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Kilkanaście tysięcy kilometrów kwadratowych Pomorza Gdańskiego 
od Wisły do Słupska, od rzeki Łeby do Zalewu Koronowskiego to 

duże obszary leśne poprzecinane dolinami krętych, malowniczych rzek: 
Brdy, Wdy i Słupi, upiększone licznymi jeziorami zarówno malutkimi 
śródleśnymi lobeliowymi, jak i rozległymi. Znajdują się tam Park Na-
rodowy „Bory Tucholskie” i parki krajobrazowe: Zaborski, Wdzydzki, 
Wdecki, Tucholski i Doliny Słupi. 

Ten region Polski jest chętnie odwiedzany przez turystów, szczegól-
nie mieszkających w Trójmieście. Czekają tam na nich liczne rezerwaty 
przyrody, zagospodarowane szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze wy-
tyczone przez nadleśnictwa, a także kajaki, żaglówki i rowery, możliwość 
wędkowania czy konnych wędrówek, a do tego ‒ liczne zabytki i inne 
obiekty przypominające przeszłość.

Jednocześnie Kaszuby to region Polski wyróżniający się językiem, 
muzyką, strojem, haftem, tańcem, obiektami kultury materialnej za-
prezentowanymi w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich. Czego więcej 
trzeba przybyszom z różnych stron kraju?

W przewodniku pokazujemy nie tylko piękno tej ziemi, doskonale 
zagospodarowanej turystycznie, ale też ludzi związanych z Lasami Pań-
stwowymi, z kaszubską kulturą i jej historią. 

„Ni ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polsczi” – takie hasło 
widnieje na obrazie we wsi Brusy-Jaglie w muzeum „Chata Kaszubska”. 
Jego autorem jest Józef Chełmowski – rzeźbiarz i malarz nazywany 
kaszubskim Nikiforem.

Opisując uroki tej krainy, nie można zapomnieć o stratach, jakie 
11 sierpnia 2017 roku poniosły niektóre nadleśnictwa w wyniku trąby 
powietrznej. Usuwanie powalonego drzewostanu wymagało conajmniej 
dwóch lat, a odnowa będzie trwała lat kilkadziesiąt. 
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Od Tucholi do Wisły

Bory Tucholskie to największy kompleks leśny na Pojezierzu Pomor-
skim – ponad 2,5 tys. km2 zielonej powierzchni (pięć razy więcej 

niż obszar Warszawy). Krajobraz regionu ostatecznie ukształtowało kil-
kanaście tysięcy lat temu zlodowacenie bałtyckie. Potężny skandynawski 
lądolód utworzył wały i pagóry moreny czołowej, osiągające wysokość 
do 160 m n.p.m. Wody spływające z topniejącego lodowca usypywały 
piaszczyste równiny sandrowe, na których z czasem wyrosły sosnowe 
lasy. To one tam przeważają. Lasy liściaste: olszyny, buczyny, grądy, 
dąbrowy występują na stanowiskach żyźniejszych.

Nadleśnictwo Tuchola gospodaruje na 15 tys. ha, z czego 45% 
zajmuje las z głównym gatunkiem Pinus sylvestris, czyli sosną zwyczajną. 
Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Gołąbku, niedaleko rezerwatu 
„Bagna nad Stążką”. W 1995 roku Dyrektor Generalny Lasów Pań-
stwowych powołał Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie” 
– na terenie pięciu nadleśnictw promuje się ekologię, prowadzi zajęcia 
edukacyjne i chroni zasoby przyrodnicze, zajmując się jednocześnie 
zrównoważoną gospodarką leśną.

Tuchola, 13-tysięczne miasteczko, od setek lat żyje w symbiozie 
z otaczającymi ją borami. Od 1965 roku istnieje tam Technikum Leśne. 
Wielu jego absolwentów znalazło pracę w pomorskich leśnictwach.

Trochę historii

W centrum Tucholi, niedaleko od Technikum Leśnego, znajduje 
się siedziba Muzeum Borów Tucholskich i dyrekcja Tucholskiego Parku  
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Od Tucholi do Wisły

Krajobrazowego. Muzeum powstało 
w 1980 roku. Mieści się w budynku, któ-
rego historia sięga początków XX wieku. 
Kiedyś były w nim: spichlerz, rozlew-
nia piwa, wytwórnia lodów i skup ziół. 
Szefową muzeum jest pani Wioletta 
Chabowska, finansuje je Starostwo Po-
wiatowe w Tucholi. Rocznie przewija się 
przez tę placówkę prawie 7 tys. zwiedza-
jących. „Mamy ponad tysiąc eksponatów 
zgromadzonych na trzech kondygna-
cjach. Część z nich to stroje borowiackie, 
użyteczne przedmioty związane z daw-
nymi profesjami, między innymi: ko-
walstwem, łowiectwem, rybołówstwem,  

Tuchola. Figura św. Małgorzaty, patronki Tucholi 
stoi nieopodal rynku

Rynek w Tucholi po renowacji, ozdobiony fontanną
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Od Tucholi do Wisły

Makieta średniowiecznej Tucholi w Muzeum Borów Tucholskich

Wnętrze chaty borowiackiej w Muzeum Borów Tucholskich
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Od Tucholi do Wisły

Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi

pszczelarstwem i leśnictwem. Część muzeum jest poświęcona walorom 
przyrodniczym naszych borów – florze i faunie. Przez cały rok pro-
wadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, uczymy choćby robienia 
masła, kiszenia kapusty, przyrządzania borowiackich dań regionalnych 
(placków czy zakleponki – kartoflanki zaciągniętej maślanką)” – opo-
wiada pani Wioletta.

Dla osób mało wprawionych kulinarnie na ścianie powieszono 
wyjaśnienia: „Kapusta odradza życiodajną moc”, „Groch chroni przed 
chorobami”, „Mak symbolizuje płodność”, „Sól – życiodajny minerał 
odstraszający złe duchy”, „Jajko – symbol zwycięstwa życia nad śmier-
cią”, „Chrzan – symbol wielkiej siły fizycznej”.

Tuż obok muzeum, w tym samym podwórku, znajduje się siedzi-
ba Tucholskiego Parku Krajobrazowego, rozciągającego się na po-
wierzchni 37 tys. ha. Pracownicy Parku zajmują się ochroną przyrody 
oraz działalnością edukacyjno-wydawniczą i promocyjną dotyczącą mię-
dzy innymi Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Ściśle współpracują 
z Lasami Państwowymi i oczywiście z okolicznymi parkami krajobra-
zowymi: wdeckim, wdzydzkim i krajeńskim. 
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Od Tucholi do Wisły

„Większość odwiedzających to turyści weekendowi i krajoznawczy. 
Zbierają runo leśne, w tym grzyby, biorą udział w spływach kajakowych 
Brdą lub Wdą. To są zdrowe obszary porośnięte lasem sosnowym, który 
latem wydziela olejki eteryczne, tak pomocne astmatykom” – podkreśla 
dyrektor parku Remigiusz Popielarz.

Historia borowiackich ziem była złożona. Gdy rodziła się polska 
państwowość, rządzili na tych ziemiach książęta pomorscy. W 1309 
roku Bory Tucholskie opanowali Krzyżacy i administrowali tam 160 
lat. Śladami ich bytności są zamki stawiane na zachód od Wisły, po 
Chojnice, Człuchów, Bytów i Tucholę. Podobno dwa nagie miecze, 
które Urlich von Jungingen wręczył królowi Jagielle pod Grunwaldem, 
pochodziły z Tucholi. Od 1466 roku władzę sprawowali polscy starosto-
wie. Rozwinęło się bartnictwo, wydobycie bursztynu (w okolicach Wo-
ziwody i Rytla), smolarstwo i hutnictwo szkła. W 1772 roku, w czasie 
I rozbioru Rzeczypospolitej, Pomorze zajęli Prusacy. Wprowadzili swoje 
porządki, między innymi wycinkę lasów i obsadzanie wyrębów jednym 
gatunkiem – sosną. To były początki planowej gospodarki leśnej, która 
jednak bardzo zubożyła miejscowe drzewostany. 

Dyrektor Popielarz jednym tchem wymienia obiekty i osoby, które 
należy odwiedzić, więc ruszam śmiało w tucholskie ostępy.

Wzdłuż Stążki

Moim przewodnikiem jest inżynier nadzoru z Nadleśnictwa 
Tuchola z siedzibą w Gołąbku, Stanisław Śpica. Ścieżka przyrodni-
czo-dydaktyczna „Jelenia Wyspa” prowadzi blisko nadleśnictwa. Ma 
3,5 km długości i 10 przystanków z tablicami. Przebiega przez znaczną 
część rezerwatu „Bagna nad Stążką” – torfowiska i zbiorowiska wodno- 
-bagiennego w środkowym biegu tej rzeczki. Jest ona lewobrzeżnym 
dopływem Brdy, płynie w rynnie polodowcowej i należy do najbardziej 
naturalnych cieków wodnych w Borach Tucholskich.

Stążka wypływa ze źródeł znajdujących się w leśnictwie Jezior-
no. Na powierzchni 250 ha utworzono tam rezerwat krajobrazowy 
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Od Tucholi do Wisły

„Źródła Rzeki Stążki”. Dochodząc do niego, na skrzyżowaniu duk-
tów mijamy słup kamienny z początku XX wieku. Odnowiony przez 
leśników, jest symboliczną pamiątką po dawnych gospodarzach. Re-
zerwat jest niezwykle malowniczy. Na 10-metrowych stokach wąwozu 
leżą powalone świerki, a rwący potok z szumem pokonuje niewielkie 
kaskady. Może stąd wzięła się ich miejscowa nazwa „Wodogrzmoty 
Krasnoludków”? 

Poruszając się na południe, napotykamy nowe nasadzenia w miej-
scu wyciętego lasu sosnowego. Pozostawione fragmenty starego drze-
wostanu służą urozmaiceniu jego struktury wiekowej. Na żyźniejszych 
siedliskach nadleśnictwo wprowadza gatunki liściaste: dęby i buki. Przez 
dziesiątki lat Prusacy tworzyli bór sosnowy. Teraz próbuje się to zmienić, 
choć na piaszczystym podłożu łatwo przyjmują się tylko sosny. Buki, 
dęby, brzozy to zaledwie 10–20% odnawianego drzewostanu. 

Siedziba Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku
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Od Tucholi do Wisły

Olchy w rezerwacie „Bagna nad Stążką”

Inżynier Stanisław Śpica przy słupie kamiennym z początku XX wieku  
na skrzyżowaniu leśnych duktów
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Od Tucholi do Wisły

Rzeka Stążka – jedna z najbardziej naturalnych rzek w Borach Tucholskich

Mrowisko przy ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Jelenia Wyspa”
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Od Tucholi do Wisły

Kapliczka nad Stążką w miejscowości Kowalskie Błota

Dąb – pomnik przyrody liczący 200 lat rosnący w leśnictwie Świt
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Od Tucholi do Wisły

Brda. Ależ ta rzeka płynie wartko i groźnie!

W leśniczówce Świt znalazło się miejsce na mały hotelik
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Od Tucholi do Wisły

W leśnictwie Świt, gdzie Stążka, już jako Ruda, uchodzi do Brdy, 
wrażenie wywiera wybujały 200-letni dąb pomnikowy (w pobliżu są 
też inne). Obok rosną stare, osłabione dęby zabezpieczone parcianymi 
pasami przed obaleniem. To urocze miejsce. Dno Brdy jest usłane potęż-
nymi głazami narzutowymi z rozmytej moreny czołowej. Poniżej Świtu 
rzeka płynie bardzo wartko. Liczne bystrza, urwiska, osuwiska nadają 
jej górski charakter. To był niebezpieczny odcinek Brdy dla flisaków 
spławiających tratwy zbudowane z potężnych pni ściętych sosen, buków, 
dębów; dlatego nazwali ten odcinek „Piekłem”. W pobliżu skrywa się 
leśniczówka z niewielkim hotelikiem na dziewięć miejsc.

