SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010*
09.04.

VII Zaborski Konkurs Ekologiczny o Złote We współpracy z Kaszubskim LO,
Kocanki Piaskowe
PMDK w Brusach, ZPK,
PN „Bory Tucholskie”

9 kwietnia w sali multimedialnej Kaszubskiego LO w Brusach odbył się finał VII
Zaborskiego Konkursu Ekologicznego o Złote Kocanki Piaskowe. W konkursie na rozpoznawanie
gatunków roślin okrytozalążkowych uczestniczyło 21 uczniów z 10 szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych ze Słupska, Chojnic, Kościerzyny, Dziemian, Czerska i Brus.
Zwyciężyła Weronika Cysewska z Gimnazjum w Brusach (107 pkt. na 110 możliwych),
druga była Anna Smorawska z II LO w Słupsku (106 pkt), trzeci Lesław Świerczek
z Akademickiego LO w Chojnicach (103 pkt). W konkursie na mistrza systematyki zwyciężyła
Weronika Megier z II LO w Słupsku. Wicemistrzyniami zostały Weronika i Agnieszka Cysewskie
w Gimnazjum w Brusach.
Nagród starczyło dla wszystkich uczestników dzięki hojnym sponsorom: Gminie Brusy,
Starostwu Chojnickiemu, Nadleśnictwom Przymuszewo, Czersk, Rytel, Parkowi Narodowemu
„Bory Tucholskie”, Zaborskiemu Parkowi Krajobrazowemu i Powiatowemu Młodzieżowemu
Domowi Kultury w Brusach. Nagrody rozdzieliło jury pod przewodnictwem prezesa ZTN
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Krzysztofa Zabrockiego, a wręczali dyrektor ZSP w Brusach Zbigniew Łomiński i wiceburmistrz
Krzysztof Gierszewski. W międzyczasie wykład o florze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
wygłosiła Justyna Rymon Lipińska.

Rok 2010 Zaborskie Biuro Porad Obywatelskich

Działalność statutowa
stowarzyszenia

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. Otworzyliśmy też
Punkt Porad w Czersku. W planach mamy utworzenie kilku nowych Punktów Porad oraz
działalność edukacyjną z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
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.
Poradnictwo obywatelskie jest metodą współdziałania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich
problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywateli
w dziedzinach określonych w ofercie usług BPO. Zaborskie Biuro Porad Obywatelskich w Brusach
w porozumieniu ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich oraz Fundacją Bankową im. Leopolda
Kronenberga rozpoczęło realizację pilotażowego projektu na rzecz pomocy osobom zadłużonym.
Jest to program innowacyjny, dotychczas nikt w Polsce nie zajmuje się zadłużeniami systemowo.
Problem ten dotyczy kilku milionów ludzi w skali kraju i ciągle narasta, ponieważ kredyt można
dostać ”na dowód” i od ręki, natomiast jego spłata wiąże się często z wieloma problemami. Jak
pomagamy? Uświadamiamy osobom zadłużonym, że unikanie kontaktów z wierzycielami, działa
na ich niekorzyść, wspieramy dłużników w kontaktowaniu się z bankami lub innymi instytucjami,
pomagamy przejść przez skomplikowane procedury. Doradcy Biura Porad Obywatelskich pracują
z zainteresowanymi klientami w celu spłacenia zobowiązań i ograniczenia kosztów związanych ze
spłatą długu. Celem doradców jest pomoc w spłacie długów poprzez dostosowanie,
w porozumieniu z wierzycielami, wysokości miesięcznych spłat zadłużenia do posiadanych przez
klienta dochodów. Zazwyczaj wymaga to regularnych spotkań z doradcą. W pierwszej kolejności
ustalamy razem z osobą zadłużoną faktyczny stan zadłużenia. Kolejnym krokiem jest diagnoza
sytuacji finansowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i rodzinnej dłużnika. Jest to niezbędne w celu
ustalenia kwoty, którą dłużnik mógłby przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Osoby znajdujące się
w pętli zadłużenia niejednokrotnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, uciekają od
rozwiązania problemu, nie chcą o nim rozmawiać, niejednokrotnie twierdząc, że dług odejdzie wraz
z ich śmiercią. Do BPO zwracają się również rodzina zmarłego dłużnika o pomoc. Ludzie często
nieświadomie, z powodu braku wiedzy prawniczej odziedziczyli długi. W ramach projektu chcemy
uświadomić też naszym klientom, jakie należy podjąć działania, aby nie dziedziczyli długów.
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05.03.

