
Ziemia ZaborskaZiemia Zaborska
B i u l e t y n  •   2 0 2 0  •  B r u s y

Terra Zaborensis
Nr 13

ISSN 1899-4008



Domostwo Chełmowskich w Brusach-Jagliach.

Muzeum w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach.



Terra Zaborensis 

Ziemia Zaborska

2020
Brusy 



2

Wydawca:
Zaborskie Towarzystwo Naukowe
ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy

ztn@ztn.com.pl 
tel. 692 240 171,  tel. 791 530 803

www.ztn.com.pl 

Redakcja numeru:
Zbigniew Gierszewski

Teksty:
Zbigniew Gierszewski, Mariusz Grzempa, Krzysztof Gradowski, 

Grażyna Jaszewska, Arkadiusz Warnke, Julita Królikowska, 
Magdalena Wirkus, Mikołaj Rydygier, Mariola Rodzeń, 

Marian Jutrzenka-Trzebiatowski, Mieczysław Spierewka,
Kazimierz Jaruszewski, Ela Felchnerowska,

Justyna Rymon-Lipińska

Korekta:
Zbigniew Gierszewski

Zdjęcia:
Zbigniew Gierszewski, Mariusz Grzempa, Grażyna Jaszewska, Dorota Krzoska, 

Justyna Rymon-Lipińska, Andrzej Bramański, archiwum UM Brusy, 
archiwum Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich, 

Wiesław Leszczyński, Robert Skórczewski

Opracowanie graficzne i skład:
GALE Krzysztof Szultka

ul. Derdowskiego 1B,  Brusy
tel. 52 551 39 80,  gale@gale.com.pl

Druk:
Drukarnia Abedik Sp. z o.o.

ul. Glinki 84, Bydgoszcz

Współfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Brusach

© Zaborskie Towarzystwo Naukowe



3

Spis treści str.

I. Rocznice
1 Mariusz Grzempa, 30-lecie Parku Krajobrazowego na Zaborach 4
2. Krzysztof Gradowski, 10 lat Muzeum Regionalnego w Chacie Kaszubskiej w Brusach -Jagliach 8
3. Ks. Antoni Graduszewski (1840-1892) 10
4. Ks. Józef Czapiewski (1885-1940) 11
5. Teodor Kossak-Główczewski (1861-1940) 12

II. Zabory i Kaszuby
6. Mariusz Grzempa, Infrastruktura edukacyjna i turystyczna Zaborskiego Parku Krajobrazowego 14
7. Zbigniew Gierszewski, Susza chociaż pada… 18

III. Działania
8. Grażyna Jaszewska, Wybrane inicjatywy edukacyjne Zaborskiego Parku Krajobrazowego 22
9. Grażyna Jaszewska, Monitoring przyrodniczy w Zaborskim Parku Krajobrazowym 29
10. Arkadiusz Warnke, Zespół Szkół w Brusach w projektach międzynarodowej współpracy 33
11. Julita Królikowska, Magdalena Wirkus, Jadwiga i Józef Chełmowscy - jako wzór pracowitości,

pokory i zgodności 36
12. Bùczka, czyli kaszubska gra zespołowa 38

IV. Inicjatywy
13. Mariola Rodzeń,  Stara szkoła z nową funkcją 45

V. Trendy
14. Zbigniew Gierszewski, Oczka wodne na poprawę mikroklimatu 48

VI. Z kart historii
15. Marian Jutrzenka Trzebiatowski, Wspomnienia o głuszcu 51
16. Marian Jutrzenka Trzebiatowski, Kółka rolnicze 54
17. Marian Jutrzenka Trzebiatowski, KL Stutthof 58
18. Mieczysław Spierewka, Dwór i folwark w Kosobudach 1324 – 1830 60
19. Kazimierz Jaruszewski,  Wspomnienie o pocztowcu Józefie Mechlinie (1902-1941) 68

VII. Informacje
20. Ela Felchnerowska, Moja Funka 70
21. Justyna Rymon Lipińska, Ochrona czynna w ZPK 72
22. ZTN informacja o działalności biur porad obywatelskich 75

• 2020 • Ziemia Zaborska • 3



• 2020 • Ziemia Zaborska • 4

Ma riusz Grzem pa, Za bor ski Park Kra jo bra zo wy 

30-le cie par ku kra jo bra zo we go na Za bo rach
– jak do te go do szło i co da lej z ochro ną

na szej ma łej oj czy zny
Za po cząt ki ochro ny przy ro dy w Bo rach Tu chol skich uzna je się rok 1827, od kie dy ist nie je „su -

ro wa ochro na” sku pi ska sta rych ci sów w Wierz chle sie nad je zio rem Mu krz. Re zer wat ci so wy roz sła -
wił Hu go Con wentz (1855-1922), któ ry ja ko dy rek tor mu zeum przy rod ni cze go w Gdań sku
in wen ta ry zo wał cen ne za byt ki przy ro dy na Po mo rzu. Con wentz za li cza ny jest do pio nie rów eu ro -
pej skiej ochro ny przy ro dy. W 1902 r. go ścił w Choj ni cach pod czas zjaz du Za chod nio pru skie go To -
wa rzy stwa Bo ta nicz no -Zoo lo gicz ne go. For mal nie naj star sze re zer wa ty przy ro dy w Bo rach
Tu chol skich utwo rzo no w 1956 r. (Ci sy Sta ro pol skie im. Le ona Wy czół kow skie go w Wierz chle sie) i
1958 r. (Krę gi Ka mien ne w Od rach i Ustro nie ko ło Czer ska). Póź niej po wsta ły re zer wa ty „Krzy we Ko -
ło w pę tli Wdy” (1960 r.), „Osi ny” (1962 r.), „Męt ne” ko ło Ry tla (1963 r.), „Brzę ki im. Zyg mun ta Czu biń -
skie go” (1975 r.). Wszyst kie te miej sca zo sta ły za pro po no wa ne do ochro ny przez Con went za.

Na Za bo rach pierw szy mi obiek ta mi przy rod ni czy mi ob ję ty mi ochro ną praw ną są rów nież re -
zer wa ty przy ro dy. Naj star szym jest utwo rzo ny w 1974 r. re zer wat Na wio nek, ko lej ne to Ba gno Sta -
wek i Je zio ro La ska, któ re po wsta ły w 1977 r. Przed sta wi cie le świa ta na uki ja ko pierw si for mu ło wa li
po stu la ty do ty czą ce ochro ny naj cen niej szych je zior i tor fo wisk Zie mi Za bor skiej, po ło żo nych w pół -
noc no -za chod niej czę ści Bo rów Tu chol skich i pół noc nej część po wia tu choj nic kie go. W la tach 1960-
1965 w cza sie ba dań flo ry stycz nych po wia tu choj nic kie go, pro wa dzo nych przez Za kład Sys te ma ty ki
i Geo gra fii Ro ślin Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, zna le zio no 28 je zior lo be lio wych, w
tym je zio ro Na wio nek. Z ko lei w 1964 r. gru pa pra cow ni ków Ka te dry Sys te ma ty ki i Geo gra fii Ro ślin
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, pod kie row nic twem prof. dr. Zyg mun ta Czu biń -
skie go, roz po czę ła ba da nia nad flo rą i ro ślin no ścią po wia tu choj nic kie go. Efek tem eks plo ra cji by ły
do nie sie nia na uko we do ty czą ce te go ob sza ru, w tym od kry cie in te re su ją ce go tor fo wi ska nad je -
zio rem Sta wek w oko li cy osa dy Asmus.

W 1964 r. Pań stwo wa Ra da Ochro ny Przy ro dy za pro po no wa ła kon cep cję ochro ny kra jo bra zu w
for mie par ków kra jo bra zo wych. Pierw sze par ki kra jo bra zo we w Pol sce po wsta ły w 1976 r. na pod -
sta wie prze pi sów o ra dach na ro do wych. Obo wią zu ją ca wów czas usta wa o ochro nie przy ro dy z 1949
r. nie prze wi dy wa ła ta kiej for my ochro ny przy ro dy i kra jo bra zu. W la tach osiem dzie sią tych XX w., aż
do koń ca 1991 r., pod sta wy for mal ne ochro ny wa lo rów kra jo bra zo wych oraz wy po czyn ko wych śro -
do wi ska da wa ła usta wa z dnia 31 stycz nia 1980 r. o ochro nie i kształ to wa niu śro do wi ska.

Sta ra nia ad mi ni stra cyj ne o po wo ła nie par ku kra jo bra zo we go w re jo nie Choj nic i Brus pod ję to
już w 1972 r., wpi su jąc po stu lat ochro ny kra jo bra zu w do ku men tach pla ni stycz nych wo je wódz twa
byd go skie go. Do ku men ta cja uza sad nia ją ca utwo rze nie Choj nic kie go Par ku Kra jo bra zo we go go to -
wa by ła w 1979 r. Au to ra mi pro jek tu by li urba ni ści, na ukow cy i urzęd ni cy zwią za ni z ośrod ka mi w
Byd gosz czy i To ru niu: Han na Ada mow ska, M. Żu le wicz -Ska la, Ma rian Bo iń ski, Ja nusz Szczę sny,
Ta de usz Tyl ża now ski i An drzej Zwo liń ski. Za pro po no wa ne gra ni ce par ku obej mo wa ły swym za się -
giem 12 ów cze snych so łectw w gmi nach Choj ni ce i Bru sy, prze zna cza jąc pod szcze gól ną ochro nę
ob szar 312,79 km2. W ca ło ści na te re nie par ku zna leźć się mia ły so łec twa Swor ne ga cie i Ko per ni ca
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z gmi ny Choj ni ce oraz Ka szu ba z gmi ny Bru sy, a czę ścio wo so łec twa Cha rzy ko wy, Czar to ło mie i Kło -
da wa oraz Le śno, Sko sze wo, Przy mu sze wo, Mę ci kał, Czycz ko wy i Ma łe Cheł my. W pla nie by ło utwo -
rze nie otu li ny na po wierzch ni 75,36 km2, co z po wierzch nią par ku da je łącz nie ob szar 388,15 km2.

Konsultacje projektu utworzenia Chojnickiego Parku Krajobrazowego w sali obrad ratusza miejskiego
w Chojnicach w 1981 r. – fot. Andrzej Bramański
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Na prze ło mie lat osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych XX w. pod sta wą pro jek tu re gio nal ne -
go sys te mu ochro ny przy ro dy i kra jo bra zu Bo rów Tu chol skich by ły: park na ro do wy, re zer wa ty przy -
ro dy, par ki kra jo bra zo we i ob sza ry chro nio ne go kra jo bra zu. W tym cza sie w śro do wi sku na uko wym
To ru nia i Byd gosz czy oraz służb ochro ny przy ro dy, wspie ra nym przez ośrod ki aka de mic kie z Gdań -
ska, Ło dzi i Po zna nia, kształ tu je się idea po wo ła nia re zer wa tu bios fe ry. Idea ta roz wi ja się rów no le -
gle z two rze niem róż nych form ochro ny przy ro dy.

Naj star szym par kiem kra jo bra zo wym utwo rzo nym w Bo rach Tu chol skich jest Wdzydz ki Park
Kra jo bra zo wy, któ ry po wstał w 1983 r. na te re nie ów cze sne go wo je wódz twa gdań skie go. Nie co
póź niej pod ję to uchwa ły po wo łu ją ce w „byd go skiej” czę ści Bo rów Tu chol skich dwa ko lej ne par ki
kra jo bra zo we – Tu chol ski i Choj nic ki (obec na na zwa Za bor ski). Tu chol ski Park Kra jo bra zo wy po -
wstał w 1985 r., na to miast Choj nic ki Park Kra jo bra zo wy, na sku tek ne ga tyw nych opi nii Gmin nych
Rad Na ro do wych w Choj ni cach i Bru sach, utwo rzo no pięć lat póź niej.

Od po cząt ku orę dow ni ka mi utwo rze nia Choj nic kie go Par ku Kra jo bra zo we go by li dzia ła cze Li -
gi Ochro ny Przy ro dy oraz Wo je wódz ki Kon ser wa tor Przy ro dy w Byd gosz czy. Ce lem utwo rze nia par -
ku mia ło być „za ha mo wa nie pro ce su de wa sta cji i de gra da cji śro do wi ska na tu ral ne go w re jo nie o
szcze gól nie wy so kich wa lo rach kra jo bra zo wych i przy rod ni czych”. Po stu lo wa no o po wstrzy ma nie
„la wi no we go roz wo ju dzi kie go bu dow nic twa dom ków (…) let ni sko wych”, a tak że ochro nę wód
przed za nie czysz cze nia mi, za pew nie nie prze trwa nia „uni kal nej i re lik to wej ro ślin no ści je zior nej i
błot nej”, za bez pie cze nie „wa run ków rzad kiej fau nie le śnej i wod nej”. Wska zy wa no na ko niecz ność
wpro wa dze nia pew nych ogra ni czeń w go spo dar ce rol nej, le śnej i ry bac kiej, a tak że uję cie w ści słe
ra my nie kon tro lo wa nej do tąd tu ry sty ki. Za ob sza ry naj cen niej sze wska zy wa no szlak je zior, któ re łą -
czy Brda - Łu ko mie (Cha rzy kow skie), Dłu gie, Kar siń skie, Łąc kie i Dy brzk. Za rów nie pięk ne uzna no
do li ny rzek: Ku la wy, Kło necz ni cy, Cho ci ny, Czer wo nej Stru gi oraz sze reg nie wiel kich, śród le śnych
je zior bez od pły wo wych. Szcze gól ną uwa gę po świę co no re jo no wi Stru gi Sied miu Je zior. Nad le śnic -
two Ry tel w 1976 r. utwo rzy ło na tym te re nie „go spo dar stwo la sów wo do chron nych Stru gi Sied miu
Je zior” o po wierzch ni 20 km2, pod no sząc wiek ręb no ści drzew o 20 lat.

W Choj ni cach, z ini cja ty wy Urzę du Miej skie go, Od dzia łu Miej skie go Li gi Ochro ny Przy ro dy i Od -
dzia łu Sto wa rzy sze nia „Pax”, od by ła się kon fe ren cja po świę co na pro jek to wi utwo rze nia Choj nic kie -
go Par ku Kra jo bra zo we go. Re fe rat na te mat ge ne zy par ku wy gło sił mgr Ja nusz Szczę sny, sza ty
ro ślin nej i świa ta zwie rząt dr Ma rian Bo iń ski z Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, sta nu
czy sto ści wód mgr Ewa Ol szew ska, a o kie run kach za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go przy szłe go
par ku kra jo bra zo we go mó wił inż. Ma rek Pa etsch. W cza sie kie dy to czy ły się dys ku sje na te mat za -
sad no ści utwo rze nia par ku, w Je zio rze Cha rzy kow skim no to wa ne by ły re kor do we stę że nia za nie -
czysz czeń, po ja wi ły się za kwi ty wo dy i de fi cy ty tle nu.

Do pie ro w 1990 r. utwo rzo no Choj nic ki Park Kra jo bra zo wy, któ ry rok póź niej zmie nił na zwę na
Za bor ski. Od dłuż sze go cza su ze stro ny lo kal nych dzia ła czy z Brus i Choj nic pa da ły po stu la ty w spra -
wie na zwy. Te ren przy szłe go par ku le ży nie mal w ca ło ści w gra ni cach hi sto rycz nej Zie mi Za bor skiej,
zwa nej już tak od cza sów przed krzy żac kich, co uza sad nia ło przy ję cie na zwy Za bor ski Park Kra jo -
bra zo wy.

Park kra jo bra zo wy na Za bo rach utwo rzo no na pod sta wie uchwa ły Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do -
wej w Byd gosz czy z 28 lu te go 1990 r. w opar ciu o usta wę o ochro nie i kształ to wa niu śro do wi ska z
1980 r. Gra ni ce wy ty czo no na pod sta wie pro jek tu z 1979 r., a po wierzch nia par ku wy no si ła
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312,79 km2, na to miast stre fa ochron na 75,36 km2. Nie mal od sa me go po cząt ku kon tro wer sje wy -
wo ły wa ła lo ka li za cja sie dzi by par ku. Po cząt ko wo pod le gał on or ga ni za cyj ne pod za rząd Tu chol skie -
go Par ku Kra jo bra zo we go z sie dzi bą w Tu cho li. Tym cza so wa sie dzi ba Choj nic kie go Par ku
Kra jo bra zo we go znaj do wa ła się w Dom ku pod So sną w choj nic kim La sku Miej skim. Za utwo rze -
niem sa mo dziel nej ad mi ni stra cji po stu lo wa ły sa mo rzą dy Choj nic i Brus. Na prze strze ni lat po ja wia -
ły się róż ne pro po zy cje, m.in. sta ra szko ła w Ma łych Swor ne ga ciach lub dwór Si kor skich w Wiel kich
Cheł mach.

Zmia na na zwy na Za bor ski Park Kra jo bra zo wy w stycz niu 1991 r. na stą pi ła jesz cze na pod sta -
wie usta wy o ochro nie i kształ to wa niu śro do wi ska, ale już ak tem praw nym w for mie roz po rzą dze -
nia Wo je wo dy Byd go skie go, co by ło efek tem zmian ustro jo wych ja kie na stę po wa ły w kra ju. Pod
ko niec 1991 r. Sejm Rze czy po spo li tej uchwa lił no wo cze sną usta wę o ochro nie przy ro dy, któ ra uzna -
ła par ki kra jo bra zo we za jed ną z form ochro ny przy ro dy. Od te go cza su re ali za cja za dań, ce lów i
funk cje każ de go par ku kra jo bra zo we go wy ni ka ją z usta wy o ochro nie przy ro dy, a tak że ak tów praw -
nych niż sze go rzę du. Okre śla ją one na zwę par ku, ob szar, prze bieg gra ni cy i otu li ny, je że li zo sta ła
wy zna czo na, szcze gól ne ce le ochro ny oraz za ka zy wła ści we dla da ne go par ku kra jo bra zo we go lub
je go czę ści, wy bra ne spo śród za ka zów, o któ rych mo wa w usta wie. Od 1 ma ja 1992 Za bor ski Park
Kra jo bra zo wy sta no wił sa mo dziel ną jed nost kę z sie dzi bą w Choj ni cach przy ul. Lich now skiej 5. W
2000 r. sie dzi bę par ku prze nie sio no do bu dyn ku po bi blio te ce i świe tli cy wiej skiej w Cha rzy ko wach,
miesz czą ce go się przy uli cy Tu ry stycz nej 10.

Waż nym wy da rze niem by ło utwo rze nie w 1996 r. Par ku Na ro do we go „Bo ry Tu chol skie”, któ ry
po wstał dzię ki wy dzie le niu z Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go pla no wa ne go re zer wa tu przy ro -
dy Stru ga Sied miu Je zior. Zmie ni ły się wów czas gra ni ce, co zo sta ło po twier dzo ne w 1998 r. roz po -
rzą dze niem wo je wo dy byd go skie go, do pro wa dza jąc do włą cze nia w gra ni ce par ku kra jo bra zo we go
do tych cza so wej otu li ny. Od te go cza su gra ni ce par ku nie zmie nia ły się w istot ny spo sób, z wy jąt -
kiem nie wiel kiej ko rek ty w re jo nie Cha rzy ków, prze pro wa dzo nej w 2006 r. Obec nie po wierzch nia
Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go wy no si 340,26 km2, z cze go 60 % znaj du je się w gmi nie Bru sy,
a 40% w gmi nie Choj ni ce. Od czerw ca 2010 r. Za bor ski Park Kra jo bra zo wy wcho dzi w skład naj więk -
sze go w Pol sce Re zer wa tu Bios fe ry UNE SCO „Bo ry Tu chol skie”.

Po zmia nie usta wy o ochro nie przy ro dy w 2009 r. pod sta wą funk cjo no wa nia par ków kra jo bra -
zo wych są uchwa ły sej mi ków wo je wódz kich. Obec nie pro jekt uchwa ły sej mi ku wo je wódz twa w
spra wie utwo rze nia, zmia ny gra nic lub li kwi da cji par ku kra jo bra zo we go wy ma ga uzgod nie nia z
wła ści wą miej sco wo ra dą gmi ny oraz wła ści wym re gio nal nym dy rek to rem ochro ny śro do wi ska. Sej -
mik wo je wódz twa na da je sta tut par ku kra jo bra zo we go oraz uchwa la plan ochro ny.

Od 1 lip ca 2010 r. na mo cy uchwa ły Nr 1185/XLVIII/10 Sej mi ku Wo je wódz twa Po mor skie go z
dnia 31 ma ja 2010 r. par ki kra jo bra zo we wo je wódz twa po mor skie go (sie dem par ków), w tym Za -
bor ski Park Kra jo bra zo wy, zo sta ły po łą czo ne w Po mor ski Ze spół Par ków Kra jo bra zo wych z sie dzi bą
w Słup sku. Ww. uchwa ła okre śla sta tut Po mor skie go Ze spo łu Par ków Kra jo bra zo wych, bę dą ce go
wo je wódz ką sa mo rzą do wą jed nost ką or ga ni za cyj ną Wo je wódz twa Po mor skie go. Zgod nie ze sta -
tu tem za da nia na te re nie Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go re ali zu je Od dział Ze spo łu w Cha rzy -
ko wach. We dług sta nu na 30 wrze śnia 2020 r. opis gra nic, za ka zy oraz ce le ochro ny Za bor skie go
Par ku Kra jo bra zo we go okre śla uchwa ła nr 144/VII/11 Sej mi ku Wo je wódz twa Po mor skie go z dnia
27 ma ja 2011 r. ze zmia na mi w 2014 r. i 2016 r.
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Za bor ski Park Kra jo bra zo wy nie po sia da pla nu ochro ny. W la tach 2001-2003 przy go to wa no pro -
jekt pla nu ochro ny, któ ry co praw da nie zo stał usta no wio ny, ale jest po moc ni czym na rzę dziem w
za rzą dza niu par kiem kra jo bra zo wym. Po mor ski Ze spół Par ków Kra jo bra zo wych od 2018 r. w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Po mor skie go na la ta 2014-2020 opra co wu -
je pro jek ty pla nów ochro ny par ków kra jo bra zo wych. Za da nie współ fi nan so wa ne jest ze środ ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go. Zgod nie z umo wą, któ ra zo sta ła pod pi sa na
30.04.2020 r., pro jekt pla nu ochro ny dla Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go zo sta nie opra co wa ny
do 30 wrze śnia 2022 r. Wy ko naw cą pro jek tu pla nu jest Biu ro Urzą dza nia La su i Geo de zji Le śnej Od -
dział w Gdy ni. Do ku ment bę dzie przed mio tem kon sul ta cji spo łecz nych, a na stęp nie prac Sej mi ku
Wo je wódz twa Po mor skie go w ce lu uchwa le nia i wdro że nia.

Krzysz tof Gra dow ski 

10 lat Mu zeum Re gio nal ne go
w Cha cie Ka szub skiej w Bru sach -Ja gliach

W lip cu 2010 r. do Cha ty Ka szub skiej, gdzie mie ścił się wów czas Wy dział Ko mu ni ka cji Spo łecz -
nej, tra fił pierw szy eks po nat. Dla cze go?

Hi sto ria jest dłu ga, bo się ga lat 80-tych XX wie ku. Wte dy to już człon ko wie po wsta łe go od dzia -
łu Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go do strze gli po trze bę bu do wy obiek tu speł nia ją ce go ro lę re -
gio nal ne go mu zeum. Nie ste ty by ły to tyl ko ma rze nia i nie bę dę szu kać win nych i ni ko go
uspra wie dli wiać, a tym bar dziej czy nić za rzu tów dla cze go mu zeum nie po wsta ło. Jest to mi mo
wszyst ko wiel ka stra ta. Jed nak w no wo otwar tym do mu kul tu ry w Bru sach po wsta ła izba re gio nal -
na. By ła to po ło wa lat 80-tych. Nie ste ty… izba ta prak tycz nie prze sta ła ist nieć oko ło 2000 r. I tym
sa mym wy rzą dzo no kul tu rze bru skiej wiel ką krzyw dę, bo eks po na ty się roz pro szy ły. Te ar che olo -
gicz ne tra fi ły do Ło dzi, in ne do skan se nu Jó ze fa Cheł mow skie go, a jesz cze in ne tra fi ły nie wia do mo
gdzie. Do ty czy to w szcze gól no ści pa mią tek po sław nym Ja nie Kar now skim.

Na dzie ją dla ra to wa nia ar te fak tów sta ła się bu do wa Cha ty Ka szub skiej w Bru sach -Ja gliach, któ -
rą od da no do użyt ku w ma ju 2005 r. Przez pierw sze 5 lat w Cha cie mie ści ły się wy łącz nie biu ra Urzę -
du w Bru sach i Sta ro stwa w Choj ni cach. Już wów czas by ło kli ka eks po na tów, ale wy po ży czo ne z
Mu zeum w By to wie. W Cha cie mie ścił się Wy dział Ko mu ni ka cji Spo łecz nej (WKS), któ ry zna ko mi cie
speł niał swo ją ro lę w dzie dzi nie pro mo cji Brus. Do pie ro na po cząt ku lip ca 2010 r. w wy ni ku za an -
ga żo wa nia ów cze snych pra cow ni ków WKS -u za czę to po zy ski wać eks po na ty. Pierw szy tra fił 25 lip -
ca 2010 r. Tak więc od tej da ty mo że my mó wić o po wsta niu re gio nal ne go mu zeum w gmi nie Bru sy
i po 35 la tach do cze ka nia się zre ali zo wa nia idei za cho wa nia dzie dzic twa Brus i oko lic. Trwa ło to bar -
dzo dłu go, zbyt dłu go, bo wie le rze czy jest dzi siaj już nie do od zy ska nia. Przy kła dem niech bę dzie
to, że w cza sie nie ist nie nia ja kie go kol wiek miej sca, gdzie miesz kań cy mo gli by od da wać róż ne rze -
czy, wy wie zio no na wy sy pi sko śmie ci w Ko so bu dach kar to ny szkla nych ne ga ty wów po za kła dzie
fo to gra ficz nym Pa na Cza piew skie go, któ ry otwo rzył go w 1919 r. Tak więc od 2010 r. miesz kań cy
gmi ny ma ją moż li wość od da wa nia róż nych przed mio tów daw ne go użyt ku. Do ty czy to wsze la kich
prze ja wów ży cia co dzien ne go. Stan obec ny to po nad 2 ty sią ce róż ne go ro dza ju eks po na tów, któ -
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re da tu ją się od oko ło dru giej po ło wy XIX wie ku do cza sów PRL -u. Są to róż ne go ro dza ju do ku men -
ty, fo to gra fie, książ ki, ob ra zy, me ble i przed mio ty co dzien ne go użyt ku do mo we go, go spo dar cze go
i zwią za nych z róż ne go ro dza ju za wo da mi. Wie le w tym miej scu moż na by mó wić o zgro ma dzo -
nych eks po na tach. Jed nak naj waż niej sze jest to, że Cha ta zbie ra przed mio ty wy łącz nie z gmi ny Bru -
sy. Mi mo te go tra fia ją się eks po na ty spo za gmi ny, któ re przy sy ła ją ofia ro daw cy od wie dza ją cy Cha tę
z in nych re jo nów Pol ski, np. ostat nio z Byd gosz czy (ka me ra na VHS).

Przez te 10 lat dzia łal no ści Cha ty ja ko mu zeum wie lu na szych miesz kań ców prze ka za ło róż ne -
go ro dza ju eks po na ty. Wy cho dzą z za ło że nia, słusz ne go, iż le piej od dać je do mu zeum niż wy rzu -
cić, spa lić, czy znisz czyć. Tak sta ło się z przed mio ta mi np. z Ko so bud, Brus czy Czar ni ża, po któ re
na le ża ło po je chać z przy czep ką. I w tym miej scu na le ży wy mie nić cho ciaż by jed ne go dar czyń cę,
któ ry prze ka zał bar dzo war to ścio we przed mio ty po cho dzą ce z gmi ny Bru sy. Jest nim dłu go let ni
pra cow nik na szej pod sta wów ki w Bru sach, przy oka zji świet ny ga wę dziarz, a w szcze gól no ści pa -
sjo nat ka szubsz czy zny. Mógł by mó wić o Ka szu bach go dzi na mi. To je den z tych, któ rzy wy dat nie
przy słu ży li się do ra to wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go zie mi za bor skiej. Od daw na zaj mo wał się bo -
wiem zbie ra niem róż ne go ro dza ju rze czy mó wią cych o cza sach mi nio nych. Gdy by nie on to np.
książ ki z przed wo jen nej bi blio te ki z Zgro ma dze nia Sióstr Zmar twych wsta nek w Bru sach by za gi nę -
ły. Tą oso bą jest oczy wi ście zna ny w na szym re gio nie Be ne dykt Pu ła kow ski, któ ry stał się szcze gól -
nym do bro czyń cą Cha ty Ka szub skiej, ja ko mu zeum re gio nal ne go.

Jed nak Cha ta to nie tyl ko mu zeum. Naj więk sze ob lę że nie od wie dza ją cych Cha tę to li piec i sier -
pień. To od wie dza ją cy do kład nie z wszyst kich re jo nów Pol ski. A rzecz nie po le ga na tym, iż wej dą
oni po oglą da ją i wyj dą. Sta ra my się, aby każ dy od wie dza ją cy miał prze wod ni ka. Dla te go też in struk -
to rzy nie tyl ko mu szą znać prze zna cze nie da nych przed mio tów mu ze al nych i coś o nich wie dzieć,
ale mu szą tak że w kon tek ście re gio nal nym, znać hi sto rię i kul tu rę Ka szub a tak że, co jest nie zwy kle
istot ne, znać twór czość i zna cze nie po sta ci mi strza Jó ze fa Cheł mow skie go, jed ne go z Wiel kich na
Ka szu bach. Tak więc eks po na ty to nie tyl ko rzecz, sta no wią one dzie dzic two ma te rial ne, sta no wią
one kan wę opo wie ści o tym co by ło. Są przede wszyst kim przy czyn kiem do roz mów, o prze szło ści
i przy szło ści. Są tak że na gmin nie wy ko rzy sty wa ne do pro wa dze nie róż ne go ro dza jów za jęć, warsz -
ta tów. Co jak co, ale nie ma jak po ka zać ory gi nal ny przed miot z na szych stron, Za bo rów. To in ny
wy miar cza su. Dla te go tak waż ne jest trwa nie te go „mu zeum” w na szym re gio nie, ja ko in dy wi du al -
na, idio ma tycz na war tość gmi ny Bru sy.
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Literatura:
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Ks. Antoni Graduszewski (1840-1892)
Urodził się w Złotowie koło Nowego Miasta Lubawskiego w rodzinie chłopskiej. Kształcił się w

gimnazjum w |Chełmnie, gdzie należał do Koła Filomatów. W 1868 r. wstąpił do seminarium
duchownego w Pelplinie. W 1872 r. uzyskał święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę jako wikary w
parafii bruskiej. 

W 1873 r. współtworzył Brusko-Leśnieńską Spółkę Pożyczkową, która została przekształcona w
Bank Ludowy w Brusach, a ks. Graduszewski został prezesem
jego Rady Nadzorczej. Wcześniej wysłany został do Poznania,
gdzie szkolił się w zasadach bankowości u źródeł polskiego
ruchu spółdzielczego w zaborze pruskim. Faktycznie przez
10 lat kierował bankiem i kiedy w 1884 r. musiał przejść do
parafii Ostrowite koło Jabłonowa Pomorskiego, zastąpił go
w banku Stanisław Sikorski z Wielkich Chełmów.
Współuczestniczył więc wśród najznamienitszych działaczy
gospodarczych i społecznych w rozwoju Brus i Zaborów.