Wracamy do Gołąbka. W pobliżu nadleśnictwa utworzono park den-
drologiczny o powierzchni ponad 2,5 ha. Rośnie w nim 150 gatunków 
drzew i krzewów. Niektóre okazy liczą więcej niż 100 lat. Park jest zadba-
ny, ma wytyczone alejki, przy których umieszczono tabliczki z nazwami 
gatunków. Nad stawem znajduje się punkt widokowy z ławeczką. Można 
przysiąść w cieniu, uspokoić zmęczone marszem serce i podumać o życiu. 

Edukacja w Woziwodzie

Historia Nadleśnictwa Woziwoda sięga końca XVIII wieku. Wtedy 
pojawiła się nazwa Woziwoda, po niemiecku Wozewoddasche Rewir. 
W latach 1811–1812 te tereny przemierzały oddziały wojsk francuskich 
idące na podbój Rosji. Pobudowano dla nich drogę z Tucholi do Osia, 
dziś nazywaną Napoleonką. Przebiega przez tereny obecnych nadle-
śnictw Tuchola i Trzebciny. W niektórych miejscach zachowały się bru-
kowane podjazdy dla armat i ciężkich wozów Wielkiej Armii Francu-
skiej. W roku 1900 zmieniono nazwę nadleśnictwa na Schuttenwalde. 
Schutte to nazwisko nadleśniczego, który przez 35 lat, do 1896 roku, 
rządził w nadleśnictwie. W 1920 roku (wkrótce po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości) przywrócono starą nazwę Woziwoda. 

W 1995 roku obok siedziby nadleśnictwa przygotowano ścieżkę 
przyrodniczo-leśną liczącą 4,5 km i mającą 13 przystanków tematycz-
nych. Poprowadzono ją przez niezwykle ciekawy rezerwat „Dolina Rzeki 

10-A [19] 10.1 OZALID_LASY_Bory_tucholskie 19 2020-01-10



• 20 •

Od Tucholi do Wisły

Pomnikowy dąb dożywa swych lat obok siedziby Nadleśnictwa Woziwoda
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Od Tucholi do Wisły

Brdy”. Z walorami przyrodniczymi tego miejsca można zapoznać się 
w trakcie 2–3 godzinnego spaceru tą ścieżką. Wytyczono też dukty 
skracające trasę, ustawiono kosze na śmieci i ławeczki. Z punktu wi-
dokowego na 15-metrowej skarpie w sezonie letnim widać kajakarzy 
zmagających się z wartkim nurtem rzeki. To raczej nie jest walka o prze-
trwanie, ale trzeba namachać się wiosłem.

Na tym samym (prawym) brzegu Brdy obok Zielonej Szkoły wyty-
czono ścieżkę sportową (1100 m) wyposażoną w różnorodne przyrządy 
do ćwiczeń. Mogą się na niej sprawdzić i młodzi, i starsi. Podobnie na 
trasie biegu na orientację, na której ustawiono 64 słupki kontrolne. 
Zielona Szkoła pełni rolę zarówno schroniska, jak i obiektu edukacyj-
nego. Kilkudniowe zajęcia prowadzone między innymi przez leśników 
przybliżają młodzieży zagadnienia związane z ochroną przyrody i pro-
ekologiczną gospodarką w Lasach Państwowych. 

Nadleśniczy Mariusz Brunka prezentuje zbiory w Ośrodku Edukacji  
Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Woziwoda
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Od Tucholi do Wisły

Siedziba Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” i Zielonej Szkoły  
w Woziwodzie

W Zielonej Szkole rozpoczyna się niezwykła lekcja przyrody
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Od Tucholi do Wisły

Bardzo nowoczesnym obiektem jest Ośrodek Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej znajdujący się obok siedziby nadleśnictwa. „Mamy tu 
ekspozycje tematyczne związane z łowiectwem i użytkowaniem lasów, 
kącik historyczny z dawnym sprzętem drwali, z darami lasu, z dwoma 
„wypchanymi” jeleniami. Jest sala multimedialna do zajęć tematycz-
nych dla 10–20 osób. Ośrodek wyposażono w pomoce dydaktyczne: 
plansze, publikacje, filmy, książki. Rocznie odwiedza nas prawie 16 tys. 
osób” – wyjaśnia specjalista do spraw edukacji ekologicznej w Nad-
leśnictwie Woziwoda. A nadleśniczy Mariusz Brunka dodaje: „Nasz 
Leśny Kompleks Promocyjny jest jednym z siedmiu pierwszych po-
wołanych w kraju i jedynym w Borach Tucholskich. Oprócz edukacji 
przyrodniczo-leśnej możemy pochwalić się cyklicznymi imprezami, na 
przykład: Festiwal Chórów, Festiwal Orkiestr Dętych, Targi Bartnictwa 
i Pszczelarstwa. Odbywają się one w pięknie położonym amfiteatrze 
letnim na wysokim brzegu Brdy”.

Brda w Woziwodzie. Lustro wody jest 15 m niżej
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Od Tucholi do Wisły

Akwedukt w Fojutowie i kaszubski „Wiôldżi Kanôl Brdë”

Być w Borach Tucholskich i nie zobaczyć najsłynniejszego akwe-
duktu w Polsce, to jak zwiedzać Paryż i nie zobaczyć Wieży Eiffla!

Cofnijmy się do pierwszej połowy XIX wieku, do pruskich rzą-
dów na Pomorzu. Trudne warunki życia na tym terenie powodowały 
masową emigrację Borowiaków do Westfalii. Nikt nie chciał pracować 
w lesie za małe pieniądze, na przykład dokonywać zrywki lub wywozić 
drewno. Celem rządu pruskiego było nawodnienie łąk i użytków zie-
lonych, aby poprawić byt miejscowym chłopom, gospodarującym na 
ubogich, piaszczystych glebach. Był też aspekt militarny – stworzenie 
„bazy paliwowej”, czyli zapasów siana dla koni pruskiej armii. Powstał 
plan budowy kanałów: Wielkiego Kanału Brdy i Małego Kanału Brdy. 
W tamtych czasach było to spore wyzwanie techniczne, a ponadto 
ciągle brakowało pieniędzy. Realizację inwestycji rozpoczęto z dużymi 
trudnościami dopiero w 1842 roku. Na Brdzie, w miejscowości My-
lof, w 1848 roku wybudowano zaporę spiętrzającą wody o 12 m. Ten 
inżynierski projekt pozwolił doprowadzić wodę grawitacyjnie (spadek 
7–9 cm na 1 km) kanałem do oddalonych o 30 km łąk. 

Wielki Kanał Brdy, kopany przez kilka lat, ma 22 km długości 
i stałą szerokość: 16 m przy dnie i 20 m w koronie. Głębokość też jest 
stała i wynosi półtora metra. W jednej trzeciej swej długości znajduje 
się w nasypie uszczelnionym warstwą ubitej gliny. Wielki Kanał kończy 
się we wsi Barłogi zbiornikiem retencyjnym (basenem rozrządu). Stąd 
poprowadzono 10-kilometrowy Mały Kanał do Zielonych Łąk – dziś 
użytku ekologicznego. W XIX-wiecznych dokumentach budowy wid-
nieje wpis, że pierwsza wypłata dla robotników-kopaczy została dowie-
ziona z Berlina czterema wozami wypełnionymi bilonem.

Ze zbiornika w Barłogach woda jest rozprowadzana mniejszymi ro-
wami na łąki i użytki zielone. To dawne wylesione grunty na suchych pia-
skach sandrowych. W ciągu półtora wieku ten system irygacyjny pełnił 
swe zadanie, nawadniając 750 ha łąk w okolicach Legbądu, Rzepicznej, 
Barłogów, Białej i Bielskiej Strugi. Doprowadził do podniesienia poziomu 
wód gruntowych, uwilgotnienia pobliskich siedlisk. Dziś gospodarcza czy 
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rolnicza funkcja dwóch kanałów Brdy zdecydowanie zmalała. W zamian 
wzrosło ich znaczenie turystyczne. W sezonie letnim spływy kajakowe 
są codziennością. Sama Brda, jedna z najpiękniejszych rzek Pomorza, 
ma też swoją historię. Już w 1496 roku została uznana przez sejm rzeką 
królewską udostępnioną dla wszystkich. Nie wolno było na niej stawiać 
zastawek i młynów. 11 lat później Sejm Rzeczypospolitej uporządkował 
prawo do połowu ryb; szczupaki, sandacze, liny, pstrągi i wiele innych 
gatunków mogli odławiać wyłącznie właściciele brzegów. 

Płynąć kanałem i nie zajrzeć do Piotra Bieska to grzech. Jest on 
kopalnią wiedzy o tej budowli wodnej i okolicy. Od 40 lat jest instruk-
torem płetwonurków. Do 1989 roku szkolił płetwonurków dla wojska 
stacjonującego w Charzykowach. Od paru lat promuje łowiectwo pod-
wodne z kuszą. Kanał jest udostępniony dla połowów tego typu.

Ponad 15 lat temu pan Piotr wraz z grupą pasjonatów założył Sto-
warzyszenie „Rezler” na rzecz ochrony systemu wodnego Wielkiego Ka-
nału Brdy. Przed laty za prawidłowe nawadnianie łąk był odpowiedzialny 
jeden z miejscowych obywateli, którego nazywano w lokalnej gwarze 
rezlerem (polewaczem). „Do Stowarzyszenia należało w szczytowym 

Piotr Biesek, założyciel stowarzyszenia „Rezler” do niedawna działającego  
na rzecz ochrony systemu wodnego Wielkiego Kanału Brdy
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momencie około 30 osób. Początki były fajne. Wydaliśmy przewodnik 
po Wielkim Kanale i Małym Kanale. Na moim podwórku odbywały 
się imprezy «Sianokosy Łąk». Było ich chyba ze sześć. Zjeżdżali się miej-
scowi rolnicy i udawali licytację łąk przedstawionych na obrazach. Cały 
dzień bawiliśmy się przy muzyce, odbywały się zawody koszenia, wyścigi 
kajakowe, zabawy dla dzieciaków. Robiliśmy to pod skrzydłami Tuchol-
skiego Parku Krajobrazowego. I pięć lat temu, po różnych nieporozu-
mieniach, ale nie między mną a Tucholskim Parkiem Krajobrazowym, 
przestaliśmy prowadzić działalność. Szkoda” – opowiada pan Piotr.

W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
niewielu kajakarzy wybierało ten szlak wodny. Skupiali się na Brdzie. 
Zresztą kanał był zamulony, cuchnący, pełen przeszkód, bez jakiejkol-
wiek infrastruktury turystycznej. Kiedy wyczyszczono go i pogłębio-
no, ruch kajakowy się nasilił, ale głównie na szlaku Fojutowo–Legbąd. 
A jeszcze do niedawna, w weekendy, do zapory oddzielającej dwa kanały 
dopływało nawet pięć spływów. Dzisiaj rzadko się zapuszczają aż tam, 
a jedną z przyczyn jest słaba infrastruktura turystyczna: mało parkingów, 
miejsc biwakowych z wiatami i toaletami. Okolice Barłogów najchętniej 
odwiedzają mieszkańcy Łodzi, ale … tylko na grzyby!

