
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012*

13.04.2012 IX Zaborski  Konkurs  Ekologiczny  o  Złote 
Kocanki Piaskowe

We współpracy z Kaszubskim LO, 
ZPK, 

13 kwietnia 2012 roku w Kaszubskim LO w Brusach odbył się już IX Zaborski Konkurs 
Ekologiczny  o  Złote  Kocanki  Piaskowe,  współorganizowany  przez  Zaborskie  Towarzystwo 
Naukowe, Kaszubskie LO i Zaborski Park Krajobrazowy. 31 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z Chojnic, Kościerzyny, Bytowa, Brus, Czersk, Wiela, Dziemian i Tucholi 
uczestniczyło  w  rozwiązywaniu  testu  na  rozpoznawanie  gatunków  roślin,  a  najbardziej 
zaawansowani w tej sztuce sprawdzali się w umiejętności określania przynależności systematycznej 
wybranych gatunków. 

Zwyciężyła Monika Narloch z LO w Czersku , druga była Magdalena Drążek z Gimnazjum 
we Wielu, a trzecia Barbara Szczechowiak także z Wiela. Mistrzem systematyki została Magdalena 
Majer  z  II  LO  w  Chojnicach,  a  wicemistrzem  Agnieszka  Cysewska  z  Technikum  Leśnego 
w Tucholi.

Nagród  starczyło  dla  wszystkich,  a  ufundowali  je:  Nadleśnictwa  Rytel,  Przymuszewo, 
Czersk,  Park  Narodowy  „Bory  Tucholskie”,  Zaborski  Park  Krajobrazowy,  Wdzydzki  Park 
Krajobrazowy, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe i  Fundacja  „Kaszubska  Oświata”.  Wręczali  dyplomy i  nagrody:  Zbigniew Łomiński, 
dyrektor  ZSP  w  Brusach,  oraz  Marian  Napiontek,  członek-założyciel  Fundacji  „Kaszubska 
Oświata” 



Prezentację o Szlaku Zbrzycy i przewodniku opisującym walory przyrodnicze i kulturowe 
dorzecza  Zbrzycy  przedstawił  Zbigniew  Gierszewski,  prezes  Zaborskiego  Towarzystwa 
Naukowego.

Materiały  do  konkursu  przygotował  i  jego  przebieg  nadzorował  Zbigniew Gierszewski, 
nauczyciel  KLO  przy  współpracy  z  panią  Justyną  Rymon  Lipińską  z  Zaborskiego  Parku 
Krajobrazowego.

26-28.04.2012 Warsztaty ekologiczno-ornitologiczne

W dniach 26-28 kwietnia 2012r. odbyły się warsztaty ekologiczno-ornitologiczne w Lasce.

Rok 2012 ”Lokalny  program  ekologiczny  -  Ziemia 
Zaborska słoneczna i czysta”

W prestiżowym konkursie FIO 2012 organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej,  doskonałą  ocenę,  jako  najlepszy  projekt  w 
zakresie  ochrony  przyrody  –  priorytet  IX,  uzyskał 
wniosek ZTN. 
W priorytecie I „Aktywni, świadomi obywatele, aktywne 
wspólnoty  lokalne”  na  1415  wniosków,  dofinansowanie 
otrzymało  165  projektów,  w  tym  projekt  Zaborskiego 
Towarzystwa Naukowego „Lokalny program ekologiczny 
- Ziemia Zaborska słoneczna i czysta”.

