem w tam tych cza sach. Zie mie
po daw nym PGR zo sta ły dziś za go spo da ro wa ne
przez miej sco wych rol ni ków. Mo ta rzy no mia ło
sta łe ki no w bu dyn ku ist nie ją cym do dzi siaj. Wte -
dy też zbu do wa no no wą szko łę.
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Obec nie we wsi znaj du je się szko ła im. Le śni ków Pol skich z no wo cze sną sa lą gim na stycz ną, przy
szko le dzia ła od wie lu lat Ka szub ski Ze spół Dzie cię cy „Jan tar”, któ ry wy stę po wał mię dzy in ny mi w Tur -
cji. W sta rej szko le funk cjo nu je od 2013 r. „Izba Re gio nal na”. Za ło ży cie lem jest obec ny dy rek tor szko -
ły Ga briel Kon kel. Jest to miej sce szcze gól ne, wy jąt ko we i cie ka we, a przez to war te od wie dze nia. 

Spor to we tra dy cje wią żą się z klu bem pił kar skim „Błę kit ni” Mo ta rzy no i je go naj wy bit niej szym dzia -
ła czem i na uczy cie lem Ta de uszem Ko gu tem. To Je go imie niem na zwa no gmin ne, cy klicz ne bie gi ma -
jo we, or ga ni zo wa ne prze szko łę. Od wie lu lat miej sco wa OSP na le ży do wy róż nia ją cych się jed no stek
w po wie cie.

W miej sco wo ści znaj du je się ko ściół fi lial ny pa ra fii w Bu do wie pod we zwa niem Mat ki Bo skiej Czę -
sto chow skiej.
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Dzieci i nauczyciele za Szkoły Podstawowej w Motarzynie.
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Budowo 

Naj star sze obiek ty hi sto rycz ne po zo sta -
łe na te re nie dzi siej szej gmi ny to po cho -
dzą ce sprzed 3 ty się cy lat bu dow skie
kur ha ny (ok. 10 szt.). Bu do wo to sta ra
wieś o ka szub skim ro do wo dzie. Ka szu bi
–Sło wia nie osie dli tu po okre sie wę dró -
wek lu dów. Z wcze sne go śre dnio wie cza
po cho dzą gro dzi ska w Bu do wie i Bu dów -
ku (VIII-IX w.). Na te re nie gro dzi ska
w Bu dów ku stwier dzo no śla dy wcze śniej -
szej kul tu ry łu życ kiej sprzed ok. 600 lat
p.n.e. Ar che olo gicz ną sen sa cją był „skarb
z Bu do wa”, na któ ry skła da ły się przed -
mio ty o znacz nej war to ści hi sto rycz nej.
Cie ka wym miej scem jest do dziś „Gó ra
Śmier ci”. To tu według daw nych prze ka -
zów do ko ny wa no eg ze ku cji ska zań ców,
m.in. ra bu ją cych bar cie pszcze le. 
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W Bu do wie do dziś stoi ko ściół go tyc ki
z XIV wie ku, naj star szy w gmi nie. Na prze strze ni
wie ków kil ka ra zy pło nął. Jest to naj star szy w po -
wie cie słup skim mu ro wa ny ko ściół wiej ski.
W XVII wie ku do bu do wa no do nie go wie żę z da -
chem na mio to wym, w nim znaj du je się za byt ko -
wa am bo na i chrzciel ni ca z XVII wie ku,
ro ko ko wy pro spekt or ga no wy z 1750 ro ku i po li -
chro mia o mo ty wach ro ślin nych z XVIII wie ku. 

Pierw szym pro bosz czem był ks. Cze sław Wrzo -
sek (1946-1948) z Łu pa wy. Na stęp nie ko ściół
w Bu do wie był ko ścio łem fi lial nym w pa ra fii Bo -
rzy tu chom. Od ro ku 1963 do 1973 ro ku funk cję
pro bosz cza peł nił ks. Hen ryk Ka zi mier czak.
Z waż niej szych wy da rzeń na le ży od no to wać pe -
re gry na cję ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej, któ ra mia ła miej sce w ro ku 1965.

Od ro ku 1973 do 1977 pro bosz czem był ks. Jó -

zef Pał ka, a od ro ku 1978 do 1986 ks. Zbi gniew
Wil czyń ski. W la tach 1986-1989 pro bosz czem był
ks. Ry szard Ło pa ciuk, któ ry pod jął się bu do wy
no we go ko ścio ła fi lial ne go w Nie po glę dziu i wsta -
wił część no wych wi tra ży w ko ście le w Bu do wie. 

Od ro ku 1989 do 1993 pro bosz czem był ks.
Grze gorz Ry bic ki. Obec nie pa ra fia ad mi ni stru je
czte re ma ko ścio ła mi: w Bu do wie, Ga łąź mi Ma łej,
Mo ta rzy nie i Nie po glę dziu. Funk cje pro bosz cza
od 1993 r. peł ni ks. Ta de usz Ry biń ski. 

Sta ra le gen da sprzed wie ków tak opo wia da
o księż nicz ce z za pa dłe go zam ku -gro dzi ska z Bu -
do wa: wy ba wi ją ten mło dzie niec, któ ry unie sie ją
na rę kach i nie oglą da jąc się za sie bie w ciem ną
noc, obej dzie trzy ra zy ko ściół. Bę dą go ku si ły si -
ły nie czy ste. Je śli wy trzy ma, kró lew na zo sta nie je -
go żo ną, a za pa dły za mek po now nie po ja wi się
w daw nym miej scu. Ka szu bi za miesz ki wa li Bu do -
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wo do poł. XIX w., a ka szub skie ka za nia gło szo no
w miej sco wym ko ście le do II poł. XVIII w. 

W tym ko ście le umiesz czo na by ła daw niej ta bli -
ca, na któ rej wy ry to tekst o ufun do wa niu re gi -
men tu miej sco wych chło pów przez dzie dzi ca
do obro ny mia sta Słup ska przed woj ska mi Na po -
le ona. Słupsk ob le gał wów czas gen. So kol nic ki
z Le gio nów Pol skich.

Wy bit ną po sta cią z Bu do wa był ka zno dzie ja nie -
miec ki J. Ho mann, bo ta nik, któ ry na pi sał i wy dał
w 1828 r. dzie ło słyn ne na ca łą Eu ro pę „Flo ra Po -
mo rza” (je dy ny eg zem plarz znaj du je się do dzi siaj
w bi blio te ce w No wym Jor ku).

Za wsią moż na zo ba czyć sta ry cmen tarz nie miec -
ko -pol ski. Daw ny dwór ro du Zit ze witz zbu rzo no
w la tach 70-tych ubie głe go wie ku. Po zo sta ły za bu -
do wa nia go spo dar skie i drze wo stan by łe go par ku,
w któ rym 2 mi ło rzę by li czą so bie po nad 100 lat.

Sta ra wie ża ci śnień jest ostat nim do wo dem na ist -
nie nie daw nej li nii ko le jo wej z pocz. XX w. Nie opo -
dal po nie miec ka hy dro for nia za chwy ca de ta la mi
rzeź biar ski mi, umiesz czo ny mi na fa sa dzie.

Zie mie po PGR są za go spo da ro wa ne przez pry -
wat nych przed się bior ców. Wieś do dziś sły nie z tra -
dy cji pszcze lar skich. W la tach 70-tych XX w. PGR
pro wa dził roz le gły ogród oraz pa sie kę. Dzia łał za -
kład we te ry na rii, punkt sku pu żyw ca, pro wa dzo no
spe cja li stycz ny sklep że la zny, odzie żo wy, spo żyw czy.
W tym cza sie Bu do wo by ło sa mo dziel ną gmi ną.

W przed wo jen nym bu dyn ku funk cjo no wa ła
do 2003 r. szko ła pod sta wo wa. Dzi siaj mie ści się tu
przed szko le. We wsi dzia ła OSP, świe tli ca w daw -
nym Do mu Lu do wym. Bu do wo jest też sie dzi bą
pa ra fii p. w. Naj święt szej Ma rii Pan ny Kró lo wej
Pol ski. Pręż nie dzia ła klub spor to wy „Sko ta wa”
Bu do wo.
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Nie po glę dzie

Po cząt ki Nie po glę dzia (niem. Nip po glen se) się ga -
ją prze ło mu XIII i XIV wie ku; wów czas te re ny te
sta no wią część skła do wą ma jąt ku ro dzi ny von Zit -
ze witz z Mo ta rzy na. Już w II po ło wie XIV wie ku
po wsta je w Nie po glę dziu dwo rek my śliw ski, któ -
ry z cza sem sta je się re zy den cją sa mo dziel ne go
ma jąt ku, w skład któ re go wcho dzi rów nież Ga łę -
zów. Licz ne mał żeń stwa z człon ka mi ro dzi ny von
Put t ka mer spra wia ją, że lo ka to ra mi dwor ku są
a to ro dy Zit ze witz, a to Put t ka mer; z ma łym wy -
jąt kiem w okre sie od ro ku 1537 do 1728, kie dy ad -
mi ni stru ją tu ro dzi ny Kroc kow, Put t ka mer i Pirch.

W ro ku 1860 za cza sów Adol fa von Zit ze witz dwo -
rek zo sta je roz bu do wa ny, co zmie nia cał ko wi cie
je go cha rak ter; ofi cjal nie za czy na na zy wać się go
„za mek”. W 1882 ro ku ma ją tek tra fia po now nie
w rę ce ro du Put t ka mer i tak po zo sta je aż do woj -
ny; ostat ni wła ści ciel Je sco von Put t ka mer umie ra
bez dziet nie w Ber li nie 6 wrze śnia 1947 ro ku. 