Czerska Struga przepływająca pod Wielkim Kanałem Brdy

Shutterstock/Piotr Wytrazek
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Perełką tej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego jest akwedukt 
w Fojutowie. Górą płyną wody Wielkiego Kanału Brdy, a 11 m niżej – 
Czerska Struga. Akwedukt wzniesiono w latach 1845–1849, wzorując 
się na rzymskich budowlach sprzed 2000 lat. Budowano z kamienia 
i cegły, spajano wapienną zaprawą, a uszczelniano lepikiem i watą szkla-
ną. Jest jedną z trzech takich budowli na Wielkim Kanale Brdy, ale 
najpotężniejszą – ma 75 m długości i 68 m szerokości. Przejście przez 
akwedukt umożliwia kładka spacerowa zbudowana w tunelu, którym 
płynie Czerska Struga. Na początku lat 70. XX wieku przeprowadzono 
remont sklepienia, wykładając je płytami żelbetonowymi. W 2002 roku 
sklepienie wyłożono płytkami, zbliżając wygląd akweduktu do stanu 
pierwotnego.

Na Małym Kanale Brdy są dwa akwedukty. Jeden zbudowano nad 
kanałem Węgornia prowadzącym do jeziora Białego, drugi nad ciekiem 
łączącym jeziora Grzybiec i Białe. 

Zabytkowy akwedukt w Fojutowie – skrzyżowanie Czerskiej Strugi  
płynącej dołem i Wielkiego Kanału Brdy płynącego górą
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 Mały Kanał Brdy za Barłogami

Fragment Zajazdu Fojutowo   dużego kompleksu turystyczno-wypoczynkowego  
w pobliżu akweduktu
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W pobliżu obleganego przez turystów akweduktu w Fojutowie znaj-
duje się równie masowo odwiedzany Zajazd Fojutowo. Właścicielem 
jest Mirosław Knakowski. Ma też doskonale prosperujący tartak w Bro-
dach koło Legbąda. Ciągle go unowocześnia i rozbudowuje. Zajazd jest 
imponujący: hotele, restauracje, kawiarnie, sale konferencyjne, parking 
na 300 aut, stawiki z karpiami, stajnie, bryczki, stok narciarski, basen 
kryty i na powietrzu, prowadzi też szkolenia w łowieniu ryb kuszą. Oj, 
mają na co przyjezdni wydawać gotówkę! A te cuda budownictwa wod-
nego i kompleksu turystycznego można oglądać z 15-metrowej wieży 
widokowej. Na płocie zajazdu umieszczono hasło reklamowe: „Zima 
na stoku, lato w basenie”. 

Na zachodzie Brda, na wschodzie Wda

Nadleśnictwo Trzebciny graniczy z nadleśnictwami: Osie (od 
wschodu), Zamrzenica, Tuchola, Woziwoda i Lubichowo. Część 
jego terenu, podobnie jak Nadleśnictwa Osie, zajmuje Wdecki Park 
Krajobrazowy. Nadleśnictwo zarządza lasami o powierzchni ponad 
16 tys. ha. Siedziba mieści się w budynku sprzed ponad 100 lat, 
odremontowanym, ale z zachowaną architekturą zewnętrzną z po-
czątku XX wieku. Lasy należące dziś do nadleśnictw Trzebciny i Osie 
od zarania dziejów były administrowane przez służby królewskie, co 
zapewniało im ochronę i prawidłowe zagospodarowanie. Po wojnie 
francusko-pruskiej w 1870 roku zwycięskie Prusy dostały olbrzymie 
kontrybucje od rządu francuskiego i za te pieniądze między innymi 
budowano leśniczówki w Borach Tucholskich. Były to gospodarstwa, 
bo kiedyś leśniczy, aby przeżyć, utrzymać żonę i liczne dzieci, musiał 
uprawiać rolę. W obejściach gospodarskich stawiano budynki trzech 
typów, wszystkie z czerwonej cegły – tak właśnie wyglądała klasyka 
architektury leśnej tego obszaru. W Nadleśnictwie Trzebciny zacho-
wało się kilka takich zabudowań, choćby w Siwym Bagnie, Wygodzie 
czy Zimnych Zdrojach. O tym wszystkim poinformował mnie nad-
leśniczy Piotr Kasprzyk.
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Stuletnia siedziba Nadleśnictwa Trzebciny

Zabytkowy budynek obok siedziby Nadleśnictwa Trzebciny
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O rzut kamieniem od siedziby pana Piotra biegnie urządzona 
przez nadleśnictwo ścieżka dydaktyczna „Jezioro Wypalanki”. Miej-
scowa i przyjezdna młodzież szkolna, wędrując wytyczoną 2,5-kilome-
trową trasą, zapoznaje się z walorami okolicznych lasów. Pomagają jej 
w tym tablice informacyjne (jest ich 12) i oczywiście leśnicy. W po-
łowie drogi można odpocząć na tarasie widokowym. Przy budynku 
administracyjnym nadleśnictwa stoi 40-metrowa wieża, zwana przez 
„leśnych” dostrzegalnią. Zamontowane są na niej kamera i anteny 
odbiorcze przekazujące obraz z kamer umieszczonych na wieżach 
w różnych miejscach lasu. To część systemu obserwacji pożarowej 
rozlokowanego we wszystkich nadleśnictwach Lasów Państwowych. 
Niektóre wieże przystosowano do obserwacji prowadzonych przez 
dyżurujące tam osoby (wtedy są one inaczej zbudowane), a na in-
nych, tak jak w Trzebcinach, zamontowano kamery. Obraz z nich 
jest przekazywany do Punktu Obserwacyjnego Alarmowo-Dyspo-
zycyjnego. W razie rozprzestrzeniania się ognia, przed przybyciem 
jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, akcję prowadzą 
leśnicy. Pomocne w walce z żywiołem są punkty czerpania wody. 
W nadleśnictwie jest ich jedenaście. W trzystopniowej skali zagrożenia 
pożarowego Trzebciny mieszczą się w drugim stopniu. Przynależność 
do strefy zagrożenia ocenia się na podstawie składu gatunkowego 
drzewostanów, żyzności siedliska oraz częstotliwości występowania 
żywiołu w ostatnich 10 latach. 

Klęska, która dotknęła Trzebciny, nadeszła 14 lipca 2012 roku. 
Przez 17% obszaru nadleśnictwa przeszła trąba powietrzna. Zostały 
nią dotknięte leśnictwa: Szklana Huta, Zacisze, Wygoda, Zazdrość, 
Pohulanka. Wichura przemieszczała się z zachodu na wschód 20-kilo-
metrowym pasem o szerokości od 100 do 800 m. Zniszczyła 468 ha 
lasu nadleśnictwa, a ilość powalonego drewna obliczono na 136 tys. m3. 
Pozostawiono 8 ha zdewastowanego obszaru jako powierzchnię refe-
rencyjną przeznaczoną do naturalnej sukcesji. Ze wzniesionej na mo-
renowym pagórku wiaty widokowej można obserwować odnawiane po 
huraganie młodziutkie drzewostany i jakimś cudem pozostawione przez 
żywioł nieliczne kępy starodrzewu.
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Wiata widokowa koło Trzebcin w miejscu zniszczonym przez huragan w 2012 roku

Nieliczne kępy starodrzewu, które zostały po przejściu huraganu w 2012 roku
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Oddalony od tego miejsca o 6 km na wschód Tleń, jest perłą 
turystyczną Borów Tucholskich – tak uważają zarówno mieszkańcy 
wioski, jak i turyści. Położony nad Wdą (Czarną Wodą) i jeziorem 
Żur ma rozbudowaną bazę turystyczną: kwatery, restauracje, bary, 
plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego, a do tego… bogactwo ryb, 
jagód, grzybów. Spragnieni ciszy, zdrowego powietrza, kontaktu 
z naturą letnicy zjeżdżali do Tlenia już w latach 30. XX wieku. 

Osią Wdeckiego Parku Krajobrazowego jest Wda. Od mostu 
w miejscowości Stara Rzeka aż do zapory elektrowni Żur stanowi gra-
nicę między nadleśnictwami Trzebciny i Osie. Ma prawie 200 km dłu-
gości. Przepływa przez liczne jeziora, między innymi przez Wdzydzkie. 
Uchodzi do Wisły w okolicach Świecia. 

Wdecki Park Krajobrazowy opracował bardzo interesujące mate-
riały dotyczące elektrowni wodnych w Gródku i Żurze, które tworzą 
tzw. kaskadę Wdy. Pierwsze przygotowania prowadziły władze niemiec-
kie już w 1912 roku, a roboty w Gródku zaczęły się w przededniu 
I wojny światowej, w lipcu 1914 roku. Dwa lata później pracowało 
tam 200 robotników oraz 350 jeńców francuskich i rosyjskich. Ma-
teriały budowlane dowożono z pobliskiej stacji kolejowej w Laskowi-
cach. Do 1919 roku postawiono fundamenty hali maszyn, wykopano 
kanał długości ponad 1200 m i zaczęto stawiać zaporę. Po odzyskaniu 
przez Polskę Pomorza prace kontynuowano pod kierunkiem inżyniera 
Alfonsa Hoffmanna (późniejszego profesora Politechniki Gdańskiej). 
Zatrudniono 600 mieszkańców powiatu świeckiego. 24 kwietnia 1923 
roku prezydent Stanisław Wojciechowski uroczyście uruchomił elek-
trownię wyposażoną w dwie turbiny o mocy 2,4 MW. Cztery lata 
później kolejny prezydent RP, Ignacy Mościcki, włączył trzecią tur-
binę. Łączna moc zainstalowana turbin wynosiła 4 MW. Gródecka 
hydroelektrownia była wówczas największa w Polsce. Przy niej powstała 
wylęgarnia ryb produkująca narybek dla 100-hektarowego zbiornika 
retencyjnego liczącego 8 km długości. W szybkim tempie – w ciągu 
sześciu miesięcy – wybudowano 140-kilometrową linię przesyłową do 
rozbudowującej się Gdyni. Jednak wkrótce okazało się, że prąd z tej 
jednej elektrowni nie pokrywa rosnącego zapotrzebowania na energię.  
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Powstały więc plany budowy kolejnej hydroelektrowni na Wdzie, 
w miejscowości Żur.

Budowa ruszyła wiosną 1928 roku. Kierował nią Szwajcar Hans 
Hurzeler (uczeń prof. Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta 
RP, zamordowanego w 1922 roku). Projektantami zostali: prof. Karol  
Pomianowski z Politechniki Warszawskiej i inż. Alfons Hoffmann 
– dyrektor spółki akcyjnej Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek”. 
W końcowym okresie prac było zatrudnionych 1500 osób. Ponadto 
budowano mosty (w Tleniu i Grzybku), przepusty i drogi, wzmacniano 
nasypy kolejowe. Całość wykonano w 16 miesięcy, a całkowity koszt 
zamknął się kwotą 15 mln zł. 

Elektrownia o mocy 8,8 MW „ruszyła” w lutym 1930 roku. Zapora 
podniosła poziom wody o 18 m. Powstał sztuczny zbiornik o powierzch-
ni 440 ha i długości 12 km, nazwany Zalewem Żurskim (obecnie: 
jezioro Żur). Zarybiono je szczupakiem, sandaczem, linem, okoniem 

Zapora w Gródku. Pobliska elektrownia w okresie międzywojennym była największa 
w Polsce
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i płocią. Powstanie dwóch zapór i sztucznych zbiorników w krótkim 
czasie ogromnie podniosło walory turystyczne Tlenia i okolic. Wokół 
zalewu wytyczono trasę spacerową – Promenadę Hoffmanna. Profe-
sor Hoffmann stał się najbardziej zasłużonym człowiekiem tucholskiej 
ziemi. Z jego inicjatywy przy elektrowni powstała przystań i klub ka-
jakowy „Wda”, zredagowano pierwsze przewodniki kajakowe po Wdzie 
i jeziorach Szwajcarii Kaszubskiej. 