Nominacja do Chojnickich
Oskarów

Działalność Zaborskiego Towarzystwa Naukowego jest bardzo pozytywnie oceniana przez
lokalną społeczność – artykuły w prasie, audycje radiowe, wypowiedzi klientów. Stowarzyszenie
uzyskało nominację do prestiżowych Chojnickich Oskarów za działalność na rzecz mieszkańców.

02.07.

Plener Męcikał 2010

Projekt na konkurs grantowy
Gminy Brusy

Zadanie organizacji VI Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego Męcikał lipiec 2010
zrealizowano w kolejnych etapach:
* Reklama (zaproszenie na plener i warsztaty) – 15 marzec 2010 r. – 16 maj 2010 r.
* Prace organizacyjne przygotowujące plener, wycieczki i warsztaty – 17 maj 2010 r. – 20 czerwiec
2010 r.
* Udział twórców w Ogólnopolskim Plenerze Plastycznym w Męcikale (miejsce wykonywania
zadania: gospodarstwo artystyczno – ekologiczne Joanny i Sławomira Mankiewiczów) - 02 lipiec
2010 r. – 11 lipiec 2010 r.
Podczas pleneru odbyły się:
- 03 lipca 2010 r. spotkanie plenerowiczów z miejscowymi twórcami na ognisku w Męcikale;
- 05 lipca 2010 r. wycieczka (której sponsorem był Urząd Miasta i Gminy Brusy) dla
plenerowiczów po Ziemi Zaborskiej /Brusy, Kosobudy, kamienne kręgi w Leśnie, Chata Kaszubska
i pracownia kaszubskiego artysty ludowego J. Chełmowskiego w Brusach-Jaglie/;
- 06 lipca 2010 r. warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży z PMDK w Brusach i CHDK
w Chojnicach przeprowadzone przez komisarza pleneru przy współudziale plenerowiczów;
- 10 lipca 2010 r. wernisaż w Galerii Oczko w Męcikale prac powstałych podczas pleneru
/większość prac to obrazy olejne i akrylowe a także akwarele i pastele oraz fotografie artystyczne
i plenerowe przyrody i zwierząt.
- 10 lipca 2010 r. organizatorzy pleneru wydali katalog dla odwiedzających wystawę w Galerii
Oczko zawierający informacje o plenerze i artystach biorących w nim udział.
*Organizacja wystaw poplenerowych:
- Galeria Oczko w Męcikale – lipiec, sierpień 2010 r.
- Chojnicki Dom Kultury – sierpień/wrzesień 2010 r. (wernisaż 5 września)
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach – październik 2010 r.
- Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego – listopad 2010 r.

3

Noclegi i związane z tym korzystanie z tzw. mediów sponsorowali Joanna i Sławomir Mankiewicz
z Męcikała. Organizację pleneru wsparła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach
sponsorując nabiał dla plenerowiczów.