7 mar ca 1945 ro ku do wio ski wkra cza ją woj ska
ra dziec kie; pa łac i go spo dar stwa zo sta ły do szczęt -
nie splą dro wa ne. Za bor czy cha rak ter „wy zwo li cie -
li” nisz czy prak tycz nie ca łą in fra struk tu rę re gio nu;
de mon tu je się na wet to ry ko le jo we, a szy ny tra fia ją
do hut ZSRR. Po stę pu je mar gi na li za cja miej sco -
wo ści; z cza sem prze sta ją ist nieć lo kal ne trak ty ko -
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mu ni ka cyj ne, kie dyś bru ko wa ne dro gi, łą czą ce są -
sied nie wsie i na gle wszę dzie jest da le ko. La -
ta 1945-1993 to czas PGR -ów. Lud ność
na pły wo wa, czę sto prze sie dla na tu przy mu so wo,
pod da wa na by ła so cja li stycz nej in kul tu ra cji. Fak -
tem jest, że Nie po glę dzie mia ło szczę ście do do -
brych go spo da rzy PGR -ów; dzię ki te mu lu dziom
ży ło się tu dość do brze. W tym cza sie po wsta ją no -
we blo ki miesz kal ne, pa łac sta je się ośrod kiem ko -
lo nij nym dla jed ne go z za kła dów z Pi ły (re gu lar ne
re mon ty i brak lo ka to rów utrzy mu ją go w do brej
for mie), lu dzie ma ją pra ce, a pra cow ni cy „de pu -
tat”; we wsi funk cjo nu je świe tli ca, sto łów ka,
a od 1959 ro ku szko ła pod sta wo wa w pa ła cu. 

No wy rok szkol ny 3 wrze śnia 1959 ro ku dzie ci
roz po czę ły w szko le, któ rą zlo ka li zo wa no w kil ku
po miesz cze niach pa ła cu; do dys po zy cji szko ły by -
ły 4 sa le lek cyj ne, bi blio te ka, kan ce la ria, ła -
zien ka, 39 ła wek dwu oso bo wych, 8 krze seł, 2
sto ły, 2 sza fy. Kie row ni kiem szko ły, któ rą prze nie -
sio no z Ga łę zo wa, zo stał Edward Ka ba ła. Po cząt -
ko wo szko ła pra co wa ła na dwie zmia ny, a star sze
kla sy uczy ły się w Kro sno wie, w Bu do wie lub
w Ga łę zo wie. Od ro ku 1962 kie row ni kiem szko ły
zo sta je Te re sa Wi śniew ska, któ rą we wrze -
śniu 1966 za stą pi ła Li dia Knuth. W ro ku 1972 pa -
łac prze cho dzi pod nad zór In spek to ra tu Oświa ty,
co po zwa la po sze rzać ba zę lo ka lo wą. No wy po -
dział ad mi ni stra cyj ny pań stwa w 1975 ro ku li kwi -
du je gmi nę w Bu do wie i przy łą cza Nie po glę dzie
do gmi ny Dęb ni ca Ka szub ska.

„Okrą gły stół” i czę ścio wo wol ne wy bo ry w ro -
ku 1989 roz po czy na ją zmia ny ustro jo we w Pol sce.
Wiatr hi sto rii nie omi ja rów nież Nie po glę dzia. No -
wą dy rek tor ką szko ły zo sta je An na Ku biak. W mia -
rę moż li wo ści bu dy nek jest re mon to wa ny, w par ku
po wsta ją bo iska. Ko lej na re for ma sa mo rzą do wa na -
kła da na gmi ny co raz to no we obo wiąz ki; za czy na
rzą dzić eko no mia za miast lo gi ki. Nad ma łą szko łą
w Nie po glę dziu zbie ra ją się „czar ne chmu ry”. Co -
raz czę ściej mó wi się o li kwi da cji. Z ini cja ty wy gro -
na pe da go gicz ne go prze pro wa dza się po wszech ny
ple bi scyt ma ją cy wy ło nić pa tro na szko ły. Je sie -
nią 1992 ro ku de cy zją uczniów, ro dzi ców i na uczy -
cie li pa tro nem szko ły wy bra no Ja na
Paw ła II – pa pie ża Po la ka. 4 li sto pa da 1994 ro ku
w obec no ści bi sku pa pel pliń skie go Ja na Szla gi
nada no szko le w Nie po glę dziu imię Ja na Paw ła II. 8
czerw ca 1998 ro ku szko ła otrzy ma ła sztan dar. 

Te waż ne wy da rze nia nie po wstrzy ma ły jed nak
dys ku sji o li kwi da cji szko ły z przy czyn eko no -
micz nych. Szan są mia ło oka zać się za in te re so wa -
nie obiek tem przez gdań skich fran cisz ka nów,
któ rzy po ja wi li się w Nie po glę dziu w grud -
niu 1998 ro ku. W wy ni ku ne go cja cji wy pra co wa -
no umo wę, na pod sta wie któ rej gmi na mia ła
sprze dać pa łac fran cisz ka nom, a ci zo bo wią zy wa li
się przez dzie sięć lat utrzy mać szko łę w bu dyn ku
(po no sząc kosz ty utrzy ma nia bu dyn ku wraz z re -
mon ta mi); część bu dyn ku mia ła słu żyć no wym
wła ści cie lom ja ko ośro dek re ko lek cyj no -po wo ła -
nio wy. Akt no ta rial ny, za łącz ni kiem któ re go by ła
wy ne go cjo wa na umo wa, pod pi sa no 9 wrze -
śnia 1999 ro ku, cho ciaż już w lip cu i sierp niu
w pa ła cu po ja wi ła się mło dzież z ca łej Pol ski,
prze ży wa jąc tu swo je re ko lek cje.
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No wy rok szkol ny 1999/2000 roz po czął się więc
spo koj nie – w bu dyn ku da lej funk cjo no wa ła szko -
ła pod sta wo wa, pierw sza kla sa „la ta ją ce go” gim -
na zjum oraz fi lia „Do mu Po jed na nia i Spo tkań”,
któ rej dy rek to rem był o. Ry szard Iwa now ski. 

Chcąc wy ko rzy stać za an ga żo wa nie lo kal nej spo -
łecz no ści w obro nie szko ły, w li sto pa dzie 1999 ro -
ku po wo ła no do ży cia Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Nie po glę dzia i Ga łę zo wa SPE RAN DA. De cy zja
gmi ny o za bra niu z Nie po glę dzia klas gim na zjal -
nych uru cho mi ła pro ces po wo ła nia spo łecz nych
szkół: pod sta wo wej i gim na zjum. Spo łecz ne szko -
ły przej mu jąc tra dy cję do tych czas funk cjo nu ją cej
tu pla ców ki ru szy ły 1 wrze śnia 2000 ro ku.
Od wrze śnia 2001 dy rek to rem szkół zo stał o. Ry -
szard Iwa now ski, wspar ty wie dzą i do świad cze -
niem Jo an ny Wan toch Re kow skiej – od 2002 ro ku
dy rek to ra do spraw pe da go gicz nych. Wzo rem mo -
de lu wy cho waw cze go szkół jest pa tron Jan Pa -
weł II; mi sję szko ły okre śla ha sło „ro dzi na
– edu ka cja – oso bo wość”. 

Ści słe współ dzia ła nie szkół i sto wa rzy sze nia przy
ak tyw nym za an ga żo wa niu spo łecz no ści lo kal nych,
spra wi ły, że Nie po glę dzie sta ło się ośrod kiem licz -
nych ini cja tyw o za się gu po nadre gio nal nym. Świa -
dec twem do ce nia nia tej ini cja ty wy są licz ne
na gro dy przy zna wa ne przez or ga ny pań stwa i in -
ne pod mio ty dzia ła ją ce na te re nie Pol ski. Re ali za -
cja wie lu pro jek tów po mo co wych po zwa la ła
na stop nio wy re mont pa ła cu i po pra wę wa run ków
funk cjo no wa nia szkół oraz po sze rza nie dzia łal no -
ści sto wa rzy sze nia. Atrak cyj niej sza sta wa ła się rów -
nież ofer ta edu ka cyj no -wy cho waw cza, nadal

bez płat nie kie ro wa na do uczniów szko ły i ich ro -
dzi ców. Obok eko lo gii, któ ra sta ła się wy jąt ko wym
pro fi lem szkół, ucznio wie ko rzy sta ją z licz nych za -
jęć do dat ko wych, re gu lar nych za jęć na ba se nie i sa -
li gim na stycz nej, roz wi ja ją swo je za in te re so wa nia
w sek cjach spor to wych, w tym jeż dżą kon no. Sze -
ro ko udo stęp nio na jest im ofer ta kin, te atrów i fil -
har mo nii. W szko le pra cu je pe da gog i psy cho log
szkol ny, lo go pe dzi, pie lę gniar ka szkol na,
a uczniom umoż li wia się ko rzy sta nie z opie ki spe -
cja li stycz nych po rad ni w Słup sku i Gdań sku. 18
ma ja 2005 ro ku ja ko wo tum tu tej szej spo łecz no ści
za dar ży cia i świa dec twa Ja na Paw ła II roz po czy -
na dzia łal ność Nie pu blicz ne Przed szko le w Nie po -
glę dziu. Drob ne dat ki miesz kań ców i sym pa ty ków
szko ły po zwa la ją, by 17 lip ca 2011 ro ku od sło nić
w par ku po mnik Ja na Paw ła II; przy po mi na on, że
te mu miej scu pa tro nu je Jan Pa weł II, ale od no si
rów nież do obec no ści bp Ka ro la Woj ty ły w Nie po -
glę dziu pod czas spły wu ka ja ko we go Słu pią 20 lip -
ca 1964 ro ku.