Dwie tutejsze elektrownie stały się zaczynem nowoczesności w tej 
części kraju. W 1938 roku produkowały aż 2/3 energii elektrycznej 
Pomorza. To nie koniec sukcesów. W Gródku w 1933 roku zaczęła pro-
dukcję fabryka grzejników – jedna z największych w Europie. Tuż przed 
wybuchem II wojny światowej pracowało w niej 400 osób. Wytwa-
rzała: kuchnie, bojlery, żelazka, samowary, lokówki, piecyki grzewcze. 
W kompletne systemy ogrzewania i oświetlenia, wyprodukowane w tej 
fabryce, wyposażono między innymi katedrę św. Jana w Warszawie, 

Kanał dopływowy do zapory Żur
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Dworzec Morski w Gdyni, Dworzec Główny w stolicy. Zestawy kuchni 
elektrycznych z Gródka znalazły się nawet na statkach pasażerskich 
„Batory”, „Sobieski” i „Piłsudski”! 

Zamrzenica cisem słynie 

Na południowym krańcu Borów Tucholskich, 18 km na południe 
od Tucholi, nad Brdą rozlewającą się w Jeziorze Koronowskim (zalew 
istniejący od 1960 roku), przycupnęła niewielka osada. W 1408 roku 
nazywała się Sammernicz, potem Szumbrzienicza (1570), Zambrzeni-
cza (1602), Młyn Zamrzęnica (1664), Somersien Mühle (1790). Dla-
czego w nazwie umieszczono słowo „młyn”? Początki wioski związane 
są z młynem na strudze Zamrzonce. Od 1570 roku młyn należał do 
starostwa jasienickiego w Prusach Królewskich. Po trzecim rozbiorze 
Rzeczypospolitej majątek młynarski należał do rodziny Petrich (1793 
–1860) i liczył 212 ha. W latach 80. XIX wieku gospodarzył tam 
Adolph Ohlert, który wybudował stawy i zapoczątkował hodowlę ryb. 
W 1913 roku zakończyła się długa historia młyńska osady, gdyż roze-
brano ostatni młyn. Dawną sławę przypominają dwa kamienie młyńskie 
wydobyte z dna strugi Zamrzonki, a pochodzące z XIX wieku. Można 
je podziwiać w pobliżu siedziby nadleśnictwa. Od zarania dziejów to 
była zawsze niewielka wioska licząca około 40 mieszkańców. Obecnie 
nosi nazwę Zamrzenica.

Siedziba Nadleśnictwa Zamrzenica mieści się w tym miejscu od roku 
1973, ale jego historia sięga 1900 roku. Nadleśnictwo gospodaruje na 
21 tys. ha. Średni wiek drzew (78% to sosna) wynosi 68 lat. Turyści 
mogą zapoznać się z przyrodą najbliższej okolicy podczas wędrówki ponad 
2,5-kilometrową ścieżką przyrodniczo-leśną nad Zamrzonką. Ci, którym 
odpowiadają „miejscowe klimaty”, mają okazję zatrzymać się w kwaterze 
myśliwskiej z 11 miejscami noclegowymi. Do ich dyspozycji są kajaki i ro-
wery, mogą też pograć w ping-ponga lub wzmocnić mięśnie w minisiłow-
ni. Kwatera jest czynna przez cały rok (preferowane są grupy), z wyjątkiem 
dni, w których odbywają się imprezy myśliwskie. Gospodarzem imprez 
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jest nadleśnictwo. Jeszcze do niedawna (do likwidacji w 2013 roku) sporą 
niespodzianką mógł być pobliski oddział aresztu śledczego z Bydgoszczy. 
Przebywało w nim 40 mężczyzn skazanych za niepłacenie alimentów lub 
długów. Zatrudniano ich przy pracach leśnych lub budowie dróg. 

Od wielu lat nadleśnictwo prowadzi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, 
jeden z największych w Polsce. W dwóch obwodach łowieckich hoduje 
się około 500 jeleni, 150 danieli, 2100 saren i 300 dzików. 

Jednym z najbardziej naturalnych i najstarszych sposobów pozyski-
wania zwierzyny jest sokolnictwo. Tą pasją zaraził się jeszcze w Techni-
kum Leśnym Tomasz Janka, pracownik Nadleśnictwa Zamrzenica. Jako 
uczeń wstąpił do Szkolnego Koła Sokolników „Raróg” i pod okiem prof. 
Mariusza Nowogrodzkiego uczył się tej oryginalnej sztuki. W przeci-
wieństwie do innych drapieżników, sokoły chwytają swe ofiary w locie. 
Pan Tomasz podkreśla, że chociaż skuteczność polowania z sokołami jest 
o wiele mniejsza niż z bronią, to jednak satysfakcja obcowania z tymi 
drapieżnikami jest wielka. Kilka lat temu spróbował wraz z kolegą ho-
dowli sokołów. Odnieśli sukces, bo na wiosnę wykluły się młode. Część 
piskląt zostawiono do dalszej hodowli, część wypuszczono na wolność. 
Stowarzyszenie „Sokół” od lat prowadzi program reintrodukcji tych 
ptaków – siedem z nich zasiliło populacje dziko żyjące.

Piła nad Brdą jest niedużą wsią. Wjeżdżając do lasu, napotyka-
my głębokie jamy, doły, zapadliska na powierzchni 2 ha. Charakter 
tego miejsca wyjaśnia tablica informacyjna. Stowarzyszenie „Podziem-
na kopalnia węgla brunatnego Montania” zostało powołane w 1900 
roku przez niemiecką firmę z Katowic. Do Piły ściągnięto sztygarów 
i wykopano sztolnie o głębokości 20 m. Węgiel brunatny wydobywa-
no z pokładów o grubości 1,5–4,5 m. Pod ziemią drążono chodniki 
nawet do 50 m głębokości (1,7 m wysokości i 1,8 m szerokości), które 
zabezpieczano drewnianą obudową. Po wyczerpaniu pokładu obudowa 
była wyciągana i wykorzystywana w innych miejscach. Wybudowano 
infrastrukturę, maszynownię, kuźnię i tartak. Powstała 5-kilometro-
wa linia kolejki wąskotorowej z Gostycyna. Od 1900 do 1911 roku 
wydobywano rocznie 10 tys. t węgla. Rok później kopalnie przejęła 
inna firma i eksploatowała węgiel do 1920 roku. Później firma „Bracia 
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Radomscy – Pomorskie Zakłady Górniczo-Przemysłowe” wydobywa-
ła surowiec do 1939 roku. W latach 1940–1944 Niemcy wykonali 
odwierty geologiczne i na nowo uruchomili kopalnię. Przez następ-
nych 60 lat panowała tam cisza. Dopiero Stowarzyszenie Mieszkańców 
i Miłośników Piły nad Brdą zaczęło promować ten nieczynny obiekt 
górniczy jako atrakcję turystyczną. Lasy Państwowe są gotowe przekazać 
Stowarzyszeniu 5 ha gruntu w użytkowanie. 

Najcenniejszy rezerwat przyrody w nadleśnictwie to „Cisy Staropol-
skie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie. Przed wejściem do 
rezerwatu postawiono pomnik poświęcony 12 leśnikom i drzewiarzom 
z Pomorza i Kujaw zamordowanym przez NKWD w Związku Sowiec-
kim. Wśród nich znalazł się pierwszy dyrektor Lasów Państwowych Adam 
Loret (1884–1944). Obok tego miejsca pamięci znajduje się izba eduka-
cyjna z reprodukcjami obrazów mistrza Leona Wyczółkowskiego. Cóż ten 
artysta miał wspólnego z Borami Tucholskimi? W 1922 roku, gdy miał 70 
lat, otrzymał dworek w Gościeradzu koło Bydgoszczy, leżącym na skraju 
Borów Tucholskich. Podczas wycieczek poznał w Różanie nadleśniczego 

Dawna kopalnia węgla brunatnego „Montania” w Pile nad Brdą
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Ustawiony w Wierzchlesie pomnik leśników pomordowanych  
w Związku Sowieckim, między innymi w Katyniu
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Cisy liczące 500 lat w  rezerwacie „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” 
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Kazimierza Szulisławskiego. Tenże pokazał mu urokliwe miejsca pełne 
cisów oraz stare samotne dęby i sosny bliźniaczki w „Świętym Gaju” 
w Wierzchlesie. Malarz, rysownik, grafik – ikona okresu Młodej Polski 
‒ wiele razy zaglądał do tego przyszłego rezerwatu. Tuszem i kredą uwiecz-
niał drzewa; stworzył ponad sto takich prac. Podobno szczególną miłością 
darzył stary cis, który nazwał „Chrobrym”.

Z inżynierem Adamem Wendą i jego córką (studentką leśnictwa) 
zagłębiamy się w ten 117-hektarowy rezerwat położony nad jeziorem 
Mukrz. Dawny las ze zbiorowiskami bagiennymi, torfowiskami, olsami, 
martwymi potężnymi dębami, lipami, grabami sprawia mroczne wraże-
nie. W latach 70. i 80. XX wieku na skutek gradacji brudnicy mniszki 
obumarła połowa sosen. Długo już stoją martwe, a kiedy się w końcu 
przewrócą, zniszczą kolejne cisy. W ostatnich stu latach liczebność cisów 
spadła o połowę – z 5500 do 2800. Badacze przypuszczają, że przyczyn 
wymierania cisa jest kilka:
• spadek poziomu wód gruntowych (od początku XX wieku lustro 

jeziora Mukrz obniżyło się o metr);
• zamieranie siewek cisa z powodu niekorzystnego środowiska gle-

bowego;
• wczesnojesienne i późnowiosenne przymrozki; 

Podmokły fragment rezerwatu „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego”
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• zbyt duże zagęszczenie cisa oraz nadmierne ocienianie przez inne 
gatunki; 

• zjadanie siewek i zgryzanie młodych pędów przez sarny; 
• niszczenie cisów przez przewracające się wielkie drzewa.

Zachował się cis „Chrobry” liczący 500 lat. Wygląda imponu-
jąco, zresztą inne cisy podobnie. – „Cis to magiczne drzewo, ale le-
piej przytulić się do brzozy” – poucza pan Adam. Każdego roku do 
rezerwatu zagląda około 3 tys. zwiedzających. Od połowy kwietnia do 
połowy października wejście na ogrodzony teren jest otwarte i można 
zwiedzać rezerwat indywidualnie, bez przewodnika.

Tuż przy rezerwacie przebiega przedwojenna magistrala kolejowa 
Herby–Gdynia, zwana węglową. Kiedyś była znaczącym szlakiem trans-
portowym łączącym Śląsk z Morzem Bałtyckim. Dziś jest zapomniana, 
a ruch na niej pozostaje niewielki. Przygnębiające wrażenie wywiera 
opustoszały budynek stacji w Błądzimiu i skromny jednowagonowy 
skład pociągu pasażerskiego jadącego z Bydgoszczy.

Senna stacyjka Błądzim na linii kolejowej Bydgoszcz–Gdynia
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po boroWiackU

Łoń dziś chodzi jak w rozwerku – chodzi w koło
Rychtuj się tak ruk-cuk – ubieraj się szybko.
Sobota dłuksza od niedzieli – halka wystająca spod sukni 
Te ferety masz ucycane – to ubranie masz brudne.
Golce z banią – kluski ziemniaczane z dynią.

dziuk – siekiera
gafle – widły
haka – motyka
klafciarz – robotnik leśny
knupel – szczapa drewna
kredować – karczować las
kuźle – zagajnik
pampki – maślaki
szeląg – młody las
trzebionka – wycinka drzew

iNForMacje praktYcZNe

Tuchola 
• Hotel Pod Jeleniem w Rudzkim Moście: pokój 2-osobowy 

– 140 zł, domek 4-osobowy – 200 zł. W hotelu Bory ceny 
są podobne. 