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB - śladami bohatera Projekt na konkurs grantowy
dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga„ św. Gminy Brusy
Brata Alberta
Projekt dotyczył młodzieży KLO oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Brusach
1. Przygotowanie inscenizacji frag. dramatu
K. Wojtyły „Brat naszego Boga„ –
zapoznanie z sylwetką Brata Alberta.
Wprowadzenie do programu.
2. Wystawienie sztuki w PMDK w Brusach
3. Ogłoszenie
konkursu
plastycznego
o
tematyce
inspirowanej
postacią
i działalnością malarza, powstańca
styczniowego, zakonnika ,opiekuna biedoty
- Adama Chmielowskiego. (Konkurs
o zasięgu gminnym)
4. Wyjazd do Krakowa i Zakopanego –
zbieranie
materiałów
związanych
z działalnością
A. Chmielowskiego
i
Karola
Wojtyłydramatopisarza,
propagatora postaci i idei św. Brata Alberta
5. Przygotowanie w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Brusach spotkania
tematycznego, prezentującego sylwetkę
bohatera dramatu „Brat naszego Boga”,
prezentacja multimedialna, warsztaty
6. Finał konkursu, organizacja wystawy
prac konkursowych w PMDK i SP
w Brusach.
7. Wystawa materiałów: Pokazać światu dobro w KLO w Brusach.
8. Podsumowanie projektu – opracowanie materiałów dokumentujących projekt
Zadanie przeprowadzono w KLO we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II.
Ze względu na trudności organizacyjne zrezygnowano z wystawienia spektaklu w PMDK
w Brusach – spektakl odbył się w KLO.
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sierpień

Wydanie biuletynu społeczno-kulturalnego
„Ziemia Zaborska” nr 3

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).
Wydanie
i
promocja
trzeciego numeru biuletynu Ziemia
Zaborska odbyło się w następujący
sposób:
kwiecień 2010 – gromadzenie
materiałów,
nawiązywanie
współpracy (ustalanie tematyki,
objętości artykułów, dokumentacji
fotograficznej)
maj/czerwiec 2010 – kompletowanie
materiałów, redakcja szaty graficznej
sierpień 2010 – wydanie nr 3 „Ziemi
Zaborskiej”
sierpień/październik
2010
–
kolportaż czasopisma .
W
przygotowaniu
materiałów do biuletynu brało udział
21 autorów tekstów, 6 autorów zdjęć,
1 redaktor całości, 2 korektorów,
1 autor składu i opracowania
graficznego. Druk zlecono firmie
Media Faktory. Zakres tematyczny
mieścił się i wyczerpywał profil
pisma przyjęty przy redakcji numeru
1 z 2008 roku. Zwiększeniu uległa
objętość z 52 na 84 str. oraz nakład z
600 do 1000 egz.
Redakcja Krzysztof Zabrocki, Zbigniew Gierszewski, korekta Bartosz Słomiński.
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20.08. 22.08.

Spotkanie kierowników BPO w Dziemianach

Wyróżnieniem dla nas był zjazd przedstawicieli Biur Porad Obywatelskich z całej Polski w dniach
20 – 22 sierpnia, których gościliśmy na Zaborach.

Witômë na Kaszëbach
Program spotkania (20 – 22. 08. 2010r.)
Dziemiany Hotel Janta
Piątek (20. 08.):
15.00 – 17.15 Rejestracja uczestników
17.15 – 18.00 Obiadokolacja.
18.00 – 22.00 Spotkanie:
- Przedstawienie sytuacji ZBPO.
- Omówienie projektu partnerskiego ZBPO
z Funduszem Współpracy.
- Ewaluacja projektu Kronenberga.

Sobota (21. 08.):
8.00 – 8.30 Śniadanie.
8:45 – 11.00 Omówienie konkursu POKL 5.4.2.5.
11.00 – 11.20 Przerwa kawowa.
11.20 – 13.00 Przedstawienie tez i dyskusja nad
konkursem 5.4.2 - „sieć”.
13.00 – 13.30 Obiad.
13.45 – 15.45 List do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polski.
Parlamentarny zespół do spraw poradnictwa
obywatelskiego.
16.00 – 19.00 BPO na Kaszubach:
- Wizyta w BPO Brusy.
- Wizyta u Józefa Chełmowskiego.
- Leśno-Kościół.
19 : 00 – ? Ognisko integracyjne z grzańcem:)
w stadninie koni w Kaliszu.

Niedziela (22. 08):
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 13.00 Podsumowanie i przedstawienie
uzgodnionego planu działania.
13.00 Obiad.
Do ùzdrzeniô na Kaszëbach :)
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06.08.
08.08.