Bo le snym wy da rze niem dla Nie po glę dzia był
po żar, któ ry 18 wrze śnia 2005 ro ku stra wił więk -
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sze skrzy dło pa ła cu. Stra ty by ły ogrom ne;
na szczę ście sa le lek cyj ne zo sta ły nie tknię te i szko -
ła mo gła funk cjo no wać bez prze szkód. Dzię ki za -
an ga żo wa niu wie lu lu dzi do brej wo li i licz nych
in sty tu cji pa łac dźwi gnął się ze zglisz czy i już 6 li -
sto pa da 2006 ro ku do ko na no sym bo licz ne go
otwar cia od bu do wa nej czę ści. 

Obok szkół, przed szko la i sto wa rzy sze nia pa łac
w Nie po glę dziu jest sie dzi bą Lo kal ne go Cen trum
Kul tu ry, Eu ro pej skie go Cen trum Eko lo gicz ne go
i Klu bu Spor to we go DOLINA SPERANDA (sek -
cje: pił ka noż na, lek ko atle ty ka, ka ra te, jeź dziec -
two, ka ja kar stwo). 
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Przed II woj ną świa to wą Nie po glę dzie by ło
prak tycz nie sa mo wy star czal ną osa dą w której
funkcjonowały: kuź nia, młyn, warsz tat ko ło dziej -
ski, sto do ły, su szar nia zbo ża (spi chlerz), ma ga zyn
na sion (bo cian), staj nia, obo ra, go rzel nia, tar tak,
ga ra że, go spo da z ho te lem, skle py, agen cja pocz -
to wa, dwa uję cia wo dy pit nej oraz kil ka pie ców
chle bo wych ogól nie do stęp nych. Ak tu al nie za -
cho wa ły się spi chlerz, „bo cian” oraz obo ra
– z funk cją ga ra ży i staj nią. W ro ku 2013 spi chlerz
– na le żą cy obec nie do gmi ny – zo stał wy re mon -
to wa ny i przy wró co ny do użyt ku miesz kań ców.
Mie ści się tam świe tli ca, za ple cze spor to we oraz

ol brzy mia po wierzch nia mu ze al no -wy sta wien ni -
cza. Obok po wsta ły peł no wy mia ro we bo isko tra -
wia ste i mniej sze bo isko wie lo funk cyj ne. 

W spi chle rzu zna la zła też swo je god ne miej sce
jed nost ka Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Nie po -
glę dziu. Po wsta ła ona ja ko Za kła do wa Jed nost ka
Stra ży Po żar nej PGR Nie po glę dzie w ro ku 1964.
Po li kwi da cji go spo dar stwa w 1993 ro ku, zo sta ła
prze kształ co na w Ochot ni czą Straż Po żar ną pod -
le głą struk tu rom gmin nym. Funk cjo nu je i dzia ła
dzię ki za an ga żo wa niu i od da niu kil ku miesz kań -
ców Nie po glę dzia, któ rzy za ra ża ją swo ją pa sją ko -
lej ne po ko le nia go to we słu żyć in nym.
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Oko ło 150 me trów od pa ła cu znaj du je się cmen -
tarz pod wor ski, na któ rym spo czy wa ją by li wła -
ści cie le ma jąt ku. Na wznie sie niu przy dro dze
do Bu do wa usy tu owa ny jest cmen tarz wiej ski,
na któ rym spo czy wa ją przed wo jen ni miesz kań cy
wsi. Nie ste ty, oba cmen ta rze by ły nie jed no krot -
nie nisz czo ne; trud no od two rzyć ich pier wot ną
struk tu rę. Są to jed nak miej sca pa mię ci, nie tyl ko
hi sto rycz nej i wy ma ga ją tro ski i sza cun ku.

Pod ko niec lat osiem dzie sią tych roz po czę ła się
bu do wa ka pli cy w Nie po glę dziu. Po cząt ko wo
msze świę te spra wo wa no przy przy droż nym krzy -
żu. Udo stęp nio na przez pa nią Agniesz kę Por tas
dział ka dość dłu go by ła miej scem „fa lo wej” bu -
do wy ko ścio ła. Dzię ki za an ga żo wa niu i pra cy wie -
lu osób w 1998 ro ku uda ło się po ło żyć dach
– mo bi li za cją by ła wi zy ta ks. bi sku pa w związ ku
z nada niem szko le sztan da ru. Dzię ki ofiar no ści
miesz kań ców w ko lej nych la tach, ka pli cę stop nio -
wo do po sa ża no i pro wa dzo no pra ce wy koń cze -
nio we. Pro sta, ale sprzy ja ją ca mo dli twie ka pli ca
pw. Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go na le ży do pa -
ra fii Bu do wo.
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Nie po glę dzie za pra sza na co rocz ne wy da rze nia
kul tu ral ne: „Przy stań Po etów” (maj), „Wiel ki Fe -
styn Ro dzin ny” (dru ga so bo ta czerw ca), „Msza
na Wo dzie – Świę to Nie po glę dzia” (trze cia so bo ta
lip ca), „Dzień Bra ter stwa Stwo rzeń” (pierw sza
nie dzie la paź dzier ni ka), „Hu ber tus” (trze cia so -
bo ta paź dzier ni ka), „Świę to Szko ły i Bal Cha ry -
ta tyw ny” (pierw szy week end li sto pa da), „Szop ka
No wo rocz na” (ja seł ka po łą czo ne ze spo tka niem
opłat ko wym – dru gi week end stycz nia), „Mi ste -
rium Mę ki Pań skiej” (nie dzie la pal mo wa). Ak -
tyw ny wy po czy nek uła twi si łow nia ze wnętrz na
i plac za baw dla dzie ci w uro kli wym, peł nym sta -
re go drze wo sta nu par ku pod wor skim, wy po ży -
czal nia ro we rów i szkół ka jeź dziec ka – przy
pa ła cu oraz wy po ży czal nia ka ja ków „Rka ja ki Do -
li na Słu pi”. Są siedz two trzech je zior oraz la sów za -
pew nia atrak cje chęt nym do węd ko wa nia
i grzy bo bra nia, a po ko je go ścin ne w pa ła cu po -
zwo lą na dłuż szy od po czy nek w tym uro kli wym
miej scu. Bo gac two zwie rzy ny przy cią ga my śli -
wych z Pol ski i za gra ni cy. Bli skość Elek trow ni
Wod nej Ga łąź nia Ma ła gwa ran tu je cie ka we po po -
łu dnie z hi sto rią. W pa ła cu moż na też zor ga ni zo -
wać uro czy stość ro dzin ną, któ ra na dłu go
za pad nie w pa mię ci uczest ni ków.

W skład so łec twa Nie po glę dzie wcho dzi rów -
nież miej sco wość Gra bó wek; hi sto rycz nie miej -
sce po ty czek z Za ko nem Krzy żac kim, dziś
z atrak cyj nym je zio rem i sie dli skiem or ła bia łe go.
Wszyst kie bie żą ce in for ma cje na te mat Nie po gle -
dzia, dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia SPE RAN DA
i Spo łecz nych Szkół im. Ja na Paw ła II – znaj dzie -
cie na stro nie: www.nie po gle dzie.pl.
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Ga łę zów 
Po cząt ki Ga łę zo wa wią żą się nie ro ze rwal -

nie z ro dzi ną von Zit ze witz z Mo ta rzy na,
do któ rych te te re ny na le ża ły od XIII wie -
ku. Kie dy wy dzie lo no od ręb ny ma ją tek Nie -
po glę dzie, Ga łę zów wszedł w je go skład;
na prze strze ni wie ków ad mi ni stro wa li nim
za rząd cy Nie po glę dzia. Wieś mia ła swój od -
ręb ny cha rak ter, sta no wi ła bo wiem za ple cze
go spo dar cze ca łe go ma jąt ku Nie po glę dzie. 

Miesz kań cy zaj mo wa li się głów nie ho dow -
lą trzo dy chlew nej i by dła oraz pro duk cją
mle ka. Do Ga łę zo wa na le ża ły rów nież le śni -
czów ka, je zio ro Głę bo kie i owczar nia. Do bra
ma jąt ku za rzą dza ne by ły przez in spek to ra,
któ ry zaj mo wał ma ły dwo rek na zy wa ny „do -
mem za rząd cy”. Obok kil ku drob nych rol ni -
ków za miesz ki wa ło tu spo ro rze mieśl ni ków:
dwóch kraw ców, szewc, sto larz, pa ru mu ra -
rzy i cie śli. Funk cjo no wa ły dwa skle py „ko -
lo nial ne”, agen cja pocz to wa i żan dar me ria
pod po rząd ko wa na soł ty so wi, któ ry od 1935
ro ku no sił ofi cjal nie ty tuł bur mi strza. Cen -
trum wsi sta no wił dość du ży plac w for mie
ron da, przy któ rym mie ści ła się go spo da. 

Ma ło zna ną cie ka wost ką jest fakt, że pra -
wą stro nę głów nej dro gi wsi zaj mo wa ły tak
zwa ne „czwo ra ki” – bu dyn ki za miesz ki wa -
ne przez pra cow ni ków se zo no wych, któ rzy
przy jeż dża li tu z róż nych re gio nów Nie -
miec, do pra cy w okre sie żniw i po kop ków.
W se zo nie prac let nich Ga łę zów li czył na -
wet 400 miesz kań ców.