Lokalny  program  ekologiczny  obejmuje  szereg  działań  realizowanych  z  instytucjami 
samorządowymi  i  partnerami  społecznymi  na  terenie  Gminy  Brusy.  Zasadniczym  celem  jest 
budowanie trwałej  i  szerokiej  koalicji  na rzecz zmiany świadomości  ekologicznej  mieszkańców 
Gminy Brusy oraz turystów i wczasowiczów. Istota programu sprowadza się do ustalenia zasobów 
ekologicznych,  ich  zagrożeń  oraz  szeregu  działań  edukacyjnych  służących  zrównoważonemu 
rozwojowi  gminy.  Program  ma  prowadzić  do  stworzenia  samodoskonalącego  się  systemu, 
modyfikującego podejmowaną problematykę i zakres działań w wyniku prowadzonego ustawicznie 
monitoringu  społecznego  i  ekologicznego.  Zdając  sobie  sprawę  z  przyzwyczajeń,  zaległości 
w edukacji ekologicznej, trudności ekonomicznych społeczności lokalnej i wynikającego stąd oporu 
społecznego,  należy  stopniowo  rozwijać  i  poszerzać  współpracę  różnych  instytucji  i  grup 
społecznych. Przyczynić ma się do tego monitoring społeczny i  ciągłe kształtowanie społecznej 
świadomości  proekologicznej.  Zaborskie  Towarzystwo  Naukowe,  jako  organizacja  wiodąca 
w  środowisku  lokalnym  w  zakresie  działań  ekologicznych  i  edukacyjnych,  chce  animować 
i koordynować działania proekologiczne oraz budować możliwie szeroką współpracę z wszystkimi 



instytucjami, organizacjami i obywatelami w tym zakresie.
W ramach projektu zostaną podjęte następujące typy działań:
1.  podjęcie  współpracy  z  partnerami  społecznymi  -  Kaszubskie  Liceum  Ogólnokształcące 
w Brusach, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach - oraz współdziałania 
organizacji pozarządowych i administracji publicznej, w tym opracowanie i wdrożenie lokalnego 
programu ekologicznego;
2. monitoring ekologiczny i społeczny;
3. promowanie idei ekorozwoju przez różne instrumenty: animator ekologiczny, strona internetowa, 
ulotki, plakaty, biuletyn informacyjny;
4. działania edukacyjne: prelekcje, warsztaty, konkursy, terenowe lekcje ekologiczne, spływy, rajdy, 
akcje promocyjno-informacyjne.

22 czerwca 2012 Szlaki turystyczne Zaborów i Gochów

22 czerwca 2012 roku w Centrum 
Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się 
wykład  Zbigniewa  Gierszewskiego  pt. 
Szlaki turystyczne Zaborów i Gochów. 

Wykład  promował  walory 
przyrodnicze  i  kulturowe  Zaborów  i 
Gochów,  atrakcje  turystyczne  dorzecza 
Zbrzycy,  a  jednocześnie  prezentował 
spójny  system  tematycznych  szlaków 
turystycznych  na  południu  Kaszub. 
Zaborskie  Towarzystwo  Naukowe  jest  w 
trakcie  opracowywania  takich 
nowoczesnych  produktów  turystycznych 
łączących  historię,  kulturę  materialną  i 
dziedzictwo przyrodnicze  z uwzględnieniem różnorodnych zainteresowań odbiorców. 

Na  wykładzie  przedstawione  zostały także  plany na  najbliższe  lata,  w  tym wytyczenie, 
opisanie  i  otwarcie  Partyzanckiego  Szlaku  Turystycznego,  poświęconego  pamięci  Józefa 
Gierszewskiego,  komendanta  TOW  „Gryf  Pomorski”,  z  okazji  70  rocznicy  jego  śmierci 
przypadającej na rok 2013.
W czasie wykładu odbyła się również promocja Przewodnika przyrodniczo – kulturowego Szlak 
Zbrzycy.



21 lipca 2012 Rajd literacki im. Anny Łajming  

21 lipca 2012 r. z Brus wyruszył rajd rowerowo-
pieszy  Literackim Szlakiem Turystycznym im. 
Anny  Łajming  do  Somin. Zbiórka  odbyła  się 
przy pomniku Jana Karnowskiego i dalej przez 
Zalesie, Leśno, Przymuszewo, Lendy, Bytówko 
(szlak czarno-żółty) do Somin. Każdy uczestnik 
rajdu otrzymał przewodnik po Szlaku Zbrzycy z 
dedykacją oraz przeprowadzony został  konkurs 
o  Annie  Łajming  i  jej  twórczości  wraz  z 
nagrodami.