Wspierał proboszcza ks. Augustyna Wikę-Czarnowskiego
(1809-1876) w budowie nowego kościoła. Projekt
opracowany w latach 1873-74 został przez Adolpha
Dankerta z Brandenburga, który na czas budowy

zamieszkała w Brusach.
Budowa rozpoczęła się w
1876 r. po długich
staraniach, trwała tylko trzy
lata, jeśli wziąć pod uwagę,
że w trakcie budowy w
1877 r. zawaliła się
południowa ściana i jeden
z filarów. Dokończył jej
budowę po śmierci
proboszcza młody wikary

Graduszewski, do 1883 r administrator bruskiej parafii. Kościół wyświęcono 29 listopada 1879 r.
Ołtarz główny zakupiono dopiero w 1883 r. 

Ksiądz Antoni Graduszewski był prześladowany w latach kulturkampfu za działalność społeczną
i kulturalną przez władze pruskie. Skutkiem tego przez rok w bruskiej parafii nie odprawiano
publicznie nabożeństw.

Opracował Zbigniew Gierszewski

ul. Ks. Antoniego Graduszewskiego w Brusach, 
prostopadła do ul. Derdowskiego – fot. Zbigniew Gierszewski
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Ks. Józef Czapiewski (1885-1940)
Urodził się w Małych Chełmach, w rodzinie rolnika Franciszka Czapiewskiego i Łucji Pozorskiej.

W latach 1895-1901 kształcił się w pelplińskim Collegium Marianum, a następnie w gimnazjum
chojnickim, gdzie w 1905 roku zdał egzamin dojrzałości. Należał do tajnej organizacji filomackiej,
skupiającej niepodległościowo nastawioną młodzież. W czasie studiów w Seminarium Duchownym
w Pelplinie był członkiem Koła Kaszubologów, gdzie w 1909 roku miał odczyt pt. „Wakacje na
Kaszubach”. Święcenia kapłańskie otrzymał 1910 roku, a Mszę św. prymicyjną odprawił 17 marca w
bruskim kościele. Jako wikariusz pracował w Byszewie, Pelplinie, Człuchowie, Tczewie, Błędowie i
Pieniążkowie. 

Wszędzie tam, gdzie pracował, uczył dzieci w języku polskim. Proboszczem parafii Swornegacie
został w 1918 roku. W tym czasie pełnił obowiązki wizytatora nauki religii w okolicznych szkołach
powszechnych. Został wybrany do Sejmiku Powiatowego w Chojnicach w 1926 i 1935 r. jako
przedstawiciel endecji. W 1938 roku objął parafię Raciąż koło Tucholi. Działał w organizacjach
społeczno-kulturalnych i w Stronnictwie Narodowym. W 1939 roku pełnił obowiązki dziekana
tucholskiego. 

Po wybuchu II wojny światowej już 26 października 1939 roku został aresztowany i uwięziony
w Kamieniu Krajeńskim, a od 15 grudnia 1939 roku w Stutthofie, przewieziony w 1940 roku do
Oranienburga, gdzie 18 kwietnia 1940 roku zmarł. Odznaczony był Krzyżem Niepodległości i Złotym
Krzyżem Zasługi.

Opracował Zbigniew Gierszewski
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Teodor Kossak-Główczewski (1861-1940)
Urodził się w Rolbiku jako syn drobnego ziemianina Mateusza i Marianny z Peplińskich. Skończył

gimnazjum chojnickie. Wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów w Krakowie i zaangażował się w
akcję misji katolickich na ziemiach polskich, ale w 1884 roku, ze względu na zły stan zdrowia,
chorował na gruźlicę, powrócił w strony rodzinne. Tu nadal aktywny, z robotnikami pracował w polu,
lesie i na podwórzu w majątku młodszego brata Bronisława w Kaszubie. Potem został nauczycielem
domowym bratanków.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę został pierwszym nauczycielem w szkole
powszechnej w Orliku, zastępując pruskiego nauczyciela Henkego. Pracował do 1923 roku,
codziennie dochodząc z Kaszuby do Orlika. W końcu zwolniono go jednak z powodu braku
formalnego wykształcenia pedagogicznego.

Zgromadził pokaźną bibliotekę literatury religijnej i ludowej. Wykorzystał te materiały i literaturę
do pisania diariuszy kaszubskich wsi i kroniki rodu Kossak-Główczewskich. Był kolporterem
wydawnictw religijnych i prasy polskiej, aktywizował społeczność lokalną w działalności parafialnej
i charytatywnej czyniąc konkurencję
miejscowemu proboszczowi. Spore
sumy zebranych pieniędzy wysyłał
potrzebującym w Polsce i na misjach
uszczuplając dochody okolicznych
parafii. Podlegały mu Bractwa
Żywego Różańca Świętego w
Brusach i Leśnie, był członkiem
Bractwa Trzeźwości w Leśnie i III
Zakonu św. Franciszka. Zmarł w
Kaszubie, pochowany został na
cmentarzu w Leśnie.

Teodor Główczewski został
sportretowany przez pisarkę
kaszubska z Przymuszewa Annę Łajming. 

Pisała o Teodorku z Kaszuby, który rozbudzał ludzką pobożność, ofiarność dla najbiedniejszych i
wspieranie misji jak mało kto. Był jednocześnie, obok Maksymiliana Goebla, zwanego Pielgrzymem,
najbardziej gorliwym głosicielem idei wolnej Polski. Anna Łajming wspomina jego i wiele innych
barwnych Ziemi Zaborskiej, ludzi aktywnych u schyłku zaborów i w latach budowania niepodległości.

W jedną postną niedzielę pojechał z nami ojciec do kościoła sanną. Weszłam przez kruchtę, bo
chciałam zostać koło ołtarza świętej Katarzyny w kąciku niedaleko drzwi. Po utworzeniu się jednak nowej
parafii w Dziemianach, w kościele w Leśnie nie było już tak ciasno, wobec tego przepchnęłam się na
środek kościoła. I tam, po lewej stronie głównego ołtarza, gdzie na Wielkanoc stawiano figurę
zmartwychwstałego Chrystusa, zobaczyłam stojącego i żarliwie modlącego się Teodora z Kaszuby,
twarzą zwróconego na kościół. Wszyscy mieli do niego szacunek jak dla księdza. Nie tylko bowiem pod
zaborem pruskim po kryjomu uczył dzieci polskiego, bratał zwaśnionych i nauczał, ale jeszcze
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bezinteresownie rozprowadzał książeczki
misyjne księży pallotynów z Krakowa, „Rycerza
Niepokalanej” i inne1.
A raz mu się zdarzyło, że trafił na ojca naszej
pisarki Jana Żmudza-Trzebiatowskiego, który
lubił się z nim „brać na słówka”:
...z lasu od strony Kaszuby wyłonił się z
książeczkami pod pachą nabożny Teodorek.
Może chciał skontrolować, czy wszyscy
zaopatrzyli się w broszury misyjne, a może po
prostu zobaczyć, czy ludzie się nie
rozbisurmanili. Lubił pouczać i rozbudzać w nas
uczucie religijne. Za sztachetami płotu nie mógł
zobaczyć siedzącego ojca, zmierzał więc prosto
do nas. Skoro spostrzegł ojca, jakby chciał się
cofnąć w stronę Modrzejewskich, ale było za
późno. Ojciec już go zobaczył. Wobec tego
wypadało mu się z nami przywitać, zapytać o
zdrowie nasze i mamy. Mama była w polu i
Teodorek zmarkotniał. Ojciec zrobił mu miejsce
na ławie, ale usiąść nie chciał. Stał w swoim
cynamonowym surducie, z ręką opartą na lasce
i tylko czekał na odpowiedni moment, aby iść
dalej. Ale ojciec, który lubił go drażnić, zapytał:

- A pón le wiedno apostołuje?
- Tak...
- A przecę lëdze i tak są dobrzi...
- Dobrzi... – odmruknął przybysz, surowo zerkając na moje króciutkie rękawy. – Ale jeno od czasu 

do jakôs panna dzecko urodzy. Sodoma i Gomora! Chocbë na przykład ta Prakseda z Rolbika, ju 
mô dwoje dzecy, a chłopa żódnégo.

- Niech sę lëdze kochają – odrzekł ojciec dobrotliwie i zaraz dodał: - Wéj taciemu Joachimczikowi 
kobiéce z Chojnic urodzoło sę ju szesnôsté dzecko.

- Tak, ale jij to Pan Bóg dôł...
- Nie – zaprzeczył ojciec, poważnie kręcąc głową – to Prakcedze Pan Bóg dôł dzecko, a 
Joachimczikowi nié, bo ona mô chłopa.
Teodorek posłuchał i zamrugał powiekami. Obrażony wykręcił się i odszedł bez pożegnania2.

Opracował Zbigniew Gierszewski

Literatura:
A. Łajming, Młodość, Gdańsk 1997
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, red. Jacek Knopek, t. 3, Ludzie ziemi chojnickiej, Chojnice 2010
Z. Gierszewski, Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming, Brusy 2014
J. Borzyszkowski, Z południa Kaszub, Gdańsk 1982

1  A. Łajming, Młodość, s. 95.
2  Tamże, s. 111-112.

Teodorek z Kaszuby
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Ma riusz Grzem pa 

In fra struk tu ra edu ka cyj na i tu ry stycz na
Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go

Par ki kra jo bra zo we stwa rza ją do god ne wa run ki dla roz wo ju tu ry sty ki zrów no wa żo nej. Ob szar
Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go pre fe ro wa ny jest do użyt ko wa nia i udo stęp nie nia dla tu ry sty -
ki kra jo znaw czej. Zna ko wa ne szla ki tu ry stycz ne ma ją na ce lu uła twie nie tu ry stom do tar cie do naj -
cie kaw szych miejsc na te re nie par ku. Wy zna czo ne szla ki pie sze, ro we ro we i ka ja ko we to naj bar dziej
atrak cyj ne tra sy kra jo bra zo we i przy rod ni cze, gwa ran tu ją ce tu ry stom bez piecz ne po ru sza nie się po
te re nie. Sieć szla ków tu ry stycz nych par ku two rzą: osiem szla ków pie szych, dzie więć szla ków ro we -
ro wych i trzy ka ja ko we. Opie ku na mi szla ków są róż ne in sty tu cje i or ga ni za cje: PTTK Od dział Re gio -
nal ny w Gdań sku, Fun da cja "Na szyj nik Pół no cy", Za bor skie To wa rzy stwo Na uko we, PTTK Od dział
Re gio nal ny "Szlak Brdy" w Byd gosz czy, gmi ny Choj ni ce i Bru sy. Każ dy z pod mio tów od po wia da na
ich ozna ko wa nie, ale ro lą Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go jest in te gra cja sie ci szla ków, spój na
in for ma cja i pro mo cja. Na ob sza rze par ku znaj du ją się licz ne ścież ki dy dak tycz ne. Trzy z nich są w
za rzą dzie par ku: Ko kosz ka, Do li na Ku la wy i Le śno Krę gi Ka mien ne.

Roz wo jo wi eko tu ry sty ki słu ży drob ne za go spo da ro wa nie tu ry stycz ne i edu ka cyj ne. Ro lą par ku
jest utrzy ma nie in fra struk tu ry edu ka cyj nej i tu ry stycz nej w do brym sta nie tech nicz nym. Jest ona
roz pro szo na na roz le głym te re nie. W wy ni ku na wał ni cy w sierp niu 2017 r. część in fra struk tu ry edu -

ka cyj nej i tu ry stycz nej par ku zo sta ła
znisz czo na lub uszko dzo na. Znisz -
czo ne ele men ty za go spo da ro wa nia
sta no wi ły nie mal trzy dzie sto let ni
do ro bek funk cjo no wa nia par ku.
Dzię ki wspar ciu Fun du szu So li dar no -
ści Unii Eu ro pej skiej uzy ska no środ -
ki na jej od two rze nie. Pra ce, któ re
pro wa dzo no na prze ło mie 2019 r. i
2020 r., obej mo wa ły od two rze nie
ście żek edu ka cyj nych i ozna ko wa nia
Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go.

Wy ko naw cą ge ne ral nym ro bót by -
ła fir ma DACH -MIR Mi ro sław Le wiń -
ski z Ka szu by. Dru kiem ta blic za ję ła
się agen cja re kla mo wa Ga le Krzysz -
tof Szult ka z Brus, współ pra cu ją ca
przy pro jek tach z Da wi dem Ki lo -
nem, or ni to lo giem i ry sow ni kiem
przy ro dy. Pro jekt obej mo wał na stę -
pu ją ce dzia ła nia:
1. Otwo rze nie ścież ki or ni to lo gicz -
no -przy rod ni czej Ko kosz ka, w tym
od two rze nie ta blic edu ka cyj nych

Leśno Wykopaliska
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(9 szt.) i kon ser wa cję cza tow ni do ob -
ser wa cji pta ków.
2. Od two rze nie ścież ki edu ka cyj nej
Do li na Ku la wy, w tym od two rze nie 60.
me trów drew nia nej kład ki na tor fo wi -
sku oraz od two rze nie ogro dze nia i bra -
my.
3. Od two rze nie ścież ki kul tu ro wej Krę -
gi Ka mien ne w Le śnie. Za da nie re ali zo -
wa ne by ło na cmen ta rzy sku
wie lo kul tu ro wym wpi sa nym do re je -
stru za byt ków ar che olo gicz nych i
obej mo wa ło: od two rze nie ta blic edu -
ka cyj nych (7 szt.), kon ser wa cję i na pra -

wę gier edu ka cyj nych, od two rze nie
ogro dze nia i bra my, re kon struk cję krę -
gów i pra ce po rząd ko we. Za da nie zre -
ali zo wa no pod nad zo rem dr hab.
Krzysz to fa Wa len ty - ar che olo ga, któ ry
od 1975 r. ba da i po pu la ry zu je cmen ta -
rzy sko w Le śnie. Dzię ki za an ga żo wa niu
Nad le śnic twa Przy mu sze wo prze nie -
sio no do tych cza so wy par king w no we
miej sce, bli żej dro gi po wia to wej Le śno -
-Cza pie wi ce.

4. Od two rze nie ozna ko wa nia Za bor skie go
Par ku Kra jo bra zo we go, w tym: ta blic gra nicz -
nych (20 szt.), ta blic edu ka cyj no -in for ma cyj -
nych z ma pą (11 szt.), ta blic in for ma cyj nych -
zna ki dro go we E -22c (7 szt.), ta blic edu ka cyj -
nych - po mni ki przy ro dy (15 szt.), wę złów szla -
ków tu ry stycz nych (24 szt.).

Re ali za cja za da nia moż li wa by ła dzię ki do brej
współ pra cy z za rząd ca mi lub wła ści cie la mi
nie ru cho mo ści: nad le śnic twa mi - Przy mu sze -
wo, Ry tel i Czersk, gmi na mi Bru sy i Choj ni ce
oraz wła ści cie la mi pry wat ny mi.
Wio sną 2020 r. pra cow ni cy Za bor skie go Par -
ku Kra jo bra zo we go od no wi li ozna ko wa nie
szla ku ro we ro we go im. An ny Łaj ming, a tak -
że ście żek edu ka cyj nych: Ko kosz ka, Do li na

Leśno Wykopaliska

Swornegacie Kokoszka
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Ku la wy, Le śno Krę gi Ka mien ne i Zie lo ny Pa -
łac. Li te rac ki szlak ro we ro wy im. An ny Łaj -
ming po wstał w 2004 r. za spra wą
Za bor skie go To wa rzy stwa Na uko we go. Ozna -
ko wa nie szla ku wy ma ga ło pil ne go re mon tu.
Upływ cza su oraz znisz cze nia spo wo do wa ne

na wał ni cą spra wi ły, że ozna ko wa nie szla ku w
te re nie by ło nie czy tel ne. Dzia ła jąc w po ro zu -
mie niu z ini cja to rem utwo rze nia szla ku - Zbi -
gnie wem Gier szew skim - zde cy do wa no o
wy dłu że niu go o 10 km. Te raz li czy on 52 km i
za czy na się na przy stan ku Ka szub skiej Mar -
szru ty w Wiel kich Cheł mach. Pro wa dzi przez
Ma łe Cheł my, War szyn, Ka szu bę, So mi ny, Przy -
mu sze wo, Wy so ką Za bor ską oraz Le śno do
dwor ca ko le jo we go w Bru sach. Szlak pro wa -
dzi po ma ło uczęsz cza nych dro gach szu tro -
wych i as fal to wych, jest wy god ny i do stęp ny
dla ro we rów miej skich, trek kin go wych i MTB.

W 2018 r. za koń czo no roz bu do wę i prze bu do -
wę bu dyn ku edu ka cyj no -ad mi ni stra cyj ne go
Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go w Cha rzy -
ko wach. Od 2000 r. sie dzi ba par ku zlo ka li zo -
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wa na jest w bu dyn ku daw -
nej bi blio te ki i świe tli cy
wiej skiej przy ul. Tu ry stycz -
nej 10. Na po trze by edu ka -
cyj ne był to obiekt
nie funk cjo nal ny. Dzię ki zre -
ali zo wa ne mu przed się wzię -
ciu po wierzch nia użyt ko wa
do tych czas ist nie ją cej sie -
dzi by zwięk szy ła się ze
130 m2 do bli sko 300 m2.
In we sty cja moż li wa by ła
dzię ki pro jek to wi „Edu ka cja

dla przy ro dy”, re ali zo wa ne -
mu przez Po mor ski Ze spół
Par ków Kra jo bra zo wych w
ra mach Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Po mor skie go na
la ta 2014-2020. Przed się -
wzię cie fi nan so wa no z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go oraz WFO -
ŚiGW w Gdań sku. Ist nie ją cy
bu dy nek zo stał roz bu do wa -
ny o sa lę edu ka cyj ną, po -
miesz cze nia sa ni tar ne,
ko tłow nię ga zo wą, ma ga zyn oraz ta ras z ogro dem edu ka cyj nym. Obiekt zo stał wy po sa żo ny w no -

we po mo ce dy dak tycz ne.
Uro czy ste otwar cie na stą pi ło
8 paź dzier ni ka 2018 r.
In we sty cje w in fra struk tu rę
oraz za ple cze edu ka cyj ne
słu żą pod nie sie niu ja ko ści
dzia łań sta tu to wych par ku,
po le ga ją cych na edu ka cji
przy rod ni czej oraz po pu la ry -
za cji wa lo rów przy rod ni -
czych, kra jo bra zo wych i
dzie dzic twa kul tu ro we go
Zie mi Za bor skiej.

Siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach, ul. Długa 10
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Zbigniew Gierszewski

Susza chociaż pada…
1. Woda jest żywiołem

Żywioł to zjawisko, nad którym nie panuje człowiek, tylko ono panuje nad człowiekiem. Czasami
udaje się przed żywiołem uciec lub skryć, jeśli nie, to można jakiś czas z nim walczyć, ale potem
pozostaje tylko poddać się...
Woda jest żywiołem przez nadmiar i przez brak. Ogień jest żywiołem tylko w nadmiarze, tak samo
jak wiatr. Chyba że wiatru potrzebuje żeglarz na środku jeziora lub oceanu, wtedy flauta także jest
żywiołem….

2. Tales z Miletu
Tales uznał wodę za jedyny, podstawowy pierwiastek, zasadę, z której wyłania się cała rzeczywistość
i w której się ona w końcu „rozpuszcza”. Sam prawdopodobnie niczego nie napisał, ale jego poglądy
relacjonuje Arystoteles: „Na podstawie tego faktu, że nasiona wszystkich rzeczy mają wilgotna
naturę, powziął myśl, że woda jest naturalnym początkiem wszystkich rzeczy wilgotnych”1.
Poszczególne rzeczy przemijają, ale ich zasada pozostaje nieśmiertelna. Współcześnie przyznano
mu racje w tym sensie, że jako uniwersalny rozpuszczalnik chemiczny jest prawdopodobnie
jedynym środowiskiem, w którym może rozwijać się życie. Szukanie życia na innych planetach
zaczynamy od poszukiwania tam chociaż śladów wody, potencjalnie bowiem życie może rozwinąć
się tam, gdzie występuje woda, najlepiej w stanie ciekłym…

3. Definicja suszy
Susza spowodowana jest długotrwałym okresem bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym
opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości i z stosunkowo wysoką temperaturą dla
danej pory roku, co pociąga za sobą znaczne zmniejszenie zasobów wodnych w atmosferze, glebie,
podziemnych warstwach wodonośnych, a także obniżeniem poziomu wód w rzekach, jeziorach i
innych zbiornikach wodnych.
Definicja sugeruje, że przyczyną suszy jest brak opadów. A przecież w Polsce pada i statystyki
wieloletnie mówią, że coraz więcej. Niestety zjawisk sprzyjających suszy, czy wręcz ją napędzających
jest więcej. Ocieplenie klimatu zwiększa parowanie wody z wód powierzchniowych i gleby oraz
transpiracje z roślin. A spływ powierzchniowy potęguje efekt ubytku wody. Czasy PRL-u to nie był
okres obudowy kraju z ruin wojennych, ale rozwój infrastruktury nie był ich mocną stroną z
wyjątkiem melioracji. Tysiące kilometrów rowów melioracyjnych osuszających łąki tylko przyspiesza
odpływ wody z granic kraju, a kanalizacje burzowe, skądinąd tak potrzebne w miastach, tylko
nasilają ten problem2. A to wszystko składa się na bilans hydrologiczny Polski i decyduje o skali
zjawiska suszy.

4. Skutki suszy
Susza powoduje przesuszenie gleby, czyli znacznego ubytku jednego z podstawowych składników
gleby, co skutkuje zmniejszeniem lub zniszczeniem upraw roślinnych i zaburzeniami w
funkcjonowaniu większości ekosystemów. Dalszymi konsekwencjami mogą być trudności w
zaopatrzeniu w wodę gospodarstw komunalnych i przemysłu, a także zwiększone
prawdopodobieństwo pożarów. A jak wieje silny wiatr, to gleba nie związana roślinami tonami
przenosi się na pola sąsiadów…
1 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, s. 77.
2 A. Ciemiński, Czyny społeczne w czasach PRL, Ziemia Zaborska 6/2013, s. 50-55.
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Bu rze pia sko we hu la ją w oko li cach Brus co ro ku wio sną.

Kil ka na ście ty się cy lat te mu po
ustą pie niu lą do lo du z Po mo rza,
na na szych zie miach mu siał pa -
no wać kli mat sto sun ko wo su -
chy, bo wie ją ce wia try usy pa ły
gi gan tycz ne wy dmy. Jed na z
więk szych to Szo to wa Gó ra. Ma
ok. 4 km dłu go ści, a w naj wyż -
szym punk cie wzno si się 15 m
nad po ziom oko li cy. Wie le
mniej szych po kry wa te ren gmi -

Burza piaskowa Gacnik 13. 04. 2015 Burza piaskowa Gacnik 20. 04. 2015

Burza piaskowa Gacnik 13. 04. 2020Burza piaskowa Gacnik 23. 04. 2019

Skutki burzy piaskowej w Brusach - Wybudowanie



ny Bru sy. Moż na je roz po znać
po tym, że nie zo sta ły za go spo -
da ro wa ne rol ni czo, a go spo -
dar ka le śna nie ma du że go
po żyt ku, bo so sna ro śnie wy jąt -
ko wo cher la wa.

5. Ro dza je su szy
- at mos fe rycz na – wyż at mos fe rycz ny mo że w po rze let niej spra wić, że nie pa da kil ka ty go dni, wil -
got ność po wie trza ra dy kal nie spa da, a wy so ka tem pe ra tu ra przy spie sza wy sy cha nie po wierzch ni
zie mi
- gle bo wa (rol ni cza) – jest kon se kwen cją prze dłu ża ją cej się su szy at mos fe rycz nej, ozna cza pro ble -
my dla ro ślin, pod le wa nie na wet ma łe go ogród ka sta je się pro ble mem, szpa del od ko pu je su chy
pia sek z 30 cm, a wo da ze szlau cha zwil ża le d wie 2 cm…
- hy dro lo gicz na – skut ku je ob ni że niem po zio mu wód w rze kach, tak że na wet dla ka ja ka rzy two rzy
się pro blem, ale naj waż niej sze jest ob ni że nie po zio mu wód pod ziem nych. Rze ki tak jak ka na ły me -
lio ra cyj ne, al bo na wad nia ją przy wy so kich sta nach, al bo od wad nia ją przy sta nach ni skich. Tu skut -
ków nie zni we lu je po je dyn cza ule wa, cza sa mi nie uzu peł ni sta nu wód ko lej ny desz czo wy rok.
- hy dro ge olo gicz na – jest na stęp stwem prze dłu ża ją cej się su szy hy dro lo gicz nej, kie dy np. wy sy cha -
ją stud nie. Za czy na się pu styn nie nie, wo dę trze ba spro wa dzać. Ra dzi li so bie z tym już sta ro żyt ni
Rzy mia nie, współ cze sna cy wi li za cja też so bie po ra dzi, ale ja kim kosz tem…

6. Su sza ja ko klę ska
Su sza na le ży do tych klęsk ży wio ło wych, któ rych prze bieg i na ra sta nie skut ków ni gdy nie jest gwał -
tow ne. Po wódź jest szyb sza, a la wi na śnież na bły ska wicz na. Ule wa, wi chu ra mo gą swe ka ta stro fal -
ne skut ki osią gnąć w cią gu go dzin, mi nut, a su sza nie. To, że dłu go nie pa da ło nie mu si mieć
za uwa żal nych skut ków, a tym bar dziej do tkli wych. To pro blem, któ ry na ra sta przez ty go dnie, mie -
sią ce. Mo że jed nak ku mu lo wać się w gle bie i niż szych war stwach grun tu przez la ta. Jej od dzia ły wa -
nie prze no si się na na stęp ny se zon.

7. Za so by wo dy
Pol ska jest w wo dę ubo ga. Za so by wod ne wy no szą ok. 1600 m3/rok/oso ba, gdy śred nia w Eu ro pie
to 4560 m3/rok/oso ba. Więk szość od pły wa do mórz. 9 ty się cy je zior na po je zier zach po mor skim,
ma zur skim i wiel ko pol skim to za sób po wsta ły z koń cem epo ki lo dow co wej, któ ry zwięk sza nie co
wil got ność lo kal nych mi kro kli ma tów. Pas ni zin Wiel ko pol ski, Ku jaw i
Ma zow sza jest szcze gól nie na ra żo ny na su szę. Gó ry, któ re za trzy mu ją wil goć at mos fe rycz na i ja skra -
pla ją, da jąc po czą tek gór skich do pły wów rzek ni zin nych są ni skie i wą skie. Da ją spo ra dycz nie gwał -
tow ny przy rost po zio mu wo dy, ale ten z fa la po wo dzio wą w kil ka dni od pły wa do Bał ty ku. Na wet
nie znacz ne opóź nie nie od pły wu wód po pra wić mo gło by kra jo wy bi lans wod ny. Ale zbior ni ków re -
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Wydma koło Kinic
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3 Patrz więcej artykuł str. 48

ten cyj nych ma my ma ło i są nie wiel kie. Do te go sa me po wo du ją nie po żą da ne skut ki eko lo gicz ne,
bo ta my ka wał ku ją rze kę ja ko eko sys tem. Skut ki są po dob ne jak w le sie prze cię tym au to stra dą, a
na wet po waż niej sze…
8. Oczka wod ne – na tu ral ne zbior ni ki re ten cyj ne na Ka szu bach
W oko li cach Brus jest ich kil ka dzie siąt, w dal szej oko li cy kil ka se t3. Czę sto oto czo ne drze wa mi, krze -
wa mi i wy so ką ro ślin no ścią ma ją ogra ni czo ne pa ro wa nie, a jed no cze śnie zwięk sza ją wil got ność po -
wie trza w oko li cy. W cza sie su szy sta no wią ostat nie źró dło wo dy dla ssa ków, pta ków i owa dów.

9. Re ten cja zi mo wa
Bi lans wod ny rocz ny mo że być cał kiem za do wa la ją cy, ale to nie ozna cza, że nie zda rzy się su sza.
De cy du je o tym bi lans wod ny okre so wy. Skut ki eko lo gicz ne i go spo dar cze są naj po waż niej sze, gdy
mi ni mum sta nu wód przy pa da na okre sy wzmo żo nej we ge ta cji.
Śnież ne zi my, to de po zyt wo dy, któ ra zi mą nie jest po trzeb na, bo we ge ta cja ro ślin jest wstrzy ma -
na, a uwal nia się wio sną, kie dy ro śli ny sta ją się ak tyw ne. Ten de po zyt zgro ma dzo ny w od grud nia
do lu te go uwal niał się wio sną (kwie cień, maj). Mniej sze cie ki za ma rza ły i nie od pro wa dza ły wo dy.
Zresz tą sa ma gle ba prze mar z nię ta głę bo ko utrzy my wa ła w so bie wo dę je sien ną, któ ra w for mie lo -
du nie mo gła prze cież stop nio wo prze są czać się do głęb szych warstw grun tu i od pły wać z wo da -
mi pod ziem ny mi.
Bez śnież ne zi my ozna cza ją su szę wcze sno wio sen ną. Do prze szło ści ode szły wio sen ne roz to py, kie -
dy to wo da z śnież nych zasp w cza sie od wil ży stop nio wo się uwal nia ła. Deszcz zi mą to mar no traw -
stwo wo dy, po nie waż ona do wio sny spły nie do mo rza co do kro pli. Nie ste ty nie za wsze mo że my
li czyć na uzu peł nia ją ce opa dy w ma ju, a prze cież „mo kry maj, ży to ni czym gaj”. Wo da z opa dów zi -
mo wych w kwiet niu jest już w Bał ty ku. Su sza prze sta je być do me ną je dy nie naj cie plej szych mie -
się cy.
Prze su szo na gle ba sła bo chło nie na wal ne opa dy. Szyb ko spły wa do za głę bień te re nu, za si la do li ny
rzecz ne, ale w ma łym stop niu uzu peł nia za so by wod ne gle by.

10. Re na tu ry za cja rzek i od twa rza nie mo kra deł.
Wo da w zbior ni kach na grze wa się i przez to szyb ciej pa ru je. Wo da w ro wach dzię ki za staw kom jest
wchła nia na przez grunt i gle bę. Re ten cja na rze kach to już zbyt póź no. Wo da z rzek ma uzu peł niać
re ten cję pod ziem ną, ale obec nie efekt jest od wrot ny. Ni skie sta ny wód w rze kach po wo du ją osu -
sza nie te re nów przy brzeż nych. Przy zmniej sza ją cych się za so bach wo dę trze ba oszczę dzać, a je dy -
nym sku tecz nym spo so bem na
ma so wa ska lę jest spo wol nie nie jej
bie gu. I tak więk szość wo dy od pły -
nie do Bał ty ku, sęk w tym ile cza su to
jej zaj mie.
Me an dry, sta ro rze cza spo wal nia ją
od pływ wo dy. La sy za cie nia ją ce gle -
bę, mchy chło ną ce wo dę jak gąb ka,
śród le śne oczka i tor fo wi ska za trzy -
mu ją wo dę. Par ki, pa sy zie le ni, ha -
mu ją wiatr, któ ry jest prze cież
na tu ral nym sprzy mie rze niec su szy.
Bo bry cho ciaż chro nio ne uwa ża ne
są za szkod ni ki, bo zmie nia ją „pla ny

Torfowisko wysokie koło Asmusa
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Gra ży na Ja szew ska

Wy bra ne ini cja ty wy edu ka cyj ne
Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go

Do waż niej szych za dań usta wo wych pra cow ni ków par ku na le żą edu ka cja przy rod ni cza oraz
po pu la ry za cja wa lo rów przy rod ni czych, kra jo bra zo wych i dzie dzic twa kul tu ro we go Zie mi Za bor -
skiej. Za da nia te re ali zo wa ne są po przez or ga ni za cję za jęć te re no wych na ścież kach przy rod ni czych,
or ga ni za cję za jęć ka me ral nych, wy cie czek, kon kur sów przy rod ni czych, szko leń, kam pa nii i ak cji
edu ka cyj no -in for ma cyj nych oraz dzia łal ność wy daw ni czą. W ar ty ku le przed sta wio no wy bra ne ini -
cja ty wy edu ka cyj ne Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go, któ re an ga żu ją oso by w róż nym wie ku
oraz wpły wa ją na in te gra cję lo kal ne go spo łe czeń stwa wo kół idei ochro ny przy ro dy.