-Spływ Zbrzycą

Parzyn-Laska

Coroczny spływ ekologiczny Zbrzyca w początkach sierpnia organizuje kol. prezes Krzysztof
Zabrocki. W roku 2010 kilkunastu doświadczonych i w ich towarzystwie początkujących
spływowiczów przemierzyło środkowy odcinek Zbrzycy z Parzyna do Laski, z postojem
i noclegiem w Lasce. Po drodze z nurtu brzegów łowione są śmieci. Rzeka dzięki temu będzie
odrobinę czystsza pod koniec ruchliwego sezonu kajakowego na Zbrzycy. W przyszłym sezonie
pewnie znowu będzie co zbierać.

październik Folder - „Bocian w kulturze i przyrodzie
kaszubskiej”
Systematyczne badania populacji bociana białego w gminie Brusy prowadzone są przez
członków Zaborskiego Towarzystwa Naukowego już od 1997 roku. Cząstkowe badania były
realizowane także w latach wcześniejszych. Dotychczas nie ma publikacji, które by prezentowały
wyniki systematycznych badań dla tak długiego okresu (14 lat).
Proponowane w projekcie opracowanie naukowe (folder) w sposób pełny ujmuje wyniki
badań z lat 1997-2010 z gminy Brusy, dostępnych wyników z gmin sąsiednich jako materiał
porównawczy, przedstawienie tych badań w kontekście innych regionalnych opracowań i wyników
badań ogólnopolskich i europejskich (prezentacja i wykład).
Wydrukowany folder przedstawia w formie skondensowanej informacje o bocianie białym
i wyniki badań w gminie Brusy.
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Realizacja zadania wymagała działań w zakresie:
- gromadzenie materiałów (bibliografia tematyczna, uzupełniające badania terenowe – lipiec,
sierpień 2010, badania ankietowe, dokumentacja fotograficzna)
- opracowywanie naukowe i graficzne - wrzesień
- projekt publikacji – październik
- druk folderu – październik
- promocja wydawnictwa (wykład o bocianach z prezentacją w PMDK w Brusach – 30.10.2010,
V konkurs ornitologiczny o Kulika Wielkiego – 10.12.2010)
17.10.