• Muzeum Borów Tucholskich – czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00–17.00, w lipcu i sierpniu także w soboty 
i niedziele w godz. 9.00–15.00.

Tleń
• Pensjonat Przystanek Tleń: pokój 2-osobowy – 200 zł, apar-

tament – 200 zł za osobę. Wśród dań serwowanych w re-
stauracji są: grzybowa po borowiacku, dziczyzna z lasu, 
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sandacz i pstrąg. Można też nabyć sery podpuszczkowe 
kozie i krowie oraz piwo z tutejszego browaru.

• Bar Mała Gastronomia specjalizuje się w rybach. Można 
zjeść: pstrąga, flądrę, sieję, sandacza i dorsza. Ceny są 
atrakcyjne dla oszczędnych turystów. 

Bysław
• Karczma Borowiacka znajduje się na Gęsinowym Szlaku 

Kulinarnym i dlatego restauracja poleca dania regionalne: 
czekadełko, czyli przystawkę – smarowidło z gęsi i pie-
czywo, zupy – brukwiową lub czerninę, a na drugie danie 
– duszoną pierś z gęsi z kapustą zasmażaną z jabłkami. 
Pyszne!

Fojutowo
• Zajazd Fojutowo:

– pokój 2-osobowy – 160 zł, 
– domek 6-osobowy – 700 zł. 
– poza sezonem (od października do kwietnia) ceny są 

niższe o 10–20 zł. 
– letni pakiet (pokój 2-osobowy, śniadanie, obiadokolacja, 

basen kryty, zjeżdżalnie i gokarty dla dzieci) – 300 zł. 
– basen kryty: bilet normalny (za godzinę) – 12 zł, ulgowy 

– 9 zł.
• Atrakcje zimowe (stok o długości 200 m, przewyższenie 

25 m):
– 20 zjazdów – 16 zł, w weekend o 4 zł drożej. 
– Wypożyczenie nart z butami i kaskiem na 2 godz.  

– 30 zł, snowboardu – 25 zł. 

iN
Fo

rM
ac

je
 p

ra
kt

Yc
ZN

e

22-B [44] 22.2 OZALID_LASY_Bory_tucholskie 44 2020-01-10



• 45 •

Od Tucholi do WisłyOd Tucholi do Wisły

23-A [45] 23.1 OZALID_LASY_Bory_tucholskie 45 2020-01-10



• 46 •

Na pograniczu Kociewia i Kaszub

Na poGraNicZU  
kocieWia i kasZUb 

Shutterstock/Fotokon
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Kociewie jest częścią Pomorza obejmującą północno-wschodni skra-
wek Borów Tucholskich. Najważniejsze jego ośrodki to: Starogard 

Gdański (główne miasto), Tczew, Gniew, Skarszewy, Pelplin i Świecie. 
Niektóre opracowania z XVIII wieku część tamtejszych miejscowości 
zaliczały do Kaszub. Geografowie mają do dziś trudności z wyznacze-
niem granic regionu. 

Zdecydowana większość Kociewia jest pozbawiona lasów, ma za 
to bogatą historię. W średniowieczu na rozwój miast wpłynęły dwa 
zakony: joannici i Krzyżacy. Ten pierwszy pojawił się na Pomorzu pod 
koniec XII wieku. Nazywał się Zakonem Rycerskim Szpitala Jerozo-
limskiego św. Jana Chrzciciela. Ściągnęli go polscy książęta, którzy 
nie radzili sobie z atakami plemion pruskich broniących się przed 
chrystianizacją. Joannici osiedlili się przede wszystkim w Skarszewach 
i Starogardzie Gdańskim. Już na początku XIV wieku sąsiadowali 
z zakonem krzyżackim, który systematycznie opanowywał Pomorze 
Wschodnie. W Skarszewach utrzymali się do 1370 roku. Za 10 tys. 
grzywien srebra (dwie tony kruszcu) sprzedali swe dobra Krzyżakom. 
Ci rządzili Kociewiem do połowy XV wieku. Rozbudowywali zamki, 
otaczali miasta murami obronnymi. Przez kolejne 300 lat (od 1466 
roku) urzędowali tam polscy wojewodowie i starostowie. Po I roz-
biorze (1772) na Pomorze Gdańskie wprowadziły się Prusy i dopiero 
w 1920 roku powróciła Polska. 

Dziś zamieszkuje tam 340 tys. osób i tylko część z nich posługuje 
się gwarami kociewskimi. Znani obywatele tego regionu to: Grzegorz 
Ciechowski – muzyk, Kazimierz Deyna – piłkarz, Bronisław Malinow-
ski – lekkoatleta. 
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Czersk i okolice

Co wiemy o Czersku nad Czerską Strugą? Od początku, czyli 
od 1308 roku, rządzili nim Krzyżacy, od 1499 roku do I rozbioru 
Rzeczypospolitej – Polacy, później Prusy, a od 1920 roku ponownie 
Polska, z wyjątkiem kilku lat okupacji hitlerowskiej (do 1945 roku). 
Prawa miejskie Czersk otrzymał w 1926 roku. Wtedy to postawiono 
modernistyczny ratusz o cechach neogotyckich. Dziś miasteczko liczy 
9 tys. mieszkańców. 

Siedziba Nadleśnictwa Czersk znajduje się nieopodal, w miejsco-
wości Malachin. W 2005 roku utworzono izbę przyrodniczo-leśną oraz 
ścieżkę dydaktyczną. Służą one nie tylko młodzieży szkolnej, ale także 
licznym turystom odwiedzającym Czersk i okolice. Przy ścieżce jest 
dziewięć przystanków z tablicami poglądowymi i eksponatami. Można 
się z nich dowiedzieć wielu rzeczy o gospodarce nasiennej, ochronie 
przeciwpożarowej, ochronie lasu przed owadami, gospodarce łowieckiej. 
Po drodze można zobaczyć remizę dla ptaków, Czerską Strugę, zagłębić 
się w świeży bór sosnowy. Niedaleko kompleksu edukacyjnego biegnie 
ścieżka rowerowa, a także jest parking z zapleczem sanitarnym i miej-
scem na ognisko. Właśnie stamtąd wyruszam w drogę z inżynierem 
nadzoru Mirosławem Łangowskim.

W Łukowie, nieopodal Czerska, oglądamy cmentarz wojenny 
sprzed 100 lat. W czasie I wojny światowej Niemcy utworzyli w tej 
wsi obóz jeniecki, przez który przewinęło się około 50 tys. żołnierzy. 
Jednorazowo mogło się w nim pomieścić 20 tys. jeńców. Ilu ich 
zmarło, trudno określić. Na cmentarzu pochowano 5 tys. jeńców 
rumuńskich i 3 tys. rosyjskich. W obozie przebywała też niewielka 
liczba Włochów, Brytyjczyków, Francuzów, a nawet trzej żołnierze 
portugalscy. Jeńcy umierali głównie z powodu chorób, osłabienia 
i wygłodzenia. Po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku inter-
nowano tam 6 tys. jeńców. Po ziemiankach, w których kwaterowali 
nie ma śladu. Zostały tylko na leśnym cmentarzu prochy 4,5 tys. czer-
wonoarmistów. Ku czci zmarłych jeńców-żołnierzy na tym opuszczo-
nym, pokrytym omszałymi grobami miejscu, postawiono kamienny 
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Pomnik upamiętniający mieszkańców Czerska zamordowanych przez Niemców  
4 listopada 1939 roku

pomnik. Prawie niewidoczne napisy w języku rosyjskim informują 
przechodnia o „duchach” tego cmentarza.

I jeszcze jeden pomnik w pobliżu Czerska poświęcony Polakom. 
4 listopada 1939 roku hitlerowcy zamordowali tam 27 obywateli tego 
miasta i okolic. Byli to polscy działacze polityczni, patrioci, wytypowani 
do zagłady przez niemieckich sąsiadów. Zamordowano ich, bo warsztaty 
rzemieślnicze i gospodarstwa mieli przejąć obywatele niemieccy. Świad-
kiem mordu był mieszkaniec Czerska, który schronił się na pobliskiej 
sośnie i – niezauważony przez zabójców – cudem się uratował.

Obok stacji Gutowiec, na trasie dawnego połączenia kolejowego 
Berlin–Królewiec, w sosnowym lesie są dwa kręgi betonowe wypełnio-
ne wodą. Wybudowali je Niemcy, ale nie wiadomo, w jakim celu. Może 
służyły jako zbiorniki pożarowe lub magazyny wody pitnej? W pobli-
żu, w latach 1939–1945 był obóz jeniecki oraz magazyny amunicji.  
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Niemcy zamierzali tam wybudować fabrykę materiałów wybucho-
wych, nawet rozpoczęli wstępne prace, między innymi układanie to-
rów kolejki wąskotorowej. Jednak nie wystarczyło im czasu. W lutym 
1945 roku weszły wojska radzieckie i pokrzyżowały te plany.

Zapora, czyli Mylof

Zapora czy Mylof? Tę pierwszą nazwę zapewne nadano w celu 
wymazania niemieckich śladów w tym regionie. Później powrócono 
do Mylof, spolszczonej wersji niemieckiej nazwy Mühlhof. Sugeruje 
ona, że być może niegdyś stał tam młyn. Nie ma po nim śladu, ale 
w tej niewielkiej wiosce nad Brdą jest tama zbudowana przez władze 
pruskie w 1848 roku. Jej celem było skierowanie części wód rzeki 
do Wielkiego Kanału Brdy. Spiętrzono je na wysokość ponad 10 m. 

Poniemieckie konstrukcje betonowe z czasów II wojny
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W skład projektu hydroenergetycznego wchodzą: zapora czołowa, jaz 
główny, który w 1998 roku zaopatrzono w unikatowy przepust schod-
kowy, jaz na Wielkim Kanale Brdy oraz ujęcie wody dla elektrowni. 
Dwie rurowe turbiny pionowe mają łączną moc 860 kW. Elektrow-
nia przepływowa pracuje na nadwyżkach wody. Energia elektryczna 
jest kierowana w pierwszej kolejności do Zakładu Hodowli Pstrąga 
znajdującego się obok. Zapora na Brdzie jest szczególnym miejscem. 
W górę od niej rzeka ma charakter nizinny. Płynie tak leniwie, że 
w kajaku można zasnąć. Poniżej Mylofu zaczyna się przygoda, bo nurt 
staje się bystry. Kieruje on wioślarzy do Jeziora Koronowskiego.

Zakładem Hodowli Pstrąga w Mylofie (spółka dziewięciu udzia-
łowców) kieruje prezes Dariusz Ciemiński. Ten energiczny mężczyzna 
przed laty ukończył Wydział Rybacki w Olsztynie. Tak pokochał swoją 
pracę, że związał się z zakładem w 1980 roku i nie zamierza do eme-
rytury zmieniać miejsca pracy. Zakład istnieje od 1974 roku i dziś jest 

Unikatowy przepust schodkowy przy zaporze w Mylofie
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jedną z największych hodowli pstrągów w Polsce. Na krajowy rynek 
trafia 1100 t rocznie (co piętnasty pstrąg sprzedawany w kraju pochodzi 
z tego zakładu). 