Za ję cia edu ka cyj ne pro wa dzo ne są przez ca ły rok ka len da rzo wy. Ich na si le nie na stę pu je w cza -
sie trwa nia ro ku szkol ne go. W za się gu od dzia ły wa nia par ku znaj du je oko ło 60. pla có wek oświa to -
wych z te re nu mia sta i gmi ny Choj ni ce, gmi ny Bru sy oraz gmi ny Ko na rzy ny. W ostat nich la tach ofer ta
edu ka cyj na zo sta ła skie ro wa na do osób do ro słych. Ży cie w har mo nii z przy ro dą wy ma ga od lu dzi
jej po zna nia i do świad cze nia. Jest to moż li we tyl ko wte dy, gdy edu ku je my sie bie i in nych w cią głym

za go spo da ro wa nia prze strzen ne go”. A prze cież to one przez mi lio ny lat ewo lu cji do per fek cji opa -
no wa ły tech ni kę kon struk cji hy dro lo gicz nych. Czło wiek po peł nia błę dy, bóbr nie. Jest więc, czy to
się ko mu po do ba czy nie, na szym
sprzy mie rzeń cem w gro ma dze niu ży -
cio daj nej wo dy.

11. Za bor skie za so by (przy kład)
Kró lo wa za bor skich rzek Zbrzy ca ma
50 km dłu go ści i po nad 400 km2 po -
wierzch ni zlew ni. Prze pły wa przez 13
je zior i 5 sta wów młyń skich. Me an dru -
je na łą kach mię dzy Rol bi kiem a Wid -
nem. Two rzy mi kro kli mat i utrzy mu je
wie le eko sys te mów szcze gól nie wraż -
li wych na sta łość za so bów wod nych.
Su sza od niej trzy ma się z da le ka…

Literatura:
Szlak Zbrzycy. Przewodnik przyrodniczo-kulturowy, Brusy 2012
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/susza-dane-Stop-Suszy-2020-8971.html
https://stopsuszy.imgw.pl/
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83203%2Cekspert-susza-mimo-ulewnych-opadow.html
https://www.wwf.pl/aktualnosci/dlaczego-deszcz-nie-uratuje-nas-przed-susza
http://wolnerzeki.pl/susza-dlaczego-nie-pomoga-nam-zapory/
https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,176956,26309947,bobry-to-nasi-sprzymierzency-a-nie-szkodniki-pomagaja-w-
walce.html

Źródlisko nad Zbrzycą
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pro ce sie, przez ca łe swo je ży cie. Ta ką moż li wość stwa rza bo ga ta ofer ta edu ka cyj na par ku, łą czą ca
moż li wość po zna nia przy ro dy z ak tyw nym wy po czyn kiem. Edu ka cja przy rod ni cza umoż li wia od -
izo lo wa nie się od miej skie go zgieł ku oraz roz ła do wa nie na pięć i stre sów dnia co dzien ne go. Przy -
kła dem te go ty pu ak tyw no ści jest rajd eko tu ry stycz ny, or ga ni zo wa ny przez Za bor ski Park
Kra jo bra zo wy wraz z licz ny mi part ne ra mi. Je go głów ne ce le to pro mo cja eko tu ry sty ki i za sad wła -
ści we go za cho wa nia się na ob sza rach chro nio nych oraz po pu la ry za cja zrów no wa żo ne go roz wo ju.
W or ga ni za cję raj du włą cza ją się La sy Pań stwo we - nad le śnic twa: Przy mu sze wo, Ry tel, Osusz ni ca i

Li pusz. Im pre za od by wa się przy współ pra cy z Choj nic kim To wa rzy stwem Mi ło śni ków Ro we ru Cy -
kli sta i Sto wa rzy sze niem „Cha rzy…”. Wy da rze nie jest im pre zą cy klicz ną, cie szą cą się du żym za in te -
re so wa niem, nie tyl ko wśród osób miesz ka ją cych w re gio nie. Dzię ki za an ga żo wa niu

Seniorzy z Brus podczas warsztatów ,,Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie" w roku 2014. Fot. Dorota Krzoska.

Uczestnicy szkolenia ,,Sowy z GIS-em", które odbyło się w Charzykowach w dniach 23-24 kwietnia 2014 r.
Fot. Grażyna Jaszewska.
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współ or ga ni za to rów od by ło się dzie więć edy cji raj du, któ re z ro ku na rok cie szą się więk szą po pu -
lar no ścią. Tra sy pie sze i ro we ro we ma ją róż ną dłu gość i są do sto so wa ne dla osób o sze ro kim wa -
chla rzu spraw no ści fi zycz nej. Po wo du je to, że w raj dzie uczest ni czą ro dzi ny z dzieć mi, se nio rzy oraz
oso by ama tor sko upra wia ją ce nor dic wal king, czy jaz dę na ro we rze. Tra sy raj du po ko ny wa ne są w

Warsztaty ichtiologiczne nad rzeką Kulawą w dniu 26 września 2017 r. Fot. Mariusz Grzempa.

Seniorzy z Brus podczas warsztatów obrączkarskich w Kokoszce w roku 2013. Fot. Grażyna Jaszewska.
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nie wiel kich gru pach pod opie ką edu ka to rów z par ku i nad le śnictw. Każ da edy cja opa trzo na jest ha -
słem prze wod nim, któ re sta no wi pod sta wę nar ra cji edu ka to rów.

Edu ka cja przy rod ni cza, a szcze gól nie ścież ki dy dak tycz ne oraz no wa tor skie me to dy na uki o
przy ro dzie w ostat nich la tach prze ży wa ją swój roz kwit. W ca łej Pol sce od by wa ją się licz ne szko le -
nia i kon fe ren cje, pod czas któ rych po dej mo wa ne są pro ble my edu ka cji zin te gro wa nej. Or ga ni zo -
wa ne są spo tka nia słu żą ce wy pra co wa niu no wo cze snych me tod na ucza nia o przy ro dzie. Do ty czą
one wy ko rzy sty wa nia naj now szych tech no lo gii w pro wa dze niu za jęć edu ka cyj nych oraz sto so wa -
nia me tod ak ty wi zu ją cych. Po dą ża jąc za ogól no pol ski mi tren da mi Za bor ski Park Kra jo bra zo wy był
or ga ni za to rem sze re gu szko leń i warsz ta tów, pro wa dzo nych przez wy kwa li fi ko wa ną ka drę. Od bior -
ca mi szko leń by li pra cow ni cy ad mi ni stra cji pu blicz nej, ma ją cy wpływ na ota cza ją ce nas śro do wi -
sko, a tak że pra cow ni cy par ków kra jo bra zo wych i le śni cy. Uczest ni cy szko leń mie li moż li wość
na by cia no wych umie jęt no ści, któ re z ca łą pew no ścią prze ło ży ły się na efek ty ich pra cy zwią za nej
z ochro ną przy ro dy i edu ka cją. W la tach 2011-2014 od by ły się czte ry warsz ta ty po świę co ne in wen -
ta ry za cji wło chat ki i in nych sów le śnych. Nie od łącz nym ele men tem cy klu szko leń „so wiar skich” by -
ła część po świę co na me to dom GIS. Ana li zy prze strzen ne słu ży ły ty po wa niu po ten cjal nych miejsc
wy stę po wa nia sta no wisk lę go wych po szcze gól nych ga tun ków sów. W czę ści te re no wej uczest ni cy
warsz ta tów wy ko ny wa li noc ne na słu chy sów w miej scach, któ re zo sta ły wcze śniej wy ty po wa ne.
Prze pro wa dzo ne szko le nia wpły nę ły na lep sze roz po zna nie roz miesz cze nia wło chat ki na te re nie
Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go. Da ły im puls dla cy klu za jęć i noc nych warsz ta tów te re no wych,
skie ro wa nych do dzie ci, mło dzie ży i osób do ro słych z te re nu par ku. W ro ku 2016 Za bor ski Park Kra -
jo bra zo wy był or ga ni za to rem warsz ta tów na te mat bio lo gii, eko lo gii i ochro ny dzię cio ła czar ne go.
W ra mach te go dzia ła nia uczest ni cy po sie dli wie dzę oraz umie jęt no ści, po zwa la ją ce za pla no wać
oraz prze pro wa dzić mo ni to ring te go ga tun ku. Do dat ko wym efek tem szko le nia by ła kam pa nia edu -
ka cyj na Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go pt. ,,Dziu ple i ich miesz kań cy”. W ko lej nym ro ku prze -
pro wa dzo no warsz ta ty te re no we po świę co ne ma kro ben to so wi rzecz ne mu. Od bior ca mi warsz ta tów
by li pra cow ni cy par ków kra jo bra zo wych z wo je wódz twa po mor skie go. Nad rze ka mi - Cho ci ną oraz

Uczestnicy Rajdu Ekoturystycznego w Klosnowie podczas edycji w roku 2016. Fot. Dorota Krzoska.



Jar cew ską Stru gą - po zna wa no pro ce du -
ry ana li zy wo dy oraz me to dy po bo ru
prób ben to so wych. W czę ści la bo ra to ryj -
nej pod bin oku la ra mi iden ty fi ko wa no or -
ga ni zmy przy uży ciu klu czy do
ozna cza nia bez krę gow ców wod nych.
Otwar tość i du że do świad cze nie dy dak -
tycz ne pro wa dzą ce go warsz ta ty, skut ko -
wa ło prze ka za niem cen nych wska zó wek,
po zwa la ją cych w przy szło ści pro wa dzić
bar dziej efek tyw ne za ję cia te re no we nad
rze ką.
Naj efek tyw niej szą for mą edu ka cji są za ję -
cia w te re nie. Przy rod ni cze ścież ki dy dak -
tycz ne to naj lep sze „pra cow nie
bio lo gicz ne” i ży we ,,la bo ra to rium”, umoż -
li wia ją ce ob ser wa cje ga tun ków, sie dlisk i
ca łych eko sys te mów oraz za leż no ści po -
mię dzy ży wy mi or ga ni zma mi. Za ję cia na
ścież kach Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo -
we go or ga ni zo wa ne są w okre sie wio sen -
nym, let nim i je sien nym, na to miast okres
zi mo wy jest ma ło po pu lar ny. W ostat nich
la tach dzia łal no ści par ku sze reg warsz ta -
tów pro wa dzo no na ścież kach dy dak tycz -
nych w Ko kosz ce, Do li nie Ku la wy i Le śnie.
Ich ce lem by ła m.in. ak ty wi za cja dzie ci,
mło dzie ży oraz se nio rów po przez włą cze -
nie w pro ces dy dak tycz ny no wa tor skich
me tod. Przez sze reg lat Za bor ski Park Kra -
jo bra zo wy był or ga ni za to rem warsz ta tów
ob rącz kar skich, pro wa dzo nych na ścież ce

przy rod ni czo -or ni to lo gicz nej w Ko kosz ce. Pod czas warsz ta tów ich uczest ni cy mie li oka zję za po -
znać się z pra cą or ni to lo ga – ob rącz ka rza, po znać „z bli ska” ga tun ki pta ków wy stę pu ją cych na te re -
nie ścież ki oraz do wie dzieć się w ja kim ce lu ob rącz ku je się pta ki. Ucznio wie i se nio rzy przy pa try wa li
się pra cy ob rącz ka rza, któ ry wy ja śniał w ja ki spo sób od róż nić po szcze gól ne ga tun ki pta ków oraz
jak okre ślić ich wiek i płeć. W trak cie za jęć zgłę bia no wie dzę z za kre su wę dró wek pta ków z wy ko -
rzy sta niem licz nych gier i za baw.

Cie ka wą ini cja ty wą, któ ra szcze gól nie przy pa dła do gu stu mło dym mi ło śni kom przy ro dy, by ły
warsz ta ty za ty tu ło wa ne ,,Ich tio fau na rze ki Ku la wy”. Część teo re tycz ną oraz prak tycz ną w te re nie
prze pro wa dził ich tio log z Par ku Kra jo bra zo we go Do li na Słu pi. Pod czas pierw szej czę ści za jęć, któ -
ra od by ła się w sa li kon fe ren cyj nej Nad le śnic twa Przy mu sze wo w La sce, pro wa dzą cy za po znał
uczest ni ków za jęć z ga tun ka mi ryb wy stę pu ją cy mi w rze kach
Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go oraz przy bli żył ich cha rak te ry stycz ne ce chy i be ha wior. Istot -
nym ele men tem pre lek cji by ło wska za nie uczniom za gro żeń dla śro do wi ska przy rod ni cze go rzek,
wy ni ka ją cych z na ra sta ją cej an tro po pre sji. Pre le gent zwró cił uwa gę na re gu la cje ko ryt rzecz nych
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach
podczas zajęć na ścieżce przyrodniczo-ornitologicznej

Kokoszka w roku 2014. Fot. Grażyna Jaszewska
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oraz za bu do wę tech nicz ną, któ re są przy czy ną utra ty z eko sys te mów rzecz nych cen nych lub rzad -
kich sie dlisk i ga tun ków. Część te re no wa warsz ta tów obej mo wa ła odło wy bo ni ta cyj ne ryb, któ re
mia ły na ce lu pre cy zyj ną oce nę obec nej po pu la cji pod wzglę dem ich li czeb no ści i kon dy cji zdro -
wot nej w rze ce Ku la wie. Odło wio ne osob ni ki ozna cza ne by ły do ga tun ku, pod da ne mie rze niu dłu -
go ści cia ła, a na stęp nie przy wra ca no je do śro do wi ska na tu ral ne go.

W ra mach ak ty wi za cji se nio rów re ali zo wa no pię cio let ni cykl warsz ta tów te re no wych za ty tu ło -
wa nych „Re zer wat Bios fe ry Bo ry Tu chol skie”. Ich głów nym ce lem by ło uka za nie naj cen niej szych ga -
tun ków ro ślin, zwie rząt, sie dlisk oraz kra jo bra zu kul tu ro we go Bo rów Tu chol skich. Uczest ni cy
warsz ta tów z Brus, Choj nic oraz Ko na rzyn od wie dzi li czte ry par ki kra jo bra zo we, wcho dzą ce w skład
stre fy bu fo ro wej re zer wa tu bios fe ry: Za bor ski, Wdzydz ki, Tu chol ski i Wdec ki. Mie li oka zję po znać
naj star szy w Pol sce re zer wat przy ro dy Ci sy Sta ro pol skie im. Le ona Wy czół kow skie go, któ ry jest swo -
istą wi zy tów ką Bo rów Tu chol skich.
Od 2008 ro ku ucznio wie szkół z te re nu par ku uczest ni czą w ogól no pol skim kon kur sie ,,Po zna je my
Par ki Kra jo bra zo we Pol ski”. W tym okre sie aż je de na ście ra zy dru ży ny z Za bor skie go Par ku Kra jo bra -
zo we go re pre zen to wa ły wo je wódz two po mor skie w fi na le ogól no pol skim, czę sto zaj mu jąc wy so -
kie lo ka ty. W fi na le ogól no pol skim wzię li udział ucznio wie z Brus, Choj nic oraz Sil na. W ro ku 2018
dru ży na z Sil na wy wal czy ła dru gie miej sce w Pol sce.
Du żą po pu lar no ścią wśród szkół pod sta wo wych cie szy się kon kurs ,,Po zna je my Za bor ski Park Kra -
jo bra zo wy”, któ ry skie ro wa ny jest do uczniów klas IV -VI. Co rocz nie bie rze w nim udział ok. 500
uczest ni ków, któ rzy ry wa li zu ją ze so bą w trzech eta pach: szkol nym, gmin nym i par ko wym. Pod czas

Uczniowie gimnazjum w Brusach podczas ogólnopolskiego finału konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w sali
obrad Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku – 27 maja 2014 r. Fot. Grażyna Jaszewska.
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ry wa li za cji fi na ło wej ucznio wie bio rą udział w grze te re no wej, któ ra spraw dza ich wie dzę i umie jęt -
no ści, ta kie jak: ob słu ga kom pa su, czy ta nie ma py lub roz po zna wa nie syl we tek pta ków oraz po spo -
li tych ro ślin wod nych. Ucznio wie dzię ki tej me to dzie za po mi na ją, że bio rą udział w kon kur sie i
cał ko wi cie od da ją się za ba wie. Po zby wa ją się stre su, któ ry to wa rzy szy im zwy kle przy te sto wych
for mach kon kur su. Do dat ko wo na by wa ją umie jęt no ści spo łecz ne, ta kie jak ko mu ni ka cja w gru pie.
Ko lej nym po zy tyw nym ele men tem te go ty pu kon kur su jest to, że ucznio wie na by wa ją no wą wie -
dzę i umie jęt no ści.

Ko lej ną ak cją in te gru ją cą róż ne śro do wi ska i or ga ni za cje na te re nie par ku jest ,,Sprzą ta nie Je -
zio ra Cha rzy kow skie go”. Cha rzy kow skie to naj więk szy i naj czę ściej wy ko rzy sty wa ny do ce lów tu ry -
stycz nych i re kre acyj nych akwen par ku. W związ ku z tym jest on naj bar dziej na ra żo ny na
za śmie ca nie. Ak cja sprzą ta nia brze gów je zio ra pro wa dzo na jest co rocz nie w okre sie wio sen nym
przy współ pra cy z Choj nic kim Klu bem Że glar skim. Bie rze w niej udział sze reg in sty tu cji i or ga ni za -
cji tj.: Park Na ro do wy "Bo ry Tu chol skie", nad le śnic twa Ry tel i Przy mu sze wo, ko ła ło wiec kie z Klo sno -
wa i Swor ne ga ci, Go spo dar stwo Ry bac kie w Cha rzy ko wach, Spo łecz na Straż Ry bac ka, LKS
Cha rzy ko wy, OSP Cha rzy ko wy, Choj nic ki WOPR, Sto wa rzy sze nie "Cha rzy…", sek cja ka ja ko wa "Szan -
sa", Urząd Gmi ny w Choj ni cach, So łec two Cha rzy ko wy i in ne.

W ar ty ku le przed sta wio no wy bra ne ini cja ty wy edu ka cyj ne par ku, któ re ma ją wpływ na in te gra -
cję lo kal ne go spo łe czeń stwa wo kół idei ochro ny przy ro dy. Przed sta wio ne for my edu ka cji są przy -
kła dem ak ty wi za cji róż nych grup wie ko wych i oprócz zdo by wa nia wie dzy, ma ją na ce lu roz wój
kom pe ten cji mięk kich. Umie jęt no ści te umoż li wia ją bu do wa nie wię zi z in ny mi oraz efek tyw ną
współ pra cę. Są one bar dzo waż ne, po nie waż de cy du ją o ja ko ści na szych kon tak tów z in ny mi ludź -
mi. Umoż li wia ją po nad to za rzą dza nie in for ma cją oraz po zwa la ją na kre atyw ne roz wią zy wa nie po -
ten cjal nych pro ble mów.

Uczniowie z Brus na warsztatach obrączkarskich w Kokoszce w roku 2013. Fot. Grażyna Jaszewska
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Gra ży na Ja szew ska

Mo ni to ring przy rod ni czy w Za bor skim
Par ku Kra jo bra zo wym

Jed nym z in te gral nych ele men tów ochro ny za so bów przy rod ni czych Za bor skie go Par ku Kra jo -
bra zo we go jest mo ni to ring. W ostat nich la tach sku pia się on na lep szym roz po zna niu ich tio fau ny,
or ni to fau ny oraz cen nych sie dlisk i ga tun ków ro ślin. Omó wio ne po ni żej mo ni to rin gi pro wa dzo ne
by ły na ca łym ob sza rze par ku lub na po wierzch niach mo ni to rin go wych, re pre zen ta tyw nych dla ca -
łe go ob sza ru.

W la tach 2014/2015 prze pro wa dzo no oce nę sta nu ich tio fau ny wy bra nych rzek i cie ków. Miej -
sca odło wów ryb zlo ka li zo wa ne by ły m. in. na od cin kach rzek w bli skim są siedz twie urzą dzeń hy -
dro tech nicz nych, unie moż li wia ją cych lub utrud nia ją cych ich mi gra cje. Na wszyst kich sta no wi skach
prze pro wa dzo no in wen ta ry za cję ich tio fau ny me to dą elek tro po ło wów, opie ra jąc się na wy tycz nych
za war tych w me to dy ce mo ni to rin gu ga tun ków i sie dlisk przy rod ni czych, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem spe cjal nych ob sza rów ochro ny sie dlisk Na tu ra 2000. Ze wzglę du na nie wiel ką głę bo kość

odła wia nych cie ków, me to dą odło wu by ło bro dze nie pod prąd na od cin ku 100 m. Wszyst kie zło -
wio ne osob ni ki by ły ozna cza ne co do ga tun ku, mie rzo ne i wy pusz cza ne w miej scu odło wu. Na odła -
wia nych od cin kach rzek stwier dzo no wy stę po wa nie 18 ga tun ków ryb, w tym jed ne go
przed sta wi cie la ryb bez sz czę ko wych, a mia no wi cie mi no ga stru mie nio we go. Po zo sta łe ga tun ki to:
uk le ja, cier nik, okoń, ró żan ka, krąp, płoć, szczu pak, ko za, kleń, kiełb, pstrąg po to ko wy, ka raś po spo -
li ty, lin, mię tus, śliz, wzdrę ga oraz pie kiel ni ca.

Jed nym z le piej roz po zna nych ga tun ków pta ków na te re nie par ku jest zi mo ro dek. Pierw sze ba -
da nia nad po pu la cją lę go wą zi mo rod ka w Za bor skim Par ku Kra jo bra zo wym za po cząt ko wał w ro ku
1992 Ro man Ku char ski - ów cze sny pra cow nik par ku. Na stęp nie w ro ku 2011 ba da nia te zo sta ły po -
wtó rzo ne przez Be atę Waś ko. Od ro ku 2013 mo ni to ring zi mo rod ka pro wa dzo ny jest co rocz nie w
okre sie od kwiet nia do koń ca sierp nia. Głów nym za ło że niem ba dań jest okre śle nie sta nu po pu la cji

Koncentracja łabędzi krzykliwych na Jeziorze Śluza. Fot. Mariusz Grzempa
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lę go wej oraz okre śle nie tren dów li czeb no -
ści. Ana li zie pod le ga ją tak że wy bra ne
aspek ty z za kre su eko lo gii roz ro du tj. fe no -
lo gia lę gów, suk ces lę go wy oraz czyn ni ki
sie dli sko we de cy du ją ce o wy stę po wa niu
ga tun ku. Pra ce te re no we pro wa dzo ne są w
ob rę bie rzek i je zior sta no wią cych po ten -
cjal ne miej sca do gniaz do wa nia. Mo ni to rin -
giem ob ję ta jest Brda z licz ny mi
do pły wa mi: Zbrzy cą, Cho ci ną, Czer nic kim
Ro wem, Czer wo ną Stru gą, Stru gą Jar cew -
ską, Or lą Stru gą oraz do pły wy Zbrzy cy - Kło -
necz ni ca i Ku la wa. Miej sca lę go we
zi mo rod ka po szu ki wa ne są w ob rę bie je -
zior: Cha rzy kow skie go, Kar siń skie go, Dłu -
gie go, Ślu zy, Dy brz ka i Płę sna. Kon tro le
pro wa dzo ne są z ka ja ka, cza sa mi uzu peł -
nia ne prze mar szem wzdłuż brze gu. Każ de -

go ro ku ich ce lem jest we ry fi ka cję za sie dle nia no rek. Pta ki do ro słe chwy ta ne są w sie ci
or ni to lo gicz ne a na stęp nie ob rącz ko wa ne. Ozna cza ny jest wiek i płeć oraz wy ko ny wa ne są po mia -
ry dłu go ści skrzy dła, dzio ba,
ogo na oraz cię ża ru cia ła. Me to -
da ob rącz ko wa nia pta ków do -
star cza cen nych in for ma cji
do ty czą cych mi gra cji zi mo rod -
ków. W ro ku 2014 na Cho ci nie
lę gi od by wa ła sa mi ca, któ ra rok
wcze śniej zo sta ła za ob rącz ko -
wa na we Wło szech. Pa rę lę go wą
two rzy ła z sam cem, któ ry w ro -
ku po prze dza ją cym od czyt był
zna ko wa ny na rze ce Dra wie ja -
ko pi sklę. W 2019 ro ku mło dy
osob nik za ob rącz ko wa ny na
Kło necz ni cy był dwu krot nie
kon tro lo wa ny we Wło szech.
Część zi mo rod ków kon tro lo wa -
nych oraz ob rącz ko wa nych w
Za bor skim Par ku Kra jo bra zo -
wym wy ka zu je du że przy wią za -
nie do miejsc gniaz do wa nia i na tym sa mym sta no wi sku są stwier dza ne na wet przez 2-3 la ta.

Ko lej nym dłu go let nim pro jek tem par ku jest mo ni to ring kon cen tra cji ła bę dzi krzy kli wych w
okre sie mi gra cji. Li cze nia od by wa ją się zwy kle czte ro krot nie, w okre sie od grud nia do mar ca. Kon -
tro le pro wa dzo ne są ze sta łych punk tów ob ser wa cji na je zio rach oraz rze kach. Do dat ko wo są one
uzu peł nia ne prze mar szem wzdłuż li nii brze go wej. W trak cie prac te re no wych od no to wy wa na jest
li czeb ność ga tun ku z po dzia łem na osob ni ki do ro słe oraz mło do cia ne. Do dat ko wo za pi sy wa ne są
pta ki to wa rzy szą ce oraz wa run ki po go do we i sto pień zlo dze nia zbior ni ka. Pod czas sro gich zim, cha -

Zimorodek na Zbrzycy. Fot. Grażyna Jaszewska.

Żurawie. Fot. Grażyna Jaszewska.
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rak te ry zu ją cych się dłu gim okre -
sem mi nu so wych tem pe ra tur, a
tym sa mym zlo dze niem więk -
szo ści zbior ni ków wod nych, li -
czeb ność ła bę dzi krzy kli wych na
te re nie Za bor skie go Par ku Kra jo -
bra zo we go wy no si na wet 600
osob ni ków. Głów ny mi miej sca mi
ich kon cen tra cji są wów czas je -
zio ra prze pły wo we na Brdzie i
Zbrzy cy.

Na te re nie par ku w la tach 2011-
2014 prze pro wa dzo no szko le nia
pod na zwą ,,So wy z GIS -em”.
Efek tem szko leń by ło lep sze roz -
po zna nie sie dlisk oraz roz miesz -
cze nia wło chat ki. W ro ku 2019
pra cow ni cy par ku przy łą czy li się
do mo ni to rin gu wło chat ki w gra -

ni cach ob sza ru Na tu ra 2000 Wiel ki Sandr Brdy PLB220001. Pra ce te re no we pro wa dzo ne by ły na
trzech po wierzch niach prób nych oraz 48. punk tach na słu chu, w pół noc nej czę ści Za bor skie go Par -
ku Kra jo bra zo we go. Za da niem pra cow ni ków par ku by ło roz po zna nie roz miesz cze nia oraz li czeb -
no ści wło chat ki na wy zna czo nych punk tach.

W ro ku 2016 na ob sza -
rze par ku zo stał prze pro -
wa dzo ny mo ni to ring
dzię cio ła czar ne go, któ ry
ma klu czo we zna cze nie
dla róż no rod no ści ga tun -
ko wej eko sys te mów. Dziu -
ple wy ku te przez ten
ga tu nek, sta no wią miej sce
gniaz do wa nia m.in. wło -
chat ki, gą go ła, nu ro gę si
oraz si nia ka.
Mo ni to ring dzię cio ła czar -
ne go zo stał wy ko na ny na
18. kwa dra tach o wy mia -
rach 2x2 km, któ re zo sta ły
lo so wo wy ty po wa ne do
prze pro wa dze nia in wen ta -
ry za cji na ce le spo rzą dze nia pla nu za dań ochron nych dla ob sza ru Na tu ra 2000 Wiel ki Sandr Brdy.
Łącz na po wierzch nia wszyst kich kwa dra tów wy no si ła 7200 ha. W ob rę bie każ de go kwa dra tu znaj -
do wa ło się dwa na ście punk tów na słu chu, roz miesz czo nych na trzech tran sek tach. Na każ dym punk -
cie ob ser wa to rzy w cy klu pię ciu mi nut na prze mien nie wy ko ny wa li na słuch oraz sty mu la cję gło so wą

Pisklęta łabędzia niemego na Brdzie. Fot. Grażyna Jaszewska.

Odłowy ichtiofauny na Chocinie. Fot. Justyna Rymon Lipińska
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ga tun ku, po le ga ją cą na od twa rza niu
te ry to rial ne go gło su sam ca. Li cze nia
by ły pro wa dzo ne w go dzi nach po ran -
nych od 6:00 do 10:00, w wa run kach
bez desz czo wych i bez wietrz nych. Łącz -
nie na każ dej po wierzch ni wy ko na no
dwie kon tro le. Dla każ de go punk tu re -
je stro wa no go dzi nę na słu chu, ilość
osob ni ków oraz kie ru nek, z któ re go
przy le ciał ptak lub z któ re go się od zy -
wał. W trak cie mo ni to rin gu dzię cio ła
czar ne go w pierw szej kon tro li od no to -
wa no 55 osob ni ków, na to miast pod -
czas dru giej kon tro li 42 osob ni ki.
Za gęsz cze nie dzię cio ła czar ne go wy -
no si ło na ba da nym te re nie 0,67 osob -
ni ków/km2.

W la tach 2018/2019 na te re nie par ku zo stał prze pro wa dzo ny mo ni to ring lę go we go żu ra wia.
Za ło że nia me to dycz ne oraz lo ka li za cje punk tów na słu chu zo sta ły opra co wa ne przez
pra cow ni ka Sta cji Or ni to lo gicz nej Mu zeum i In sty tu tu Zoo lo gii PAN w Gdań sku - Ar ka diu sza Si ko -
rę. Mo ni to ring zo stał prze pro wa dzo ny na 24. punk tach na słu cho wych roz miesz czo nych na te re nie
ca łe go par ku. Na słu chy by ły pro wa dzo ne na każ dym punk cie w dwóch ter mi nach, pod czas sprzy -
ja ją cych wa run ków po go do wych, czy li w dni bez wietrz ne i bez opa dów. Każ do ra zo wo w wy zna -
czo nym miej scu spę dza no 30 mi nut, nie póź niej niż trzy go dzi ny od świ tu. Pod czas prac te re no wych
od no to wy wa ne by ły pa ry od zy wa ją ce się w du ecie. Na stęp nie na ma pach pa pie ro wych na no szo -
ny był kie ru nek z któ re go od zy wa ły się pta ki oraz oce nia no od le głość do pa ry w ce lu wska za nia
miej sca lę go we go. Licz bę par lę go wych żu ra wia na te re nie Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go
osza co wa no na 80-83 pa ry.