Z prze ka zów hi sto rycz nych wy ni ka, że już
po 1815 ro ku w Ga łę zo wie funk cjo no wa ła
szko ła. Ja ko sa mo dziel na jed nost ka szko ła
funk cjo no wa ła do 1959 ro ku. Bu dy nek
szko ły za cho wał się do dziś. 

Po II woj nie we wsi funk cjo no wał PGR
Nie po glę dzie. W tym cza sie dość do brze
roz wi nę ła się in fra struk tu ra nad je zio rem
Głę bo kim i po wsta ły tu trzy ośrod ki wy po -
czyn ko we, a wieś w ten spo sób sta ła się zna -
na i atrak cyj na tu ry stycz nie w re gio nie. 

W Ga łę zo wie funk cjo nu je świe tli ca wiej -
ska. W ra mach re ali za cji pro jek tów Od no -
wy Wsi Sto wa rzy sze nie „SPE RAN DA” wraz
z miesz kań ca mi za go spo da ro wa ło te ren
po by łej żwi row ni na bo isko spor to we wraz
z za ple czem pod po le na mio to we i pla cem
do or ga ni za cji im prez wiej skich. 
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Tra dy cją jest or ga ni zo wa ne co ro ku 14 sierp -
nia „Świę to Ga łę zo wa” po łą czo ne z dzięk czy -
nie niem za da ry pól, la sów, łąk, je zior
i ogro dów. Cen tral nym wy da rze niem uro czy -
sto ści jest pro ce sja z ude ko ro wa ną kwia ta mi
i zio ła mi fi gu rą „Mat ki Bo żej Kró lo wej
Wszech świa ta”. Pro ce sji to wa rzy szą człon ko wie
„Brac twa Mo to cy klo we go Cy lin der” ze Słup ska
na swo ich „su per ma szy nach”.
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Obec nie atrak cją wsi jest je zio ro Wiej skie, któ re
w se zo nie let nim ob le ga ją tłu my spra gnio nych wy -
po czyn ku nad wo dą. Je zio ro Głę bo kie za pew nia
nie za po mnia ne wra że nia ama to rom węd kar stwa
przez ca ły rok. Czę sty mi go ść mi są my śli wi z Ko -
ła „Biel sko”, któ rzy w tych la sach ma ją swo je ło wi -
ska. Tu taj rów nież mie ści się le śni czów ka
Le śnic twa Ga łę zów, na le żą ce go do Nad le śnic twa
By tów. Mi ło śni cy ka ja kar stwa mo gą wy po ży czyć

sprzęt w wy po ży czal ni „U Ma ria na”. Go ści przyj -
mie chęt nie na po ko je „Wil la kwia to wa”. Na spra -
gnio nych ci szy, świe że go po wie trza i wła sne go
dom ku na wsi cze ka ją dział ki bu dow la ne. 

Na skra ju la su, nie da le ko je zio ra, ukry ty jest
przed wo jen ny cmen tarz wiej ski – miej sce spo -
czyn ku i pa mię ci o tych, któ rzy tu taj ży li i pra co -
wa li przed II woj na świa to wą.
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Ko to wo

Wieś ta jest wzmian ko wa na już w 1485 ro -
ku. Sta no wi ła len no ro dzi ny von Zit ze witz
i by ła w jej po sia da niu od 1360 do 1945 ro ku.
Jest przy kła dem wsi owal ni co wej z cen tral nie
roz miesz czo nym pla cem, wo kół któ re go roz -
miesz czo ne by ły za bu do wa nia chłop skie.
Ostat ni mi wła ści cie la mi dóbr w Ko to wie by li
Frie drich oraz je go syn, Frie drich Karl von
Zit ze witz, po któ rych po zo stał mu ro wa ny
dwór wznie sio ny na po cząt ku XX wie ku,
w sty lu neo ba ro ko wym, po dob nie jak za ło że -
nie par ko we wo kół nie go. Dwór zo stał zbu -
do wa ny na pod mu rów ce ka mien nej ja ko
mu ro wa na bu dow la dwu kon dy gna cyj na kry -
ta da chów ką. Fol wark na le żą cy do dóbr roz -
cią gał się w od le gło ści 2 km, za bu do wa nia
go spo dar cze XIX- i XX-wiecz ne od dzie lo ne
by ły od dwo ru par kiem.

Dwór w la tach po wo jen nych na le żał
do PGR-u w Mo ta rzy nie – Za kład Rol ny
w Ko to wie.

Obec nie jest to wieś so łec ka za miesz ka na
przez 167 osób, po ło żo na ma low ni czo
wśród pól i la sów.
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Ja wo ry

Ja wo ry to wieś po ło żo na nad rze ką Sko ta -
wą. Po cząt ki tej ry cer skiej wsi się ga ją śre -
dnio wie cza. Hi sto ria wsi to rzad ki przy kład
po zo sta wa nia ma jąt ku w ra mach jed nej ro -
dzi ny von Mach przez pra wie sześć set lat.
Na obrze żu wsi znaj du je się dwór mu ro wa -
ny z 1880 ro ku. Przy dwo rze za cho wał się
park o cha rak te rze le śnym z XIX wie ku, po -
ło żo ny ma low ni czo wzdłuż wi ją cej się rze -
ki Ska to wy. Park po sia da wi docz ny prze bieg
ale jek z oka za łych sta rych dę bów, bu ków
i ja wo rów. W miej scu sta re go mły na po -
wsta ła ma ła elek trow nia wod na o mo cy
od 10 do 15 kW. W oko li cy znaj du je się czę -
ścio wo od two rzo ny cmen tarz by łych wła ści -
cie li ma jąt ku, od wie dza ny czę sto przez
tu ry stów. Na po łu dnie od miej sco wo ści
znaj du ją się po zo sta ło ści IX -wiecz ne go gro -
dzi ska obron ne go.



Przystanek Gogolewo i okolice
Borzęcino – Dobieszewo – Gogolewo – Gogolewko

Dobra – Starnice – Łabiszewo – Podole Male – Żarkowo 

Brze zi niec – Bo rzę cin ko 
z m. Bo rzę ci no

Miej sco wość Bo rzę ci no na le ży do so łec twa Brze -
zi niec -Bo rzę cin ko. W je go skład wcho dzą miej -
sco wo ści: Bo rzę ci no, Bo rzę cin ko i Brze zi niec.
Lud ność wsi to prze sie dleń cy z Wi leńsz czy zny,
Rze szowsz czy zny, Kre sów i Pol ski Cen tral nej. 
Po wierzch nia ob rę bu wiej skie go wy no si
1237,69 ha.

W bli skim są siedz twie miej sco wo ści Bo rzę ci no
roz cią ga ją się po la i łą ki. Na po lach i w la sach wy -
stę pu ją licz ne ga tun ki pta ków, w tym żu ra wie
i bo cia ny oraz ssa ków i ro ślin ob ję tych ochro ną.

Na zwa miej sco wo ści Bo rzę ci no po cho dzi od Bo -
ren czin (1452), Bor rent zin (1502). Ety mo lo gia na -
zwy zwią za na jest ze zdrob nie niem imie nia
Bo rzę ta. Od 1527 ro ku miej sco wość sta no wi ła len -
no ro du von Put t ka mer. W 1739 ro ku po przez
mał żeń stwo wdo wy po Lo ren zu von Put t ka mer
z Jo han nem Ca si mi rem von Ba er do bra prze szły
w po sia da nie tej ro dzi ny. Znaj do wał się tu taj fol -
wark, kuź nia i 20 dy mów. W 1832 ro ku Ur sin von
Ba er zbu do wał dwór bo rzę ciń ski, któ ry po dwóch
la tach od sprze dał. Do ro ku 1941 ma ją tek znaj do -
wał się w rę kach ro dzi ny von Zit ze witz, kie dy to

ku pił go Wil helm, czło wiek o roz le głych za in te re -
so wa niach. Roz bu do wał on dwór i uczy nił z nie go
cen trum ży cia in te lek tu al ne go dla oko li cy. W 1892
ro ku ma ją tek ob jął syn Wil hel ma – Günther – ofi -
cer ma ry nar ki. Za sły nął ja ko bu dow ni czy, a bu dyn -
ki przez niego wy bu do wa ne przy da ły cha rak te ru
kra jo bra zo wi. Je go na stęp ca, naj star szy syn Wil -
helm do pro wa dził ma ją tek do roz kwi tu. Umie ra -
jąc po zo sta wił żo nie Hen riet cie do bra
w do sko na łym sta nie, ale to jej przy szło zmie rzyć
się z tru da mi kry zy su i lat woj ny. Dom Hen riet ty
słu żył za schro nie nie wie lu ucie ki nie rom, a wła ści -
ciel ka – z za wo du aku szer ka, od bie ra ła po ro dy. 

Park po wstał w dru giej po ło wie XIX wie ku,
w sty lu kra jo bra zo wym, zaj mu je po wierzch nię
oko ło 3 ha. Drze wo stan w więk szo ści był opar ty
na do bo rze ga tun ków ro dzi mych, prze waż nie li -
ścia stych. Do pie ro na po cząt ku XX wie ku wzbo -
ga co no go, zgod nie z pa nu ją cą mo dą,
w nie wiel kie ilo ści drzew igla stych ob ce go po cho -
dze nia oraz w wy szu ka ne for my drzew li ścia stych.
Nie jest on wpi sa ny do re je stru za byt ków, ale
w 1976 ro ku po stu lat ta ki był zgło szo ny (Wierz -
chow ski i in. 1976). Park jest cen nym obiek tem
przy rod ni czym ze wzglę du na bo ga tą den dro flo -
rę, utwo rzo ną głów nie przez ga tun ki ro dzi me,
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z dość du żą licz bą drzew ma ją cych wy mia ry
drzew po mni ko wych. Ścież ki na te re nie par ku
pod wor skie go pro wa dzą do al ta ny znaj du ją cej się
nad sta wem i da lej do ka mien ne go na grob ka po -
cho dzą ce go z cza sów I woj ny świa to wej. Ga tun -
kiem cha rak te ry stycz nym jest rzę sa drob na
(by li na wod na), któ ra roz mna ża się głów nie we -
ge ta tyw nie.