Pstrągi produkuje się, poczynając od materiału zarybieniowego 
w wylęgarniach, a kończąc na dojrzałych rybach handlowych. Cykl ho-
dowlany trwa 18 miesięcy, bo właśnie 1,5-roczny pstrąg jest najsmacz-
niejszy. Najgorsze warunki panują latem, gdy temperatura wody jest 
wysoka, bo wtedy pstrągi przesiąkają zapachami „kwitnących” glonów. 
Najlepsza temperatura do hodowli to 18°C. Smak nadają rybie pasza 
i krystaliczna woda. Wylęgarnia kupuje granulaty w polsko-duńskiej 
firmie ALER. Sprowadza je też z Niemiec, Holandii, Francji. (Francuzi 
są w hodowli pstrąga potentatem europejskim; hodują 36 tys. t rocznie, 
Polacy – połowę tego).

Na pytanie o opłacalność hodowli pan Ciemiński odpowiada na-
tychmiast: „Jeżeli na każdym kilogramie pstrąga zostaje mi złotówka, 

Zalew utworzony na Brdzie przed zaporą w Mylofie
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Zakład hodowli pstrąga w Mylofie. Na rzece są widoczne  
aparaty natleniające wodę (w kolorze zielonym)

to się bardzo cieszę. Zatrudniamy 80 osób. Mamy swoją przetwórnię 
i sklep”. Zaglądam do sklepu. Ceny oszałamiają: kilogram pstrąga ży-
wego – 17,50 zł, wędzonego – 29,40 zł. Konserwy: pstrąg wędzony 
w pomidorach (200 g) – 5 zł, wędzony w oleju (300 g) – 6 zł, wędzo-
ny po grecku (250 g) – 4,80 zł, słoiczek kawioru z pstrąga tęczowego 
– 13,60 zł. Nie zastanawiam się długo i …nie licząc się z kosztami, 
kupuję. Prawie hurtowo!

Niedaleko wylęgarni jest restauracja Aga (działa od 1992 roku). 
Na ścianie wisi certyfikat społecznego zaufania: „Pani Jola Wiecka 
otrzymuje wyróżnienie za rzetelność i najwyższą jakość oferowanych 
produktów, wysoki standard obsługi klienta, respektowanie praw 
konsumenta. Instytut Badań Marki z Gdańska. 2015 rok”. A obok 
napis na ścianie: „Już tyle świata przejechałem, ale tak smacznej ryb-
ki nie zasmakowałem, dziękujemy wam za te pychoty, przyjedziemy 
którejś soboty, życzymy firmie dużych obrotów i w przyszłości żad-
nych kłopotów. Turyści z Gdańska i okolic”.
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Co to jest ligawka?

Jadąc z Mylofu na północ, po kilku kilometrach docieramy do je-
ziora Trzemeszno. To wyjątkowo czysty akwen o powierzchni 180 ha 
i głębokości 5 m, zewsząd otoczony borami sosnowymi. Rajskie miej-
sca nad jeziorem upatrzyli sobie harcerze i rozbijają namioty w Po-
krzywnie i Giełdonie. W Okręgliku zatrzymujemy się przy kapliczce 
postawionej w 1926 roku przez Stefana Berrę, ówczesnego pierwszego 
polskiego nadleśniczego. Z inicjatywy leśników i miejscowej ludności 
kapliczkę odnowiono w 2001 roku. Dla myśliwych i leśników jest ona 
miejscem szczególnym. W dniu św. Huberta odbywają się tam msze 
święte w ich intencji. A tuż obok znajduje się miejsce pamięci naro-
dowej – obelisk ku czci leśników pomordowanych przez hitlerowców 
i żołnierzy NKWD. 

Osada o nazwie Leśnictwo Giełdon po kaszubsku brzmi: 
„Lesyństwò Dżełdòn”. Tam znajduje się siedziba leśnictwa Spierwia. 

Przy kapliczce w Okręgliku w dniu św. Huberta odprawiane są msze
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Jezioro Trzemeszno o wyjątkowo czystych wodach

W Okręgliku ustawiono obelisk upamiętaniający leśników pomordowanych  
przez hitlerowców i funkcjonariuszy NKWD
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W krainie nad Brdą spotyka się tablice z nazwami polskimi i kaszubskimi

Od 2014 roku rządzi w nim Przemysław Antoni Tojza. Pochodzi spod 
Więcborka. Od dzieciństwa miał zamiłowanie do orkiestr dętych. 
Rodzice, widząc pasję syna, kupili mu pierwszą trąbkę w Czechach. 
Uczył się grać na niej dwa lata, a w technikum leśnym pięć lat grał 
w pierwszym składzie orkiestry. Potem w czasie studiów obsługiwał 
polowania jako sygnalista. „W 2012 roku poznałem ludzi zajmujących 
się odtwarzaniem instrumentów muzycznych wczesnego średniowiecza. 
Historyk arabski podawał w zapiskach, że Polanie przed walką dęli 
w drewniane, drążone rogi. Szukałem informacji o tym instrumencie, 
a także o technologii jego produkcji. Drogą prób i błędów zrobiłem 
z kolegą pierwszą ligawkę, po kaszubsku – bazunę. Górale grają na 
trombitach, ale mają zastrzeżoną technologię produkcji i nazwę. Ja od 
dwóch lat jestem odtwórcą instrumentów muzycznych wczesnego śre-
dniowiecza, jeżdżę na festiwale” – opowiada pan Przemysław. Do tej 
pory wykonał ponad 30 ligawek. Obdarowuje nimi zainteresowanych 
albo wymienia je na inne instrumenty muzyczne. Zajmuje mu to trochę 
czasu. Materiał – sosnę lub świerk o wąskim usłojeniu, które warun-
kują dobry rezonans – pozyskuje zimą. Na Kaszubach bazuny robiono 
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również z topoli i olchy. Służyły one głównie do komunikowania się 
między rybakami. Świerk jest bardzo trudny w obróbce. Jest to twarde 
drewno, pełne sęków. Najlepszy jest jednak jawor. Surowiec musi być 
sezonowany w miejscu, w którym szybko nie przesycha. Na wiosnę 
kawałek drewna obrabia się ręcznie, drąży dłutami, przecina na pół. 
Dwie połówki drewna muszą być z tego samego wałka i nie mogą 
się wypaczać. Ligawki przed każdym graniem są moczone w wodzie, 
a wcześniej pokrywane woskiem pszczelim. 

„Na południu Polski więcej ludzi gra na tych instrumentach, są 
festiwale gry na trombitach, ligawkach. U nas, na północy, mniej” 
– mówi leśniczy i dodaje: „Te instrumenty mogą grać w 3–4 dźwię-
kach, ale robię i takie, które wydają siedem dźwięków. O ile wiem, 
to nie ma żadnych zapisów melodii ludowych. Dawniej służyły one 
do komunikacji ludzi w 2–3 dźwiękach. W zespołach folkowych 
muzycy przygrywają krótkie fazy linii melodycznych”. W wolnych 
chwilach pan Tojza zajmuje się obróbką zrzutów jelenich (w biurze 
wisi oryginalny żyrandol). Wyrabia między innymi obrączki z poroża 
i kości jeleni.

Przemysław Antoni Tojza gra na ligawce własnej produkcji
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Brusy-Jaglie – „Chata Kaszubska” to rodzinne muzeum regionalne  
utworzone w domu Józefa Chełmowskiego

Na pożegnanie opowiada legendę zasłyszaną od miejscowych. Otóż 
przed laty diabły, aby utrudnić tubylcom życie, zresztą i tak znojne, 
kopały jeziora, usypywały pagórki. Ludzie je przeklinali, ale cóż mogli 
począć. Jeden czart, szczególnie złośliwy, brał do wora piach z jeziora 
Trzemeszno, niedaleko wioski Męcikał. Ciężki wór któregoś razu mu 
pękł i usypał w lesie Szotową Górę (152 m n.p.m.), w pobliżu przysiół-
ka Warszawa. Ludzie, patrząc z Szotowej Góry, mieli omamy wzrokowe, 
mieszało im się w głowach. Tak więc, szanowni turyści, lepiej omijać 
to zaklęte, diabelskie miejsce.

Kaszubski Nikifor

Brusy-Jaglie to wieś na południu Kaszub albo – jak kto woli – na 
ziemi zaborskiej. Przez muzeum „Chata Kaszubska” przewija się w se-
zonie letnim około 2,5 tys. zwiedzających. Oprowadzają ich Danuta 
Miszczyk i Krzysztof Gradowski. W muzeum są organizowane warsztaty 
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dla dzieci i młodzieży, jest prezentowany sprzęt domowy i gospodarczy 
sprzed lat, a na ścianach wiszą prace autorstwa rodowitego mieszkańca 
tej miejscowości – Józefa Chełmowskiego. 

Kim był? Kaszubem, rzeźbiarzem, malarzem, człowiekiem renesan-
su na przełomie XX i XXI wieku. Urodził się w 1934 roku i prawie całe 
życie poświęcił sztuce. Niektórzy nazywają go kaszubskim Nikiforem 
(porównując go do Łemka z Krynicy sprzed pół wieku), inni – pol-
skim Leonardem da Vinci. Malował ogrody, swych ziomków, baby, 
chłopów i świętych. Rzeźbił ule figuralne, które robiły wrażenie na 
każdym. Wymyślał nawet instrumenty muzyczne: muzykonos, brzo-
zoliść, werbotrep. W ostatnim okresie życia rzeźbił anioły z dwiema 
parami skrzydeł. Tłumaczył, że łatwiej jest im się poruszać w niebie 
i kosmosie. Odwiedzali go turyści, których oprowadzał, snując swoją 
filozofię życia. Zmarł w 2013 roku.

Rzeźbił w drewnie lipowym i pokrywał rzeźby czystymi, intensyw-
nymi barwami. Obrazy na płótnie miały podobny koloryt. Chełmow-
ski eksperymentował z techniką malowania, tworzył własne receptury 

Obraz Józefa Chełmowskiego „Ni ma Kaszëb bez Polonii…” 
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Fragment ekspozycji w muzeum „Chata Kaszubska”

Prace Józefa Chełmowskiego zgromadzone w jego domowym muzeum
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podkładów malarskich. Największym jego dziełem jest „Apokalipsa 
św. Jana”, malowidło długości 55 m i szerokości 80 cm. Powstało w la-
tach 90. XX wieku. Artysta tworzył je dwa lata. Malował też na szkle, 
tworzył witraże, kapliczki przydrożne. Trzy rzeźby znalazły się w Ołtarzu 
Papieskim w Sopocie. 

Rzeźby i obrazy artysta opatrywał komentarzami po polsku, kaszub-
sku, szwedzku i arabsku. Odwiedzali go Niemcy oraz Skandynawowie. 
Prace sprzedawał do kilkunastu krajów świata. Są one też w Muzeum 
Zachodniokaszubskim w Bytowie, Muzeum Etnograficznym w Toru-
niu, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 
Prowadził dziennik i opisywał w nim zasłyszane opowieści. Był głębo-
ko religijny. Napisał traktat „Tajemnice Świata Światów” – rozważania 
o życiu i śmierci. W izbie wszędzie, w każdym kącie, na ścianach, suficie 
są szopki, maski, obrazy, a w ogrodzie – aniołki, barcie i ule. Oprowadza 
i opowiada jego żona Jadwiga: „53 i pół roku byliśmy małżeństwem. 

 Witraże – dzieło Józefa Chełmowskiego 
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Oryginalny ul – jedna z rzeźb Józefa Chełmowskiego oraz...

...fragment jego kolekcji
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Kapliczka w przydomowym ogrodzie „Chaty Kaszubskiej”
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On nie miał czasu wolnego. Nawet w wieku emerytalnym zasuwał na 
okrągło. Zbierał materiał, miał pomysły artystyczne. Bo z czego byśmy 
wyżyli? Z tych czterech hektarów ubogiej ziemi?”

Nieopodal przepływa Brda, latem pełno na niej kajaków. W latach 
1953 i 1966 przez Czernicę i Męcikał płynął kajakiem Karol Wojtyła. 
Upamiętnia ten fakt kaplica Jana Pawła II.