W ro ku 2020 na wszyst kich je zio rach znaj du ją cych się na te re nie par ku, wy bra nych sta wach
oraz na Brdzie na od cin ku od Cie cho lew do Mę ci ka łu i na Zbrzy cy na od cin ku od Je zio ra Ślu za do
Je zio ra Wi tocz no, prze pro wa dzo no mo ni to ring gą go ła, nu ro gę si oraz ła bę dzia nie me go. Kon tro le
w se zo nie lę go wym by ły prze pro wa dzo ne trzy krot nie. Pierw sza z nich mia ła na ce lu usta le nie licz -
by par lę go wych. Pod czas dru giej kon tro li sku pio no się na wy szu ki wa niu lę gów gą go ła i nu ro gę si.
W tym ce lu wy szu ki wa no dziu ple wy ku te przez dzię cio ła czar ne go w drze wo sta nach ok. 100-120
let nich i star szych, znaj du ją cych się w oto cze niu akwe nów. W przy pad ku nu ro gę si kon tro lo wa no
rów nież wy kro ty. Pod czas wy szu ki wa nia lę gów zwra ca no uwa gę na puch znaj du ją cy się na kra wę -
dzi dziu pli i sko ru py jaj znaj du ją ce się u pod sta wy drze wa. Trze cia kon tro la skie ro wa na by ła na wy -
kry wa nie ro dzin. W ce lu lep sze go roz po zna nia po wyż szych ga tun ków mo ni to ring bę dzie
kon ty nu owa ny w ro ku 2021.

Ce lem mo ni to rin gów or ni to lo gicz nych pro wa dzo nych w Za bor skim Par ku Kra jo bra zo wym jest
oce na po pu la cji lę go wej wy bra nych ga tun ków lę go wych oraz tren dów li czeb no ści. Li cze nia pro -
wa dzo ne we dług za le ceń me to dycz nych na prze strze ni kil ku lat po zwo lą na oce nę po ten cjal nych
za gro żeń dla ga tun ków ob ję tych mo ni to rin giem.

Dzięcioł czarny kujący dziuplę. Fot. Grażyna Jaszewska
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Ar ka diusz Warn ke 

Ze spół Szkół w Bru sach w pro jek tach
mię dzy na ro do wej współ pra cy

Ze spół Szkół w Bru sach od kil ku lat re ali zu je pro jek ty w ra mach pro gra mu „Po nadna ro do wa mo -
bil ność uczniów i ab sol wen tów oraz ka dry kształ ce nia za wo do we go” re ali zo wa ne go ze środ ków
pro gra mu Era smus+. W prak ty ce pro gram Era smus+ umoż li wia uczniom za gra nicz ną mo bil ność –
wy jaz dy do kra jów Unii Eu ro pej skiej w ce lu od by cia prak ty ki za wo do wej.

W ro ku szkol nym 2017/18
szko ła uczest ni czy ła w pro -
jek cie „Si ła prak ty ki z brać -
mi”. Jed nym z ele men tów
re ali za cji te go pro jek tu był
wy jazd 20 uczniów do Bu -
da pesz tu. Swo je umie jęt no -
ści za wo do we, ję zy ko we i
kul tu ro we do sko na li ło 20
uczniów kształ cą cych się w
za wo dzie sprze daw ca i me -
cha nik po jaz dów sa mo cho -
do wych. Sprze daw cy
od by wa li prak ty ki w skle -
pach z pa miąt ka mi oraz
skle pach odzie żo wych. Me -
cha ni cy roz wi ja li swo je
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umie jęt no ści za wo do we w du żych za kła dach
me cha nicz nych np. DU NA AU TO, CI TROËN MS
CEN TER, EMIL FREY TO YO TA. Ucznio wie mie li
moż li wość dar mo we go prze miesz cza nia się
po mie ście ko mu ni ka cją miej ską, dzię ki cze -
mu w cza sie wol nym od prak tyk mo gli po zna -
wać mia sto, po dzi wiać za byt ki, któ rych w
Bu da pesz cie nie bra ku je.

Ko lej nym pro jek tem re ali zo wa nym w Ze -
spo le Szkół w Bru sach dla uczniów szko ły
bran żo wej był pro jekt pod na zwą „Prak ty ki za -
wo do we w Hisz pa nii”. W mar cu 2019 r. 12
uczniów kształ cą cych się w za wo dach fry zjer
i ku charz od by ło 2-ty go dnio we prak ty ki za wo -
do we w Ma la dze. Uczniom to wa rzy szy li ko or -
dy na to rzy pro jek tu – To masz Ku te la i
Ar ka diusz Warn ke. Fir mą po śred ni czą cą w pro -
jek cie by ła Tri be ka Tra ining Lab S.L.U. Fir ma ta
zor ga ni zo wa ła pro fe sjo nal ne sta że za wo do we w za kła dach ga stro no micz nych i sa lo nach fry zjer -
skich. Za pew ni ła też or ga ni za cję pro gra mu kul tu ral ne go, za kwa te ro wa nie, wy ży wie nie, or ga ni za -
cję trans por tu na miej scu, cer ty fi ka ty dla wszyst kich uczest ni ków pro jek tu. Ma la ga jest atrak cyj nym
tu ry stycz nie miej scem, gdzie moż na zna leźć po zo sta ło ści po wiel kich cy wi li za cjach wscho du i za -
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cho du, gdzie moż na ob ser -
wo wać pięk ne kra jo bra zy i
doj rze wa ją ce w słoń cu po -
ma rań cze. Ucznio wie mie li
więc oka zje w cza sie wol -
nym, zwie dzać, od po czy wać,
za ży wać ką pie li sło necz nych
i mor skich. Od wie dzi li mię -
dzy in ny mi jed no z naj bar -
dziej zna nych mu ze ów w
mie ście – Mu zeum Pi cas sa,
upa mięt nia ją ce ży cie i twór -
czość naj słyn niej sze go ar ty -
sty uro dzo ne go w Ma la dze,
twier dzę Al ca za ba oraz za -
mek Ca stil lo de Gi bral fa ro.
Uczest ni czy li rów nież w wy -
ciecz ce do Kor do by. Udział
uczniów w pro jek cie za pew -
nił im roz wój za wo do wy.
Zdo by li i utrwa li li wia do mo -
ści i umie jęt no ści zwią za ne z
za wo dem fry zje ra i ku cha rza. Po zna li no we me to dy i na rzę dzia pra cy. Dzię ki mo bil no ści roz wi nę li
umie jęt no ści w ko mu ni ko wa niu. Do ce ni li waż ność na uki ję zy ka ob ce go i po trze bę in dy wi du al ne -
go roz wo ju.
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Ju li ta Kró li kow ska, Mag da le na Wir kus

Ja dwi ga i Jó zef Cheł mow scy
- ja ko wzór pra co wi to ści, po ko ry i zgod no ści

Osob no, a jed nak ra zem.
Każ dy kto za wi tał do do mu Cheł mow skich do strze gał wi docz ny po dział ról. Ar ty sta Jó zef - je go

czas wy peł nio ny był je go pra cą. Wiecz nie dłu bał, ma lo wał, roz my ślał. Otrzy mu jąc od mał żon ki prze -
strzeń twór czą re ali zo wał 100% otrzy ma nych ta len tów. Ja dwi ga - ster te go okrę tu, to ona spa ja ła
dom ze sztu ką mę ża. Wa chlarz jej obo wiąz ków roz cią gał się od dba nia o ro dzi nę, po przez pra ce
ogro do wo -es te tycz ne, koń cząc na przyj mo wa niu go ści. Zna la zła swój kom fort w cie niu mę ża, stro -

ni ła od ka mer i apa ra tów kon se kwent nie
chro niąc swój wi ze ru nek. Obie pa ry rąk nie
na rze ka ły na brak za ję cia, a klu czem uda ne -
go mał żeń stwa by ła ra dość ze swo jej ro li.

Po trzeb na fun da cja.
De cy zja o po wo ła niu or ga ni za cji doj rze wa -
ła od chwi li, gdy w 2013 r. za bra kło Jó ze fa i
je go wo li jak za rzą dzić po zo sta wio nym w
do mo stwie do rob kiem ar ty stycz nym. Mo -
men tem klu czo wym był rok 2018, gdy nie -
ocze ki wa nie ode szła Ja dwi ga. Oso bo wość
praw na by ła ko niecz na, aby móc ubie gać
się o środ ki pu blicz ne na re ali za cję dzia łań
kon ser wa tor skich. Po wo ła na or ga ni za cja
po za rzą do wa dzia ła jąc w sfe rze po żyt ku
pu blicz ne go jest fun da men tem do roz wo -
ju miej sca stwo rzo ne go przez Cheł mow -
skich ja ko waż ne go cen trum kul tu ry.
Nie jest przy pad kiem, że fun da cji pa tro nu -
je za rów no twór ca jak i je go mał żon ka - mu -
za. Ra zem two rzy li swój nie tu zin ko wy dom.
I tak, w stycz niu 2019 ro ku ich star sza cór ka
- Ewa zło ży ła akt fun da cyj ny wkła da jąc
pierw szą ce gieł kę na dzia łal ność sta tu to wą
or ga ni za cji. 25 mar ca 2019 r. Fun da cja im.

Jó ze fa i Ja dwi gi Cheł mow skich otrzy ma ła wpis do re je stru. W pierw szym skła dzie kie ru je nią pię -
cio oso bo wy za rząd - wnu ki Cheł mow skich: Ju li ta Kró li kow ska, Ane ta Ma ty szew ska, Pa weł Rud nik,
Jo nasz Rud nik i Mag da le na Wir kus bę dą ca jed no śnie pre ze sem or ga ni za cji.

Fun da cja im. Jó ze fa i Ja dwi gi Cheł mow skich jest po szu ki wa niem, kom pro mi sem, ochro ną. Po -
szu ki wa niem przy szło ści miej sca, w któ rym żył i two rzył sam Jó zef Cheł mow ski. Jest też kom pro -
mi sem mię dzy wi zją ide al ną pro fe sjo nal nej opie ki mu ze al nej, któ rej wy strze ga ło się mał żeń stwo
Cheł mow skich, a moż li wo ścia mi or ga ni za cji po za rzą do wej pro wa dzo nej przez naj bliż szą ro dzi nę.
Ochro na to na to miast bez po śred ni przy czy nek po wo ła nia Fun da cji.
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Po szu ki wa nie kom pro mi su ochro ny.
Wszy scy są zgod ni, że ochro na zbio rów jest po trzeb na na tych miast. Jó zef Cheł mow ski swo ich

dzieł nie kon ser wo wał, Tym któ re wy sta wiał w ple ne rze po zwa lał nie ja ko prze cho dzić cykl ży cia w
zgo dzie z na tu rą. O trwa ło ści de cy do wał ga tu nek drew na. Nie jed na pra ca zo sta ła wy mie nio na na
no wą przez sa me go mi strza. Zda rzy ło się, że otrzy my wa ły no we ko lo ry, lub zo sta ły skró co ne na wet
o po ło wę! W twór czo ści Cheł mow skie go cho dzi ło o prze kaz i o ra dość two rze nia. Ma wiał “każ de
po ko le nie ma swo je dzie ła” od da jąc po nie kąd de cy zję co po cząć z ca łym do rob kiem.
Do tych cza so we dzia ła nia Fun da cji sku pia ją się wo kół bie żą cych prac po rząd ko wych, w se zo nie let -
nim ob słu gi ru chu tu ry stycz ne go oraz po zy ski wa nia środ ków na kon ser wa cję. Dzia łal ność za si la ją
wpła ty do pusz ki zbiór ki pu blicz nej, da ro wi zny in dy wi du al ne, sprze daż pierw szych pro po zy cji z re -
pro duk cja mi. Za środ ki ze bra ne w pro jek cie crow fun din go wym o na zwie “Ka szub ski Le onar do da
Vin ci - na ra tu nek je go dzie łom” na por ta lu Po lak Po tra fi.pl wy po sa ży li śmy po lo wą pra cow nię kon -
ser wa tor ską. Ak tu al nie je ste śmy w trak cie re ali zo wa nia za da nia pu blicz ne go do fi nan so wa ne go z
środ ków Po wia tu Choj nic kie go pn. Ak cja “WZMAC NIA NIE”. Ideą jest wzmoc nie nie roz two rem ży wi -
cy uprzed nio wy su szo nych i zde zyn fe ko wa nych rzeźb przy go to wu jąc je tym sa mym do dal szej kon -
ser wa cji - wy peł nie nia ubyt ków. Z ak cją po wią za ne jest pro mo wa nie wśród miesz kań ców po wia tu
oso by Jó ze fa Cheł mow skie go i je go do mo stwa oraz wie dzy o po trze bie ochro ny dzie dzic twa.

Mi mo fi zycz ne go i nie od wra cal ne go bra ku naj wła ściw szych go spo da rzy ro dzi na dba, by ich dom
wciąż tęt nił ży ciem. Za pra sza my do do mo stwa Cheł mow skich na spo tka nie ze sztu ką i fi lo zo fią ży -
cia w Jó ze fo wym wy da niu. Moż na za mó wić ob słu gę prze wod ni ka, któ ry opro wa dzi rów nież po pra -
cow niach i ga le rii. Na stro nie in ter ne to wej www.fun da cja.jo zef chel mow ski.pl do wie dzieć się moż na
o moż li wo ściach wspar cia dzia łal no ści Fun da cji.
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Bùczka, czy li ka szub ska gra ze spo ło wa
Bùczka, czy li świn ka to sport, któ ry w XIX wie ku do mi no wał na ka szub skich po dwór kach. Gra

po le ga na za pę dze niu bùczki, czy li świn ki w j. ka szub ski w po sta ci ka mie nia przy uży ciu ki jów do
prze ciw ne go chle wa, a chle wem by ły wy ko pa ne
dziu ry. Aby wy grać dru ży na mu sia ła jak naj wię -
cej ra zy za pro wa dzić świn kę do chle wa, czy li po -
przez ki je wrzu cić jak naj wię cej ra zy ka mień do
prze ciw ne go chle wa, a przy czym sa mi mu sie li
swo je go chle wa bro nić, aby prze ciw na dru ży na
nie wrzu ci ła ka mie nia. Gra mo gła wy glą dać tro -
chę ina czej w róż nych wio skach, ale głów na za -
sa da gry(za pro wa dze nie ka mie nia do dziu ry) nie
ule ga ła zmia nie.

Współ cze sna bùczka zo sta ła tro chę zmie nio -
na, aby od po wia da ła obec nym stan dar dom i by -
ła moż li wa do gry w każ dym miej scu, oraz aby
sprzy ja ła ry wa li za cji i bez pie czeń stwu gra czy. Po -
wsta ła ,,Ka szub ska Li ga Bucz ki” dzia ła ją ca przy
Mu zeum Pi śmien nic twa i Mu zy ki Ka szub sko -Po -
mor skiej, któ ra usta la wszyst kie za sa dy gry, roz -
miar ki jów jak i or ga ni zu je tur nie je. Naj więk szą zmia ną jest prze kształ ce nie chle wu, z wy ko pa nej
dziu ry na za zna cze niu po la punk to we go po przez sznur, kre dę czy ta śmę na po wierzch ni. Jest to
bar dziej prak tycz ne, nie nisz czy na wierzch ni(np. bo iska do pił ki noż nej) oraz umoż li wia to grę na
ha li.

Uży wa się pił ki do te ni sa, a ki je ma ją wy mia ry od 90 do 110 cm dłu go ści a w naj szer szym miej -
scu 17 cm. Jak dru ży na umie ści pił kę do prze ciw ne go chle wa i zo sta nie w po lu punk to wym dru ży -
na zdo by wa 3 punk ty, a je śli pił ka do tknie po la i wy le ci z po la punk to we go, wów czas dru ży na
otrzy mu je 1 punkt. Czas gry trwa 2 po ło wy, gdzie jed na po ło wa trwa 10 mi nut i po pierw szej po ło -
wie, dru ży ny zmie nia ją się po ło wa mi bo iska i gra ją na stęp ne 10 mi nut. Je śli za wod nik spe cjal nie
fau lu je za wod ni ka z dru ży ny prze ciw nej w po lu kar nym sę dzia usta na wia rzut kar ny, wy ko nu je się
4 me try od li nii po la obro ny w kie run ku środ ka bo iska. W tej roz gryw ce bio rą udział je den obroń ca
i dwóch ata ku ją cych. Obroń ca sta je za po lem punk to wym, jed na je go no ga mu si stać na pro stej,
na któ rej znaj du ją się śro dek po la punk to we go i pił ka. Mo że ru szyć się do pie ro po wzno wie niu
(pierw szym kon tak cie z pił ką ata ku ją ce go). Je den ata ku ją cy usta wia się przy pił ce. Dru gi sta je 2 me -
try od li nii koń co wej w stro nę po la punk to we go w li nii pro stej, na któ rej znaj du ją się: pił ka, śro dek
po la punk to we go i no ga obroń cy. Dru ży na, któ ra zdo bę dzie naj więk szą ilość punk tów wy gry wa.

Po le do bucz ki ma mieć wy mia ry 20 me trów sze ro ko ści i 44 me try sze ro ko ści. Na każ dej po ło -
wie bo iska znaj du ją się po la punk to we. Są to ko ła o śred ni cy 2 me trów. Śro dek ko ła znaj do wać się
mu si 7 me trów od li nii koń co wej bo iska od stro ny bro nią cych. Od środ ka po la punk to we go do bocz -
nej li nii w li nii pro stej rów no le gle do li nii koń co wej jest do kład nie 10 me trów. W od le gło ści 1 me tra
od li nii po la punk to we go znaj du je się li nia po la obro ny (prze ry wa na). 5 me trów od li nii po la obro -
ny znaj du je się dru ga li nia prze ry wa na, któ ra wy zna cza po le kar ne. Dru ży na mo że po sia dać pod -
czas me czu 6 osób, ale na bo isku w cza si gry, mo że być tyl ko 3 oso by, a zmia ny za wod ni ków w
za kre sie 6 oso by, od by wa się swo bod nie. 
Ka szub ską Li gę Bùczki two rzą 8 dru żyn:

- Òska Lëzëno

Logo organizacji ,, Kaszëbskô Liga Bùczczi”
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- Krëbanë Brusë I
- Krëbanë Brusë II
- Czôrné Pùjczi Strze bielëno
- Gro mów ka Żukòwò
- Chùtczé Diôbłë Szo pa
- Ni ght sha dows Wej he ro wo
- Ro we rOw ce Kar tu zy
W pierw szym se zo nie li gi, wy star to wa ły 4 dru ży ny: Krëbanë Brusë I , Czôrné Pùjczi Strze bielëno,

Gro mów ka Żukòwò i Òska Lëzëno.
Dru ży na Krëbanë Brusë swój pierw szy suk ces zdo by li 20 lip ca 2019 r. gdzie na tur nie ju zor ga ni zo -
wa nym na Jar mar ku Wdzydz kim przez Ka szub ską Li gę Bùczki, zdo by li 1 miej sce.
17 sierp nia od był się w Lu zi nie tur niej in au gu ra cyj ny se zo nu Ka szub skiej Li gi Bucz ki 2019-2020 r., a
28 wrze śnia 2019 r. Krëbanë Brusë zor ga ni zo wa li dru gą ko lej kę li gi w Bru sach, gdzie po 2 ko lej kach
Krëbanë Brusë zaj mo wa li 2 miej sce. Swój pierw szy w hi sto rii tur niej w bucz ce ha lo wej za gra li 15
grud nia, gdzie zdo by li 3 miej sce. Zo stał wy róż nio ny ka pi tan dru ży ny Krëba nów Mi ko łaj Ry dy gier
za wkład w roz wój spor tu.

11 stycz nia 2020 r. od by ły się Świa to we Mi strzo stwa w Bucz kę na ha li, gdzie Krëbanë Brusë nie
prze gry wa jąc ani jed ne go me czu i za ję li 2 miej sce zdo by wa jąc za szczyt ny ty tuł by cia wi ce mi strzem
świa ta w Bucz kę. Z po wo du du że go za in te re so wa nia tym spor tem w gmi nie Bru sy, po wsta ła dru ga
dru ży na w Bru sach pod na zwą ,,Krëbanë Brusë II”, gdzie swój 1 tur nie jem na spraw dze nie sie bie ro -
ze gra li na Mi strzo stwach Świa ta.

Po dłu giej prze rwie zwią za nej z ko ro na wi ru sem, 22 lip ca 2020ro ku od był się tur niej w Lu zi nie,
kto ry był przy go to wu ją cym tur nie jem do ko lej ne go se zo nu. Krëbanë Brusë za ję li wów czas 2 miej -
sce a war to wspo mnieć, że pod czas te go wy da rze nia dru ży ny po ka za ły swój sprze ciw w szka lo wa -
niu ka szub skich bo ha te rów, i po wstał na tę oka zję , spe cjal ny ba ner.

29 Sierp nia od był się już II tur niej w bucz kę w Bru sach, gdzie zje cha ły się 6 dru żyn, a pa tro nat
te go spo tka nia ob jął Wi ce mar sza łek Sej mu RP Piotr Zgo rzel ski oraz Po seł Na Sejm RP Ma rek Bier -
nac ki, któ rzy przy je cha li wrę czyć na gro dy i po gra tu lo wać wszyst kim dru ży ną. Krëbanë Brusë zdo -
by li 3 miej sce, a Krëbanë Brusë II 5 miej sce.

Dru ży na mło dych Ka szu bów z Brus, bra ła udział w róż nych im pre zach kul tu ral nych, ta kich jak
Jar mark Za bor ski 2020 r, czy rów nież na Tur nie ju Ga wę dzia rzy we Wie lu, gdzie pre zen to wa li i uczy li
grać w Bucz kę. Dba jąc o roz wuj spor tu jeż dzi li do szkół na Ka szu bach, gdzie w cza sie lek cji j.ka szub -
skie go przed sta wia li dzie ciom m.im. z Dęb ni cy Ka szub skiej hi sto rię i roz wój te go spor tu.

Szcze gó ło we za sa dy gry:
1.Po le
1.1.Po le do bucz ki ma mieć wy -
mia ry 20 me trów sze ro ko ści i 44
me try sze ro ko ści. Na każ dej po -
ło wie bo iska znaj du ją się po la
punk to we. Są to ko ła o śred ni cy
2 me trów, na ich środ ku su ge ru -
je się umie ścić cho rą giew kę, co
uła twi zo ba cze nie po la punk to -
we go z każ de go miej sca na bo -
isku. Śro dek ko ła znaj do wać się mu si 7 me trów od li ni koń co wej bo iska od stro ny bro nią cych. Od

Po glą do wy plan bo iska, 44 m na 20 m
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środ ka po la punk to we go do bocz nej li nii w li nii pro stej rów no le gle do li nii koń co wej jest do kład -
nie 10 me trów. W od le gło ści 1 me tra od li nii po la punk to we go znaj du je się li nia po la obro ny (prze -
ry wa na). 5 me trów od li nii po la obro ny znaj du je się dru ga li nia prze ry wa na, któ ra wy zna cza po le
kar ne.
1.2. Na tu ral ną po wierzch nią do bucz ki jest tra wa. Do pusz cza się grę na sztucz nej mu ra wie.
1.3 Li nie mu szą być ozna czo ne w spo sób nie ma ją cy wpły wu na prze bieg gry i bez piecz ny dla za -
wod ni ków.
1.4 Pił ka znaj du je się w po lu, kie dy przy naj mniej jej część znaj du je się na nim (tak że na li nii). Za sa -
da ta do ty czy li nii au tów.

Mistrzostwa Świata w Buczkę na Hali

II Turniej Buczki w Brusach
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1.5 Za wod nik znaj du je się w po lu obro ny, kie dy przy naj mniej część je go cia ła znaj du je się we wnątrz
po la obro ny. Nie znaj du je się w po lu obro ny za wod nik, któ re go cia ło znaj du je się po za po lem obro -
ny na wet, je śli je go kij znaj du je się we wnątrz po la obro ny.
1.6 Za wod nik znaj du je się w po lu kar nym, kie dy przy naj mniej część je go cia ła znaj du je się we wnątrz
po la kar ne go. Nie znaj du je się w po lu kar nym za wod nik, któ re go cia ło znaj du je się po za po lem kar -
nym na wet, je śli je go kij znaj du je się we wnątrz po la kar ne go.
1.7 Pił ka znaj du je się w po lu punk to wym, kie dy przy naj mniej jej część znaj du je się na po wierzch ni
ozna czo nej ja ko po le punk to we (w tym li nii ozna cza ją cej po le punk to we)

2. Sprzęt
2.1 Kij (Czidlôk)
2.1.1 Pod sta wo wym sprzę tem do bucz ki jest kij (czidlôk). Mu si mieć wy mia ry od 90 cm do 110 cm
dłu go ści, a je go roz sze rze nie (szëpla) mu si być sy me trycz na.
2.1.2 W przy pad ku zła ma nia ki ja na bo isku moż li wa jest wy mia na ki ja w trak cie ak cji. Wy ją tek sta -
no wi sy tu acja, kie dy kij znisz czo ny był ce lo wo (Zob. 3.Prze wi nie nia), bądź sę dzia uzna, że dal sza gra
uszko dzo nym sprzę tem sta no wi za gro że nie.
2.2 Ubiór i ele men ty ochron ne
2.2.1 Do pusz cza się za kła da nie ele men tów ochron nych na dol ną część nóg, ko la na, rę ce i gło wę,
ale nie jest to wy ma ga ne.
2.2.2 Na ubio rze nie mo gą znaj do wać się ostre, nie bez piecz ne ele men ty.
2.3 Pił ka
2.3.1 Do gry uży wa się pił ki te ni so wej
2.3.2 Pęk nię cie, lub in ne uszko dze nie pił ki ma ją ce wpływ na jej lot koń czy się prze rwa niem gry i
wy mie nie niem pił ki na no wą.

3. Prze wi nie nia
3.1 Fau le
3.1.1Faul - ude rze nie ki jem w dru gie go gra cza, szar pa nie za ubiór, cią gnię cie, ce lo we ude rza nie bar -
ka mi, gło wą, rę ko ma i no ga mi.
ùde rze nié czijã w drëdżégò mión ka rza, célowé ùde rze nié czijã ò czij, a téż szar pa nié za òblécze nié,
cy gniãcé, célowé ùde rzi wa nié bar ka ma, gło wą i rãka ma a no ga ma.
3.1.2 Faul na za wod ni ku nie znaj du ją cym się w po lu obro ny, ani po lu kar nym koń czy się rzu tem
wol nym eg ze kwo wa nym z miej sca zda rze nia. Człon ko wie ze spo łu, któ ry prze wi nił mu szą znaj do -
wać się co naj mniej 4 me try od miej sca wzno wie nia w chwi li roz po czę cia.
3.1.3 Faul na za wod ni ku znaj du ją cym się w po lu kar nym, w tym w po lu obro ny kon czy się rzu tem
kar nym (Zob. Wzno wie nia)
3.1.4 Przy bru tal nych i/lub ce lo wych fau lach sę dzia mo że za sto so wać in dy wi du al ną ka rę - wy klu -
cze nie za wod ni ka z gry na 2 mi nu ty, 5 mi nut, lub na ca ły mecz.
3.1.5 Wy klu cze nie za wod ni ka na ca ły mecz ozna cza, że przez 5 mi nut ze spół gra w zmniej szo nym o
jed ne go za wod ni ka skła dzie. Po 5 mi nu tach w je go miej sce mo że wejść in ny gracz. Gracz uka ra ny
nie mo że już wró cić do gry w me czu.
3.2 Spa lo ny
3.2.1 Spa lo ny w ata ku - jest wte dy, kie dy w po le obro ny wej dzie za wod nik ze spo łu ata ku ją ce go i
ma to wpływ na prze bieg me czu - to zna czy, kie dy ma kon takt z pił ką, za sła nia obroń com wi dok na
bo isku, lub dzię ki wej ściu mo że szyb ciej do biec do pił ki. W ta kim przy pad ku obroń cy wzna wa ją grę
z li nii po la obro ny, a prze ciw ni cy mu szą znaj do wać się co naj mniej 4 me try od miej sca wzno wie -
nia.
3.2.2 Spa lo ny w ata ku jest rów nież wte dy, kie dy w po lu obro ny obroń ca za kry wa cia łem lub ki jem
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pił kę, a prze ciw nik pró bu je mu ją wy bić. W ta kim przy pad ku bro nią cy wzna wia ją grę z po la obro -
ny, a prze ciw ni cy mu szą znaj do wać się co naj mniej 4 me try od miej sca wzno wie nia. Zbli żyć się mo -
gą do pie ro, kie dy pił ka opu ści po le obro ny.
3.2.3 Spa lo ny w obro nie jest wte dy, kie dy w po lu obro ny znaj du je się dwóch, lub wię cej za wod ni -
ków dru ży ny obroń ców. Po stwier dze niu spa lo ne go w obro nie dru ży na ata ku ją ca wy ko nu je rzut
kar ny.
3.2.4 Spa lo ny w po lu punk to wym - jest wte dy, kie dy obroń ca w po lu kar nym wcho dzi do po la punk -
to we go i ma to wpływ na prze bieg me czu - to zna czy, że w mo men cie by cia w po lu kar nym bro ni
pił kę, lub skra ca so bie dro gę do bie gnię cia do pił ki, czy zmia ny po zy cji. Po stwier dze niu spa lo ne go
w po lu punk to wym ata ku ją cy wy ko nu ją rzut kar ny.
3.3Nie prze pi so we uży cie ki ja stwier dza się, gdy wy stę pu je jed no z po niż szych:
3.3.1 Trzy ma nie ki ja w ak cji zbyt wy so ko. Prze wi nie nie wy stę pu je, kie dy ude rza się pił kę, lub pró bu -
je to zro bić trzy ma jąc kij po wy żej bio der, ma jąc przed so bą w spek trum 90 stop ni w od le gło ści
mniej szej niż 3 me try za wod ni ka dru ży ny prze ciw nej, a ki ja trzy ma się da lej niż w po ło wie dłu go ści
od sze ro kie go koń ca ki ja.
3.3.2 Pod nie sie nie ki ja przy wy bi ciu, lub pró bie wy bi cia po wy żej bio der, kie dy ma się przed so bą
za wod ni ka dru ży ny prze ciw nej mniej niż 3 me try od sie bie w spek trum 90 stop ni, a kij trzy ma się
da lej niż w po ło wie dłu go ści od sze ro kie go za koń cze nia ki ja.
3.3.3 Wy jąt kiem od za sad 3.3.1 i 3.3.2 są sy tu acje, kie dy trzy ma się kij skie ro wa ny pio no wo do gó ry,
aby za trzy mać, lub od bić do przo du pił kę, któ rej wy so kość nie po zwa la na in ne ode bra nie.
3.3.4 Fi zycz ny atak na in ne go za wod ni ka przy uży ciu ki ja. Ta kie za gra nie wy ko na ne ce lo wo koń czy
się wy klu cze niem za wod ni ka na nie mniej niż 5 mi nut.
3.3.5 W przy pad ku nie prze pi so we go uży cia ki ja grę wzna wia się na tych sa mych za sa dach, co w
przy pad ku fau lu.
3.4 Fal start.
3.4.1Fal start to wzno wie nie gry przed gwizd kiem. Po pierw szym fal star cie sę dzia za rzą dza po wtó -
rze nie za gryw ki.
3.4.2 Je śli ta sa ma dru ży na wzno wi za gryw kę po now nie przed gwizd kiem, pił kę wzna wia dru ży na
prze ciw na, na tych sa mych za sa dach, co po stra ce niu punk ta/ów (Zob. 5 “Po czą tek i wzno wie nia”)
3.5 Znisz cze nie ki ja.
3.5.1 Znisz cze nie ki ja to zła ma nie, al bo in ne uszko dze nie ki ja. Wy ko na ne ce lo wo koń czy się rzu tem
kar nym dla po krzyw dzo nej stro ny.
3.5.2 Ce lo we znisz cze nie wła sne go ki ja koń czy się rzu tem kar nym dla dru ży ny prze ciw nej.
3.6 Za gra nie no gą i rę ką
3.6.1 Oprócz obroń cy w po lu obro ny nikt nie mo że grać no ga mi. Każ dy kon takt no gi z pił ką, in ny
niż jej za trzy ma nie, bądź nie ce lo we kop nię cie koń czy się wzno wie niem z miej sca zda rze nia.
3.6.2 Za gra nie no gą w po lu kar nym - kie dy pił ka ude rzo na no gą znaj do wa ła się w po lu kar nym za -
wod ni ka ude rza ją ce go no gą, za gra nie koń czy się rzu tem kar nym dla prze ciw nej dru ży ny.
3.6.3 Za gra nie rę ką koń czy się tak sa mo jak za gra nie no gą. Wy jąt kiem są sy tu acje, kie dy dłoń ma ją -
cej kon takt z pił ką rę ki obej mu je kij, al bo rę ka jest w sty ku z cia łem za wod ni ka, któ re go rę ka do ty -
ka pił ki.
3.6.4 Ce lo we nie prze pi so we za gra nie no gą lub rę ką koń czy się in dy wi du al ną ka rą, któ rej wy so kość
za leż na jest od wpły wu prze wi nie nia na prze bieg gry.
3.7 Nie spor to we za cho wa nie
3.7.1 Nie spor to we za cho wa nie to każ de za cho wa nie nie zgod ne z ideą fa ir play, mię dzy in ny mi ob -
ra ża nie, ge sty zwią za ne z mo wą nie na wi ści, ce lo we rzu ca nie ki jem w trak cie ak cji.
3.7.2 Nie spor to we za cho wa nia koń czą się in dy wi du al ną ka rą - wy klu cze niem na 2 mi nu ty, 5 mi nut,
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lub na ca ły mecz za leż nie od wa gi czy nu.