Rok 2012 Zaborskie Biuro Porad Obywatelskich Działalność statutowa 
stowarzyszenia

Zaborskie  Towarzystwo  Naukowe  od  dnia  01.01.2012r.  realizowało  projekt  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem: „Poradnictwo obywatelskie szansą dla osób 
wykluczonych  i  marginalizowanych  społecznie  w  Gminie  Brusy”,  Priorytet  VII:  Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt  był  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Od października 2009 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe w partnerstwie z gminą Brusy 
i  Związkiem  Biur  Porad  Obywatelskich  w  Warszawie  prowadzi  Zaborskie  Biuro  Porad 
Obywatelskich w Brusach, finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Każdy  może  tam  bez  względu  na  wiek,  płeć, 
narodowość,  wykształcenie,  status  majątkowy, 
miejsce  zamieszkania  uzyskać  bezpłatną, 
rzetelną,  wyczerpującą  poradę  lub  informację 
obywatelską. Gmina Brusy - partner w projekcie 
zapewnił  lokal  o  odpowiednim  standardzie, 

a Związek Biur Porad Obywatelskich szkolenia, staże, dostęp do sieci poradniczej. Zaborskie Biuro 
Porad  Obywatelskich  uzyskuje  najwyższe  oceny  jakościowe  swoich  porad-oceniane  przez 
prawników Związku Biur Porad Obywatelskich. 



20-29.07.2012 Plener Męcikał 2012 Projekt na konkurs grantowy 
Gminy Brusy

W  dniach  20  –  29  lipca  2012  w  gospodarstwie  artystyczno  –  ekologicznym  Joanny 
i  Sławomira  Mankiewiczów  w  Męcikale  odbył  się  VIII  Ogólnopolski  Plener  Artystyczny 
MĘCIKAŁ  lipiec  2012,  na  którym  spotkali  się  Artyści  z  całej  Polski  z  Artystami  lokalnymi. 
W miłej,  serdecznej  atmosferze,  otwartej  na  odwiedzających  mieszkańców  i  turystów,  Artyści 
stworzyli liczne prace: obrazy olejne, akrylowe, rysunki, fotografie, rzeźby ceramiczne i instalacje 
w przestrzeni. Głównym motywem była otaczająca przyroda – rzeka, lasy,  łąki. Oprócz pejzaży 
powstały również akty, portrety ludzi i zwierząt, mandala.

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Brusy w ramach grantów 2012,  Okręgową 
Spółdzielnię  Mleczarską  w  Chojnicach  oraz  Zaborskie  Towarzystwo  Naukowe  w  Brusach,  do 
którego należą organizatorzy.
W Plenerze udział wzięli:
Anna Krawczuk – Słupsk, woj. pomorskie – malarstwo, ceramika
Romana Małecka – Kwakowo, powiat słupski, woj. pomorskie – malarstwo, rzeźba
Janina Olczak – Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie – malarstwo
Alicja Urbaniak – Ełk, woj. warmińsko-mazurskie - malarstwo
Krystyna Gregor-Dąbrowska – Sopot, woj. pomorskie – malarstwo
Małgorzata Sznajdrowska – Chojnice, woj. pomorskie - malarstwo
Aldona Januszewska – Męcikał, woj. pomorskie – malarstwo
Joanna Mankiewicz – Męcikał, woj. pomorskie – fotografia
Maciej Kozakiewicz – Rybnik, woj. śląskie – malarstwo
Mateusz Dolatowski – Michałowo, powiat gostyński, woj. wielkopolskie - malarstwo
Jakub Godziszewski – Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie – malarstwo, rysunek
Rafał Huczek – Nowa Wieś, powiat oświęcimski, woj. małopolskie – malarstwo
Dominik Olczak - Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie - fotografia
Jarosław Gruchała – Brusy, woj. pomorskie – malarstwo



Sławomir Mankiewicz – Męcikał, woj. pomorskie – malarstwo.
Podczas Pleneru, dzięki uprzejmości władz Gminy Brusy, odbyła się wycieczka po pięknej Ziemi 
Zaborskiej. 24 lipca Galeria Oczko gościła na warsztatach plastycznych dzieci z koła plastycznego 
z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, podczas których pod okiem Artystów dzieci malowały 
farbami akrylowymi pejzaże i lepiły w glinie figurki zwierząt i przedmiotów użytkowych.