Cmentarzysko sprzed 70 pokoleń 

Rezerwatem niezwykle obleganym, szczególnie w okresie wakacyj-
nym, są „Kręgi Kamienne” w Odrach. Zajmuje on 17 ha na prawym, 
wysokim brzegu Wdy, 14 km na północ od Czerska. 

Ten malowniczy zakątek Borów Tucholskich uczyniono rezerwatem 
w 1958 roku. Dziesiątki, a może setki głazów narzutowych cechuje bogac-
two porostów naskalnych. Rosną również na płotach i murach, ale te na 
kamieniach w tak masowych ilościach nie są spotykane w innych rejonach 
borów. Świadczy to o specyficznym mikroklimacie i czystym powietrzu. 
Takie porosty występują w wysokich górach, w strefach alpejskich albo 

Głaz narzutowy z porostami, a na nim wygrzewająca się jaszczurka zwinka  
w rezerwacie „Kręgi Kamienne"
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w bardzo surowym klimacie tundry. Na nizinach strefy umiarkowanej 
to ewenement (są reliktem polodowcowym). W rezerwacie występuje 
87 gatunków porostów, z czego 20 wpisano na czerwoną listę gatunków 
ginących. W tym wyjątkowym miejscu mają szansę na przetrwanie. 

Z interesującego opracowania autorstwa Tadeusza Grabarczyka 
i Ludwika Lipnickiego możemy się więcej dowiedzieć o różnych gatun-
kach porostów. Niektóre z nich liczą 2000 lat i urosły zaledwie… o kil-
ka lub kilkanaście centymetrów. Głazy narzutowe przyniósł lodowiec ze 
Skandynawii, a porosty „zaatakowały” Odry z różnych stron Europy. Na 
każdym głazie żyje od 5 do 15 gatunków. Najbardziej znaczące są górskie, 
rzadko występujące na nizinach. Gdy pierwsze z nich zaczęły rozwijać 
się na głazach, na Pomorzu panowały warunki klimatyczne podobne 
do górskich. W Odrach jest 30 takich gatunków, między innymi dzba-
nuszek popielaty, misecznica skalna i liszajec zaniedbany. 10 gatunków 
jest prawnie chronionych. Porosty naskalne najlepiej jest oglądać przez 

Kustosz Zofia Breske oprowadzająca po rezerwacie „Kręgi Kamienne".
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Fragment kręgu z kamieniem centralnym w rezerwacie „Kręgi Kamienne"

szkło powiększające. Widać wtedy różnorodność kolorów, plam i liszajów. 
Jednak dokładniejsze badania zostawmy lichenologom, czyli naukowcom 
zajmującym się porostami.

Po rezerwacie oprowadza kustosz Zofia Breske, kopalnia wiedzy 
o tym szczególnym miejscu. Pierwsze badania archeologiczne prowadzili 
tam w połowie XIX wieku Wilhelm Stryjkowski i Abraham Lissauer. 
W 1915 roku Paul Stephen, mierniczy z Poznania, dokonał pierwszych 
pomiarów topograficznych. Zainteresował się rozmieszczeniem głazów 
i kręgów. Natomiast pierwszym Polakiem interesującym się kamiennymi 
kręgami był prof. Józef Kostrzewski z Uniwersytetu Poznańskiego (ba-
dacz Biskupina). Głównie dzięki niemu ustalono okres powstania tego 
cmentarzyska na I–III wiek. Prace archeologiczne prowadzone w trzech 
kurhanach i jednym kręgu doprowadziły do wydobycia z ziemi złotych 
paciorków, wisiorków szklanych, spinek, sprzączek i glinianych naczyń 
z czasów rzymskich. Na podstawie śladów obrzędów pogrzebowych usta-
lono, że oprócz tubylców chowano tam Gotów, którzy przypłynęli ze 
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Skandynawii – z wysp Olandia i Gotlandia. Przebywali oni w Odrach 
130–150 lat. Gdy ogołocili lasy ze zwierzyny, powędrowali na południe, 
aż nad Morze Czarne, do wymarzonej krainy Oium. 

Jest to największe w Polsce cmentarzysko germańskich Gotów 
sprzed prawie 2000 lat, czyli 70 pokoleń. Porównuje się je z angielskim 
Stonehenge. W ośmiu kręgach i 30 kurhanach odkryto 460 pochów-
ków. Jeśli zmarłego grzebano w kręgu, to przy centralnym kamieniu 
– Goci wierzyli, że moc kręgu ochroni ich przed złem. Zimą, gdy 
w surowym klimacie nie dało się wykopać jamy grobowej, zmarłych pa-
lono, a prochy wsypywano do popielnicy. Niespalonych chowano głową 
skierowaną w stronę rzeki, czyli na północ. Wygląda to tak, jakby chcieli 
zaznaczyć kierunek, z którego przywędrowali. W grobach szkieletowych 
zachowały się części pasa, grzebienie kościane, igły, szpile, bursztynowe 
i szklane paciorki oraz żelazne nożyce. Inną kategorią jest ceramika: 
popielnice i małe naczynia gliniane, w które wkładano pożywienie dla 
zmarłych. Największy krąg ma średnicę 33 m; według radiestetów leży 
na skrzyżowaniu pasm energetycznych. Emituje energię korzystną dla 
osób w nim przebywających. Na środku kręgu tkwi duży głaz, a obok 

Legendarna matka z dziećmi w rezerwacie „Kręgi Kamienne"
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dwa małe. Co mówi legenda? Duży to młoda, smukła kobieta. Dwa 
małe to jej dzieci, bliźniaki. Wszyscy troje zmarli podczas porodu. 

Pani Zofia jest jednym z przewodników po rezerwacie. Mówi mi, 
że w ciągu sezonu przewija się tu 7–8 tys. zwiedzających. Zmierzamy 
do elipsy, gdzie jest ponoć najsilniejsze promieniowanie. Jeśli ludzie 
w to wierzą, to dobrze, bo wiara czyni cuda. Posiedziałem w miejscu 
energoterapeutycznym i… nagle nabrałem takiej energii, że mógłbym 
góry przenosić! No, może pagórki. 

Wdzydzki Park Krajobrazowy, czyli perła Borów Tucholskich

W Borsku, 8 km na północny zachód od rezerwatu „Kamienne 
Kręgi” (w linii prostej), nad jeziorem Wdzydze, znajduje się karczma 
Złota Rybka. W drodze do niej zatrzymajmy się w leśniczówce Pod-
rąbiona w Nadleśnictwie Kościerzyna, by zamienić kilka słów ze Zdo-
bysławem Czarnowskim, rodowitym Kaszubem z Nowej Karczmy. Ma 
niewiele ponad 40 lat, z czego 22 lata przepracował w leśnictwie, w tym 
12 lat w Podrąbionej. Ukończył technikum leśne w Tucholi i studia 
w Szczecinie. „Mam czworo rodzeństwa i jedynie ja zostałem leśnikiem. 
Ten zamiar narodził się, gdy miałem osiem lat. Poza pracą uwielbiam 
fotografię cyfrową. Zajmuję się profilem nadleśnictwa na facebooku, 
medialnie ukazującym naszą robotę. Oprócz tego interesuję się historią 
mojej nacji” – opowiada leśniczy.

O swoich ziomkach mówi tak: „Jesteśmy gościnni, religijni, mu-
zykalni, lubiący wypić, zawzięci oraz pamiętliwi. Ale, jak kogoś polu-
bimy, to do końca życia. Tacy górale z północnej Polski. A język jest 
różny, w zależności od regionu. Na północy Kaszubi Norda z pewnym 
trudem dogadają się z mieszkańcami Bytowa czy Wdzydz. Używają 
innych akcentów”. Na zakończenie dodaje: „Jesteśmy specyficzni i naj-
piękniejsi w Polsce. Mamy Bałtyk, pagóry, jeziora, rzeki, lasy, pola, łąki. 
Infrastruktura, nie tylko turystyczna, bardzo się rozwinęła. Zadbane, 
ogarnięte podwórka, czyste wioski, miasteczka. Z całego kraju ściągają 
do nas turyści”. 

34-B [68] 34.2 OZALID_LASY_Bory_tucholskie 68 2020-01-10



• 69 •

Perła Ziemi LubuskiejNa pograniczu Kociewia i Kaszub

Paralotniarze na dawnym lotnisku wojskowym w Borsku

Kilkaset metrów od leśniczówki kończy się pas startowy nieczyn-
nego lotniska wojskowego w Borsku. Kilka lat temu przejęli je w użyt-
kowanie paralotniarze z Trójmiasta – „Glide Club Gdynia”. Przywiózł 
mnie tam Daniel Gierszewski, strażnik leśny z Kościerzyny. Zaczął la-
tać, by… pokonać lęk wysokości. W klubie są nowicjusze, jak Daniel, 
i „starzy wyjadacze”, jak Kacper Kowalski. Jest z zawodu architektem, 
pasjonuje się fotografią i lotami. Startował w zawodach paralotniarzy, 
między innymi w konkurencjach XC–OPEN, czyli pokonywaniu naj-
dłuższego dystansu przy wykorzystaniu siły wiatru i prądów powietrz-
nych. Jest pierwszym Polakiem, który przeleciał 200 km bez napędu. 
Robi doskonałe zdjęcia z paralotni i wiatrakowca. 

I docieramy do kolejnego etapu wyprawy, do wcześniej wspomnia-
nej karczmy Złota Rybka. To słynne w regionie miejsce z kulinarnymi 
tradycjami. Własny drób i warzywa, wspaniałe smażone ryby złowione 
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w Jeziorze Wdzydzkim: węgorze, sielawy, sieje, szczupaki, sandacze 
i okonie, ale też pstrągi z pobliskiej hodowli. Można tam przenocować 
w domkach. Po skonsumowaniu słodkowodnych rybek (do wyboru są 
też morskie) można udać się 50 m dalej, na przystań jachtową, i stamtąd 
wypłynąć żaglówką na jezioro albo wejść do kajaka i powiosłować w dół 
Czarnej Wody, czyli Wdy.

Wdzydzki Park Krajobrazowy utworzono w 1983 roku. Zajmuje 
powierzchnię 178 km2 (otulina – kolejne 152 km2). Gospodarują tam 
nadleśnictwa Kościerzyna i Lipusz. Lasy zajmują 64% obszaru parku, 
wody – 11%. „Koroną” parku jest kompleks czterech jezior rynnowych, 
zwanych też Krzyżem Jezior Wdzydzkich. Największa jego głębokość to 
72 m (szóste miejsce w kraju). Jezioro ma powierzchnię 1455 ha (łącz-
nie z jeziorami: Radolne, Jelenie i Gołuń). W kompleksie jest 10 wysp, 
w tym największa – Ostrów Wielki – podobno jeszcze zamieszkana 
przez pana Wysockiego (jej właściciela). Wyspa ma powierzchnię 90 ha, 
a długość 3 km; jest drugą wyspą, po Wielkiej Żuławie na Jezioraku, 
pod względem powierzchni na polskich jeziorach. Wszystkie wyspy na 
tym akwenie to siedliska i obszary lęgowe ptaków wodno-błotnych, 
w tym wielu chronionych. Na wyspach obowiązuje zakaz cumowania 
łódek, rozpalania ognisk, rozbijania namiotów. Na otwartym akwenie 
nie wolno używać motorowego sprzętu wodnego.

Z jedną z wysp wiąże się miejscowa legenda. Otóż księciu Sorce 
ukazała się rusałka Wdzydzana. Zapałał do niej uczuciem i chciał ją 
posiąść, nakazał więc podwładnym kopać rowy w miejscach, w których 
widział ukochaną. Na jeziorze utworzyły się zatoki, wyspy, głębie. Luba 
się jednak nie odnalazła, a jego imieniem nazwano wyspę w pobliżu 
Wdzydz Tucholskich.