5. Po czą tek i wzno wie nia
5.1 Grę za czy na fa ce off. Po jed nym za wod ni ku z każ de go ze spo łu sta je przy po ło żo nej na środ ku
bo iska pił ce na prze ciw ko sie bie po swo jej stro nie bo iska. Kład ką ki je roz sze rze nia mi rów no le gle do
li nii koń co wych, po stro nie dru ży ny prze ciw nej. Trzy ma ją je obu rącz i gra za czy na się gwizd kiem
sę dzie go.
5.2 Po punk tach wzna wia się grę ze środ ka, ale sta je tam tyl ko za wod nik dru ży ny, któ ra stra ci ła
punkt/y. Prze ciw ni cy mu szą stać nie bli żej, niż 4 me try od pił ki.
5.3 Po au tach (wyj ściu pił ki po za bo isko) i fau lach wzna wia się z miej sca zda rze nia (opusz cze nia pił -
ki, lub fau lu). Moż na za cząć po da niem, strza łem, lub in dy wi du al nym wy pro wa dze niem pił ki. Prze -
ciw ni cy mu szą znaj do wać się w od le gło ści przy naj mniej 4 me trów od miej sca wzno wie nia.
5.4 Fau le, do któ rych do szło w po lu kar nym dru ży ny fau lu ją cej koń czy się rzu tem kar nym.
5.4.1.1 Rzut kar ny wy ko nu je się 4 me try od li nii po la obro ny w kie run ku środ ka bo iska. W tej za -
gryw ce bio rą udział je den obroń ca i dwóch ata ku ją cych. Obroń ca sta je za po lem punk to wym, jed -
na je go no ga mu si stać na pro stej, na któ rej znaj du ją się śro dek po la punk to we go i pił ka. Mo że
ru szyć się do pie ro po wzno wie niu (pierw szym kon tak cie z pił ką ata ku ją ce go). Je den ata ku ją cy usta -
wia się przy pił ce. Dru gi sta je 2 me try od li nii koń co wej w stro nę po la punk to we go w li nii pro stej,
na któ rej znaj du ją się: pił ka, śro dek po la punk to we go i no ga obroń cy.
5.4.1.2 Za wod ni cy nie bio rą cy udzia łu w ak cji nie mo gą wejść na po ło wę, na któ rej roz gry wa ny jest
rzut wol ny do cza su, aż skoń czy się ak cja, al bo pił ka wy le ci na dru gą po ło wę bo iska.
5.4.1.3 Czas wy ko ny wa nia rzu tu wol ne go nie li czy się do ca ło ścio we go cza su gry.
5.5 Kie dy obroń ca przy kry wa pił kę le żą cą w po lu obro ny, gra jest prze rwa na i obroń ca wzna wia ją
z po la obro ny. Prze ciw ni cy mu szą znaj do wać się co naj mniej 4 me try od po la obro ny, a grę uzna je
się za wzno wio ną, kie dy pił ka opu ści po le obro ny.
5.5.1 Przez “przy kry cie pił ki” ro zu mie się trzy ma cie czę ści cia ła lub ki ja na pił ce od gó ry, kie dy ona
le ży na zie mi w po lu obro ny. Nie uzna je się za przy kry cie pił ki kon tak tu z pił ką z jej bo ku, al bo do -
łu. Nie uzna je się za przy kry cie pił ki znaj du ją cej się po za po lem obro ny.
5.5.2 Obroń ca mo że wzno wić grę, kie dy za wod ni cy prze ciw ni są bli żej niż 4 me try od po la obro ny,
al bo po cze kać, aż ci się od da lą.

6.Au ty
6.1 Pił ka znaj du je się na au cie w sy tu acjach kie dy:
6.1.a. opu ści ła po le i do tknę ła zie mi/in nych ele men tów wo kół bo iska, al bo:
6.1.b. do tknął ją za wod nik, któ ry przy naj mniej czę ścio wo do ty ka zie mi lub in nych ele men tów po -
za po lem.
6.2 Pił ka bę dą ca w po wie trzu nad zie mią, któ ra nie jest czę ścią po la mo że być ude rzo na po now nie
w bo isko przez za wod ni ka, któ ry
6.2.a. Znaj du je się w po lu, lub
6.3b. w mo men cie od bi cia znaj du je się w po wie trzu, a je go ostat ni kon takt z zie mią był kon tak tem
z zie mią w po lu
6.4 Kie dy pił ka jest w po lu, al bo nad nim, wów czas za wod nik, któ ry stoi za po lem mo że ją roz gry -
wać i nie uzna je się te go za aut.

7. Zdo by wa nie punk tów
7.1 Zdo by cie jed ne go punk ta. Punkt za li cza się wte dy, kie dy pił ka prze le ci przez po le punk to we (ze -
tknie się z po wierzch nią zie mi ozna czo nej ja ko po le punk to we) i wy le ci
7.1.2 Punk to wa ak cja za 1 punkt koń czy się kie dy:
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7.1.2.a. Pił ka za trzy ma się w po lu obro ny
7.1.2.b. Pił ka opu ści po le obro ny
7.2 Zdo by wa nie trzech punk tów w jed nej za gryw ce
7.2.1 Trzy punk ty otrzy mu je ze spół, któ ry skie ro wał pił kę w po le punk to we prze ciw ni ka (bądź prze -
ciw nik sam skie ro wał pił kę we wła sne po le punk to we) i pił ka za trzy ma ła się we wnątrz po la punk -
to we go.
7.2.2 Trzy punk ty otrzy mu je ze spół, któ ry skie ro wał pił kę w po le punk to we prze ciw ni ka (bądź prze -
ciw nik sam to zro bił) i za wod nik dru ży ny bro nią cej wy bił pił kę, któ ra znaj do wa ła się w mo men cie
wy bi cia w po lu punk to wym.
7.2.3 Trzy punk ty otrzy mu je ze spół, któ re go za wod nik strze lił pił kę w po le punk to we prze ciw ni ka
(bądź zro bił to sam prze ciw nik), pił ka opu ści ła po le punk to we, ale nie za trzy ma ła się, ani nie opu -
ści ła po la obro ny i jest do bi ta tak, że wra ca do po la punk to we go i tam się za trzy mu je lub jest wy -
bi ta przez za wod ni ka dru ży ny bro nią cej.
7.2.4 Kie dy pił ka znaj du je się w po lu punk to wym, nie za trzy ma ła się i jest wy bi ta przez za wod ni ka
ata ku ją ce go, dru ży na ata ku ją ca do sta je tyl ko 1 pkt.
7.3. Przy pi sy wa nie punk tów za wod ni kom
7.3.1 Za wod nik ma ją cy ostat ni kon takt z pił ką, któ ry miał wpływ na jej kie ru nek uzna wa ny jest za
zdo byw cę punk tu/ów
7.3.2 Wy ją tek od re gu łu 7.3.1 sta no wi sy tu acja, kie dy ostat ni kon takt z pił ką miał obroń ca w po lu
punk to wym - wów czas punkt/y li czy się na kon to te go, kto przed nim miał kon takt z pił ką.
7.3.3 Kie dy ata ku ją cy do bi ja pił kę, któ ra wle cia ła i opu ści ła po le punk to we tak, że ze spół zdo by wa
3 punk ty, wów czas punk ty li czą się na kon to te go, któ ry ja ko ostat ni miał kon takt z pił ką przed wy -
bi ja ją cym.

8 Bez pie czeń stwo
8.1 Obu wie nie mo że za wie rać me ta lo wych ele men tów na spo dzie
8.2 Oso by nie bio rą ce udzia łu w grze mu szą stać nie bli żej niż 2 me try od bo iska. Su ge ru je się zwięk -
sze nie te go dy stan su, je śli jest ta ka moż li wość.
8.3 Gra w bucz kę ze wzglę du na swo je za sa dy jest bez piecz nym spor tem. Nie ni we lu je to jed nak
zu peł nie za gro że nia kon tu zją. Każ dy gra na wła sną od po wie dzial ność i bez względ nie wy ma ga się
od za wod ni ków gry zgod nej z za sa da mi oraz fa ir play!

9 Usta la nie zwy cięz ców
9.1 Zwy cięz cą jest ze spół, któ ry zdo był wię cej punk tów od prze ciw ni ka
9.2 W przy pad ku tej sa mej licz by punk tów re zul tat me czu to re mis.
9.3 W przy pad ku roz gry wek, w któ rych wy ma ga się usta le nia zwy cięz cy, je go spo sób w przy pad ku
re mi su za le ży od wo li or ga ni za to rów. Mo że to być na przy kład usta le nie, że zwy cięz cą jest dru ży -
na, któ ra zdo by ła wię cej tra fień za 3 punk ty, zor ga ni zo wa nie do gryw ki i/lub se rii rzu tów kar nych.

10 Zo bo wią za nia wo bec bucz ki
10.1 Bucz ka to ka szub ski sport na ro do wy, w związ ku z czym trak to wa ny jest ja ko ele ment dzie dzic -
twa kul tu ro we go na ro du ka szub skie go
10.2 Od or ga ni za to rów me czów i roz gry wek wy ma ga się, aby do ło ży li wszel kich sta rań, aby im pre -
za mia ła jak naj wyż szy po ziom, a gra by ła uczci wa.
10.3 Od za wod ni ków wy ma ga się po waż ne go trak to wa nia bucz ki, ja ko jed nej z dys cy plin spor to -
wych, gry fa ir play i sze rze nia po zy tyw ne go ob ra zu bucz ki.

Opracował Mikołaj Rydygier
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Ma rio la Ro dzeń, Se kre tarz Gmi ny Bru sy  

STA RA SZKO ŁA Z NO WĄ FUNK CJĄ
Trwa kom plek so wa prze bu do wa bu dyn ku „sta rej szko ły” w Bru sach. In we sty cja

jest re ali zo wa na w ra mach jed ne go z dzia łań pro jek tu „Re wi ta li za cja czę ści mia sta
Bru sy”. Je sie nią 2021 ro ku obiekt bę dzie go to wy do peł nie nia no wych funk cji.

Zgod nie z za ło że nia mi „Re -
wi ta li za cji czę ści mia sta Bru sy”
zo stał już wy re mon to wa ny ko -
mu nal ny bu dy nek miesz kal ny
przy ul. Cheł mow skiej w Bru -
sach. Pra ce te kosz to wa ły ok.
170 tys. zł. 
Obec nie trwa mo der ni za cja
bu dyn ku tzw. „sta rej szko ły”,
miesz czą ce go się na ro gu ulic:
Szkol nej i Ko ściel nej. Obiekt
ten słu żył uczniom mia sta i
gmi ny Bru sy nie mal że sto lat,

od 1896, kie dy to zo stał wznie sio ny przez pru skie go za bor cę, do 1984 ro ku. Wte dy w Bru sach od -
da no do użyt ku no wo wy bu do wa ną pla ców kę oświa to wą przy uli cy Ogro do wej. Po za koń cze niu
dzia łal no ści szkol nej w bu dyn ku „sta rej szko ły” po zo sta ły dwa miesz ka nia szkol ne. Po zo sta ła część
bu dyn ku, na mo cy de cy zji władz gmi ny, po zo sta wa ła w użyt ko wa niu Gmin nej Spół dziel ni „Sa mo -
po moc Chłop ska”. Po wstał tam dom han dlo wy. Po cząt ko wo mie ści ły się w nim czte ry skle py: odzie -
żo wy i pa pier ni czy na pię trze, „że la zny” i mo to ry za cyj ny na par te rze. W 2005 ro ku Gmi na Bru sy

Obiekt przed modernizacją od strony ul. Szkolnej, październik 2020 r.

Komunalny budynek mieszkalny przy ul. Chełmowskiej.
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po sta no wi ła za adap to wać więk szą część bu dyn ku na miesz ka nia so cjal ne. GS „Sa mo po moc Chłop -
ska” prze nio sła sklep obuw ni czy i pa pier ni czy do cen trum Brus (ul. Pocz to wa – 2-go Lu te go). Po -
wsta ło osiem so cjal nych lo ka li miesz ka nio wych, któ re by ły użyt ko wa ne w la tach 2006 - 2020. 

Dziś Gmi na Bru sy chce przy wró cić obiek to wi daw ną świet ność. Kom plek so wa mo der ni za cja
„sta rej szko ły” obej mie nie zbęd ne pra ce re no wa cyj ne kon struk cji i po kry cia da chu, re mont ele wa -
cji, wy mia nę: in sta la cji elek trycz nej, oświe tle nia, in sta la cji wod no -ka na li za cyj nej i cen tral ne go ogrze -
wa nia. W ca łym bu dyn ku zo sta ną wy mie nio ne okna i pod ło gi, we wnątrz po wsta nie no wy układ
po miesz czeń. Za kres przed się wzię cia za kła da rów nież pra ce zwią za ne z za go spo da ro wa niem te re -
nu wo kół obiek tu, któ ry obej mo wać bę dzie stre fę zie le ni i re kre acji oraz par king. 

Budynek w trakcie remontu, od strony ul. Szkolnej.

Jedna z remontowanych sal.



47• 2020 • Ziemia Zaborska • 

Po za koń cze niu eta pu mo der ni za cji bu dow la nej, swo je sie dzi by w „sta rej szko le” znaj dą dwie
no we in sty tu cje. Pierw szą z nich bę dzie Cen trum Usług Spo łecz nych, a za tem dom dzien ne go po -
by tu dla osób star szych, świe tli ca so cjo te ra peu tycz na dla ro dzin dys funk cyj nych oraz miesz ka nia
dla osób nie sa mo dziel nych. Dru ga in sty tu cja to Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy, w któ rym ca ło -
dnio wą opie kę znaj dą do ro słe oso by nie peł no spraw ne. Za koń cze nie re mon tu i uru cho mie nie no -
wych in sty tu cji pla nu je się na wrze sień 2021 ro ku. Tym sa mym obiek to wi przy wró co na zo sta nie
funk cja spo łecz na, co do sko na le wpi su je się w za ło że nia pro jek tu „Re wi ta li za cja czę ści mia sta Bru -
sy”. War to do dać, że do tej po ry nie by ło w na szej gmi nie ani cen trum sku pia ją ce go oso by star sze,
ani ŚDS, stąd po mysł na ta ką dzia łal ność. 

Łącz ny koszt pro jek tu re wi ta li za cyj ne go wy nie sie pra wie 4 mln zł. Do fi nan so wa nie, ja kie na ten
cel po zy ska ła Gmi na Bru sy, to kwo ta po nad 2,2 mln zł. Kom plek so wa mo der ni za cja „sta rej szko ły”
re ali zo wa na jest przy wspar ciu środ ków unij nych z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Po mor skie go na la ta 2014-2020 i bu dże tu pań stwa. Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy
po wsta nie z od ręb nych fun du szy po cho dzą cych z Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. 

Przed się wzię cie pn. „Re wi ta li za cja czę ści mia sta Bru sy” za kła da nada nie i przy wró ce nie funk cji
so cjal nych ob sza ro wi o nie wy ko rzy sta nym po ten cja le spo łecz nym oraz zwięk sze nie oby wa tel skiej
i go spo dar czej ak tyw no ści miesz kań ców wy bra ne go te re nu. Ob szar ten zo stał wy ty po wa ny na pod -
sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy śro do wi sko wej i obej mu je cen trum Brus. Zmo der ni zo wa na „sta ra
szko ła” i ko mu nal ny bu dy nek miesz kal ny oraz za go spo da ro wa nie oto cze nia obu tych obiek tów
speł nia ją po trze by pro jek tu. Po nad to przed się wzię cie za kła da włą cze nie lo kal nej spo łecz no ści w
urzą dze nie te re nów zie lo nych przy zmo der ni zo wa nych bu dyn kach, or ga ni za cję warsz ta tów w kon -
sul ta cji z urba ni stą, za an ga żo wa nie miesz kań ców w od no wie nie bu dyn ków ga ra żo wych i usta wie -
nie rzeźb w miej scach gdzie zo sta nie upo rząd ko wa na prze strzeń zie lo na.

Wizualizacja Centrum Usług Społecznych od strony ul. Szkolnej.

„Rewitalizacja części miasta Brusy” jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
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Zbi gniew Gier szew ski

Oczka wod ne na po pra wę mi kro kli ma tu
Oczko wod ne to na tu ral ny lub sztucz ny ma ły zbior nik wod ny, od gry wa ją cy w śro do wi sku na -

tu ral nym i w agro ce no zach waż ną ro lę eko to nu, tak jak np. za drze wie nia śród pol ne, re mi zy dla pta -
ków, gdzie na ma łej prze strze ni zmie nia ją się na gle wa run ki przy rod ni cze, a co za tym idzie wa run ki
sie dli sko we dla wie lu ga tun ków ro ślin i zwie rząt. W ogro dach peł nią głów nie funk cję ozdob ną (staw
ogro do wy).

Po cho dze nie na tu ral nych oczek wod nych i ich licz ne wy stę po wa nie wią że się z dzia łal no ścią lą -
do lo du w je go ostat niej fa zie wy co fy wa nia się na pół noc z te re nów dzi siej sze go Po mo rza kil ka na -
ście ty się cy lat te mu. Geo lo gicz ne okre śla się to
ja ko wy to pi sko, czy li za głę bie nie po wsta łe wsku -
tek wy to pie nia się bry ły lo du tkwią cej w osa dach
po lo dow co wych. Ma łe wy to pi ska no szą na zwę
oczek wy to pi sko wych. Co fa ją cy się lą do lód po -
zo sta wiał tzw. lód mar twy, czy li bry ły lo du, od -
dzie lo na od lo dow ca lub lą do lo du w cza sie je go
re gre sji, zwy kle przy kry ta osa da mi, co znacz nie
spo wal nia jej top nie nie. W koń cu i ten lód się sto -
pił i dzi siaj ma my uro cze oczko po śród pól, wśród
la sów uroz ma ica ją ce kra jo braz upraw rol ni czych
i le śnych. Więk sze wy to pi ska two rzą na wet spo -
re je zio ra.

Oczka wod ne w ka szub skim kra jo bra zie po -
lo dow co wym są naj prost szym, na ocz nym spo so 
bem oce ny ja ko ścio wej sta nu wód grun to wych.

W oko li cach Brus jest ich
kil ka dzie siąt. Ma ja wy mia -
ry rzę du jed ne go ara, czy li
100 m2, głę bo kość 1-2 m
li cząc od po zio mu ota cza -
ją cych ją pól. Mo że pa dać,
a oczko wod ne dłu go po -
zo sta je su che. Ozna cza to,Oczko k. Kosobud 18. 07 .2017

Mapa oczek wodnych w wokół
Brus obejmuje kwadrat o

wymiarach 3 na 4 km. 
Dla orientacji podano przebieg

linii kolejowej i położenie kościoła
w Brusach.
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że wo da wsią ka w głąb i
do pie ro po uzu peł nie niu
za so bów wód grun to -
wych za czy na się wy peł -
niać wo dą. Na wał ni ca
mo że je szyb ko za lać,
zwłasz cza przy spły wie
po wierzch nio wym, ale
wo da i tak po tem się „ro -
zej dzie”.
Mod ne by ły i są sztucz ne
oczka wod ne in sta lo wa ne
zwy kle w ogro dach. In ter -
net jest pe łen rad i ofert,

więc nie war to się o tym
roz pi sy wać. War to jed nak
od po cząt ku pa mię tać, że
sztucz ne oczko wod ne nie -
wie le ma wspól ne go z na -
tu ral nym. To, co jest
wy ni kiem pro ce sów geo -
lo gicz nych i hy dro lo gicz -
nych jest na tu ral nym
ele men tem śro do wi ska, to
sztucz ne z wy ko rzy sta -
niem pla sti ku jest tak na tu -
ral ne jak dom z be to nu.
To na tu ral ne ma wspar cie
wód grun to wych i sa mo im od da je wo dę, to sztucz ne jest nie za leż nym mi kro eko sys te mem, cho -
ciaż moż na je „pod piąć” pod na tu ral ne źró dła wo dy (desz czo wej) i w ten spo sób przy czy nić się choć
w mi ni mal nym stop niu do re ten cji wo dy, czy li za trzy ma nia jej od pły wu.

Bo imy się su szy, pod wy żek cen owo ców i wa rzyw. Na rze ka my na wy schnię te traw ni ki i wie le
in nych rze czy. Ale każ dy z nas mo że mieć wpły wa na to, by nie mar no wać wo dy. War to pa mię tać,
że z śred niej wiel ko ści da chu w cią gu 20 mi nut, pod czas in ten syw nych opa dów spły wa do in sta la -
cji ka na li za cyj nej oko ło 360 li trów wo dy. Tym cza sem my do pod le wa nia przy do mo wych traw ni ków
uży wa my wo dy z kra nu.

Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. „Pra wo bu dow la ne” ze zwa la na bu do wę bez ze zwo le nia i bez zgło -
sze nia oczka wod ne go o po wierzch ni do 50 m². Więk sze oczka wy ma ga ją uzy ska nia po zwo le nia na
bu do wę w od po wied nim or ga nie.

Od 1 lip ca 2020 r. rzą do wy pro gram „Mo ja Wo da” zaj mu je się sfi nan so wa niem in sta la cji przy do -
mo wej re ten cji i ma spo wo do wać za trzy ma nie mi lio nów me trów sze ścien nych rocz nie w miej scu
opa du wo dy, a przez to od cią żyć ka na li za cję i zmniej szyć ry zy ko pod to pień w wy ni ku na wal nych
desz czów.

Oczko k. Kosobud
12. 08. 2017 tuż po nawałnicy

Oczko k. Kosobud 9. 09. 2020
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Każ dy wła ści ciel do mu jed no ro dzin ne go bę dzie mógł otrzy mać do ta cję do 5 tys. zł, przy czym
nie wię cej niż 80 pro cent kosz tów, któ re zo sta ną po nie sio ne po 1 czerw ca 2020 r. Na ro do wy Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej prze ka że pie nią dze do szes na stu wo je wódz kich
fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej – to one od po cząt ku lip ca 2020 r. bę dą przyj -
mo wa ły wnio ski wła ści cie li do mów jed no ro dzin nych. Wspar cie prze wi dzia no na za kup, mon taż i
uru cho mie nie in sta la cji po zwa la ją cych na za go spo da ro wa nie wód opa do wych i roz to po wych na
te re nie nie ru cho mo ści ob ję tej przed się wzię ciem. Pro gram „Mo ja Wo da” re ali zo wa ny bę dzie w la -
tach 2020-2024.

Nie ste ty wy ko rzy sta nie tych na tu ral nych oczek wod nych mo że przyj mo wać for my pa to lo gicz -
ne. Ja koś tak w na tu rze ludz kiej le ży pew nie pre hi sto rycz ny zwy czaj za sy py wa nia czym kol wiek
wszel kich do łów. Au tor ba dał w la tach 80-tych XX wie ku dzi kie wy sy pi ska śmie ci w oko li cach Brus.
Zde cy do wa na więk -
szość do ty czy ła oczek
wod nych po śród pół
lub miejsc wy do by cia
pia sku w la sach. Pod -
su mo wa niem by ła
wy sta wa fo to gra ficz -
na pt. „Klej no ty na -
szych pól i la sów”,
na wią zu ją ca do ko lo -
ry sty ki śmie ci od ci na -
ją cej się od na tu ral nej
zie le ni. A oto współ -
cze sne przy kła dy:

Oczko k. Zalesia
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Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski 

Wspomnienia o głuszcu
Głuszec tetrao urogallus L. to ptak z rzędu kuraków. Występuje w Środkowej i Północnej Europie.

Obie płci znacznie się różnią ubarwieniem i wielkością. Stary kogut wielkości małego indyka.
Długość 96 – 112 cm, rozpiętość 120 – 144 cm, ciężar 3,0 – 6,5 kg. Samica /kura albo głuszka/ jest
prawie o 1/3 mniejsza od samca, długość 58 cm, rozpiętość 95 cm, ciężar 2,2 – 2,8 kg.

W czasie I wojny światowej wyginęło dużo zwierzyny: żubry, łosie, a w dużej mierze jelenie i
głuszce. W kalendarzu łowieckim w województwie białostockim w 1922 r. zapisano: "zabrania się
strzelać przez cały rok kury głuszce". Od 1927 r. obowiązywało już prawo łowieckie, które zabraniało
polowania z psem na głuszca.

Inż. Herman Knothe w 1932 r. podaje: "po wojnie ilość głuszców wzrosła w Polsce o 300% i było
ich około 10 tysięcy". Głuszce samce strzela się tylko podczas toków wiosennych.
W maju 1936 r. zapisano: "w lasach pomorskich 900 głuszców, a po wojnie było ich 200 sztuk.
Najwięcej spotykało się w lasach pod Kartuzami, na Kaszubach i w okolicy Chojnic." Występował w
Polsce jeszcze po wojnie w lasach iglastych i mieszanych, na równinie i w górach. Najczęściej
przebywał w starszych rozluźnionych drzewostanach.

Toki odbywają się od marca do początku maja, w górach później. Toki rozpoczynają się w lasach
w tych samych miejscach co roku (tokowiskach). Samce wieczorem gromadzą się na tokowisku,
zapadają o zachodzie słońca. Damy (kury) zazwyczaj nocują z dala od areny weselnej. Zlatują
najczęściej o świcie. Gęste płaty wysokiego wrzosu gwarantowały schronienie, a gołe piaszczyste
płaty umożliwiały zacięte turnieje przyziemne po występach na drzewach. O świcie kogut siedząc
na gałęzi zaczyna koncert. Najpierw "gra" przybierając różne pozy, a następnie z przerwami śpiewa. 

Pieśń składa się z czterech części:
– klepanie – podobnie jak dwie laski uderzane o siebie,
– trylowanie – dźwiękiem przypomina czynność mlaskania,
– korkowanie – kończy trylowanie, w tych okresach ma oczy otwarte i słyszy,
– ostrzenie – czwarta tonacja składa się z czterokrotnie powtarzanych sycząco – świszczących 

dźwięków trwających 3 sekundy i w tym czasie przymyka wzrok i słuch "głuchnie" i to jest 
moment dla myśliwego na podskakiwanie głuszca.

Niedługo przed świtem zlatuje na ziemię, gdzie nadal tokuje, chodzi z opuszczonymi skrzydłami
wlokąc je po ziemi "kreśli." Odpędza inne samce, często dochodzi do starć i walki. Silniejszy pozostaje
na miejscu, deptanie odbywa się na ziemi.

Głuszec jest zagniazdownikiem. Głuszka zakłada prymitywne gniazdo (płytki dołek) w ziemi, ze
skąpą podściółką w gęstych krzakach między wrzosem, chętnie w pobliżu halizn i polan. W kwietniu
składa 6 – 10 żółtawych, rdzawo- i brunatno upstrzonych jaj. Wysiaduje, po złożeniu ostatniego jaja,
26 – 28 dni siedząc bardzo twardo. Pisklęta okryte gęstym żółtawym puchem, ciemno plamiste,
rosną szybko i po 9 dniach podlatują. Kogut nie bierze udziału w wysiadywaniu i wychowywaniu
młodych, które przez 2 – 3 tygodnie karmią się wyłącznie owadami, głównie poczwarkami mrówek,
następnie jagodami i delikatnymi listkami. Kura wodzi je do późnej jesieni. Dojrzałość płciową
koguty osiągają w pierwszym, a kury w drugim roku życia.
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W logo Parku Narodowego "Bory Tucholskie" znajduje się głuszec stojący na gałęzi sosny. Ten
piękny ptak od lat 90-tych XX w. nie występuje ani w Parku ani w tutejszych nadleśnictwach.

Posiadane informacje o występowaniu głuszca wcześniej: "taryfa opłat z 1686 r. w starostwie
kościerskim dla strzelców za zwierzynę pozyskaną ponad limit wynosiła: za głuszca 6 gr, za zająca
9 gr, za sarnę 24 gr, za wilka 60 gr, za dzika, niedźwiedzia 90 gr, lisa zimą 36 gr."

Korzystne warunki wystąpiły pod koniec XIX w. na tzw. pastwiskach, a faktycznie w większości
były to halizny i płazowiny, wrzosowiska. Po przejęciu tych gruntów przez fiskus, a następnie
utworzone nadleśnictwa stworzyły warunki do ochrony głuszca. W czasie wojny i krótko po wojnie
kłusownictwo czyniło straty w zwierzostanie. Wysoki stan głuszca utrzymał się do lat 60-tych XX w.
W okresie międzywojennym głuszec został zaliczony do zwierzyny grubej i stał się pożądanym
trofeum myśliwskim.

Jan Wojciechowski, leśniczy leśnictwa Bukówki, nadleśnictwa Przymuszewo w książce "W
pomorskich" lasach podaje: "w 1925 r. rozpocząłem pracę jako uczeń w Nadleśnictwie Darżlubie.
Podczas wędrówki w leśnictwie Sikorzyno przeszkodziłem kąpieli słonecznej zespołowi trubadurów
leśnych. Na piaszczystym pagórku zanurzone były w miskach z lotnego piasku i zawzięcie
wiosłowały skrzydłami. Trzy lub cztery na zmianę wartowały. Po zauważeniu mnie rozległ się krótki
ostrzegawczy krzyk. Całe stadko poderwało się i odleciało. Było przynajmniej 16 sztuk."

Wojciechowski od 1.01.1936 r. został leśniczym w Bukówkach, gdzie organizował polowania
dochodowe na jelenie byki i głuszce. W leśnictwie Widno myśliwy zdobył koguta i odjechał. Również
drugi myśliwy odniósł sukces. W Bukówkach grały 4 – 5 kogutów, a niżej jeszcze jeden w oddziale
119. na kużlu. W okresie międzywojennym cenione były polowania na jelenie byki i głuszce. Ceny
za odstrzał dla krajowych myśliwych wynosiły: głuszec 35- 50 zł, rogacz 30 zł, dzik odyniec 25-35 zł,
wilk 50 zł. Warunki polowania były surowe. Zranienie lub chybiony strzał podlegały pełnej opłacie.

W informacjach o głuszcu nie wspomina się o szkodach, jakie wyrządzał na tutejszych ubogich
siedliskach bez podszytów. Według operatów urządzeniowych dla nadleśnictw z lat 30-tych (1935)
dla Nadleśnictwa Giełdon – największe szkody od zwierzyny to szkody od głuszca. Według
przekazów ustnych szczególnie niebezpieczny był w szkółkach, gdyż zgryzał pączki szczytowe. W
Nadleśnictwie Klosnowo to szkody od jeleni i głuszca.