              

28  lipca  2012r.  odbył  się  Wernisaż  Wystawy  poplenerowej  w  Galerii  Oczko  w  Męcikale. 
Z tej okazji gospodarze wydali kolorowy katalog ze zdjęciami twórców i ich pracami oraz tekstem:
„...ósmy raz SPOTYKAMY się w Świątyni Sztuki Galerii Oczko,
by pilnie badać Piękno ZIEMI Kaszubskiej wyrzeźbionej przez lodowiec...
...gdzieś tam biegnie Życie we wszystkich kierunkach, a my...
zatopieni w Raju Gminy Brusy płyniemy w rzece Drogi Mlecznej
i kosztujemy Nektar ŻYCIA...

Joanna i Sławomir Mankiewicz

10.11.2012 „Nad  Niechwaszczą  i  Parzenicą.  Przeszłość 
i  teraźniejszość  wsi  Huta,  Broda,  Chłopowy 
i Rudziny"

10  listopada  2012r.  w świetlicy wiejskiej  w Hucie  odbyła  się 
promocja  książki  Antoniego  Ciemińskiego  pt.  „Nad  Niechwaszczą  i 
Parzenicą.  Przeszłość  i  teraźniejszość  wsi  Huta,  Broda,  Chłopowy  i 
Rudziny”.  Sześć  lat  pracy  autora  zaowocowało  obszerną  monografią 
prezentującą przeszłość i teraźniejszość wsi Huta, Rudziny, Chłopowy i 
Broda.

Wszystkich  zgromadzonych  gości  przywitała  pani  sołtys 
Małgorzata  Warnke.  Zaraz  po  niej  wystąpił  Zbigniew  Gierszewski  z 
Zaborskiego  Towarzystwa  Naukowego  w  Brusach,  autor  dodatku 
turystycznego  do  książki  Antoniego  Ciemińskiego,  który  przedstawił 



wykład  z  prezentacją  poświęconą  walorom  przyrodniczym  i  kulturowym  sołectwa  Huta, 
podkreślając  znaczenie  książki  dla  lokalnej  społeczności.  Następnie  sam autor  mówił  o  swojej 
pracy nad książką oraz współpracy  z licznymi osobami, dzięki którym powstała monografia bogata 
faktograficznie, z licznymi fotografiami ukazującymi minione pokolenia. Ostatnim punktem części 
oficjalnej były życzenia od gości i przyjaciół zakończone odśpiewaniem „Sto lat” dla autora.

Na  spotkanie  przybyli  m.in.  Burmistrz  Brus  Witold  Ossowski,  Wójt  Gminy  Chojnice 
Zbigniew Szczepański, Radni Rady Miejskiej w Brusach, Sołtysi, Proboszczowie Parafii Kosobudy 
i  Osowo oraz  osoby zainteresowane historią  regionu,  a  także  członkowie  rodów gospodarskich 
opisanych w książce.

Wydanie książki zostało sfinansowane przez Gminę Brusy w wys.  8,5 tys.  zł  w ramach 
Otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  zleconych  w 2012r.  oraz  ze  środków  Funduszu 
Inicjatyw  Obywatelskich  w  ramach  projektu  „Lokalny  program  ekologiczny  Ziemia  Zaborska 
słoneczna i czysta”.