W par ku znaj dzie my ta kie oka zy przy rod ni cze
jak: cho ina ka na dyj ska; je sion wy nio sły – ro śnie
tu kil ka osob ni ków o roz mia rach w pier ście ni -
cy 212 cm, 293 cm, 227 cm, 295 cm; dąb szy puł -
ko wy – naj więk sze z nich osią ga ją roz mia ry
w pier ście ni cy 515 cm, 492 cm, 348 cm, 334 cm,
roz mia ry dwóch oka zów spo śród tych drzew kwa -
li fi ku ją je do uzna nia ja ko po mni ki przy ro dy; li -
pa drob no list na – wy stę pu je kil ka oka zów te go
ga tun ku, jed nak szcze gól ną uwa gę zwra ca ro sną -
ca ta nad brze giem sta wu.

Za bu do wa miesz ka nio wa so łec twa jest zróż ni co -
wa na. Znaj du ją się bu dyn ki miesz kaniowe w za bu -
do wie jed no ro dzin nej, jak i wie lo ro dzin nej.
Za bu do wa wie lo ro dzin na po wsta ła na po trze by
by łe go pań stwo we go go spo dar stwa rol ne go. Pań -
stwo we Go spo dar stwo Rol ne Bo rzę ci no li czy ło
sześć za kła dów rol nych: Bo rzę ci no, Ła bi sze wo, Do -

bie szew ko, Star ni ce, Go go le wo, Do ma radz oraz
3 fol war ki: Le śnia, Bo gu szy ce, Ma le niec. W je go
skład wcho dzi ła też fer ma by dła mlecz ne go w Bo -
rzę ci nie.

W la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych
miesz kań cy w więk szo ści pra co wa li w Pań stwo -
wych Go spo dar stwach Rol nych, w La sach Pań -
stwo wych i go spo dar stwach in dy wi du al nych.

Za ło ga PGR w Bo rzę ci nie wy bu do wa ła no we
przed szko le z funk cją szkol ną oraz osie dla miesz -
ka nio we i wie lo ro dzin ne bu dyn ki miesz kal ne.
Przed szko le by ło naj no wo cze śniej szym i najlepiej
wy po sa żo nym w gmi nie. Do przed szko la uczęsz -
cza ło 100 dzie ci, do wo żo no je au to bu sem z 12
miej sco wo ści. Bu dy nek przed szko la jest prze -
stron ny, sa le dy dak tycz ne i sa la gim na stycz na du -
że. Cie ka wost ką ar chi tek to nicz ną jest atrium
– nie za da szo ne po miesz cze nie we wnętrz ne.
Obec nie funk cjo nu je ja ko od dzia ły przed szkol ne
przy Szko le Pod sta wo wej w Go go le wie.

W ro ku 1978 ukoń czo no bu do wę ośrod ka zdro -
wia wraz z ga bi ne tem le kar skim, den ty stycz nym
i miesz ka nia mi dla le ka rzy. Obiekt dzia ła do dziś
i znaj du je się w nim przy chod nia le kar skie z pod -
sta wo wą opie ką me dycz ną. W Bo rzę ci nie dzia ła
Ochot ni cza Straż Po żar na.
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Na te re nie so łec twa dzia ła Sto wa rzy sze nie Ini cja -
tyw Spo łecz no -Eko no micz nych „La wen do wy
Szlak” oraz Ko ło Go spo dyń Wiej skich „Ba ja der ki”.

Sto wa rzy sze nie Ini cja tyw Spo łecz no -Eko no -
micz nych „La wen do wy Szlak” to mło de, pręż nie
roz wi ja ją ce się sto wa rzy sze nie, któ re po wsta ło
w 2013 ro ku z my ślą o roz wo ju eko no micz no -spo -
łecz nym oraz eko lo gicz nym miej sco wo ści. Sto wa -
rzy sze nie sku pia w swo ich sze re gach po ten cjał
lo kal nych spo łecz ni ków: ani ma to rów kul tu ry, pe -
da go gów, rze mieśl ni ków, rę ko dziel ni ków, ar ty -
stów, przed się bior ców oraz osób, któ re po mi mo
iż nie po cho dzą z Bo rzę ci na, do strze gły w tej
miej sco wo ści szan sę roz wo ju i ja ko eks per ci
– prof. Wi told To czy ski, dr Mag da le na Lesz czy -
na -Rzu ci dło, dr Syl wia Mro zow ska, na da ją dzia -
ła niom sto wa rzy sze nia kie ru nek w za kre sie
po li ty ki re gio nal nej, prze strzen nej i zrów no wa -
żo ne go roz wo ju. Szcze gól ną ro lę w sto wa rzy sze -
niu od gry wa ją lu dzie mło dzi.

Sto wa rzy sze nie współ pra cu je z Ko łem Go spo -
dyń Wiej skich – „Ba ja der ki”, któ re zdo by wa licz -
ne wy róż nie nia w im pre zach gmin nych, jak
i po wia to wych w pro mo cji do mo wych wy pie ków
oraz po traw gar ma że ryj nych wła sne go wy ro bu.

Sto wa rzy sze nie stwo rzy ło ini cja ty wę „Cho cho -
le go szla ku”. Przed do ma mi miesz kań ców sto ją
nie zwy kłe stwo ry – owoc kre atyw no ści miesz kań -
ców Bo rzę ci na, Bo rzę cin ka i Brze ziń ca. Dzię ki
do fi nan so wa niu z Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel -
skich MPiPS sto wa rzy sze nie zre ali zo wa ło pro jekt

pn. „Pta sia Ma nu fak tu ra”, któ ry sta no wi pierw szy
krok do stwo rze nia wsi te ma tycz nej. So łec two Bo -
rzę cin ko -Brze zi niec to bo gac two or ni to lo gicz ne.
W la sach so łec twa moż na spo tkać kró la pta ków
– Bie li ka. W ra mach pro jek tu od by ły się licz ne
warsz ta ty w ple ne rze i na świe tli cy wiej skiej, któ -
re po zwo li ły od kryć ten nie zna ny, a tak bli ski
świat pta ków na szej oko li cy. Har mo no gram pro -
jek tu był bar dzo bo ga ty. We wrze śniu od by ły się
warsz ta ty bu do wy karm ni ków, któ re na stęp nie
przy po mo cy stra ża ków z OSP Bo rzę ci no zo sta ły
roz wie szo ne w so łec twie two rząc tzw. „Pta sią Sto -
łów kę”. Naj młod si uda li się rów nież w ple ner w ra -
mach warsz ta tów „Z pędz lem wśród pta ków”, aby
pod okiem pro fe so ra Vo lo dy my ra Lo bu nia, wy -
kła dow cy Uni wer sy te tu Lwow skie go, prze lać
na pa pier wy stę pu ją ce w na szych la sach ga tun ki
pta ków. Punk tem kul mi na cyj nym pro jek tu by ła
gra ty fi ka cja. W myśl idei eko no mii spo łecz nej,
za każ dą pra cę na le ży się wy na gro dze nie. Dla te go
dzie ci i mło dzież bio rą ce ak tyw nie udział w pro -
jek cie zo sta ły wy na gro dzo ne kur sem na uki gry
na wer blach i in nych in stru men tach bla sza nych,
jak rów nież szko le niem sa vo ir -vi vre oraz kur sem
wy stą pień pu blicz nych i ko mu ni ka cji in ter per so -
nal nej.

Uczest ni cy pro jek tu pod okiem eks per tów stwo -
rzy ły księ gę pta ków, któ rej wer sję elek tro nicz ną
moż na oglą dać pod ad re sem: http://www.pta sia -
ma nu fak tu ra.pl/pta sia -ma nu fak tu ra/elek tro nicz -
na -ksie ga -pta kow/.”
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Do bie sze wo 
z m. Do bie szew ko i Le śnia

Do bie sze wo to wieś so łec ka, któ ra po wsta ła przez
do da nie for ma tu -owo do na zwy oso bo wej Do -
biesz (od imie nia Do bie sław). Pierw sza wzmian -
ka o wsi po ja wi ła się w 1294 r. Za za ło ży cie la
Do bie sze wa uwa ża ny jest Ste phan z do bie szew -
skiej ga łę zi ro du von Zit ze witz. Po 1635 ro ku
za pa na dóbr do bie szew skich uzna je się Pau la von
Got t berg. Przez pra wie 300 lat do bra po zo sta wa -
ły w tej ro dzi nie. W 1908 ro ku ku pił je Wil helm
von Zit ze witz z li nii bo rzę ciń skiej i w rę kach je go
ro dzi ny Do bie sze wo po zo sta wa ło do koń ca 1945
ro ku. Ostat nią pa nią na wło ściach by ła Hen rier ta
von Zit ze witz.

So łec two po sia da rów nież swo ją le gen dę. Do ty czy
ona „BA BU LI NY” – by łej wła ści ciel ki Do bie sze wa
z Zit ze witz, któ ra stra szy w pod zie miach bu dyn ku
po by łej szko le pod sta wo wej w Do bie sze wie.