W opisie taksacyjnym według stanu na 1.01.1954 r. w Nadleśnictwie Przymuszewo odnotowano
szkody w uprawach sosnowych:
- Oddział 102 f 1,03 ha So 7 l, bon IV, zd 0,9 uszkodzona przez głuszce.
- Oddział 267 d /225 d/ o,53 ha, Bs, So 3 l z sadzenia uszkodzona w 80 % przez głuszce – brak pędów
wierzchołkowych.
- Oddział 268 a /226 a/, 1,68 ha, Bs so 3l uszkodzona w 80% przez zwierzynę, brak pędów
wierzchołkowych.

Według operatu urządzeniowego z 1966 r. stan głuszców określono w Lasce na 14 sztuk, a w
Przymuszewie na 10 sztuk. W latach 60-tych XX w. występował między innymi w Klosnowie w
oddziale 110, a w Przymuszewie w oddziale 163.

W 1962 r. tereny, na których występował głuszec wyłączono z wydzierżawienia kołom łowieckim.
Utworzono obwody wyłączone. W związku z powyższym nie tępiono na tym terenie drapieżników,
wrogów głuszca. Jako przyczynę wyłączenia tych obwodów podano ochronę głuszca.

Największe stany głuszca wystąpiły w okresie międzywojennym, okupacji i po wojnie do lat 60-
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tych. W czasie okupacji odstrzału głuszca w leśnictwie Asmus dokonał kolega nadleśniczego
Beninde niemiecki pułkownik. Po wojnie na odstrzał głuszca przyjechał Michał Rola Żymirski,
którego podprowadził do koguta leśniczy z Asmusa Franciszek Kopicki. Po odstrzale marszałek
zapytał, co mógłby mu załatwić i czy poluje. Leśniczy powiedział, że niedawno odebrano mu broń.
Po wyjeździe marszałka przywieziono mu z powrotem broń.

Dr Jan Paweł Syrwind Łukowicz w swej bogatej karierze myśliwskiej zastrzelił 8 głuszców.
Polował m.in. w Rolbiku. Ostatni odstrzał w nadleśnictwie Przymuszewo wykonał w leśnictwie
Parzyn na pasie przeciwpożarowym I rzędu w latach 60-tych Cz. Sielicki. Ostatni głuszec był widziany
w nadleśnictwie Przymuszewo na tym samym pasie z drugiego końca przy Kulawie (Stanisław
Słomiński). Również w tym samym czasie informował mnie sąsiad, że spotkał jadąc z Laski na
krzyżówce do Młynka koguta. Wcześniej pod koniec lat 70-tych znaleziono głuszkę pod linią
energetyczną SN w leśnictwie Zbrzyca.

Moje spotkania z głuszcem: idąc rano do pracy w 1958 r przez las do leśnictwa Przymuszewo
kura wyskoczyła mi spod nóg. Następne ciekawe spotkanie miało miejsce wiosną na krzyżówce do
Laski przed Przymuszewem. Jadąc rano do pracy samochodem w 1974 r. zauważyliśmy tam stadko
kur. Było tam przynajmniej 8 kur. Następne tak liczne spotkanie miało miejsce podczas jazdy do
Laski, gdzie na granicy leśnictwa Parzyn i Widno zauważyliśmy maszerujące stadko młodych
głuszców i również było tam przynajmniej 8 sztuk. Było to na początku lat 80-tych. W tym samym
miejscu pod koniec lat 80-tych zauważyliśmy poderwującą się i odlatującą kurę.

W internecie zanik głuszców tłumaczy się małą przeżywalnością młodych kuraków (chłody i
opady). Spotkane stadka o tym nie świadczą. Za przyczynę należałoby uznać zmniejszony areał
odpowiadających im siedlisk, zagospodarowanych drzewostanów (gęstych) i brak odpowiadających
głuszcom: halizn, płazowin, wrzosowisk. Za główną przyczynę uznałbym jednak nadmierny udział
drapieżników w środowisku - lisa i dzika (którego nie wymienia się), a także nowych i groźnych, jak
jenot, norka amerykańska. Groźnymi przeciwnikami stały się ptaki z rodziny jastrzębiowatych czy
krukowatych. Wprawdzie po wojnie z powodu stosowania DDT prawie zanikły, jednak po pewnym
okresie wracały. Na początku czerwca 2020 r. w TVP 1 w południe pokazano toki głuszca i atak orła
na walczące ze sobą koguty, które oba zabił. Fakt ten potwierdza prowadzona przez
przedsiębiorstwo "Las" Brusy hodowla perliczki i bażanta około 2 tys. sztuk, które należą do tej samej
rodziny co głuszce. Jak podała E.G. (leśnik), będąca w 1976 r. mistrzem hodowli, bażanty podlatywały
pod siatkę i pewnego razu część wydostała się z ogrodzenia. Jednak miejscowe koło łowieckie nie
skorzystało z tego prezentu, gdyż po dwóch latach nie było w środowisku bażantów.

Głuszec w 1995 r. został wpisany do czerwonej księgi chronionych ptaków. Od 20.VI 2013r.
tworzy się strefy ochronne 500 metrów wokół tokowiska w okresie od 1.02. - 31 maja. Podszyty
utrudniają głuszcom poruszania się w środowisku. Popierany jest podszyt świerkowy, który daje
schronienie przed opadami i wrogami. Aby poprawić warunki bytowania należy chronić
powierzchnie borówek – czernicy i brusznicy.

Szczególnie fałszywe jest sugerowanie, że przyczyną zaniku głuszca byli myśliwi. Nie spotkałem
się z informacją, żeby polowano na tutejszym terenie na głuszki. Potwierdził to Kazimierz Grabski
ur. 1931 r. pracownik Nadleśnictwa Giełdon, myśliwy. Polowano jedynie na koguty w celu zdobycia
trofeum. Polowanie na koguty nie zmniejszało możliwości odnawiania się populacji głuszca, gdyż
już jednoroczne koguty osiągały dojrzałość płciową. Myśliwi odstrzeliwali drapieżniki, co było ich
obowiązkiem, przez co chronili przede wszystkim zwierzynę drobną.

W związku z powyższym wywodem stwierdzam, że w Wikipedii podaje się fałszywą informację,
że ostatni przedstawiciel tego gatunku został odstrzelony w 1975 r.
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Ma rian Ju trzen ka Trze bia tow ski 

Kół ka rol ni cze
Po uwłasz cze niu po wsta ją licz ne go spo dar stwa rol ne. Koń czy się okres feu da li zmu i ro dzi się

ka pi ta lizm. Gbu rzy spo ty ka ją się z trud no ścia mi zwią za ny mi z two rze niem wła sne go go spo dar stwa.
Se pe ra cja za koń czy ła się w po ło wie XIX w. Rol ni cy spo ty ka ją się z trud no ścia mi zwią za ny mi z li kwi -
da cją zo bo wią zań chło pów wo bec dwo ru i od wrot nie dwo ru wo bec chło pów. Zo bo wią za nia chło -
pów by ły wyż sze od dwor skich. Chło pi mu sie li się wy ku pić. Na stę pu je li kwi da cja ser wi tu tów, po dział
wspól not gmin nych pa stwisk, sta wów, je zior. W go spo dar ce w la tach 70 tych wy stą pił kry zys rol ny
na Za bo rach zwią za ny z upad kiem owczar stwa z po wo du im por tu ta niej weł ny z Au stra lii. Pier wo -
wzo rem kó łek rol ni czych by ło Wło ściań skie To wa rzy stwo Rol ni cze w Pia siecz nie ko ło Gnie wu. Pierw -
sze kół ka po wsta ją w Pie niąż ko wie, Pel pli nie, Bo bo wie, Lu bi cho wie, Skór czu. Dru gim ośrod kiem
by ła Wiel ko pol ska. W 1862 r. Po wsta ło kół ko w So bót ce, Du żo wnie śli w tej spra wie księ ża szcze gól -
nie ks. Piotr Waw rzy niak. Pru sa cy pod da wa li pol skie kół ka rol ni cze szy ka nom.

Z Ha słem „Ży wią i Bro nią” kół ka rol ni cze pod trzy my wa ły świa do mość na ro do wą.
Przed I woj ną świa to wą kół ka rol ni cze przy czy ni ły się do roz wo ju oświa ty rol ni czej. W 1910 r. w Bru -
sach dzia ła ło kół ko rol ni cze pol skie i nie miec kie. Ist nia ło też kół ko rol ni cze w Le śnie. Sła bo w tym
cza sie roz wi nię ta by ła pro duk cja sa dow ni cza jak i ho dow la na. Jak pi sał w kro ni ce Jó zef Trze bia tow -
ski z Wy so kiej brat Bo le sław, uczył się w szko le rol ni czej w Ko ście rzy nie, w 1907r. po sa dził w ogro -
dzie ja bło nie i śliw ki.

W okre sie mię dzy wo jen nym or ga ni za cją sa mo po mo co wą rol ni ków by ło Po mor skie To wa rzy -
stwo Rol ni cze. Od dział w Choj ni cach po wstał w 1924 r. i sku piał pro du cen tów dro biu, trzo dy chlew -
nej, zbóż, ziem nia ków. Spo tka nia słu ży ły wy mia nie do świad czeń. Dzia łal ność kó łek rol ni czych
ko or dy no wał Po mor ski Zwią zek Kó łek Rol ni czych. W po wie cie choj nic kim by ło 25 kó łek rol ni czych,
któ re sku pia ły oko ło 1200 rol ni ków. Dzia łal ność wspo ma gał Bank Lu do wy w Bru sach.
Po II woj nie świa to wej wła dze ko mu ni stycz ne wzo ru jąc się na ZSRR dą żą do upań stwo wie nia rol -
nic twa pry wat ne go po cząt ko wo po przez tzw. re for mę rol ną po le ga ją cą na ode bra niu wła sno ści i
miesz ka nia w ra mach któ rej tyl ko oko ło 20% zie mi prze szło w rę ce drob nych wła ści cie li a od 1948
r. dą żąc do prze ję cia jej w ra mach spół dziel ni pro duk cyj nych.
Two rze nie spół dziel ni pro duk cyj nych.

Po II woj nie świa to wej wła dze wstrzy my wa ły od ro dze nie się kó łek rol ni czych po wo łu jąc sto wa -
rzy sze nie Zwią zek Sa mo po mo cy Chłop skiej /1944 57/, któ re mia ło do pro wa dzić do ko lek ty wi za cji
rol nic twa. Rol ni cy zboj ko to wa li dzia łal ność Związ ku sa mo po mo cy Chłop skiej. Po woj nie ob słu gą
han dlo wą i za opa trze niem zaj mo wa ła się Gmin na Spół dziel nia Sa mo po moc Chłop ska, któ ra pro -
wa dzi ła w Bru sach gmin ny sklep ko lo nial no -spo żyw czy oraz gmin ny punkt sku pu i jest je dy ną or -
ga ni za cją spo łecz ną re gu lu ją cą spra wy go spo dar cze. Po dob nie w Le śnie. Ze bra nie za ło ży ciel skie
od by ło się 4.04.1945 r. By ło 25 człon ków za ło ży cie li. Prze ję ła obiek ty po Ce re sie oraz otwo rzy ła sklep
w lo ka lu Sza moc kie go. Z cza sem z GS w Bru sach po łą czy ły się spół dziel nie w Mę ci ka le, Za le siu, Lub -
ni, Ko so bu dach, Czycz ko wach a w 1951 r. Przy łą czo no spół dziel nię z Le śna. W gmi nie Le śno w la -
tach 1946/47 ob sia nych i ob sa dzo nych by ło 63% grun tów rol nych. Two rze nie spół dziel ni
pro duk cyj nych od by wa ło się z uży ciem gróźb i przy mu su. Ce lo wi te mu słu ży ły wy so kie po dat ki ale
głów nie obo wiąz ko we do sta wy za któ re pła co no oko ło 50% cen ryn ko wych. Wpro wa dzo no obo -
wiąz ko we do sta wy zbo ża, mię sa, mle ka, ziem nia ków na po cząt ku lat 50 tych. Obo wiąz ko we do sta -
wy zwią za ne by ły też z wiel ko ścią go spo dar stwa. Te do 4 ha od da wa ły 30 kg/ha, a do 10 ha już 160
kg/ha. Jó zef Trze bia tow ski pi sze: „W ro ku 1955 pod wyż szo no po da tek grun to wy o 10% i ra zem z
ubez pie cze niem za pła ci łem war tość 4 ko ni za 36 ha a przed woj ną za 99,67 ha jed ne go ko nia. Upań -
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stwo wio no 63,12 ha. Do dat ko wo obo wiąz ko we do sta wy za któ re otrzy mu je się oko ło 50% ce ny
ryn ko wej. Do dat ko wo szar wark za dar mo 42 dni pra cy ręcz nej. Kto pla nu nie wy ko na wzy wa ją do
gro ma dy al bo do pro ku ra to ra, a na wet do wię zie nia za my ka ją”.

W kro ni ce szko ły w Cza pie wi cach za pi sa no: „Pol ska Lu do wa zdą ży ła już pra wie ca ły han del i
prze mysł uspo łecz nić. Rol nic two po zo sta je w ty le. Część chło pów przej rza ła, że spo so bem so cja li -
stycz nym le piej się go spo da ru je. W 1956 r. Za wią za ła się Ka szub ska Jed ność. Du żo w tej pra cy po -
mógł Ser giusz Me la niuk, do po mo cy by li urzęd ni cy z Brus”. Póź niej czy ta my, że na tu tej szych lek kich
gle bach nie opła ca się pra ca. W Spół dziel ni w Cza pie wi cach po ło wa ziem nia ków zmar z ła. Spół dziel -
nia prze cho dzi w stan li kwi da cji. Chło pi sa mi bez po mo cy po tra fią za orać i ob siać.

Po wy pad kach w Po zna niu i doj ściu do wła dzy Wła dy sła wa Go muł ki do pusz cza się pry wat ne
rol nic two. Po okre sie wzmo żo nej ak cji ko lek ty wi za cyj nej w zmie nio nej at mos fe rze spo łecz no -po li -
tycz nej rol nic two od zy ski wa ło na dzie ję na utrwa le nie in dy wi du al nej for my wła sno ści go spo darstw.
Usta bi li zo wa ła się go spo dar ka chłop ska i zwią za na z tym po pra wa po zio mu pro duk cji rol nej. Z bie -
giem cza su wy stą pi ły trud no ści w ob ro cie zie mią, na stą pi ło uprzy wi le jo wa nie go spo dar ki ze spo ło -
wej. Spół dziel nie pro duk cyj ne w la tach 1956/57 roz wią zu ją się. W wy ni ku tej sy tu acji w 1957 r.
do cho dzi do re ak ty wo wa nia kó łek rol ni czych i kół go spo dyń wiej skich. By ły one jed nak sła bo wy -
po sa żo ne i nie zdol ne do świad cze nia wza jem nej po mo cy. W dru giej po ło wie lat 60 tych w po wie -
cie dzia ła ło 90 kó łek rol ni czych i po nad 60 kół go spo dyń wiej skich. Ko ła Go spo dyń Wiej skich
roz pro wa dza ły pi sklę ta, or ga ni zo wa ły po ka zy przy rzą dza nia po traw, pro wa dzi ły kur sy kro ju i szy -
cia, po ka zy, kon kur sy, wy ciecz ki i za ba wy ta necz ne. W 1969 r. Utwo rzo no w Bru sach Mię dzy kół ko -
wą Ba zę Ma szy no wą, gdzie skon cen tro wa no sprzęt KR. Po sia da ła ona w 1973 r. m.in. 20 cią gni ków,
37 przy czep cią gni ko wych, 1 kom bajn zbo żo wy, 14 sno po wią za łek. W 1974 r. prze mie nio na zo sta -
ła na Spół dziel nię Kó łek Rol ni czych, któ ra roz wi nę ła się w po waż ne przed się bior stwo usłu go we.
Wią za ło się to z bu do wą no wych obiek tów i utwo rze niem no wych Za kła dów. W Lub ni w sierp niu
1976 r. za koń czo no roz bu do wę za kła du dro biar skie go, w Bru sach w paź dzier ni ku 1978 r. od da no
do użyt ku no we ha le warsz ta to we oraz bu dy nek biu ro wo so cjal ny. SKR w 1979 r. Za trud nia ło 312
pra cow ni ków i pro wa dzi ło za kład usług warsz ta to wych, za kład usług re mon to wo bu dow la nych
oraz w Ko so bu dach ze spo ło we go spo dar stwo rol ne, któ re mu pod le ga tak że za kład wy lę gu i od -
cho wu dro biu wraz z fer mą kur 15 tys. nio sek w Lub ni. W 1975 r. w związ ku z za ka zem sprze da ży
grun tów PFZ rol ni kom in dy wi du al nym w Bru sach opra co wa no pro gram za go spo da ro wa nia grun -
tów w któ rym tyl ko na grun tach nie na da ją cych się do go spo dar ki rol nej w Sko sze wie, Hu cie, Mę -
ci ka le do pusz cza ło się sprze daż rol ni kom. Przy kła dem był wnio sek Śle dzia z Głów cze wic wy le sie nia
grun tów aby zwięk szyć ho dow lę by dła. Oczy wi ście nie otrzy mał ze zwo le nia. Obok je go go spo dar -
stwa znaj do wa ły się grun ty PFZ, któ re póź niej prze ka za no od le głe mu o 20 km go spo dar stwu SKR
w Ko so bu dach. SKR otrzy my wał rów no cze śnie 50 ty się cy zł na za go spo da ro wa nie 1 ha przej mo -
wa nych grun tów.

W skład utwo rzo ne go w 1959 r. Fun du szu Roz wo ju Rol nic twa /FRR/ wcho dzi ły róż ni ce mię dzy
ce na mi ryn ko wy mi a pła co ny mi przez Pań stwo i mia ły słu żyć fi nan so wa niu rol nic twa. Fak tycz nie
FRR wspie rał tyl ko uspo łecz nio ne for my go spo dar ki głów nie KR a póź niej SKR.
Po doj ściu do wła dzy Edwar da Gier ka gło si się bu do wę no wej Pol ski. W po wie cie choj nic kim naj -
więk sze na kła dy na la ta 1971/75 prze zna czo no na rol nic two. W li sto pa dzie 1972 r. Uru cho mio no
no wy za kład Ka szub skiej Spół dziel ni Mle czar skiej. Nie wy dol ne rol nic two mo gła ura to wać ra dy kal -
na zmia na, stąd usta wa z 25.10.1971 r. o znie sie niu obo wiąz ko wych do staw mle ka, zmniej szo no o
30% nor my do staw zbo ża oraz pod nie sio no ce ny obo wiąz ko wych do staw. Od 1.01.1972 r. W miej -
sce obo wiąz ko wych do staw wpro wa dzo no po da tek grun to wy. Za po wie dzia no ob ję cie lud no ści
rol ni czej ubez pie cze nia mi spo łecz ny mi. Przy ję to ła god niej szą po li ty kę wo bec wsi.
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Dzia łal ność kó łek rol ni czych na przy kła dzie Kół ka Rol ni cze go w Przy mu sze wie.
Kro ni karz w swych za pi skach po da je krót kie in for ma cje z za sa dy bez ko men ta rzy.
By łem w Przy mu sze wie 10.02.1957 r. Ce lem za ło że nia kół ka rol ni cze go. Spi sa no chęt nych. W

dniu 28.04.57 r. ze bra nie Kół ka Rol ni cze go. W dniu 3.08.58 r. Ze bra nie KR w Przy mu sze wie. Nad le -
śni czy miał wy kład o ato mie. Wy bra no ko mi tet do ba da nia mle ka w Wy so kiej Jó zef Trze bia tow ski,
w Len dach Len dow ski i Sen ger w Przy mu sze wie. W dniu 3.07.1960 r. KR uchwa li ło za kup kom ple tu
omło to we go. Pierw sze wpła ty 10.07.60 r. Na kom plet omło to wy wpła ci li inż. Za wir ski 500 zł, Teo fil
Pie kar ski 500 zł, Pa weł Pie kar ski 500 zł, Wła dy sław Pe pliń ski 1000 zł. Za kup 13.07.60 r. kom ple tu
omło to we go. Łącz ny koszt 44 738 zł. Przy je cha li 22.10 60 r. z fa bry ki usu nąć błę dy w mło car ni, kle -
pisk i wy wa żyć bę ben. Zjazd de le ga tów Po wia to we go Związ ku KR 8.07.1962 r. Wy bór no we go Za -
rzą du. Pre sem wy bra no Ta de usza Trze cia ka z Ogo rze lin a daw niej szy na se kre ta rza. 8.02. 63 r. Na
kon tro lę KR przy je chał z PZKR Ko strzew ski. 3.04.63 r. Wal ne Ze bra nie KR w Przy mu sze wie, przy by ło
20 osób. By li z Brus Szulc z GS, pre zes z PZKR Cy sew ski, nad le śni czy, se kre tarz PZPR Mła da no wicz.
Uchwa lo no za ku pić trak tor z osprzę tem do upra wy ro li. Po dział nad wyż ki 1386 zł. 29.02.64 r. Za ku -
pio no dla KR 3 siew ni ki zbo żo we z FRR. Wal ne ze bra nie KR 1.03.64 r. w Przy mu sze wie, by ło 19 człon -
ków, po zo stał sta ry Za rząd. Wal ne ze bra nie spra woz daw cze KR. By ło 30 osób. Sej mik Rol ni czy w
Ko so bu dach 17.03.66 r. By ło 170 osób.

Na Wal nym ze bra niu KR w Le śnie ko mi sja re wi zyj na spo rzą dzi ła kry tycz ne spra woz da nie. Po
szcze gó ło wej kon tro li PZPR pre zes zdał pre ze su rę Cheł mow skie mu z Le śna. By li obec ni wi ce prze -
wod ni czą cy z po wia tu inż. Sta nek z PZPR, se kre tarz Me ger, Cy sew ski i in ni. Ze bra nie PZKR 7.06.74 r.
a na stęp nie do Ko so bud, gdzie wy bu do wa no świ niar nię na 2000 sztuk i tu czar nię bu ha jów 48 sztuk
a na stęp nie do Lub ni do wy lę gar ni dro biu.

Z KR przy je cha li 20.10.1977 r. do mnie kom baj nem ko pać ziem nia ki a 12.11.77r. ko lum na par -
ni ko wa z KR pa ro wa ła ziem nia ki. Kosz to wa ła 500 tys. zł.
W sej mie 29.10.77 r. Uchwa lo no usta wę o eme ry tu rach dla rol ni ków.

W Bru sach 25.10.78 r. Otwar to no wo cze sne warsz ta ty Za kła du SKR i bu dy nek biu ro wo sa ni tar -
ny. Bu do wa kosz to wa ła 50 mln zł. Bę dzie świad czyć usłu gi dla KR i rol ni ków in dy wi du al nych. Obec -
ni pre zes CZKR Jó zef Kra tiuk, se kre tarz KW PZPR Ed mund No wak, wi ce wo je wo da Ro man Bąk i
se kre tarz ZSL An to ni Du raj.

Nada nie 18.04.80 r. SKR Bru sy ty tu łu Za kład Pra cy So cja li stycz nej, wrę czo no sztan dar. Licz ne od -
zna cze nia i dy plo my.

Ze bra nie KR w Przy mu sze wie 21.06.81 r. W spra wie uchwa le nia no we go sta tu tu KR So li dar ność.
Na Nad zwy czaj nym Wal nym Ze bra niu 25.07.81 r. GSKR w ce lu uchwa le nia sta tu tu.
Przy je chał 31.08.82 r. z SKR po mnie na ze bra nie Ra dy z oka zji 120-le cia Kó łek Rol ni czych. Przed sta -
wi ciel WZKR wrę czył J. Trze bia tow skie mu i We ro chow skie mu dy plom uzna nia. Wal ne Ze bra nie wy -
bor cze KR w Przy mu sze wie 15.02.83 r. Był Me ger, uchwa lo no znów no wy Sta tut. Po dzię ko wa łem za
23 la ta pre ze su ry. Wy bra no no wy za rząd.

Sy tu acja w rol nic twie spo wo do wa ła w lip cu 1978 r. na ro dzi ny Ru chu Sa mo obro ny Chłop skiej.
Nie za do wo le nie śro do wisk by ło wy ni kiem błęd nej po li ty ki rol nej Pań stwa i zły stan za opa trze nia
wsi, du ża roz pię tość cen mię dzy ar ty ku ła mi rol ny mi a prze my sło wy mi, kon tro wer syj na usta wa z
1977 r. o ubez pie cze niu eme ry tal nym rol ni ków in dy wi du al nych bę dą ca za wo alo wa ną pre sją władz
w kie run ku upań stwo wie nia rol nic twa. Dnia 19.02.1981 r. na stę pu je pod pi sa nie po ro zu mień rze -
szow sko ustrzyc kich po twier dza ją cych m.in. nie na ru szal ność wła sno ści chłop skiej. W dniach 8
9.03.81 r. Kra jo wy Zjazd NSZZ Rol ni ków In dy wi du al nych So li dar ność. Nie zo stał jed nak za re je stro -
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wa ny. Dnia 16.03.81 r. Roz po czął się strajk oku pa cyj ny rol ni czej So li dar no ści a 19.03.81 r. do szło do
pro wo ka cji byd go skiej. Osta tecz nie wła dze zgo dzi ły się na pod pi sa nie po ro zu mie nia. Dnia 9.06.81
r. Za re je stro wa no NSZZ.

W dniu 13.12.1981 r. Wpro wa dzo no pod prze wod nic twem gen. Woj cie cha Ja ru zel skie go przez
Woj sko wą Ra dę Oca le nia Na ro do we go stan wo jen ny w kra ju. Za wie szo no dzia łal ność or ga ni za cji
spo łecz nych. W wy ni ku po gar sza ją cej się sy tu acji w go spo dar ce oraz ra dy ka li za cji, po gar sza nia na -
stro jów spo łecz nych roz po czę ły się w lu tym 1989 r. ob ra dy Okrą głe go Sto łu. Po za koń cze niu ob rad
rów nież w Bru sach od by ło się spo tka nie re ak ty wi zu ją ce NSZZ So li dar ność RI i 12.03.89 r. utwo rzo -
no Tym cza so wą Ko mi sję Ko or dy na cyj ną NSZZ So li dar ność RI Mia sta i gmi ny Bru sy. W skład ko mi sji
we szli Ma rian Na pią tek ja ko prze wod ni czą cy i Wal de mar Głów czew ski z Brus se kre tarz. Ko mi sja pod -
ję ła de cy zję o włą cze niu się w wy bo ry par la men tar ne.

Da ne z ma ja 2002 r. wska zu ją, że na wsi dwu krot nie wię cej osób ży je dzię ki eme ry tu rom i ren -
tom niż z pra cy we wła snym go spo dar stwie rol nym. Zmia ny na ryn ku pra cy zwią za ne by ły z upad -
kiem miej sco wych firm, ogra ni cze niom do jaz dów do pra cy. Więk szość bez ro bot nych by ła ze wsi, w
czerw cu 2003 r. 1045 osób. PKP sys te ma tycz nie li kwi do wa ła lo kal ne po łą cze nia ko le jo we. np. W
2000 r. zli kwi do wa no li nię Choj ni ce Ko ście rzy na Gdy nia za wie si ła kur so wa nie po cią gów pra cow ni -
czych. We dług spi su po wszech ne go z 2002 r. Pra cę na go spo dar stwie ja ko głów ne źró dło utrzy ma -
nia wska za ło w gmi nie 809 osób, mniej niż za re je stro wa no go spo darstw in dy wi du al nych 1401, a w
1984 r. 2230. Skut ki pla nu Bal ce ro wi cza do tknę ły naj bar dziej rol ni ka. W rol nic twie za czę ły się li czyć
du że pro duk cyj ne go spo dar stwa. W sku pie mle ka li czą się du że chlew nie od po wied nio przy go to -
wa ne po sia da ją ce chłod nie, zme cha ni zo wa ny udój, gdyż tyl ko tam z uwa gi na prze pi sy i opła cal -
ność od bio ru. Po dob nie w ho dow li świń. Na stę pu je spe cja li za cja. Od drob nych pro du cen tów nie
od bie ra się pło dów.. Do dat ko wo wpro wa dzo ne prze pi sy utrud nia ły sprze daż bez po śred nią od bior -
com. Po wej ściu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej po cząt ko wo ogra ni czo no sprze daż wpro wa dza jąc li mi -
ty np. do staw mle ka kon trak ta cji bu ra ka cu kro we go. La ta 1990/99 to okres prze obra żeń ustro jo wo
po li tycz nych, go spo dar czych co do pro wa dzi ło do osła bie nia ak tyw no ści i wza jem nych po wią zań.

Bio rąc pod uwa gę wiel kość pol skich go spo darstw tyl ko od bu do wa spół dziel czo ści da je szan se
na wzrost han dlu za gra nicz ne go w sek to rze rol nym. Spół dziel czość rol na po zwa la zwięk szyć zy ski
sek to ra rol no spo żyw cze go. Na Za cho dzie Eu ro py rol ni cy sku pie ni są w spół dziel czo ści rol nej na -
wet w gra ni cach po wy żej 90% w Da nii, Niem czech, Fran cji, Ho lan dii, Bel gii.

Źró dła:
Dzie je Brus i oko li cy. Pod re dak cją Jó ze fa Bo rzysz kow skie go. 1984 r.

Hi sto ria Brus i oko li cy. Pod re dak cją Jó ze fa Bo rzysz kow skie go

Dzie je Zie mi i Po wia tu choj nic kie go TI . Pod re dak cją Ja cek Knop.

Hi sto ria Pol ski ka len da rium dzie jów 1943/2009/

Kro ni ki Jó ze fa Trze bia tow skie go
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Marian Jutrzenka Trzebiatowski 

KL Stutthof
Obóz w Stutthofie był pierwotnie przeznaczony dla Polonii Gdańskiej oraz działaczy polskich

mieszkających na terenie Niemiec. Okręg Gdańsk – Prusy Zachodnie miał być zgermanizowany. Do
zadania tego został powołany poprzedni gauleiter Gdańska Albert Forster, który zobowiązał się
dokonać tego w przeciągu 5 lat. W tym celu postanowiono wysiedlić osiadłych po 1918 r. Polaków
oraz Żydów do Generalnej Guberni. Polska warstwa kierownicza obejmująca inteligencję,
duchowieństwo, jednostki aktywne społecznie i politycznie była przeznaczona na zagładę. W
pierwszym okresie na Pomorzu działała dywersyjna organizacja Selsbstchutz i w tym okresie
wymordowała 40 tys. Polaków.

Już w nocy z 31.08.1939 na 1.09.1939 r. aresztowano około 1500 osób. Część z nich rozstrzelano,
a część przewieziono do budującego się obozu którym kierował Maks Pauly. Himmler odmówił
początkowo zaliczenia Stutthofu za państwowy obóz koncentracyjny. Dopiero 20 lutego 1942 r.
został uznany za państwowy KL.

W kwietniu 1940 r. w obozie znajdowało się 3500 więźniów z 10 tys. osadzonych. W latach 1940
-41 zwolniono około 2-3 tys. wskutek interwencji. 10.04.40 r. przewieziono do Sachsenhausen około
tysiąca osób głównie księży, nauczycieli i inteligencji. W okresie pierwszych dwóch lat zmarło około
6 -7 tys. osób. W obozie 30.04.42 r. znajdowało się około 1040 mężczyzn i 120 kobiet. W obozie
panował głód, chłód i przegęszczenie w barakach.

Pracujący fizycznie człowiek powinien otrzymać 4500 kalorii. Teoretycznie przeznaczono
pożywienie wartości 2000 kalorii a faktycznie wskutek kradzieży więzień otrzymywał zaledwie 1300
kalorii. W 1941 r. ustalono normę 1 kg chleba na 8 więźniów, odrobinę margaryny, kawę zbożową i
3/4 litra zupy na dzień z brukwią lub burakami a czasem trochę kartofli a wyjątkowo kaszy.