10.11.2012 Grégór  J.  Schramke.  Nôùkòwé  towarzëstwò 
w Brusach

Brusë miałë ë mają szczescé do kùlturalnëch ë gòspòdarczich pòdjimni-
ãców. Kò prawie tu w 1898 r. òsta założonô znónô pózni na Pòmòrzu sto-
wôra Kupiec. Tu lëdze sã fëst wzãlë ë w dobré trzë lata wëbùdowalë wi-
ôldżi kòscół. Na zôczątkù 20. stalata bùsznił sã „Ceres”, jaczégò młin béł 
tedë wiãkszi ë barżi nowòczesny òd wszëtczich w òkòlim. A kródzy naj-
ich czasów, bò w 1980 r. bëło założoné fòlkloristiczné karno Krëbane. 
Do ùszłégò rokù Brusë mògłë sã téż chwôlëc Midzënorodnym Festiwalã 
Fòlkloru. W 1991 r. pòwstało òglowòsztôłcącé liceùm – pierszé kaszëb-
sczé w kraju. A òd 5 lat dzejô tu Zabòrsczé Nôùkòwé Towarzëstwò.

http://www.miesiecznikpomerania.pl/component/joomdoc/pomerania%202012/listopad%202012.pdf/download



6.12.2012 Promocja biuletynu społeczno-kulturalnego 
„Ziemia Zaborska” nr 5

W  czwartek,  6  grudnia  2012r.  Centrum  Kultury  i 
Biblioteki  im.  Jana  Karnowskiego  w  Brusach  zorganizowało 
promocję najnowszego 5 numeru biuletynu „Ziemia Zaborska” 
Zaborskiego Towarzystwa Naukowego. Promocję połączono z 
prezentacją  filmu  „Zielony  pałac”,  na  który  zapraszali: 
Zaborskie  Towarzystwo  Naukowe,  Centrum  Kultury  i 
Biblioteki w Brusach oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii 
Gryfa  Pomorskiego  „Cis”  z  Męcikała.  Spotkanie  rozpoczął 
prezes  Zaborskiego  Towarzystwa  Naukowego  Zbigniew 
Gierszewski, który omówił nowy numer czasopisma. Każdy z 
uczestników  wydarzenia  otrzymał  bezpłatny  egzemplarz 
omawianego biuletynu. Następnie kilka słów, tytułem wstępu, 
wygłosiła  współautorka  filmu  Maria  Sowisło,  która  wraz  z 
Danutą Tyde-Niedzielską i Stanisławem Młyńskim podjęła się 
trudnego  zapisu  historii,  istotnego  dla  naszego,  lokalnego 
społeczeństwa.

Biuletyn  naukowo-społeczno-kulturalnego „Ziemia  Zaborska” ukazuje  się  od 2008 roku. 
Ma charakter  informatora  szeroko  omawiającego  walory przyrodnicze,  kulturowe i  historyczne 
Ziemi  Zaborskiej.  Pismo  jest  możliwie  szerokim  forum  prezentującym  dorobek  naukowy, 
popularnonaukowy, dydaktyczny i literacki osób związanych z naszym regionem. Daje możliwość 
szerokiej  prezentacji  walorów  kulturowych  i  przyrodniczych  Ziemi  Zaborskiej,  twórczości  jej 
byłych  i  obecnych  mieszkańców,  a  także  aktywności  społecznej,  kulturalnej  i  proekologicznej 
obywateli  i  instytucji  pozarządowych  z  tego  terenu.  Jest  też  głosem  w  aktualnych  sprawach 
dotyczących  regionu,  w  szczególności  statusu  języka  kaszubskiego  oraz  platformą  prezentacji 
inicjatyw  władz  samorządowych  i  instytucji  pozarządowych  na  rzecz  rozwoju  regionu 
i promocji jego osiągnięć.

Wydanie  biuletynu  to  przede  wszystkim szukanie  tematów,  autorów,  współpraca  z  nimi 
w ustalaniu tematyki, zakresu i formy poszczególnych artykułów realizowana w szeregu spotkań 
osobistych  i  za  pomocą  Internetu.  Kolejnym etapem były  działania  wydawnicze  (skład,  druk), 
a następnie kolportaż biuletynu.  Materiały fotograficzne zostały udostępnione z archiwum ZTN 
oraz  w  kilku  przypadkach  dostarczone  nieodpłatnie  przez  autorów  tekstów  (zaznaczone 
w biuletynie).



 Zakres tematyczny mieścił się i wyczerpywał profil pisma przyjęty przy redakcji numeru 
1 z 2008 roku. Objętość 78 str. oraz nakład 1000 egz. 