W 1932 r. we wsi funkcjonowała czte ro stop nio wa
szko ła po wszech na z czte re ma kla sa mi. Uczęsz cza li

do niej ucznio wie z gmi ny Born zin (Bo rzę ci no),
m.in. z Kle in Dübsow (Do bie szew ko) i Kle in Po del
(Po do le Ma łe). Na uczy cie la mi szko ły by li: Ro bert
Lem ke, Wal ter Schmidt i Lau er.

Naj star szy cmen tarz w Do bie sze wie znaj do wał się
wo kół daw ne go ko ścio ła ewan ge lic kie go, a obec nie
ka to lic kie go. Do dzi siaj za cho wa ły się gra ni to we
ele men ty na grob ne, któ re zo sta ły zło żo ne przy po -
łu dnio wo -wschod niej ścia nie ko ścio ła. No wy
cmen tarz po wstał w XIX w., na po łu dnie od wsi.

Do bie sze wo wy róż nia się zwar tą za bu do wą wsi,
po nie waż le ża ło na szla ku han dlo wym (Słupsk-
Gdańsk), a miesz kań cy peł ni li funk cję usłu go wo-
rze mieśl ni czą. By ły dwie pie kar nie, ma sar nia,
mle czar nia, karcz ma z ho te lem, wo zow nia, staj -
nia, kuź nia, warsz tat ko ło dziej ski, sta cja pa liw.
Do 2003 r. by ła tu szko ła pod sta wo wa.

Do bie szew ko jest to osa da w gra ni cach so łec twa
Do bie sze wo, po ło żo na nad rzecz ką Gra nicz ną.
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Jest to ma ła wio ska z kil ko ma do ma mi
i trze ma blo ka mi wzdłuż dro gi do nie -
ist nie ją ce go dwo ru. Po woj nie we dwo -
rze ulo ko wa no pe ge erow skie biu ra
i świe tli cę.

W okre sie mię dzy wo jen nym wieś by -
ła ośrod kiem han dlu i rze mio sła dla
oko li cy. We wsi znaj du je się sza chul co -
wy ko ściół po kry ty gon tem. Naj wcze -
śniej sza wzmian ka świad czą ca
o ist nie niu we wsi ko ścio ła 
po cho dzi z 1385 ro ku. W 1715 ro ku ko -
ściół spło nął. Do 1776 ro ku ka za nia
gło szo ne by ły w ję zy ku ka szub skim.
Obec ny ko ściół po cho dzi naj praw do -
po dob niej z 1779 ro ku, świad czy ła
o tym za cho wa na jesz cze po woj nie
cho rą giew ka z da tą.
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Ko ściół w Do bie sze wie na le ży do gro na naj star szych bu dow li sa kral nych drew nia nych w po -
wie cie słup skim. Daw niej pro te stanc ki, obec nie ka to lic ki pod we zwa niem Świę te go Sta ni sła wa
Bi sku pa i Mę czen ni ka. Ko ściół po sia da kon struk cję szkie le to wą wy peł nio ną ce głą. Wie ża w czę -
ści par te ro wej jest mu ro wa na, wy żej ma kon struk cję drew nia ną sza lo wa ną de ska mi. Trój spa -
do wy dach ko ścio ła po kry ty jest gon tem. Ko ściół zbu do wa ny zo stał na pla nie pro sto ką ta,
jed no na wo wy z em po rą mu zycz ną od pół noc ne go-za cho du. Na wa ko ściel na od po łu dnio we go-
wscho du za mknię ta jest trój bo kiem. Na szcze gól ną uwa gę z za byt ko we go wy po sa że nia za słu gu je
oł tarz i am bo na z I po ło wy XVIII wie ku, pro spekt or ga no wy da to wa ny na XIX wiek oraz dzwon
z 1851 ro ku.

Po cząt ko wo był on ko ścio łem fi lial nym pa ra fii w Dęb ni cy Ka szub skiej. Po II woj nie ko ściół był
w ru inie (brak sprzę tu li tur gicz ne go, dach prze cie kał, sła be fun da men ty). Wier ni z in spi ra cji
księ ży wi ka riu szy z Dęb ni cy Ka szub skiej do pro wa dzi li go do użyt ku. 

W 2014 r. przy udzia le środ ków Unii Eu ro pej skiej wy re mon to wa no dach ko ścio ła. 
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Go go le wo

Jest to wieś so łec ka w gmi nie Dęb ni ca Ka szub ska. Wieś na le ża ła do naj star szych dóbr
ro dzi ny von Zit ze witz, w któ rej ma jąt ku by ła od XIV wie ku. W ro ku 1837 Frie drich von
Zit ze witz (syn Frie dri cha) sprze dał Alt Ju ge low (Go go le wo) i Neu Ju ge low (Go go lew ko)
za 48000 ta la rów Fran ken ste ino wi. W 1859 r. Go go le wo zo sta je sprze da ne za 34000 ta la -
rów ro dzi nie Sie vert. W 1924 r. wła ści cie lem wsi jest Ger hard von Hey mann, a na stęp nie
w 1938 r. ma ją tek o po wierzch ni 294 ha prze cho dzi na wła sność Die tri cha von Hey mann.
Ostat nim wła ści cie lem ma jąt ku był Die trich Mo drow. W Go go le wie by ły 43 go spo dar stwa
chłop skie o po wierzch ni od 0,5 ha do po nad 20 ha, z te go 11 mia ło po nad 20 ha zie mi.
Naj więk sze go spo dar stwo rol ne po sia dał Edu ard Bot tin – 35 ha. W 1941 r. dzia ła ły we wsi
dwa za kła dy bu dow la ne: Paul´a Da ma sch ke i Erich´a Höppner. W 1932 r. we wsi dzia ła ła
dwu stop nio wa szko ła po wszech na z jed nym na uczy cie lem. No wa, jed no kla so wa szko ła
z warsz ta tem i bu dyn kiem go spo dar czym zo sta ła po świę co na 4 lip ca 1937 r. Na uczy cie -
lem tej szko ły był Re in hold Re in ke.

Daw ny cmen tarz ewan ge lic ki o po wierzch ni ok. 5500 m2 znaj du ję się na pół noc ny -
-wschód od wsi, na skra ju la su. Za cho wa ły się tu taj je go wy raź ne gra ni ce, wy ty czo ne przez
drze wa świer ko we. Wej ście na te ren po chów ko wy znaj do wa ło się od stro ny pół noc nej.
Zmar li by li grze ba ni na osi wschód -za chód. W czę ści po łu dnio wo -wschod niej znaj do -
wa ły się kwa te ry dzie cię ce.

Ko ściół fi lial ny pa ra fii Łu pa wa pod we zwa niem Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa zo -
stał wy bu do wa ny w 1996 r. przez miesz kań ców Go go le wa. 
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W la tach 1946-1950 w miej sco wo ści Go go le wo
nie by ło szko ły pod sta wo wej. Od 1946 ro ku ist -
nia ły szko ły czte ro kla so we w miej sco wo ściach
Do bra i Go go lew ko za trud nia ją ce po jed nym na -
uczy cie lu. Z dniem 1 wrze śnia 1950 r. szko ły te zo -
sta ły zli kwi do wa ne de cy zją Wy dzia łu Oświa ty
w Słup sku – ze wzglę du na brak na uczy cie li oraz
ma łą licz bę uczniów. Po ich li kwi da cji otwar to
szko łę w Go go le wie, do kąd zo sta ły prze nie sio ne
szko ły z Do brej i Go go lew ka. W pierw szym ro ku
ist nie nia szko ła by ła sze ścio kla so wą, w 1952 ro ku
sied mio kla so wą, a od 1961 ro ku ośmio kla so wą. 

Szko ła Pod sta wo wa w Go go le wie prze nio sła się
w ro ku szkol nym 1967/68 do no wo wy bu do wa ne -
go bu dyn ku „ty siąc lat ki”. 

Do 1985 r. szko ła w Go go le wie by ła fi lią Gmin -
nej Szko ły Zbior czej w Czar nej Dą brów ce. Do pie -
ro w 1996 r. prze szła do gmi ny Dęb ni ca
Ka szub ska ja ko sa mo dziel na jed nost ka. 
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Go go lew ko

Jest to wieś so łec ka obej mu ją ca swo im za -
się giem miej sco wość Ma le niec. Jej ostat ni -
mi wła ści ciel ka mi (do 1945 r.) by ły sio stry
Mar tha i Mar ga re te Wol ters dorff. Przed za -
koń cze niem II woj ny świa to wej po wierzch -
nia ma jąt ku wy no si ła 1637 ha. Naj więk sze
go spo dar swo rol ne po sia dał Wer ner Pom -
me ranz – 57 ha. W Go go lew ku roz wi nę ła
się dzia łal ność rze mieśl ni cza i han dlo wa.
Dzia ła ły obe rże Pau la Si mo na i Her man na
Wolf fa oraz młyn na le żą cy do Joh sa Pom -
me ranz. Wieś mia ła swo je go ko wa la, szew -
ca i ko ło dzie ja. W la tach 30-tych XX w.
ist nia ła tu taj szko ła po wszech na z jed nym
na uczy cie lem. W 1939 r. po wstał, na po łu -
dnie od wsi, mło dzie żo wy obóz pra cy dla
Rze szy – RAD Abt. K7/41 „Obe rst Bel ling”.
Do dzi siaj za cho wa ły się wy raź ne śla dy
daw ne go obo zu (strzel ni ca, fun da men ty za -
bu do wań). 
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Miesz kań ców Go go lew ka grze ba no na dwóch
cmen ta rzach, le żą cych w po bli żu wsi. Jeden z nich
znaj du je się na po łu dnio wym skra ju miej sco wo -
ści, po pra wej stro nie dro gi do Ma leń ca. Pro wa -
dzi ła tu taj ze wsi nie utwar dzo na dro ga od stro ny
za chod niej cmen ta rza. Wjazd na te ren po chów -
ko wy znaj do wał się ok. 50 m od pół noc nej gra ni -
cy i two rzy ły go dwa fi la ry z czer wo nej ce gły,
na któ rych za wie szo ne by ły wro ta bra my. 