Zmarłych do 1942 r. grzebano w zbiorowych mogiłach na cmentarzu na Zaspie w Gdańsku.. W
1942 r. w Stutthofie uruchomiono krematorium. Stan obozu na 31.03.1943 r. wykazywał 3590
więźniów w tym 285 kobiet. W związku z napływem więźniów z innych krajów w 1943 r. wysyłano
transporty do innych KL a liczba ta zwiększała się w 1944 r. Wiosną 1944 r. w obozie przebywało od
7 do 8 tys. więźniów. Śmiertelność wciąż była duża. Przez pierwsze 3 miesiące 44 r. zmarło 1024
więźniów.

Nowo przybyli więźniowie od 1943 r. na placu w starym obozie rozbierali się do naga. Po
oddaniu wszystkich rzeczy byli strzyżeni przy wrzaskach, kopaniu i biciu. Po otrzymaniu odzieży
obozowej i numerów spisywano ich personalia. Okres kwarantanny trwał od 2 do 4 tygodni z
nieustanną musztrą.

Po zakończeniu kwarantanny otrzymywali przydziały do bloków i komand pracy. Odzież to stare
łachy oznaczone krzyżami wymalowanymi czerwoną farbą. Pasiaki nosili poza obozem. Rano
wstawali o 5 a zimą o 6 godzinie, śniadanie, apel i wymarsz do pracy. Wracali latem między 18 a 20
a zimą około 17 tej. W czasie pracy przełożonym był kapo.

W 1943 r. nastąpiła poprawa jeśli chodzi o wymierzanie kar. Zniesiono karę śmierci za próbę
ucieczki w 1944 r. skazywano jedynie tych, którzy popełnili jakieś przestępstwo np. kradzież czy
pobicie Niemca. Formą kary były długotrwałe apele. Niemcom zaczęło zależeć na taniej i fachowej
sile roboczej. Mniej już mordowano kładąc nacisk na eksploatację siły roboczej i zwiększenie
wydajności pracy.

W latach 1940 – 45 do KL Stutthof skierowano około 3500- 4000 członków pomorskiej
konspiracji. Ponadto około 1500 – 2000 osób kierowano za udział lub wspieranie partyzantki.
Pierwszym członkiem kierownictwa Gryfa Pomorskiego aresztowanym był leśniczy z Sumin Alojzy
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Stawski jesienią 1942 r. Gestapo rozpoczęło rozpracowywanie Gryfa. Z aresztowania z nocy 3 i 4
maja 1943 r zatrzymano 226 osób. Skład zatrzymanych to 7 księży katolickich, 109 wpisanych do III
grupy DVL, 6 do II grupy DVL a 3 do IV grupy DVL.

Wiosną i latem 1944 r. nastąpił gwałtowny wzrost liczebności przy zwiększonej śmiertelności.
Przyczyną była ofensywa Armii Czerwonej i przeniesienie więźniów ze wschodu np. Z KL Ryga oraz
włączenie KL Stutthof do zagłady Żydów w komorze gazowej. Komorę gazową zbudowano w 1943
r. i mieściła 50 osób. Po powstaniu w Warszawie do Stutthofu kierowano jego uczestników oraz
ludność cywilną z Warszawy. 26 sierpnia 1944 r. przybył transport z Pruszkowa liczący kilka tysięcy
warszawiaków, którzy nie zostali zarejestrowani Następny transport 31.08.44r. O numerach 77 – 79
tys. a 29.09.44 r. mieszkańców Dolnego Mokotowa numery do 93,792. Od czerwca 1944 r. n r nastąpił
napływ do KL Stutthof Żydów. W 1944 r. do 25.01.45 r. zarejestrowano 47,101 Żydów. W grudniu
1944 r. w obozie zmarło na tyfus 4300 więźniów.

W związku ze zbliżającym się frontem 25.01.1945 r. rozpoczęto ewakuację obozu. Piesza
ewakuacja miała dojść do Lęborka w ciągu 7 dni. Utworzono kolumny liczące po 1500 więźniów
maszerujące piątkami zatłoczonymi drogami pod nadzorem podoficera SS i 40 postenów.
Zarządzono aby wszystkie próby ucieczki i buntów likwidować przy użyciu broni. Obóz opuściło
25.01.1945 r. 25,414 więźniów. W obozie pozostała jednak część obsady i więźniów słabych.
Upadających w marszu dobijano. W niedzielę 28.05.45 r. z grupy około 1500 więźniów padło 137.
Więźniarka Janina Kozłowska podała szliśmy 12 dni. Z kolumny liczącej 1300 kobiet rozstrzelano w
drodze ponad 300 kobiet. SS 30.04.1945 r. przekazało obóz w Stutthofie Wehrmachtowi. Paul Ehle
na apelu rozwiązał obóz. Armia Czerwona wkroczyła na teren obozu 10.maja 1945 r. W obozie
zastano 385 chorych i rannych więźniów i około 20 tys. cywilów. Ewakuowane kolumny zostały
wyzwolone na początku marca przez Armię Czerwoną.

W Stutthofie do 1942 r. więziono głównie Polaków a następnie innych z 24 krajów. Ogółem
przeszło przez KL Stutthof 110 tys. więźniów, a zginęło około 85 tys. W obozie przebywali więźniowie
podlegającej akcji wychowawczej osadzeni w obozie przeważnie na okres 8 tygodni, ponieważ tyle
wynosiła kara za ucieczki z miejsca pracy.

Mieszkańcy gminy Brusy w KL Stutthof.
Do obozu w Stutthofie trafiali:

- Warstwa kierownicza, inteligencja, duchowieństwo, jednostki aktywne społecznie i 
politycznie głównie w pierwszym okresie.

- Żydzi,
- Członkowie ruchu oporu, wspomagający ruch oporu, prowadzący wrogą agitację.
- za ukrywanie się, szczególnie przed poborem do wojska, dezerterzy, odmawiający przyjęcia

III grupy DVL.
- porzucający pracę.
- nieprzestrzeganie licznych przepisów dotyczących Polaków np. używanie języka polskiego

Mimo niesprzyjających warunków do walki zbrojnej z okupantem Polacy z Brus i okolicy
organizują czynny opór już w X 1939 r,. W kwietniu 1940 r. gestapo wpadło na trop organizacji
harcerskiej. Aresztowano 23 jej członków i przekazano do obozu w Stutthofie. Sąd Najwyższy w
Gdańsku skazał 21 osób a dwie osoby zmarły w trakcie przesłuchań.
Również prokurator Berke 26.06.1941 r. wystąpił do Sądu Doraźnego w Gdańsku przeciwko:

1. Alojzy Marchlewicz, siodlarz z Brus ur. 10.06.1901 r. w Zalesiu, będącym w więzieniu 
sądowym vw Gdańsku od 14.08.1940 r.

2. Matylda Piontkowska z Brus ur. 4.01.1884 r. w Trzebuniu, wdowa.
3. Jan Hoppe ze Starogardu pochodzący z Zalesia.
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4. Józef Frymark z Brus ur. 13.02 1888 r.
5. Angelika Waleria Frymark z Brus ur. 26.08.1901 r. w Karsinie.
6. Zuzanna Dziekan z d. Romińska z Brus ur. 29.03.1891 r.

Oskarżone, że w styczniu lub lutym1940 r. w Brusach zostały powiadomione o zamierzonej
zbrodni stanu i nie dokonały zgłoszenia. Wszyscy w areszcie śledczym o to, że przyjęli treść ulotki
gen. Sikorskiego do wiadomości, odpisali treść ulotki.
Łącznie w 1940 r. osadzono bynajmniej 33 osoby.

W 1941 r. nie stwierdzono osadzenia w KL Stutthof. Nie ustalono roku osadzenia dla 20 osób
prawdopodobnie osadzonych w 1943/ 44 r.

W 1942 r. osadzono 8 osób.
W 1943 r. stwierdzono osadzenie w KL Stutthof 25 osób głównie związanych z Gryfem

Pomorskim ukrywających się przed poborem do Wehrmachtu, nielegalnym ubojem. Według
zebranych informacji w KL Stutthof zmarło 38 osób. W 1944 r. ustalono 50 osadzonych i 1 w 1945 r.

Filia KL Stutthof zorganizowana na terenie Dziemian i Brus rozpoczęła działalność 24.08.1944 r.
Po 26.08.44 r transport z Warszawy ludności cywilnej przekazano do dyspozycji Generalnego
Pełnomocnika do spraw zatrudnienia. Gdański Urząd dokonał rozdziału więźniów. Na teren poligonu
SS wysłano 500 mężczyzn w różnym wieku. W wyniku selekcji wyodrębniono samotnych mężczyzn
i część młodzieży męskiej powyżej 14 lat, których 30.08.1944 r. skierowano na teren poligonu do
Brus. W Brusach traktowano ich jako robotników przymusowych i mieli swobodę ruchów poza pracą,
nie byli oznakowani. Poprawiło się wyżywienie do do 23.11. 44 r. W nocy 22/23.11.44r. Komendant
poligonu Hagemann wystawił dokument o uznaniu robotników warszawskich za więźniów
politycznych i zaostrzeniu dyscypliny w obozach podległych komendzie garnizonu.

W związku z budową poligonu, którą kierował Otto Neubauer i któremu podlegały obozy pracy
w X 1942 r. nad jeziorem Rzuno założono obóz żydowski z 300 więźniarkami, które pracowały przy
budowie drogi do Lipusza. Obóz z 493 więźniarkami przemianowano 24.08. 44 r. na filię KL Stutthof.
W lutym 45 r. ewakuowano Żydówki do Gdańska. Z Dziemian 60 kobiet zastrzelono w lesie, a część
nie nadających się do marszu rozstrzelano 9.02.45 r. w Leśnie.

Mie czy sław Spie rew ka 

Dwór i fol wark w Ko so bu dach 1324 – 1830
We wsi znaj do wał się fol wark od cza sów krzy żac kich aż do je go par ce la cji w la tach trzy dzie -

stych XIX w. Sta no wił on ośro dek go spo dar czy ca łych Za bo rów, a tak że sie dzi bę władz ad mi ni stra -
cyj nych klu cza za bor skie go w kom tur stwie tu chol skim, a po tem w sta ro stwie tu chol skim.

Ist nie nie fol war ku rzu to wa ło na cha rak ter wsi.
Za rów no wieś, jak i fol wark za cho wa ły nie zmie nio ną na zwę do pierw sze go roz bio ru Pol ski. Pru -

sa cy utwo rzy li w fol war ku urząd do me nal ny Amt Frie drichs bruch. W cza sie dru giej woj ny świa to -
wej Niem cy nada li tę na zwę ca łej wsi. W okre sie PRL -u obie na zwy Ko so bu dy i Fry dry cho wo
utrzy ma ły się, przy czym Fry dry cho wo wy mie nia ne jest ja ko część Ko so bud.

W XIII w. te ren Za bo rów na le żał do ksią żąt po mor skich, któ rzy nada wa li zie mię swym ry ce rzom,



by w ra zie po trze by bro ni li kra ju przed na jaz dem wro ga. Czci bor z Ga cek jest wy mie nia ny w 1292
r. ja ko kasz te lan za bor ski. W 1299 r. wo je wo da Mi ko łaj Jan ko wic otrzy mał od Wła dy sła wa Ło kiet ka
pal pa cję za bor ską.

Do 1324 r. wła ści cie la mi (he re des) wsi Ko so bu dy by li Mi ko łaj z bra tem. Po opa no wa niu po li tycz -
nym Po mo rza Gdań skie go w la tach 1308-1309 Za kon Krzy żac ki za czął przej mo wać wła sność ksią -
żę cą przez wy mu szo ne kup no lub za mia nę dóbr moż no wład czych, ry cer skich i ko ściel nych.

Jak to wy glą da ło w przy pad ku Ko so bud?
Za kon Krzy żac ki po zba wił Mi ko ła ja z bra tem wsi wy mu sza jąc za mia nę: za Ko so bu dy do sta li Pie -

cho wi ce i Da mia no wą Dą brów kę (Dzie mia ny). Osa dy te by ły po ło żo ne na gor szej zie mi, a do dat ko -
wo bra cia mu sie li pła cić czynsz za ko no wi w pie nią dzu i na tu rze, a po nad to uczest ni czyć w lek kiej
zbroi w wy pra wach wo jen nych, po ma gać przy wzno sze niu i mo der ni za cji zam ków krzy żac kich oraz
w bu do wie ko ścio ła, któ ry pla no wa no tam umiej sco wić.

Wy da rzy ło się to 1 kwiet nia 1324 r., a za mia nę prze pro wa dził kom tur świec ki i człu chow ski Teo -
do ryk von Lich ten ha in. Od 1330 ro ku za bo ry na le ża ły już do kom tur stwa tu chol skie go.

Pierw szym kom tu rem tu chol skim zo stał Dy tryk von Lich ten ha in. Za bo ry pod le ga ły te mu kom -
tur stwu aż do koń ca pa no wa nia krzy żac kie go na Po mo rzu tj. do ro ku 1466.
W 1324 r. za kon krzy żac ki prze jął do bra ko so budz kie i zor ga ni zo wał tu taj dwór prze no sząc go z
Brus. Sta ło się to dla te go, iż przy czy ną prze nie sie nia dwo ru by ły spra wy wła sno ścio we w Bru sach,
a tak że lep sze zie mie, bli skość łąk sprzy ja ją cych go spo dar ce ho dow la nej i lep sze po ło że nie Ko so -
bud wo bec wschod niej czę ści Za bo rów.

Pierw szą wzmian kę o dwo rze ko so budz kim ma my z 1326 r. Jest to do ku ment Teo do ry ka von
Lich ten ha in kom tu ra świec kie go i człu chow skie go, któ ry lo ku je Choj nicz ki na pra wie nie miec kim –
Ko so bu dy 9 paź dzier ni ka 1326 r.

Do ku ment koń czy się ta ki mi zda nia mi: „Ka za li śmy spi sać ni niej szy akt i umoc nić go na szą pie -
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Widok z lotu ptaka na dawne zabudowania folwarczne i dwór. Fot. R. Skórczewski.
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czę cią. Świad ka mi tej czyn no ści są czci god ni mę żo wie: brat Gun ter, wi ce kom tur w Człu cho wie, brat
Kraft i brat Gun ter von We ber stet z kon wen tu człu chow skie go, Re in hard, wójt z Choj nic, Fry cek
miesz cza nin stam tąd, Jan, sę dzia świec ki oraz in ni licz ni wia ry god ni. Dan we dwo rze w Ko so bu -
dach, a dzia ło się w ro ku Pań skim 1326, w dzień św. Dio ni ze go i je go to wa rzy szy”.

Dwór ist niał aż po cza sy za bo ru pru skie go i przez ten czas Ko so bu dy po zo sta wa ły głów nym
ośrod kiem na Za bo rach.

Od XIV w. dwór ist niał nie prze rwa nie w tym sa mym miej scu, aż do dnia dzi siej sze go. Plan
bu dyn ków Urzę dy Fry dry cho wo z 1831 r. po twier dza ten fakt ja ko daw ny fol wark Ko so bu dy.
Jak wy glą dał dwór?

Pierw szy opis dwo ru z 1632 r.: “Dom go spo dar ski w do brym po rząd ku, za tym do mem wiel -
kim bli sko bro wa ru do mek nie wiel ki pod da chem osob nym, tak że po rząd ny”. Lu stra tor z 1664 r. wy -
li cza dwa do my: wiel ki, w któ rym miesz kał pod sta rość i ma ły. Po woj nie pół noc nej przy stą pio no do
roz bu do wy i re mon tu fol war ku. Ra chun ki sta ro stwa tu chol skie go z lat 1741-1744 po da ją: “Ja ku bo -
wi cie śli od wy sta wie nia dwo ru no we go ko so budz kie go, tu dzież od sta wie nia spi chle rza w tym że
dwo rze ko so budz kim, ja ko też wy bu do wa nia skle pu (piw ni cy) 355 zł pr. 9 gr.”

In wen tarz z 1749 r. po da je opis no we go dwo ru: “Dwór no wo wy bu do wa ny z drze wa cze sa ne -
go o dwóch po ko jach na do le i sa lą na gó rze gon ta mi ho len der ską ro bo tą po kry ty (...) drzwi (...) na
za wia sach że la znych z zam ka mi fran cu ski mi, okien na do le szes na ście w ołów opraw ne z ha czy ka -
mi i za wia ska mi że la zny mi po bie la ny mi (...) pod ło ga i po so wa z tar cic (...)” Dru gi bu dy nek miesz kal -
ny mie ścił się w fol war ku. “Po sta wio ny z drze wa cze sa ne go o dwóch izbach i dwóch ko mór kach (...)
okien (...) osiem w ołów opraw nych (...) pie ce for mo wa ne z ka fli zie lo nych (...) ten bu dy nek od do łu
dra ni ca mi, u gó ry sło mą po kry ty.” W ob rę bie fol war ku znaj do wa ły się bu dyn ki go spo dar cze: staj nia
“u do łu dra ni ca mi, u gó ry sło mą po kry ta” z wo zow nią i ko mór ką, sto do ła sta ra i no wa, szo pa sta ra,
owczar nia sta ra, spi chlerz, sta jen ka no wa “de ten cja o dwóch ko mór kach”, pie kar nia, mie luch sta ry
“sklep pod nią no wy wy mu ro wa ny”.

Współczesny wygląd dworu. Fot. W. Leszczyński.
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Trze ci opis dwo ru spo rzą dzo no w 1767 r.: “Dwór du ży, w sza chu lec, gu ta mi po kry ty, drzwi do
sie ni po dwój ne (...) z sie ni na pra wo izba du ża i iz deb ka mniej sza za któ re mi po ko iki ma łe (...) pie ce
bia łe for mo wa ne, ko min ki for mo wa ne (...) Dru ga po ło wa (...) nie do koń czo na. Na gó rze izb du żych

Autor przed budynkiem dawnego dworu. Fot. W. Leszczyński.

Pozostałość po budynku browaru. Fot. W. Leszczyński.
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dwie, jed na na pra wej stro nie ze wszyst kim
do koń czo na, dru ga na le wej bez ścian i po so -
wy (...) Fol wark w sza chu lec od fa li tar ci ca mi
obi ty. W każ dym koń cu jest sień, izba i ko -
mór ka (...) w po środ ku izba du ża pu sta, za nią
ko mo ra”. Prócz bu dyn ków go spo dar czych są
wy mie nio ne 3 cha łu py, gdzie miesz ka ją dwaj
ra ta je, bed narz i owczarz.”
Na tym że dwo rze wy sta wia no do ku men ty
urzę do we, przy jeż dża li tu taj wiel cy mi strzo -
wie Za ko nu. Pię cio krot nie w la tach 1354-
1378 był wiel ki mistrz Win ryk von Kni pro de i
trzy krot nie w la tach 1383-1386 Kon rad
Zölner, oraz dwu krot nie w la tach 1397-1406
Kon rad von Jun gin gen.
Za pi ska z 1406 r. za war ta w księ dze ra chun -
ko wej skarb ni ka Za ko nu in for mu je, iż wiel ki
mistrz Za ko nu Kon rad von Jun gin gen od by -
wał po dróż przez Po mo rze i 4 wrze śnia 1406r.
za trzy mał się w Ko so bu dach, gdzie w uro czy -

sto ściach po wi tal nych bra li udział ucznio wie
śpie wa jąc przed mi strzem i je go świ tą. Z za pi -

sków wy ni ka, że mistrz ka zał wy pła cić 4 srebr ne sze lą gi obec nym tam uczniom.
Na to miast fol wark w Ko so bu dach sta no wił głów ny ośro dek go spo dar czy Za bo rów. Ist nie nie

je go rzu to wa ło na cha rak ter wsi, je go ro lę na tym te re nie przed 500 lat aż do 1830 r. – gdy prze pro -

Pozostałość zabudowań gospodarczych folwarku.
Fot. W. Leszczyński.

Zamurowane wejście do spichlerza. Fot. W. Leszczyński.



wa dzo no je go par ce la cję.
Za bu do wa nia fol warcz ne le ża ły na
po łu dnie od dro gi Bru sy -Bro da po za -
chod niej stro nie dro gi wio dą cej przez
wieś w kie run ku po łu dni ko wym. Go -
spo dar ka fol war ko wa mia ła cha rak ter
rol no -ho dow la ny.
W ko so budz kim dwo rze prze by wał
per so nel ad mi ni stra cyj ny klu cza za -
bor skie go i od dziel ny per so nel fol war -

ku. Licz ba urzęd ni ków i pra cow ni ków fi zycz nych ich na zwy, wy na gro dze nia zmie nia ły się w cią gu
wie ków. Z ra mie nia sta ro sty za rzą dzał klu czem pod sta ro ści, a pi sarz pro wen to wy pro wa dził księ gi
ra chun ko we. Go spo dar kę rol ną i ho dow la ną fol war ku zaj mo wał się urzęd nik -go spo darz, obo rą i
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Plan budynków Urzędu Frydrychowo (teren
dawnego folwarku w Kosobudach) z 1831 r.

LEGENDA
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chlew nią za rzą dza ła dwor ka. Cze ladź sta no wi li pa rob cy, ra ta je, dziew ki, pa ste rze, owcza rze. W bro -
wa rze za ję ty był bed narz i miel carz.

Ze źró deł do wia du je my się wie le o go spo dar ce ho dow la nej w fol war ku. Ob fi tość łąk stwa rza ła
ko rzyst ne wa run ki do ho dow li by dła, ko ni, świń i owiec. Po bi twie grun waldz kiej by ło tu taj 21 ko -
był, 21 krów, kil ka wo łów, 720 owiec i kil ka na ście świń. W 1417 r. za no to wa no już 27 róż nych ko ni
(ogie ra, 20 ko był, 4 źre bię ta i 2 ko nie ro bo cze), 81 sztuk by dła, w tym 33 wo ły i 13 cie ląt oraz 55 świń.
W 1420 by ło już 32 ko ni, 72 sztu ki róż ne go by dła oraz 45 świń. Naj wię cej ko ni od no to wa no w 1431
r. - 38 ko był, 22 źre bię ta, 8 ko ni płu go wych, 100 sztuk by dła. Wpływ na li czeb ność sztuk ho dow la -
nych mia ły wpływ kon flik ty wo jen ne. Pięć lat po ob lę że niu po bli skich Choj nic w 1438 r. w Ko so bu -
dach za no to wa no spa dek do 18 ko był, 7 źre biąt, 3 ko ni ro bo czych, 35 wo łów, 30 mlecz nych krów i
18 sztuk in ne go by dła i 39 świń. 

W in wen ta rzach z te go okre su do wia du je my się o za pa sach żyw no ści i sprzę cie go spo dar czym.
W 1417 r. w dwor skiej spi żar ni by ła becz ka ma sła i 600 se rów w spi chle rzu 40 sze fli ży ta, w piw ni cy
13 be czek pi wa i becz ka mio du. Od no to wa no 3 ko tły, 2 ko tło we ha ki i ro żen, 3 płu gi z ca łym opo -
rzą dze niem, jed no ra dło, łań cuch mier ni czy, sie kie rę i du ży świ der.

Okres Pol ski – Pru sy Kró lew skie 1454-1772
Wsku tek woj ny trzy na sto let niej z Krzy ża ka mi Po mo rze po wró ci ło do Ko ro ny Pol skiej i to te ry -

to rium na zy wa ne by ło od tąd Pru sa mi Kró lew ski mi. Wszyst kie do bra za ko nu prze szły na rzecz skar -
bu kró lew skie go i sta ły się kró lewsz czy zna mi tj. ma jąt kiem kró lew skim. No wy, wzo ro wa ny na
pol skim, sys tem ad mi ni stra cyj ny opie rał się jed nak na daw nym po dzia le te ry to rial nym. Na ba zie
krzy żac kich kom turstw po wsta ły po wia ty ja ko okrę gi są do wo -skar bo we. Po wiat słu żył po bo ro wi
po dat ku zwa ne go ła no wym oraz wy zna czał prze strzen ny za sięg kom pe ten cji szla chec kich są dów

Mapa z 1912
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ziem skich. W wo je wódz twie po mor skim trze cim co do wiel ko ści po wia tem był po wiat tu chol ski.
Po wiat słu żył or ga ni za cji ży cia pu blicz ne go szlach ty, a sta ro stwo peł ni ło ta ką funk cję w sto sun -

ku do chło pów z dóbr kró lew skich. Po wiat i sta ro stwo by ły to róż ne po ję cia. Sta ro sta za rzą dzał sta -
ro stwem czy li do bra mi kró lew ski mi ma jąc je w dzier ża wie. Był pa nem feu dal nym w sto sun ku do
chło pów, rze mieśl ni ków, za grod ni ków, ko mor ni ków, bart ni ków, karcz ma rzy. Gra ni ce sta ro stwa tu -
chol skie go po kry wa ły się z gra ni ca mi po wia tu.

Woj ny szwedz kie 1655-1660 na Za bo rach Choj ni ce, Człu chów w oko li cy Czer ska. Za pa no wa ły
ma so we cho ro by za kaź ne mo ro we po wie trze, wsie i le śne osie dla wy lud ni ły się - lu dzie cho wa li się
w la sach. Świa dec twem re gre su osad ni cze go i strat ludz kich był spa dek licz by gbu rów. W lu stra cji
kró lewsz czyzn z 1664 r. za no to wa no w Ko so bu dach spa dek licz by gbu rów z 6 do 4. W 1682 r. by ło
29% zie mi bez pań skiej.

Jesz cze gor sze na stęp stwa by ły wiel kiej woj ny pół noc nej (1701-1721). Za bo ry i jej lud ność do -
świad czy ła prze mar szów róż nych wojsk, re kwi zy cję żyw no ści, pa szy, pie nię dzy. Pa lo ne za bu do wa -
nia, do ko ny wa no mor dów. Lud ność chro ni ła się, ukry wa ła się na “Mrów ko wym Ostro wie” na łą kach
ko ło Ko so bud. Chło pi Krzysz tof Perz i An drzej Szo pa z Ko so bud mó wi li przed są dem choj nic kim w
1709 r. o spa lo nej wsi, za bra niu by dła oraz ko ni.

Po la tach znisz czeń wo jen nych w okre sach 1655-1660 i 1701-1721 sta ro stwo od da wa ło w dzier -
ża wę do bra. Fol wark Sta ro ściń ski w Ko so bu dach w XVI w. miał 9 ła nów, 1632 li czył 23, w 1767 miał
33 ła ny (łan to 30 mor gów w ów cze snej mie rze).

W struk tu rze upraw zbo żo wych do mi no wa ło ży to, owies, jęcz mień i groch. Ho do wa no wo ły,
świ nie i by dło.

W 1632 r. na fol war ku za no to wa no 60 sztuk by dła i 52 świ nie, w 1727 r. 4 ko nie, 24 wo ły, 45 świń,
30 sztu ki by dła i 500 owiec.

Prze mysł dwor ski re pre zen to wa ło kil ka za kła dów, młyn, bro war, ce giel nia i hu ta szkła. Młyn
no to wa ny już w 1397 r. – nada ny Ja ku bo wi z Pan se nic, stał nad stru gą Pa rze ni ca wy pły wa ją cą z je -
zio ra Ską pe. Na zwa mły na Pąn żan czin zmie nio no w 1632 r. od na zwi ska mły na rza na Bro da.

W po cząt kach XVII w. sta ro sta Ma ciej Ża liń ski zbu do wał bro war w Ko so bu dach. Od tąd karcz -
ma rze za bor scy mie li szyn ko wać pi wo tyl ko z bro wa ru dwor skie go, prze sta li być pro du cen ta mi.
Bro war z miel cu chem mie ścił się w ob rę bie za bu do wań fol warcz nych.

„Bro war nie daw no po sta wio ny i do brze na kry ty, w któ rym ko cioł wiel ki o 4 becz kach – po da je
In wen tarz z 1632 r. – ka dzi dwie wiel kie, do bre. Tam że za raz z izby bro war ni w ko mo rze pięć ozdo -
wy ze wszyst kiem po rząd ny”. Pro duk cją kie ro wał miel carz, bed na rza „po win ność na czy nia bro war -
ne ro bić i w po rząd ku utrzy my wać”, ogrod ni cy „oko ło bro wa ru po słu gę od pra wia ją”, a karcz ma rze
„po śla dy i jęcz mio na jeż dżą.”

W XVIII w. wy dzier ża wio no bro war za 2000 do 3000 zł pr.
Je dy na wzmian ka o ce giel ni ko so budz kiej zo sta ła po da na we dług od pi su lu stra cji znaj du ją -

ce go się w Pel pli nie, na koń cu wsi ce giel nia z pie cem, w któ rej się wsta wia 20 ty się cy ce gły– 1664 r.
W ostat nich la tach przed roz bio rem po wsta ła hu ta szkla na, no to wa na w 1772 r. ja ko „Kos sa -

bud sche Glas shütte” – od le gła od Ko so bud 5 km, od Bro dy 2 km.
W wy ni ku I roz bio ru z 1772 r. Pru sy Kró lew skie w tym sta ro stwo tu chol skie wraz z zie mią za bor -

ską we szły w skład pań stwa pru skie go. W la tach 1772-1776 te te re ny wi zy to wał król pru ski Fry de -
ryk II.

Ko so bu dy we szły w skład no wo utwo rzo ne go po wia tu choj nic kie go z lan dra tem - sta ro stą na
cze le. Daw ne do bra kró lew skie i do bra ko ściel ne sta ły się wła sno ścią pań stwa pru skie go - do me -
na mi pań stwo wy mi. Urzę dy do me nal ne (Domänen - Ämter) pod le głe Ka me rze Wo jen nej i Do men
w Kwi dzy nie, by ły ge ne ral ny mi dzier żaw ca mi fol war ków i po win no ści od da wa nych przez wsie na -
le żą ce do da ne go klu cza. Funk cje ad mi ni stra cyj ne peł ni ły in ten den tu ry. Urzęd ni cy do me nal ni (dzier -
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żaw cy) spra wo wa li wła dzę ad mi ni stra cyj no -po li cyj ną.
Po cząt ko wo w po wie cie choj nic kim dla ad mi ni stra cji do bra mi pań stwo wy mi utwo rzo no trzy

urzę dy do me nal ne w Tu cho li, Człu cho wie i Świe cic. Za bo ry do 1794 r. (przez 22 la ta) pod le ga ły urzę -
do wi w Tu cho li. W tym że ro ku po wstał od dziel ny urząd w Ko so bu dach (dru gi w Czer sku) –
Domänem -Amt Frie drichs bruch. W tym ro ku do chód z dzier ża wy wy no sił oko ło 7 tys. ta la rów, dzier -
ża wio no na okres 3 let ni, po tem dłuż szy.

W urzę dzie Frie drichs bruch li czył się przede wszyst kim fol wark ka szub ski. W 1803 r. dzier ża wa
tej do me ny zo sta ła od da na na 18 lat Ka zi mie rzo wi Wę sier skie mu za kwo tę 7931 ta la rów rocz nie (za
sam fol wark ko so budz ki pła cił 786 ta la rów). In spek cja ka me ry kwi dzyń skiej lu stru ją ca do bra ko so -
budz kie za chwy ca ła się pięk nym zbo żem ja kie go nie wi dzia no na ca łym Po mo rzu oraz pod kre śla -
ła zna cze nie prac bu dow la nych na fol war ku i me lio ra cji łąk nad Nie chwasz czą.