Redakcja Zbigniew Gierszewski.

6.10.2012 Jesienne liczenie ptaków

6  października  2012r.  odbyło  się jesienne  liczenie  ptaków,  organizowane  w  związku 
z  Europejskimi  Dniami  Ptaków.  Trasa  przebiegała  przez:  Czarnowo-Wielkie  Chełmy-Krównia-
Czernica.

Rok 2012 Wydawnictwa: Zeszyty Naukowe nr 1/2012
Wkładka ekologiczna do Ziemi Zaborskiej

28.11.2012 XVII Pomorskie Konkurs Plastyczny "Jesień na 
Kaszubach"

W konkursie plastycznym wzięło udział 844 uczniów z 54 placówek szkolnych i pozaszkolnych, 
którzy przygotowali na konkurs 856 prac plastycznych.



Jury w składzie:
1. Marek Blech  – plastyk, artysta malarz z Brus 
2. Sławomir Mankiewicz  – artysta malarz  z Męcikała
3. Renata Goebel - koordynator konkursu plastycznego z CKiB w Brusach 
oceniało prace w pięciu kategoriach wiekowych: od 6, 7 - 9 lat, 10 - 12 lat, 13 - 15 lat i 16 - 20 lat  
oraz w czterech kategoriach wykonawczych: rysunek, malarstwo, malarstwo na szkle oraz techniki 
różne.   Przyznano 14 nagród pierwszych,  14 drugich  i  12 nagrody trzecie  oraz  18  wyróżnień. 
Łącznie nagrodzono 58 uczniów.

Wernisaż XVII Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Jesień na Kaszubach” odbył się 28 listopada 
2012 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. W trakcie wernisażu zostały 
wręczone  dyplomy  oraz  nagrody  rzeczowe  dla  wszystkich  laureatów  konkursu  plastycznego, 
a także dyplomy pamiątkowe dla opiekunów plastycznych.

14.12.2012 VII  „Konkurs  Ornitologiczny  o  Kulika 
Wielkiego”

VII  konkurs  ornitologiczny  o  Kulika  Wielkiego  dla  szkół  gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych odbył się 14 grudnia 2012 roku w Kaszubskim LO w Brusach.

Konkurs  współorganizowany  przez  Zaborskie  Towarzystwo  Naukowe,  we  współpracy 
z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”, Nadleśnictwem 
Rytel,  Nadleśnictwem  Przymuszewo,  Nadleśnictwem  Czersk,  Centrum  Informacji  i  Edukacji 
Ekologicznej  w  Gdańsku  zgromadził  20  młodych  miłośników  z  szkół  powiatu  chojnickiego. 
Uczniowie  na  początku  rozwiązywali  test  z  morfologii  i  ekologii  ptaków  oraz  aspektów  ich 
ochrony. Następnie rozpoznawali ptaki na zdjęciach. W ścisłym finale można było jeszcze zdobyć 
punkty za trafne rozpoznanie głosów. Do konkursu wykorzystano zdjęcia ptaków w ich naturalnym 
środowisku wykonane przez Zbigniewa Gierszewskiego, Karola Lipkowskiego i Jolantę Pozorską – 
Cuppa.  Jury  w  składzie:  Mariusz  Grzempa  (ZPK),  Piotr  Chybowski  (Nadl.  Rytel),  Maria 
Chybowska (PN „Bory Tucholskie”), Karol Lipkowski, Edmund Spierewka (ZTN) podsumowało 
wyniki i przyznało nagrody.

Zwyciężyła Monika Narloch z LO w Czersku (73,5 pkt na 82 możliwe), drugie zajęła Anna 



Majer z Gimnazjum w Brusach (70,5 pkt.), a trzecie Adrian Rudnik z Kaszubskiego LO w Brusach 
(70 pkt.)

                                                                                  
Konkurs był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach 

projektu „Lokalny program ekologiczny Ziemia Zaborska słoneczna i czysta”.