Konferencja przeciw ubóstwu z Rzecznikiem
Praw Obywatelskich

Unia Europejska, zainspirowana zasadą solidarności, ogłosiła rok 2010 Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Podstawowe cele Roku to zwiększenie
świadomości opinii publicznej na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zwiększenie
zaangażowania nie tylko państw członkowskich, ale również organizacji pozarządowych
i obywateli w walkę z tymi problemami.
Podstawowym zadaniem Roku 2010 jest zwrócenie uwagi na problemy i obawy ludzi,
którzy zmagają się z problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zainspirowanie
wszystkich obywateli Europy oraz partnerów społecznych, aby zaangażowali się w walkę z tym
poważnym problemem.
Zadaniem Europejskiego Roku jest również walka ze stereotypami i zbiorową percepcją
ubóstwa. Opierając się na unijnych zasadach solidarności i partnerstwa, Rok 2010 nawołuje do
zdecydowanej walki z przyczynami ubóstwa, aby wszyscy członkowie społeczeństwa mogli
odgrywać w nim pełną i aktywną rolę.
Zaborskie Towarzystwo Naukowe zostało zaszczycone zaproszeniem przez Rzecznika Praw
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Obywatelskich, p. prof. Irenę Lipowicz, na X Konwencję Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej,
która odbyła się w Warszawie 17 października 2010r.
17 października uznawany jest z inicjatywy ojca Józefa Wrzesińskiego, przez ONZ za
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
Na Konwencji obecni byli przedstawiciele wielu instytucji państwowych, jak również
organizacji pozarządowych, które walczą z ubóstwem, wykluczeniem i bezradnością społeczną.
Charyzmatycznymi postaciami tego ruchu są siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona
Wspólnoty Chleb Życia i Janina Ochojska, szefująca Polskiej Akcji Humanitarnej.
Na Konwencji padły szokujące dane o skali ubóstwa, wykluczenia społecznego w Polsce.
2,1 mln Polaków żyje w skrajnej nędzy na granicy przeżycia biologicznego
170 tysięcy dzieci w Polsce nie jada przynajmniej jednego gorącego posiłku dziennie
Podkreślano, że ubóstwem zagrożone są przede wszystkim rodziny osób bezrobotnych,
wielodzietnych i niepełnosprawnych, ale polskim fenomenem jest skala ubóstwa osób pracujących
i mieszkańców wsi! Od wielu lat nie podniesiono kryterium uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej (dla osób żyjących w gospodarstwach wieloosobowych wynosi ono około
350zł na osobę). Podkreślano absurdalność wielu przepisów i potrzebę uproszczenia przepisów
i procedur, zmianę wielu ustaw - np. Ustawy o pomocy społecznej. Mówiono o coraz większej skali
skrajnego ubóstwa spowodowanymi narastającym problemem zadłużenia, kredytami udzielanymi
na dowód i lichwą instytucji finansowych (nawet 200% stopa rzeczywista oprocentowania kredytu).
Walka z ubóstwem to nie tylko udzielanie pomocy finansowej, ale powinna zmierzać do
wychodzenia z ubóstwa i wykluczenia społecznego przy aktywnym, podmiotowym udziale osób
ubogich i wykluczonych. Wskazano konieczność powstania koalicji lokalnych z udziałem
instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych w każdej gminie i powiecie. Niezbędne jest
stworzenie dostępu do informacji, porad i pomocy prawnej dla osób doświadczających ubóstwa,
niezbędny jest również dialog między podmiotami systemu polityki społecznej, z udziałem samych
osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia. Konieczne jest poruszenie kwestii bezdomności
i biedy mieszkaniowej. Każdy człowiek zasługuje aby mieć dach nad głową. Istotne jest również
podjęcie narodowej strategii walki z ubóstwem, a także potrzebę lokalnych strategii walki
z ubóstwem.
30.11.

Wykład o bocianach
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10.12.

V „Konkurs Ornitologiczny o Kulika Wielkiego”

W V Konkursie Ornitologicznym o Kulika Wielkiego organizowanym przez Kaszubskie LO,
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach 10 grudnia
wzięło udział 14 młodych ornitologów ze szkół Brus, Czerska i Słupska. Konkurs polegał na
rozwiązaniu testu, rozpoznawaniu ptaków i ich głosów. pierwsze miejsce zajął Karol Lipkowski
z LO w Czersku, drugie miejsce Monika Narloch z Gimnazjum w Czersku, a trzecie Dagmara
Sikorska z Kaszubskiego LO w Brusach. Wyróżnione 5 miejsce zajęła także Natalia Jasnych
z naszej szkoły. Wśród cennych nagród były lornetki i atlasy ptaków oraz płyty z głosami ptaków.
Sponsorami nagród byli: Bank Spółdzielczy w Brusach, Urząd Miejski w Brusach, Starostwo
Chojnickie, Zaborski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwa Przymuszewo i Rytel, Park Narodowy
„Bory Tucholskie”, Wdzydzki Park Krajobrazowy oraz PMDK i ZTN. Obradom jury
przewodniczył pan Henryk Krzoska, nauczyciel KLO. Wykład o energetyce ptaków przeprowadził
Zbigniew Gierszewski, prowadzący konkurs.
Wykorzystano w konkursie zdjęcia ptaków miejscowych ornitologów: Tomir Kubicki
(leśniczy z Kokoszki), Zbigniew Gierszewski (prezes ZTN); Maciej Cybulski, Jolanta
Pozorska-Cuppa

*Sprawozdanie przedstawia szerzej projekty stowarzyszenia realizowane w 2010r. Wykaz
większości działań zawiera kalendarz aktywności ZTN na 2010r.
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