Go go lew ko no si mia no „Sło necz ni ko wej Wsi”.
Jest to wieś te ma tycz na utwo rzo na w 2004 ro ku,
ja ko ini cja ty wa człon ków fun da cji „Ka szub skie
Sło necz ni ki”. Mo ty wem prze wod nim wsi jest sło -
necz nik, któ ry sym bo li zu je opty mizm i in spi ru je
do po dej mo wa nia wy zwań.

Każ de go ro ku miesz kań cy wspól nie sie ją sło -
necz ni ki w przy do mo wych ogród kach i po let -
kach. Na do mach znaj du ją się ta blicz ki
nu me rycz ne z mo ty wem sło necz ni ka, na krań -
cach wsi straż peł nią ogrom ne sło necz ni ki wy ko -
na ne z me ta lu. Wieś ma swo ją ścież kę
przy rod ni czo-hi sto rycz ną „Sło necz ni ko wy trakt”
oraz swo ją co rocz ną im pre zę „Jar mark Sło necz -
ni ko wy”. 
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Dobra

So łec two Do bra obej mu je swo im za się -
giem miej sco wość Do brzec. Pier wot nie by -
ła ona wsią dwor ską, skła da ją ca się z dwóch
ma jąt ków. Jed na część by ła len nem ro dzi ny
von Zit ze witz, a dru ga len nem ro dzi ny Mil -
titz schen. W 1766 roku Mar tin Frie drich
von Zit ze witz prze jął część miej sco wo sci na -
le żą cą do ro dzi ny Mil titz schen. W wy ni ku
po dzia łu ma jąt ku w 1842 r. Frie drich Wil -
helm von Zit ze witz prze jął wsie Do bra i Po -
do le Ma łe. Po je go śmier ci (w 1861 r.) oba
ma jąt ki przy pa dły je go dru gie mu sy no wi
He in ri cho wi. Na stęp nie syn He in ri cha,
Ernst wy dzier ża wił wieś od swo je go oj czy ma
Leo. Zre zy gno wał jed nak wkrót ce z Do brej
na rzecz in ne go ma jąt ku. Ostat ni mi wła ści -
ciel ka mi wsi by ły Ali ce i In gold Sie -
benbürger. Po 1928 r. ma ją tek prze ję ła
Nie miec ka Ko lo nia GmbH w Bel gard. Naj -
więk sze go spo dar stwo rol ne po sia dał Wil li
Kra atz – 42 ha. We wsi dzia ła ła 1-stop nio wa
szko ła po wszech na, któ rej ostat nim na uczy -
cie lem był Bru no Gar matz (1931-1945).
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Cmen tarz przed wo jen nych miesz kań ców wsi znaj du je się
na po łu dnie od miej sco wo ści mię dzy le śnym trak tem pro wa -
dzą cym do Go go lew ka, a daw ną dro gą pro wa dzą ca do wej ścia
na te ren cmen ta rza od stro ny za chod niej. Na nie wiel kich gra -
ni to wych ka mie niach po lnych znaj du ją się ręcz nie wy ko na ne
ry ty krzy ża, po ni żej któ rych wy ry to na zwi sko zmar łe go, ewen -
tu al nie pierw szą li te rę imie nia oso by zmar łej. Ro dzi na, są sie dzi
wie dzie li czyj grób upa mięt nia nie wiel ki ka mień. Naj wy raź niej
ich ce lem nie by ło za cho wa nie dla po tom nych imion, na zwisk
oraz okre sów ży cia osób zmar łych. 
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Star ni ce z m. Trosz ki

So łec two Star ni ce po ło żo ne jest 20 km na po łu dnie od Słup ska. W skład so łec twa wcho dzi miej sco wość
Trosz ki oraz osa da Star nicz ki. Star ni ce i Trosz ki pło żo ne są z da la od czę sto uczęsz cza nych szla ków ko -
mu ni ka cyj nych. Przez Star nicz ki prze pły wa rze ka Sko ta wa, gdzie funk cjo nu je go spo dar stwo ry bac kie,
w któ rym ho du je się ry by słod ko wod ne. Lud ność wsi to prze sie dleń cy z Wi leńsz czy zny, Rze szowsz czy zny,
Kre sów i Pol ski Cen tral nej. W la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych miesz kań cy w więk szo ści pra -
co wa li w Pań stwo wych Go spo dar stwach Rol nych, w La sach Pań stwo wych i go spo dar stwach in dy wi du -
al nych. 

Na zwa miej sco wo ści Star ni ce po cho dzi od Star nitz (1586), Ster nitz (1628). Na zwa dwu znacz na tłu -
ma czo na od na zwy oso bo wej Star na, Star nia, Stron al bo od okre śle nia – stro na, czy li kraj, te ry to rium,
oko li ca, miej sco wość w zna cze niu „ci, któ rzy miesz ka ją na ubo czu”. Miej sco wość zna na jest ja ko len -
no ro du Ban de mer. Do ro ku 1696 ma ją tek znaj do wał się w rę kach ro dzi ny von Be low. W 1753 ro ku
do bra prze szły z rąk Pe te ra Ot to von Ban de mer do ro dzi ny Got t berg, któ rzy re zy do wa li tu do 1945 ro -
ku. W rę kach ro du Got t berg by ło rów nież Ła bi sze wo, Do bie sze wo i Do bie szew ko. W skład ze spo łu
pa ła co wo -fol warcz ne go wcho dzą: pa łac kla sy cy stycz ny z koń ca XVIII wie ku, prze bu do wa ny w po ło -
wie XIX i w XX wie ku, spi chlerz z 1872 ro ku, obo ra z 1889 ro ku, kuź nia z 1878 ro ku. Znaj du je się tu
rów nież cmen tarz po nie miec ki bez śla dów po na grob kach.

Pa łac w Star ni cach wy bu do wa ny zo stał w koń cu XVIII w. przez ro dzi nę von Got t berg. Bu dy nek jest
dwu kon dy gna cyj ny. Za cho wa ne zo sta ły cha rak te ry stycz ne dla te go sty lu ele men ty ar chi tek to nicz ne:
por tyk, ry za lit, pi la stry, tym pa non. Na ścia nie fron to wej znaj du je się osło na głów ne go wej ścia (por -
tyk), część fa sa dy wy su nię ta zo sta ła do przo du (ry za lit), wy stę pu ją pła skie fi la ry przy ścien ne (pi la stry),
a ca łość zwień czo na jest tym pa no nem z pla stycz nym wi ze run kiem her bu ro dzi ny von Got t berg.

Wieś Star ni ce po ło żo na jest w otu li nie Par ku Kra jo bra zo we go „Do li na Słu pi”. W miej sco wo ści znaj -
du je się go ści niec „Sy ty Lis”, z któ re go roz po ście ra się prze pięk ny wi dok na ota cza ją ce la sy i zbior nik
wod ny. Na środ ku zbior ni ka znaj du ją się dwie wy sep ki. Ist nie je moż li wość wy po ży cze nia ka ja ków czy
łód ki.

W Star ni cach dzia ła Ochot ni cza Straż Po żar na, któ ra od 2012 r. swo ją sie dzi bę ma w no wo bu do wa -
nej re mi zo-świe tli cy.
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Ła bi sze wo z m. Bo gu szy ce

So łec two Ła bi sze wo po ło żo ne jest nad rze ką
Gra nicz ną w otu li nie Par ku Kra jo bra zo we go
„Do li na Słu pi”. Lud ność miej sco wo ści to prze sie -
dleń cy z Kre sów, Rze szowsz czy zny, Wi leńsz czy -
zny oraz z Pol ski Cen tral nej, w szcze gól no ści
z wo je wódz twa kie lec kie go i prze my skie go.
W skład so łec twa Ła bi sze wo wcho dzi miej sco -
wość Bo gu szy ce.

W 1518 ro ku Ła bi sze wo na zy wa ło się La bus sow,
a na zwa ta wy wo dzi się od na zwy oso bo wej Ła -
busz lub Ła bosz. By ła to wieś szla chec ka sta no -
wią ca len no ro du Put t ka mer, Zit ze witz.

W 1773 r. Ła bi sze wo prze szło w rę ce Ka spa ra
He in ri cha von Zit ze witz. Pod ko niec dru giej po -
ło wy XVIII w. sta ło się ono wła sno ścią ro dzi ny
Got t berg. Do 1847 r. na le ża ło do Ja ko ba Jo han na
Frie dri cha Got t berg, a na stęp nie odzie dzi czył je
je go syn Ot to. Po je go śmier ci (w 1888 r.) Ła bi sze -
wo prze jął Urlich, któ ry sprze dał je w 1900 r.
Ostat ni mi wła ści cie la mi wsi by li Ka li xtus von Za -
krzew ski (w la tach 1910-1928). Ko lej nym go spo -
da rzem by ła pa ni von Ste egen z do mu Zit ze witz
(w la tach 1939-1945).