14.12.2012 Konkurs na pracę licencjacką, magisterską i 
podyplomową związaną z Zaborami

Organizatorem  Konkursu  na  najlepszą  pracę  licencjacką,  magisterską  i  podyplomową 
poświęconą  Ziemi  Zaborskiej  było  Zaborskie  Towarzystwo  Naukowe  i  Gmina  Brusy.  Celem 
Konkursu było zebranie i wyróżnienie prac związanych z tematyką Zaborów. Ponadto celem jest  
zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Zaborów, ochrony przyrody i ekologii 
oraz podjęcie przez nich różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej 
o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne.

W  Konkursie  mogli  uczestniczyć  studenci,  absolwenci,  którzy  złożyli  i  obronili  prace 
w latach ubiegłych i w roku bieżącym do 30 października 2012r.
Tematyka prac konkursowych dotyczyła Zaborów w zakresie:
zrównoważonego rozwoju,
ekologii,
turystyki,
ochrony przyrody,
kultury i tradycji regionu,
innej tematyki związanej z Zaborami.
Na konkurs wpłynęło 7 prac zgłoszonych zgodnie z regulaminem Konkursu:
- Błoch Marek - „Stan środowiska przyrodniczego miasta i gminy Brusy”;
- Kłopotek Kamila Agata - „Tradycje kulinarne a agroturystyka na przykładzie gminy Brusy”;
- Mudlaw Wiesława - „Inwestycje lokalne i ich wpływ na życie społeczne mieszkańców Gminy 
Karsin w latach 2008-2010”;
-  Szczepańska  Dominika  -  „Żywność  tradycyjna  i  regionalna  Kaszub  w  świadomości  i  życiu 
mieszkańców Ziemi Zaborskiej”;
- Szczepański Aureliusz - „Atrakcje turystyczne obszaru Natura 2000 na przykładzie Zaborskiego 
Parku Krajobrazowego”;
- Wiśniewska Izabela - „Tożsamość regionalna na Kaszubach w pieśniach maryjnych”;



- Żalikowska Kamila - „Zasoby i walory turystyczne gminy Brusy”.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w piątek 14 grudnia 2012r. w Urzędzie Miejskim 

w Brusach z udziałem laureatów, jury, organizatorów konkursu. Komisja konkursowa w składzie: 
prof. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Iwona Wałdoch, Zbigniew Lemańczyk, dr Bartosz Słomiński, 
Zbigniew Gierszewski, Krzysztof Zabrocki oceniła prace według następujących kryteriów:
- związek z Zaborami;
- wartość poznawcza pracy;
- wartość źródłowa i dokumentacyjna z uwzględnieniem badań własnych;
- innowacyjność tematu;
- przydatność i zastosowanie w praktyce;
- subiektywna ocena autora .

Po uzyskaniu punktacji od wszystkich jurorów Komisja stwierdziła, że:
- I miejsce w konkursie uzyskała praca: „Żywność tradycyjna i regionalna Kaszub w świadomości 
i życiu mieszkańców Ziemi Zaborskiej” - autor Szczepańska Dominika – staż w Urzędzie Miejskim 
w Brusach;
- II miejsce uzyskała praca: „Tożsamość regionalna na Kaszubach w pieśniach maryjnych” - autor 
Wiśniewska Izabela – 1000,00zł;
- III miejsce ex aequo uzyskały prace: „Stan środowiska przyrodniczego miasta i gminy Brusy” - 
autor Błoch Marek oraz „Zasoby i walory turystyczne gminy Brusy” - autor Żalikowska Kamila – 
po 500,00zł;
wyróżnienia w Konkursie:
- „Tradycje kulinarne a agroturystyka na przykładzie gminy Brusy” - autor Kłopotek Kamila Agata 
– 100,00zł;
- „Inwestycje lokalne i ich wpływ na życie społeczne mieszkańców Gminy Karsin w latach 2008-
2010” - autor Mudlaw Wiesława – 100,00zł;
„Atrakcje turystyczne obszaru Natura 2000 na przykładzie Zaborskiego Parku Krajobrazowego” - 
autor Szczepański Aureliusz – 100,00zł.

*Sprawozdanie przedstawia szerzej projekty stowarzyszenia realizowane w 2012r. 