Urzęd ni cy do me nal ni ja ko dzier żaw cy spra wo wa li wła dzę ad mi ni stra cyj no -po li cyj ną, któ ra zwy -
kle na le ża ła do in ten den tur. Na po cząt ku lat trzy dzie stych w związ ku z ak cją uwłasz cze nio wą w do -
brach szlach ty, za da nia urzę dów do me nal nych i in ten den tur prze ję ły urzę dy do me nal no -ren to we,
czy li ad mi ni stru ją ce do bra mi pań stwo wy mi i ścią ga ją ce czyn sze i po dat ki od chło pów i szlach ty -
wła ści cie li ziem skich. W związ ku z czę ścio wą par ce la cją i pla nem sprze da ży fol war ku ko so budz kie -
go w 1830 r. utwo rzo no tam za miast urzę du do me nal ne go in ten den tu rę. Po sprze da ży ca łe go fol -
war ku po wstał w Ko so bu dach urząd do me nal no -ren to wy, któ ry w la tach 1845-1849 po łą czo ny
zo stał z urzę dem w Czer sku. Od tąd dla obu okrę gów funk cjo no wał Urząd Do me nal no -Ren to wy w
Czer sku. Od te go cza su za czął się zmierzch Ko so bud ja ko cen tral ne go ośrod ku ad mi ni stra cyj no -go -
spo dar cze go dla ca łych Za bo rów (w tym Brus).

Źró dło:
Zo fia Kra to chwil, Ko so bu dy, wieś na Po mo rzu Gdań skim

Dzieje Brus i okolic

Ka zi mierz Ja ru szew ski 

Wspo mnie nie o pocz tow cu Jó ze fie Me chli nie
(1902-1941)

Jed ną z naj pięk niej szych kart w ru chu pa trio tycz nym na zie mi choj nic kiej i za bor skiej w okre -
sie mię dzy wo jen nym za pi sa li człon ko wie Pol skie go Związ ku Za chod nie go. Or ga ni za cja ta po wsta -
ła w 1934 r. w re zul ta cie prze kształ ce nia dzia ła ją ce go od 1921 r. Związ ku Obro ny Kre sów Za chod nich.
W okrę gu po mor skim do PZZ na le ża ło po nad pięć ty się cy człon ków, wśród nich m. in. wy bit ny pi -
sarz i re gio na li sta ka szub ski Alek san der Maj kow ski czy zwią za ny przed woj ną z Choj ni ca mi Edward
Pop pek (dzien ni karz i dzia łacz har cer ski). Wśród naj istot niej szych za dań tej or ga ni za cji wska zać mo -
że my obro nę pol skich praw na ro do wych, kształ to wa nie po sta wy pa trio tycz nej na te re nie przy gra -
nicz nym i śle dze nie nie miec kie go ru chu po li tycz ne go.
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Wie lu człon ków PZZ po aresz to wa niu przez Niem ców zo sta ło za mę czo nych w obo zach kon cen -
tra cyj nych, wię zie niach (np. ber liń skim Alt -Mo abit) i in nych miej scach kaź ni. W gro nie tych ak tyw -
nych dzia ła czy pa trio tycz nych był pocz to wiec Jó zef Me chlin, za miesz ka ły w Choj ni cach przy ul.
Świę to peł ka 9.

Za bor skie ko rze nie
J. Me chlin przy szedł na świat 15 mar ca 1902 r. w Bru sach, w ku piec kiej ro dzi nie Ja na Me chli na i Ka -
ta rzy ny Pla ta. Oj ciec wy wo dził się z Ko so bud, mat ka by ła bru szan ką. Jan Me chlin zaj mo wał się han -
dlem ar ty ku ła mi spo żyw czy mi, zaś Ka ta rzy na trosz czy ła się o dom, mę ża i gro mad kę dzie ci. W
ro dzi nie roz ma wia no po ka szub sku i po pol sku.
Jó zef miał czte rech bra ci. Dwóch z nich (Wło dzi mierz i Ste fan), wcie lo nych do ar mii pru skiej, zgi nę -
ło we Fran cji pod czas I woj ny świa to wej. Naj star szy z bra ci, Bo le sław Flo rian, po oj cu odzie dzi czył
za mi ło wa nie do han dlu, był ino wro cław skim przed sta wi cie lem zna nej fir my „Prze mysł Tłusz czo wy.
Schicht -Le ver S. A.”, zmarł jed nak przed wcze śnie w 1936 r. Naj młod szy z ro dzeń stwa, Al fons, zo stał
księ dzem i od wie dzał Jó ze fa, kie dy peł nił po słu gę wi ka riu szow ską w Choj ni cach (1934-1935). Wła -
śnie z młod szym o trzy la ta Al fon sem łą czy ła Jó ze fa od dzie ciń stwa naj bliż sza więź bra ter ska. Po
woj nie ks. A. Me chlin był pro bosz czem w No wym Mie ście Lu baw skim i bar dzo za słu żył się tam dla
roz wo ju ży cia spo łecz ne go i re li gij ne go.

W Dru giej Rzecz po spo li tej
Po ukoń cze niu szko ły po wszech nej w Bru sach i ko niecz nych szko leń pocz to wych 18- let ni J.

Me chlin 1 wrze śnia 1920 r. pod jął pierw szą pra cę w Urzę dzie Pocz to wym w Prusz czu (po wiat tu -
chol ski). W do ro słe ży cie wcho dził już za tem w od ro dzo nej Rze czy po spo li tej i pra co wał na jej za -
chod nich kre sach. Po ośmiu la tach za trud nio ny zo stał w Choj ni cach, gdzie, z krót ką prze rwą w 1931
r. – Urząd Pocz to wy w Ry tlu, pra co wał aż do wy bu chu II woj ny świa to wej. 

Jó zef Me chlin oże nił się w 1926 r. z bru szan ką He le ną Wey ną. Mał żeń stwo do cze ka ło się sze -
ścior ga dzie ci: pię ciu có rek (Te re sa, Ur szu la, Ire na, Fe li cja i Zo fia) i sy na Wło dzi mie rza. Dla swo jej ro -
dzi ny i z my ślą o przy szłym do cho dzie czyn szo wym choj nic ki pocz to wiec wy bu do wał, przy wspar ciu
fi nan so wym bra ta Bo le sła wa, dom znaj du ją cy się na ro gu ulic Szó stej (prze mia no wa nej póź niej na
Me stwi na) i Świę to peł ka. Ten oka za ły kil ku kon dy gna cyj ny gmach za cho wał się do dziś w do brym
sta nie i miesz ka ją w nim cór ka i syn oraz dwie wnucz ki J. Me chli na z ro dzi na mi.

Taj ne służ by
Dzia łal ność za wo do wa J. Me chli na zwią za na by ła z ko le jo wym ob wo dem pocz ty w Choj ni cach.

Ja ko eks pe dient prze wo ził prze sył ki pocz to we ko le ją, m. in. na dłu giej tra sie Ber lin – Kró le wiec czy
krót szej: Pi ła – Tczew. Nie rzad ko do cie rał do in for ma cji za war tych w nie miec kich prze sył kach i prze -
ka zy wał je (wg re la cji ro dzin nych) pla ców ce pol skie go wy wia du w Choj ni cach. Mia sto to i je go oko -
li ce sta no wi ły ośro dek in ten syw nych dzia łań pol skich służb spe cjal nych prze ciw Niem com. Choj nic ki
po ste ru nek wy wia dow czy cie szył się do brą opi nią w śro do wi sku taj nych służb, co pod kre ślił w swo -
im opra co wa niu na uko wym dr hab. Woj ciech Skó ra (Pla ców ki wy wia du pol skie go w Choj ni cach.
Przy czy nek do dzie jów Po mo rza Za chod nie go i Nad wi ślań skie go w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen -
nym, Choj ni ce 2012).

Swo je ży cie na ra ża li in ni po mor scy pocz tow cy – pa trio ci prze wo żą cy prze sył ki, m. in. Jó zef Rzep -
ka - star szy eks pe dient ds. taj nej ko re spon den cji na Po czcie Pol skiej w Wol nym Mie ście Gdań sku,
roz strze la ny przez Niem ców na Za spie 5 paź dzier ni ka 1939 r.

Pie kło obo zów
Po sta wa na ro do wa J. Me chli na w przy gra nicz nych Choj ni cach zwró ci ła uwa gę Niem ców. Kie dy

wy bu chła woj na, udał się wraz z kil ko ma in ny mi eks pe dien ta mi do Brze ścia n. Bu giem. Kon wo jo -
wa li choj nic kie ar chi wum pocz to we. Roz łą ka z ro dzi ną bar dzo mu do skwie ra ła i po sta no wił wró cić



do Choj nic. Praw do po dob nie nie zda wał so bie spra wy z gro żą ce go mu nie bez pie czeń stwa. De cy -
zja o po wro cie oka za ła się tra gicz na w skut kach. Ge sta po aresz to wa ło go wio sną 1940 r. Zo stał za -
trzy ma ny w urzę dzie pocz to wym na choj nic kim dwor cu, pod czas służ by. Wcze śniej Niem cy do ko na li
re wi zji w miesz ka niu pocz tow ca. Naj pierw osa dzo no go w aresz cie w Choj ni cach, a na stęp nie prze -
trans por to wa no do wię zie nia w Gdań sku i obo zu kon cen tra cyj ne go Stut thof. Stam tąd tra fił do ber -
liń skie go Alt -Mo abit. Ostat nim miej scem po by tu Jó ze fa Me chli na był obóz oświę cim ski. W KL
Au schwitz przy dzie lo no mu nu mer obo zo wy 20 705. Zmarł 3 li sto pa da 1941 r. (w ak cie zgo nu po -
da no go dzi nę 11.10) w blo ku 11.

Ta bli ce i pu bli ka cje
Pol scy pocz tow cy: na czel ni cy urzę dów, eks pe dien ci, am bu lan se rzy, de pe szo wi, do rę czy cie le,

pocz ty lio ni i i in. za pi sa li pięk ną kar tę w hi sto rii ru chu opo ru wo bec nie miec kie go oku pan ta. W war -
to ścio wej pu bli ka cji Pra cow ni cy Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji w la tach woj ny i oku pa cji 1939-1945 pod
red. Wła dy sła wa Ma do nia (War sza wa 1979) wspo mnia no ok. ty sią ca pocz tow ców po le głych w tym
okre sie. Wśród nich od naj dzie my 18 pra cow ni ków dwóch urzę dów choj nic kich (nie któ rzy z nich
jed nak że zmar li pod czas woj ny z po wo du cho ro by, np. pocz ty lion Igna cy Ostrow ski. Czter na stu
pocz tow ców zo sta ło upa mięt nio nych na ta bli cy w gma chu Pocz ty Pol skiej na Sta rym Ryn ku w Choj -
ni cach: J. Dul lek, Teo dor Knit ter, A. Ko bie row ski, Jó zef Ko ściel ny, Jan Ko wal ski, Wła dy sław Kręc ki,
Jan Ku jaw ski, Jan Mietz, A. No wak, An to ni Rydz kow ski, Mak sy mi lian Szo piń ski, Aloj zy Szulc, Le on
Żych ski oraz Jó zef Me chlin.

War to pod jąć dzia ła nia słu żą ce upa mięt nie niu lu dzi po cho dzą cych z po łu dnia Ka szub i opra -
co wać pierw szy tom „Słow ni ka bio gra ficz ne go Za bo rów”. Ta kie wy daw nic two mo gło by oca lić
od za po mnie nia syl wet ki wie lu osób za słu żo nych dla re gio nu. Wszak po sta cie te co raz bar dziej
za cie ra ją się w na szej zbio ro wej pa mię ci…

Ela Felch ne row ska 

Moja Funka
W otu li nie Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go, w po bli żu Par ku Na ro do we go Bo ry Tu chol skie

znaj du je się osa da ka szub ska Fun ka. Nad je zio rem na to miast, na grun tach po da ro wa nych przez
pre zy den ta Mo ścic kie go w 1936 r po wstał "Har cer ski Ośro dek Wod ny" ak tu al nie Har cer skie Cen -
trum Edu ka cji Eko lo gicz nej. 

W la tach 30 za czę to in ten syw nie po pu la ry zo wać wy cho wa nie wod ne i or ga ni zo wa no har cer -
skie śród lą do we obo zy że glar skie. W lip cu 1932 r. po raz pierw szy obóz że glar ski dziew cząt zna lazł
się nad Je zio rem Cha rzy kow skim. Zor ga ni zo wa ła go dru ży na wod na har ce rek z Po zna nia, zwa na
"Ża by". Choj nic ki Klub Że glar ski oto czył że glar ki ser decz ną opie ką i po mógł wy po ży cza jąc część
sprzę tu. Tu też w dniach 1-16 lip ca 1934 r. od był się zlot Po mor skiej Ko men dy Cho rą gwi Har ce rek z
udzia łem 305 uczest ni czek - in struk to rek i dru ży no wych po pró bie. Ko men dant ką by ła hm. Ja dwi -
ga Lu śniak. Te ma tem zlo tu by ło wy cho wa nie go spo dar cze oraz przy spo so bie nie woj sko we i wod -
ne. Wów czas to J. Bart kie wicz mia ła oka zję, by po ka zać swo jej "star szyź nie har cer skiej"
naj pięk niej sze miej sce w Fun ce na da ją ce się na przy stań że glar ską.

Dwa la ta póź niej ru szy ła tu bu do wa drew nia ne go obiek tu, mo gą ce go, po mie ścić za rów no 30
za sób, jak i sprzęt wod ny har ce rek. Har cer ki nie cze ka jąc koń ca bu do wy zde cy do wa ły się od być tu -
taj wstęp ny kurs że glar ski i in struk tor ski kurs pły wac ki III stop nia. Ko men dant ka kur su druh na Ire -
na Szym bor ska tak or ga ni zo wa ła za ję cia kur so we, by każ da uczest nicz ka mo gła rów nież udzie lać
się przy bu do wie. W czerw cu 1937 ro ku po raz pierw szy w Fun ce za czy na się har cer skie la to. Głów -
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na Kwa te ra Har ce rek wspól nie z Pol skim Związ kiem Że glar skim or ga ni zu je tu kurs ster ni czek śród -
lą do wej że glu gi. Ko men dan tem kur su jest J. Bart kie wicz. W lip cu od by wa się jesz cze obóz że glar -
ski dla dziew cząt z ca łej Pol ski i obóz pły wac ki. Trwa ło to do mo men tu gdy na stą pił okres oku pa cji
hi tle row skiej, pod czas któ rej har cer skie ży cie że glar skie w Fun ce zu peł nie za mar ło.

Na wio snę 1947 r. J. Bart kie wicz za czę ła na no wo or ga ni zo wać ośro dek wod ny dla har ce rek w
Fun ce, by ła bo wiem od po wie dzial na za Re fe rat Wod ny. Ja ko ka dra sta nę ły na apel że glar ki -in struk -
tor ki: przed wo jen ne "Ża by" z Po zna nia i "Wil ki" z War sza wy. W 1957 r. Głów na Kwa te ra ZHP prze ka -
za ła Ośro dek Wod ny w Fun ce Ko men dzie Cho rą gwi Byd go skiej ZHP. Po prze ję ciu Ośrod ka przez
eta to we go kie row ni ka, szcze rze od da ne go ośrod ko wi Ed mun da Klaj ne, ru szy ło oży wio ne szko le -
nie, za czął się okres sze ro kiej roz bu do wy i roz wo ju or ga ni za cyj ne go HOW. Wów czas do pra cy po -
moc ni czej za trud nio no Ed mun da Schul za, któ ry był rów no cze śnie bos ma nem, ma ga zy nie rem i
bu dow ni czym. Ten du et pra cow ni czy dał po czą tek "no wej" Fun ce.

W 1997 ro ku de cy zją Na czel ni ka ZHP ośrod ko wi po wie rzo no no wą mi sję. I tak HOW Fun ka po -
wsta ły w 1936 r., zna ny przede wszyst kim ja ko kuź nia że glar stwa i obo zów har cer skich wzbo ga cił
swo ją ofer tę o dzia łal ność na rzecz edu ka cji eko lo gicz nej zmie nia jąc swą na zwę na Har cer skie Cen -
trum Edu ka cji Eko lo gicz nej. Dla nas „fun ko wi czów” i dla mnie to jed nak za wsze HOW i HCEE Fun ka.

Uczest ni kom HCEE pro po nu je nie tyl ko bo ga tą ofer tę re kre acyj ną i dy dak tycz ną , ale przede
wszyst kim la sy peł ne po mni ków przy ro dy, mi kro kli mat, mi ni mum cy wi li za cji. A wszyst ko to w ba -
zie na ob sza rze 9 ha 120 – let nie go la su. Za pra sza my do 5 do mów 27-oso bo wych ty pu "Jo la" (z po -
ko ja mi 1-6-oso bo wy mi), świe tli ca, wy po sa żo nych w wę zeł sa ni tar ny. Dwóch ze spo łów dom ków
10-oso bo wych ty pu "BRDA", zgru po wa nych w krę gach har cer skim oraz że glar skim (każ dy krąg ma
świe tli cę ). Do "Do mu Zu cha" dla 28 osób, ze świe tli cą i za ple czem sa ni tar nym przy sto so wa nym dla
po trzeb osób nie peł no spraw nych. Ma my też po le na mio to we oraz sto łów kę ser wu ją cą pysz ne je -
dze nie. Han gar że glar ski z po mo sta mi to pe reł ka na ska lę kra ju. Na szym wiel kim atu tem jest ka dra
i atrak cyj ne za ję cia na ścież kach dy dak tycz nych i w bo ga to wy po sa żo nych pra cow niach np. wod -
na ścież ka Je zio ra Cha rzy kow skie go, Pta ki Fun ki i oko lic, Na gwiezd nym szla ku, Las Wol ność, Ka ja -
kiem przez Gór ną Brdę, Owa dy Fun ki i oko lic, Przy rod ni cza Fun ka, Śla dy zwie rząt w Fun ce. Od 85
lat or ga ni zu je my bi wa ki i obo zy dla dzie ci i mło dzie ży. Wie my jak to ro bić. Sa mi sprawdź cie, za pra -
sza my !

Chce cie wie dzieć wię cej ? fun ka.kp.zhp.pl, ma my też swo je stro ny na FB oraz TT.

Zajęcia ornitologiczne Funka, pomost nad jeziorem Charzykowskim



• 2020 • Ziemia Zaborska • 72

Ju sty na Ry mon Li piń ska 

Czyn na ochro na przy ro dy w Za bor skim Par ku Kra -
jo bra zo wym

Na prze strze ni trzy dzie stu lat ist nie nia Za bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go po dej mo wa no licz -
ne dzia ła nia na rzecz ochro ny przy ro dy. Współ cze śnie sta je ona przed no wy mi wy zwa nia mi. Co raz
czę ściej prócz ochro ny bier nej po le ga ją cej na za nie cha niu ja kiej kol wiek in ge ren cji czło wie ka, sto -
su je się ochro nę czyn ną. Po le ga ona na wy ko ny wa niu róż nych za bie gów, któ rych efek tem ma być
za cho wa nie przed mio tu ochro ny we wła ści wym sta nie. Do brym przy kła dem czyn nej ochro ny przy -

ro dy jest ko sze nie sie dlisk pół na -
tu ral nych, ta kich jak łą ki lub
tu rzy co wi ska i me cho wi ska.
Wpraw dzie są to sie dli ska na tu -
ral ne, ale na na szym te re nie na
ty le prze kształ co ne, że do swo je -
go trwa nia wy ma ga ją in ge ren cji
czło wie ka. Ko sze nie tu rzy co wisk
i me cho wisk na te re nie ZPK po -
dej mo wa ne jest w do li nie rze ki
Ku la wy. Wśród ro ślin, któ re tam
wy stę pu ją na uwa gę za słu gu ją
stor czy ki: krusz czyk błot ny i ku -
kuł ka krwi sta oraz nie wiel ka pa -
proć – na się źrzał po spo li ty.

Pod sta wo wym dzia ła niem ochron nym w te go ty pu sie dli skach jest eks ten syw ne ko sze nie ze zbio -
rem i usu nię ciem po ko su. Nie zbęd ne jest tak że suk ce syw -
ne wy ci na nie po ja wia ją cych się drzew i krze wów. Za bieg
ta ki ma na ce lu ogra ni czyć kon ku ren cję ze stro ny wy so kich
ro ślin ziel nych oraz zmniej szyć ilość mar twej ma te rii or ga -
nicz nej.

Ko sze nie jest tak że po dej mo wa ne w miej scu je dy ne go
na te re nie par ku sta no wi ska peł ni ka eu ro pej skie go. Jest to
ga tu nek ro śli ny pod le ga ją cy w Pol sce ści słej ochro nie i wy -
ma ga dzia łań z za kre su ochro ny czyn nej. Na tu ral nie wy stę -
pu je na wil got nych, eks ten syw nie użyt ko wa nych łą kach.
Peł nik źle zno si kon ku ren cję trzci ny po spo li tej i zio ło ro śli, a
na po wierzch niach nie sko szo nych ba rie rę dla je go sie wek
sta no wi war stwa uschnię tych ro ślin z ze szłe go se zo nu.
Rzad kie ko sze nie, wy ko ny wa ne co 2-3 la ta, spra wia, że sta -
no wi sko peł ni ka uda je się utrzy mać. Czyn ną ochro ną re ali -
zo wa ną na te re nie ZPK jest tak że wal ka z in wa zyj ny mi
ga tun ka mi ro ślin. Ga tun ki in wa zyj ne to or ga ni zmy wy stę -
pu ją ce po za gra ni cą swo je go na tu ral ne go za się gu, któ re w
wy ni ku ce lo we go dzia ła nia czło wie ka lub też ja ko „pa sa że -
ro wie na ga pę” do sta ły się do no we go śro do wi ska i roz po czę -

Konserwacja pomników przyrody .
fot. Mariusz Grzempa

Czynna ochrona w dolinie Kulawy
fot. Justyna Rymon Lipińska



• 2020 • Ziemia Zaborska • 73

ły spon ta nicz ną in wa zję, kon ku ru jąc z ga tun ka mi ro dzi my -
mi o za so by śro do wi ska. Od 2009 ro ku nad Je zio rem Cha -
rzy kow skim pro wa dzo ne jest usu wa nie nie cierp ka
gru czo ło wa te go, któ ry jest ga tun kiem na tu ral nie wy stę pu -
ją cym w cen tral nej Azji. Nie cier pek kon ku ru je z ga tun ka mi
ro dzi my mi o wo dę i so le mi ne ral ne, a two rząc jed no ga tun -
ko we, zwar te sku pie nia, rów nież o świa tło i prze strzeń. Wy -
pie ra w ten spo sób in ne ga tun ki ro ślin, cał ko wi cie
prze kształ ca jąc sie dli sko. Ma to da le ko idą ce na stęp stwa,
m.in. utra tę miejsc lę go wych, schro nień i ba zy po kar mo wej
dla wie lu ga tun ków zwie rząt. W ten spo sób na sku tek obec -
no ści jed ne go ga tun ku in wa zyj ne go róż no rod ność ga tun -
ko wa dra stycz nie spa da. Na te re nie par ku nie cier pek
usu wa ny jest ręcz nie przez wy ry wa nie ca łych ro ślin. Czę sto
jest to za da nie trud ne do wy ko na nia, po nie waż nie któ re
osob ni ki ma ją po nad 2 m wy so ko ści. Nie cier pek jest ro śli -
ną jed no rocz ną, dla te go je go usu nię cie przed wy da niem
owo ców jest me to dą sku tecz ną. W ten spo sób zmniej sza ny
jest bank na sion w gle bie i obec nie w bez po śred nim są siedz twie Je zio ra Cha rzy kow skie go od na -
wia ją się po je dyn cze osob ni ki te go ga tun ku. Na te re nie par ku usu wa ny jest tak że in ny ga tu nek ob -
cy – rde sto wiec ja poń ski, któ ry jest jed nym z naj groź niej szych ga tun ków in wa zyj nych w Eu ro pie.
Jest to ro śli na bar dzo od por na i nie zwy kle trud na do wy tę pie nia. Od 2016 r. w Sta rym Mły nie, na
po let ku prób nym o po wierzch ni ok. 150 m2, pięć ra zy w se zo nie usu wa ne są wszyst kie kieł ku ją ce

osob ni ki. Dzia ła nie ta kie ma na ce lu mak sy -
mal ne osła bie nie pod ziem ne go kłą cza i wy -
eli mi no wa nie ro śli ny. Kon se kwent ne
dzia ła nie przy no si re zul ta ty – w 2020 ro ku na
po wierzch ni od no to wa no po je dyn cze pę dy,
a róż no rod ność ga tun ko wa współ wy stę pu ją -
cych z rde stow cem ro ślin z kil ku od no to wa -
nych w 2016 ro ku wzro sła do po nad
trzy dzie stu.
Przy kła dem czyn nej ochro ny przy ro dy jest
tak że kon ser wa cja i dba łość o do brą kon dy -
cję drzew po mni ko wych. Na te re nie ZPK wy -

stę pu ją 92 po mni ki przy ro dy z cze go 75 to
drze wa lub gru py drzew. Choć po mnik przy -

ro dy jest bier ną for mą ochro ny przy ro dy, po le ga ją cą na za cho wa niu obiek tu o szcze gól nej war to -
ści przy rod ni czej, na uko wej, kul tu ro wej, hi sto rycz nej lub kra jo bra zo wej, to jed nak nie któ re drze wa,
by prze dłu żyć ich ży wot i za pew nić bez pie czeń stwo prze by wa ją cych w je go po bli żu lu dzi, wy ma -
ga ją za bie gów kon ser wa tor skich. Dla te go w ro ku 2012 na sied miu po mni kach przy ro dy – w Le śnie,
La sce, Sko sze wie, Wiel kich Cheł mach i Win dor piu, prze pro wa dzo no za bie gi pie lę gnu ją ce, po le ga -
ją ce na usu wa niu mar twych i cho rych ga łę zi. Dzia ła nie wy ko ny wa ne by ło me to dą wspi nacz ki drzew -
nej, co po zwo li ło na do kład ne zba da nie ko ro ny i wy ko na nie pre cy zyj nych cięć zgod nych ze sztu ką
pie lę gna cji.

Przez 30 lat dzia ła nia ZPK po dej mo wa ne by ły tak że licz ne dzia ła nia ochron ne na rzecz fau ny
par ku. W ra mach czyn nej ochro ny sów wy ko na no sztucz ne plat for my lę go we dla pu cha cza, za in -

Pełnik europejski - gatunek wymagający ochrony czynnej 
fot. Justyna Rymon Lipińska

Kruszczyk błotny fot. Justyna Rymon Lipińska
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sta lo wa no tak że bud ki lę go we dla wło chat ki
i kon tro lo wa no ich za ję cie przez pta ki. Na
pod sta wie wie lo let nich ba dań po pu la cji lę go -
wej zi mo rod ka pod ję to tak że pró by in sta la cji
sztucz nych nor lę go wych dla zi mo rod ków
oraz za bez pie cza nia ich no rek lę go wych
przed dra pież ni ka mi. Ochro ną czyn ną w ZPK
ob ję te są nie to pe rze. W tym ce lu na te re nie
par ku za in sta lo wa no bli sko 500 szt. róż ne go
ty pu schro nień roz rod czych, któ re roz miesz -

czo no na te re nach le śnych w prze szło dwu -
dzie stu sku pi skach. Na po trze by zi mo wa nia
tych zwie rząt za adap to wa no obiekt po ło żo ny
na te re nie le śnic twa Ko kosz ka w nad le śnic -
twie Przy mu sze wo. Jest to piw ni ca do mu
miesz kal ne go znaj du ją ce go się w by łej osa -
dzie le śnej Kul ki. Bu dy nek w czę ści nad ziem -
nej zo stał ro ze bra ny, po nie waż gro ził
za wa le niem. Na to miast kon struk cję piw ni cy
wzmoc nio no przez wy ko na nie be to no wej, zbro jo nej opa ski, a ubyt ki w fun da men cie uzu peł nio no.
Obiekt zo stał do brze od izo lo wa ny od wa run ków ze wnętrz nych, po pra wio no w nim wen ty la cję, a

we wnątrz wy bu do wa no no we ścian ki z ce gły
dziu raw ki oraz pod wie szo no mo duł hi ber na -
cyj ny ze szcze li na mi, aby stwo rzyć nie to pe -
rzom du żą ilość ukryć. Co ro ku na miej sce
zi mo wa nia obiekt ten wy bie ra ny jest przez
kil ka na ście osob ni ków nie to pe rzy – gac ków
bru nat nych, noc ków Nat te re ra i noc ków ru -
dych. Czyn ną ochro ną w ZPK ob ję ty jest rów -
nież rak szla chet ny, któ ry jest ga tun kiem

ro dzi mym dla po mor skich rzek i je zior. Nie -
gdyś wy stę po wał, np. w je zio rach Zmar łym,
Sze czon ku i War szy nie. Obec nie jest ga tun -
kiem na ra żo nym na wy gi nię cie. Głów ną przy -
czy ną za gła dy ra ka szla chet ne go w
po mor skich wo dach, by ło spro wa dze nie do
Pol ski pod ko niec XIX w., ame ry kań skie go ra -
ka prę go wa te go. Ten ob cy, in wa zyj ny ga tu nek

Reintrodukcja raka szlachetnego fot. Mariusz Grzempa

Schrony dla nietoperzy fot. Justyna Rymon Lipińska

Sadzenie roślin miododajnych fot. Justyna Rymon Lipińska

Wykaszanie powierzcni z rdestowcem japońskim
fot. Justyna Rymon Lipińska
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Zaborskie Towarzystwo Naukowe w 2021 roku
prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej:

województwo pomorskie:
- Powiat Chojnicki
- Powiat Bytowski
- Powiat Słupski
- Powiat Kościerski
- Powiat Starogardzki
- Powiat Tczewsk
województwo kujawsko - pomorskie:
- Miasto Grudziądz
- Powiat Świecki
- Powiat Chełmiński 
- Powiat Toruński
- Powiat Golubsko 
- Dobrzyński
- Powiat Radziejowski
- Powiat Lipnowski
- Powiat Aleksandrowski
- Powiat Brodnicki 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chojnickim:
Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p. 20
Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 11.30

wtorek 8.00 - 12.00
piątek 7.00 - 11.00

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

wtorek 12.00 - 16.00
piątek 11.00 - 15.00

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

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

- Powiat Wąbrzeski 
- Powiat Rypiński 
- Powiat Włocławski 
- Powiat Tucholski
województwo zachodniopomorskie:
- Powiat Szczecinecki
- Powiat Kamieński 
- Powiat Koszaliński
- Powiat Gryficki 
- Powiat Sławieński
województwo warmińsko - mazurskie:
- Powiat Nidzicki 
- Powiat Olsztyński
- Powiat Działdowski
- Powiat Iławski
- Powiat Żuromiński 
- Powiat Mławski

kon ku ru je z ra kiem szla chet nym o sie dli sko oraz jest no si cie lem „dżu my ra czej”, śmier tel nej dla ro -
dzi mych ra ków cho ro by. W la tach 2007–2008 prze pro wa dzo no re in tro du ku ję ra ka szla chet ne go do
je zio ra i rze ki na te re nie ZPK. Wy pusz czo ne do śro do wi ska na tu ral ne go ra ki za akli ma ty zo wa ły się,
a pro wa dzo ny w ko lej nych la tach mo ni to ring po twier dził je go obec ność w za bor skich wo dach. Jed -
ną z form czyn nej ochro ny są na sa dze nia wy ko na ne w 2019 ro ku przy sie dzi bie Za bor skie go Par ku
Kra jo bra zo we go. Przy bu dyn ku, a tak że w 14. du żych skrzy niach umiesz czo nych na te ra sie edu ka -
cyj nym, za sa dzo no po nad 200 ro ślin po żyt ko wych dla owa dów za py la ją cych. Stwo rzo ne na sa dze -
nia kwit ną przez ca ły se zon we ge ta cyj ny, od wcze snej wio sny do póź nej je sie ni i są po ży wie niem
dla licz nych ga tun ków pszczół, mo ty li, mu chó wek i chrząsz czy za py la ją cych. Sta no wi to do brą ba -
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Punkt poradnictwa obywatelskiego:
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk,
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

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

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

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

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

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

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

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

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

5) nieodpłatną mediację.

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

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE:
spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.



Zaborski Park Krajobrazowy Warsztaty ichtiologiczne nad rzeką Kulawą.

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.
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