Na te re nie so łec twa zlo ka li zo wa ne są nie ru cho -
mo ści znaj du ją ce się w ewi den cji i w re je strze za -
byt ków, a tak że obiek ty, któ re po sia da ją war tość
hi sto rycz ną, jed nak że nie na nie sio ne do ewi den -
cji za byt ków: ze spół fol warcz ny z XIX i XX wie -
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ku: w tym sto do ła mu ro wa na z ka mie nia z II po -
ło wy XIX wie ku, park z XIX wie ku o po wierzch -
ni 4 ha, bu dy nek miesz kal ny nr 20 – mu ro wa ny
z 1914 ro ku, cmen tarz po nie miec ki.

W 1932 r. dzia ła ła tu taj trzy stop nio wa szko ła
po wszech na, z dwo ma na uczy cie la mi. Ostat ni mi,
uczą cy mi w tu tej szej szko le na uczy cie la mi by li:
Fritz Re sech, Kurt Lind ner i Her bert Ro sin. 8
mar ca 1945 r. do wsi wkro czy ły woj ska ra dziec -
kie. Zo sta ła wów czas za bi ta ostat nia wła ści ciel ka
ma jąt ku w Ła bi sze wie – pa ni von Ste egen.

W oko li cy wsi znaj du ją się trzy cmen ta rze,
z któ rych je den jest miej scem spo czyn ku daw nych
wła ści cie li ma jąt ku w Ła bi sze wie. Je den z cmen -
ta rzy oto czo ny jest nie re gu lar nym mu rem, wy ko -
na nym z gła zów gra ni to wych. Jest on za koń czo ny
be to no wą wy lew ką, z nie wiel kim spad kiem
w obie stro ny. W niż szych od cin kach mu ru znaj -
do wa ło się zdo bio ne me ta lo we ogro dze nie.
Na po łu dnio wo -wschod nim skra ju cmen ta rza
znaj du je się sze ścio me tro wy krzyż wy ko na ny
z gra ni tu.
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Po do le Ma łe

So łec two Po do le Ma łe po ło żo ne jest nad rze ką Gra nicz ną w otu li nie Par ku Kra jo -
bra zo we go „Do li na Słu pi”. Lud ność miej sco wo ści to prze sie dleń cy z Kre sów, Rze -
szowsz czy zny, Wi leńsz czy zny oraz z Pol ski Cen tral nej, w szcze gól no ści z wo je wódz twa
kie lec kie go i prze my skie go.

Na zwa po cho dzi od wy ra że nia przy im ko we go, okre śla ją ce go miej sce ni zin ne, niem.
Kle in Po del. Po do le Ma łe by ło sta rym len nem ro dzin ny von Zit ze witz. Ich naj star szym
zna nym wła ści cie lem był Ma thias von Zit ze witz (1405 r.), twór ca ga łę zi ro du. W póź -
niej szym okre sie część wsi sta ła się len nem ro dzin ny von Mil titz. Wró ci ła ona do rąk
ro du von Zit ze witz w 1766 r. W 1842 r. Po do le Ma łe odzie dzi czył wraz z miej sco wo -
ścią Do bra Ernst von Zit ze witz. Po je go śmier ci ma ją tek prze jął je go dru gi syn He in -
rich, któ ry zmarł w 1870 r. w wie ku 36 lat. Je go brat Leo ku pił miej sco wo ści
od spad ko bier ców i oże nił się z wdo wą po bra cie. W po ło wie lat 80. XIX w. prze ka zał
on za rząd nad swo im ma jąt kiem pa sier bo wi Ern sto wi. Leo von Zit ze witz zmarł w 1893
r. Je go cór ka Ali ce wy szła za mąż za Gu sta wa Sie benbürge ra, któ ry ku pił od te ścio wej
w 1900 r. Kle in Po del, a w 1908 r. Do brą. Sie benbürger uto pił się w 1910 r. pod czas jaz -
dy na łyż wach. Spad ko bier czy nią ma jąt ku zo sta ła wdo wa. W 1928 r. wła ści cie lem ma -
jąt ku był In gold Sie benbürger, a już w 1931 r. wieś na le ża ła do Nie miec kiej Spół ki
Ko lo nial nej GmbH z Bel gard.

1 paź dzier ni ka 1932 r. od da no do użyt ku no wą szko łę, któ rej na uczy cie lem był 
Erich Lu er.

Cmen tarz nie miec kich miesz kań ców Po do la Ma łe go znaj du je się ok. 300 m
na wschód od wsi. Po ło żo ny na wznie sie niu te re nu, oko ło 150 m na le wo od dro gi
do miej sco wo ści Do bra. Za cho wał się ostat ni od ci nek dro gi pro wa dzą cy do miej sca
spo czyn ku, utwar dzo ny za po mo cą po lnych ka mie ni.

We wsi dzia ła ło mu zeum „Sto do ła sztu ki” z je dy ną w Pol sce ko lek cją ma rzann.
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Żar ko wo

Wieś Żar ko wo jest jed ną z mniej szych wsi so łec kich gmi ny. W skład ob rę bu wiej skie go wcho -
dzi tyl ko jed na wieś, je go po wierzch nia wy no si 155,27 ha. We wsi znaj du je się osiem na ście
pry wat nych po se sji z wła snym uję ciem wo dy. Do wsi Żar ko wo pro wa dzi od ci nek utwar dzo -
nej dro gi gmin nej o dłu go ści ok. 1 km od dro gi po wia to wej re la cji Słupsk – Gło bi no – Czar -
na Dą brów ka. Wieś le ży w otu li nie Par ku Kra jo bra zo we go „Do li na Słu pi”, wśród la sów
i je zior. Przez miej sco wość prze pły wa rze ka Gra nicz na. Ca ła wieś zo sta ła za ło żo na w la -
tach 1893-1898 przez dzie dzi ca nie miec kie go, któ ry zaj mo wał się rol nic twem i ho dow lą by -
dła. W miej sco wo ści znaj du je się dwo rek sza chul co wy z 1898 ro ku.
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It is situated in the north-west part of the Po-
meranian Voivodship in the Słupsk district,
12 km south of the city of Słupsk, by the river

Słupia and its tributary Skotawa. It is distinguis-
hed from other nearby districts by the beauty of
its landscape, the riches of its nature and a parti-
cularly cheerful disposition of its inhabitants.
With its intensely developing forms of tourism, it
is the most attractive place to the visitors. 

It is an area of about 300 km2, 50% of which are
woods, which makes the region so picturesque. 
It is inhabited by around 9600 people with a den-
sity of population as low as 32 people/km2 that
shows the potential for further settlement in this
area. The district of Dębnica Kaszubska includes
45 towns organised into 22 administrative units
(sołectwo). 3.500 inhabitants of the region live in

the capital city – Dębnica Kaszubska, which is as
picturesque as the entire region. 

The economy of the region includes: agricul-
ture, forestry, fishing, agrotourism and craf-
tsmanship. Because the district is located in the
area of the protected landscape park Dolina Słupi
and Natura 2000, there is no heavy industry but
plenty of clean and fresh air which is of unsurmo-
untable value these days. Thanks to the favourable
climate and landscape, the future of the district of
Dębnica Kaszubska is bound with the develop-
ment of different types of activities based on the
potential of its natural values. 

This is a place to live; this is a place to relax. 
The route of the famous hydroelectric power sta-
tions, built at the beginning of the 20th century, is
worth seeing. 

THE DISTRICT 
OF DĘBNICA KASZUBSKA

You came to the right place
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The area is replete with antique churches e.g. the
Gothic church in Budowa built in the middle of
the 14th century, or the timber-framed monument
in Dobieszew from 1779 with a 17 century pulpit
inside. It is also worth seeing the Renassance
churh in Dębnica Kaszubska is also worth visi-
ting. Moreover, there are monumental palaces
and mansions, i.a. in Kotowo, Jawory, Motarzyno,
Borzęcino, Niepoględzie, Starnice, Skarszów
Górny and Krzywań. These are classical construc-
tions mostly from the 19th and 20th centuries. 

The landscape and natural attributes attract
plenty of tourists. The district of Dębnica Ka-
szubska is in possession of areas for investments 
– it is an attractive, friendly and open place. The
district is divided into three parts based on the
natural landscape, communication routes and
other formal administrative divisions: Dębnica
Kaszubska and its surroundings, the administra-
tive unit of Motarzyno and the historically bound
settlements around Borzęcino and Gogolewo. 

The district of Dębnica Kaszubska belongs to
one of the most wooded areas of the region of
Słupsk with a forest indicator of over 50%. Such a

great amount of forests in the area is a basis for
the beautiful landscapes which can be visited all
year round and also contributes to the quality of
the air which is one of the best in the region. The
riches of the forest make it a destination for many
inhabitants of the region who come here in the
autumn to enjoy it. Those who get to know the
real abundance and benefits of these forests, will
always come back. 

The benefits of nature and breathtaking, which
can be admired in the area of Dębnica Kaszubska,
are under the protection of the landscape park
"Dolina Słupi" and the network of nature protec-
tion are as Natura 2000. Lakes of all shapes, sizes
and origins are an important element of the lands-
cape. The most valuable are lobelia lakes with its
ancient plantlife. Other interesting aspects of the
abiotic nature of the district of Dębnica Kaszubska
are huge glacial erratics  that are enormous pieces
of rock brought to the region by the glacier. The
district of Dębnica Kaszubska is a paradise for an-
glers, mushroom gatherers, kayakers, horse riders
and all those who love nature. It is the best place
for natural scientists, foresters and ecologists. 
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