W parku żyją dwa gatunki raków: szlachetny i pręgowaty. Ten 
pierwszy, jeżeli nie zaczniemy go ratować, zniknie w ciągu kilkudzie-
sięciu lat. Czym się różnią? Rak szlachetny jest gatunkiem rodzimym. 
Żyje ponad 20 lat, zamieszkuje tylko czyste wody, osiąga dojrzałość 
płciową po 4–5 latach; samica nosi jaja pod odwłokiem 6–7 miesięcy. 
Nie ma odporności na chorobę zwaną dżumą raczą. Ten ważący ponad 
100 gramów rak jest bardzo poszukiwany przez rybaków.
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Kajakarze na jeziorze Gołuń we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Jezioro Radolne we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
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Przepławka dla ryb w Grzybowskim Młynie
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Rak pręgowaty to gatunek sprowadzony z Ameryki Północnej 
w XIX wieku. Żyje krócej niż 5 lat, szybko rośnie, dojrzałość płciową 
osiąga w wieku roku; samica nosi jaja pod odwłokiem około miesiąca. 
Wykazuje wysoką odporność na dżumę raczą i przenosi ją na inne 
gatunki raków. Jest rzadko odławiany przez rybaków. Waży około 25 
gramów i żyje nawet w zanieczyszczonym środowisku. Niestety, we 
Wdzydzkim Parku Krajobrazowym do połowy XX stulecia rak pręgo-
waty niemal całkowicie wyparł raka szlachetnego.

Wymierającym gatunkiem, tym razem ryby, jest także troć wdzydz-
ka. Na tarło wędruje pod koniec października w górę rzeki Wdy i jej do-
pływu – Trzebiochy. W Grzybowskim Młynie na potoku Trzebiocha do 
niedawna znajdował się jaz piętrzący wodę do ponad 2 m i był przeszkodą 
nie do pokonania dla gatunków wędrownych. W 2009 roku Wdzydzki 
Park Krajobrazowy zbudował za pieniądze z EkoFunduszu kanał omi-
jający jaz. Długość kanału to 44 m, szerokość w lustrze wody – 2,5 m, 
a przy dnie – 1,2 m. Ten kanał, a raczej przepławkę, podzielono na 14 
komór oddzielonych od siebie kamieniami polnymi. W przepławce są 
przesmyki dla ryb. Mogą je bez trudu pokonać zarówno ryby duże, na 
przykład węgorz oraz szczupak, jak i mniejsze: ukleja, okoń czy troć.

Na południowym brzegu tego pięknego akwenu turyści, przed 
podjęciem decyzji o dalszym spływie Wdą, zatrzymują się w Borsku. 
Stamtąd mogą udać się na wycieczkę do wsi Wiele, by obejrzeć Kalwarię 
Wielewską, zbudowaną w latach 1915–1924. Na uroczych zalesionych 
wzgórzach mieszkańcy postawili stacje drogi krzyżowej – kapliczki 
i wolnostojące figury.

kasZUbski park etNoGraFicZNY

Na północnym brzegu jeziora, we Wdzydzach Kiszewskich 
obowiązkowo należy zwiedzić Kaszubski Park Etnograficzny. 
Początki tej placówki sięgają 1906 roku. To najstarsze w Polsce 
muzeum na wolnym powietrzu. Jego twórcami byli Teodora 
i Izydor Gulgowscy. Zaczęli od zakupienia od gospodarza, 
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Budynek administracyjny w Kaszubskim Parku Etnograficznym  
we Wdzydzach Kiszewskich
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Michała Hinca, XVIII-wiecznej chałupy gburskiej (od słowa 
„gbur” – dawnej nazwy gospodarzy na Kaszubach). Zgroma-
dzili sprzęty domowe i gospodarskie, haftowane czepce, wyroby 
ceramiczne, obrazy na szkle. Dziś ponad 100-letnie muzeum 
zajmuje 22 ha nad jeziorem Gołuń i prezentuje 48 różno-
rodnych drewnianych obiektów budownictwa wiejskiego z Ko-
ciewia i Kaszub. Odtworzono też z pieczołowitością wnętrza 
oraz wyposażenie domostw i budynków gospodarczych. Na 
samym początku trasy podziw budzi potężny wiatrak „holen-
der” z Brus z 1876 roku.

Przed jedną z chałup zwykle siedzi na zydelku 80-let-
ni mieszkaniec Kościerzyny, Antoni Zaborowski. Od 28 lat 
sprzedaje odwiedzającym swe obrazki: ptaszki, rybki, naturę, 
rysunki z architekturą drewnianą. Jest kopalnią dowcipów.

W muzeum urządzono wystawę stałą, są też ekspozycje te-
matyczne, okazjonalne i czasowe. Odbywające się tam imprezy 
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Wiatrak „holender” we Wdzydzach Kiszewskich
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Drewniana zagroda we Wdzydzach Kiszewskich
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Zabytkowy kościółek we Wdzydzach Kiszewskich
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... kwatery turystyczne
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Stanica wodna PTTK we Wdzydzach Kiszewskich oraz...
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cykliczne to między innymi: Wielki Tydzień, Majówka, Zielo-
ne Świątki, Dzień Dziecka, Dzień św. Jana, Jarmark Wdzydzki 
(trzecia niedziela lipca), Matki Boskiej Zielnej. Rocznie przez 
Kaszubski Park Etnograficzny przewija się 70 tys. osób.

Wieża widokowa licząca 36 m we Wdzydzach Kiszewskich
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W środku miejscowości, nieopodal wieży widokowej, 
umieszczono Centrum Usług Turystycznych. Informacji udzie-
la mi dyrektor Grzegorz Daszkowski: „Promujemy tę ziemię, 
wydarzenia, atrakcje. Prowadzimy ewidencję przybyłych gości. 
Ich liczba zależy od pogody; głównie zjeżdżają z Trójmiasta. 
Organizowane są tutaj imprezy: Święto Sielawy – na począt-
ku sierpnia, Kaszuby Blues Meating – w sierpniu, Festiwal 
Piosenki Żeglarskiej i Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Na 
początku czerwca 2017 roku odbył się VI Festiwal Biegów 
Polski Północnej. Trasy (od 5 do 22 km) wytyczono przez 
kompleksy Nadleśnictwa Kościerzyna. W tym roku wszystkie 
nagrody (8000 zł) zgarnęli Ukraińcy”.

Pan dyrektor kończy rozmowę, a ja wdrapuję się po 
192 stopniach na wieżę widokową w pobliżu stanicy wodnej 
PTTK. Z wysokości 36 m oglądam krajobraz: lasy, jeziora 
wdzydzkie, panoramę wsi. Popołudniowe słońce błyszczy 
w toni pofalowanego wiatrem akwenu, na którym znaczą się 
smugi białych jachtów. Jak tu pięknie i jeszcze pusto przed 
lipcowo-sierpniowym gwarem!

iNForMacje praktYcZNe 

Czersk
• Hotel Royal: pokój 2-osobowy – 110 zł, apartament – 239 zł.

Wdzydze Kiszewskie 
• Hotel Niedźwiadek (ceny w sezonie: od czerwca do końca 

sierpnia): 
– pokój 2-osobowy – 289 zł, pokój KOMFORT – 489 zł,
– godzina jazdy na rowerze – 7 zł, 
– wynajęcie kapeli kaszubskiej (godzina) – 900 zł, 
– sesja gawędziarza ludowego (godzina) – 700 zł.
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• Park Etnograficzny jest otwarty w sezonie letnim (oprócz 
sobót) w godz. 10.00–18.00. Bilet normalny – 16 zł, ulgowy 
– 11 zł, seniorzy – 6 zł.

• Centrum Usług Turystycznych jest otwarte w godz. 10.00 
–16.00 (oprócz poniedziałków). 

Wdzydzki Park Krajobrazowy
• W pensjonatach i kwaterach agroturystycznych noc-

leg kosztuje 30–80 zł za osobę; domek – 150–300 zł za 
dobę.

Mylof 
• Restauracja Aga serwuje potrawy rybne: pstrąga smażo-

nego, wędzonego, w zalewie octowej i gotowanego oraz 
rosół rybny.

Brusy-Jaglie
• Muzeum „Chata Kaszubska” jest otwarte od wtorku do piąt-

ku w godz. 10.00–18.00, w soboty w godz. 10.00–15.00. 

Odry
• Rezerwat „Kręgi Kamienne” można zwiedzać w sezonie od 

poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00, w niedziele 
w godz. 11.00–19.00. Bilet normalny – 4 zł, ulgowy – 2 zł.
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Prawie połowa opisanych poniżej kompleksów leśnych należy do 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (pozostałe 

‒ do RDLP w Toruniu). Część tego obszaru, na zachód od Chojnic, 
znalazła się w wyniku traktatu wersalskiego z 1919 roku w granicach 
polskiego Pomorza. Zachodni skraj Borów Tucholskich nosi nazwę 
Ziemi Zaborskiej, w poetyckiej przenośni – zielonej i niebieskiej od 
barw lasów i jezior.

Chojnice i okolice

Miasto leży nieopodal największego jeziora zaborskiego – Jeziora 
Charzykowskiego (10 km długości, 2,5 km szerokości i do 30 m 
głębokości), a także blisko Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 
i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Podobno kronikarz Jan Dłu-
gosz nazwał je kluczem i bramą Pomorza. Prawa miejskie Chojnice 
uzyskały w pierwszej ćwierci XIV wieku. Jest co oglądać i zwiedzać za-
równo w tym 40-tysięcznym mieście, jak i w jego okolicach. W Choj-
nicach do dziś zachował się średniowieczny układ ulic z rynkiem 
oraz ślady po fortyfikacjach. Kiedyś miasto otaczały mury obronne 
z czterema bramami i 24 basztami. Teraz pozostały tylko jedna brama 
– Brama Człuchowska (w XVII i XVIII wieku mieściło się w niej 
więzienie) ‒ oraz fragmenty murów obronnych. Neogotycki ratusz 
i dwie świątynie: gotycka bazylika Jana Chrzciciela i barokowy ko-
ściół Zwiastowania NMP, przenoszą nas w czasy i klimaty dawnego 
polskiego Pomorza.
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Zabytkowy rynek w Chojnicach z kamieniczkami z XIV wieku

Chojnice – bazylika mniejsza p.w. św. Jana Chrzciciela z XIV wieku
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Przemieszczając się 13 km na zachód od Chojnic, nad czterema 
jeziorami: Człuchowskim, Rychnowskim, Miejskim Małym i Miejskim 
Dużym, docieramy do Człuchowa. Znajduje się tam siedziba Nadle-
śnictwa Człuchów gospodarującego na obszarze 613 km2 (lasy zajmują 
34% jego powierzchni). Różnica wzniesień wynosi 100 m, a najbar-
dziej pofałdowanym i sprawiającym wrażenie rejonu podgórskiego jest 
obręb Polnica. „Przed II wojną światową Polnica była ostatnią wsią 

Brama Człuchowska w Chojnicach – pozostałość po fortyfikacjach z XIV wieku,  
dziś mieszcząca Muzeum Historyczno-Etnograficzne
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w granicach Niemiec” – mówi Krzysztof Mazelewski, leśniczy z tej 
miejscowości. To on jest moim przewodnikiem po uroczych, leśnych 
zakątkach. Jedziemy drogą przeciwpożarową numer 12. Prowadzi ona 
z Człuchowa na północny wschód do osady Wolność nad Jeziorem 

Tędy, w pobliżu gospodarstwa Bastianów, w okresie międzywojennym  
biegła granica z Niemcami
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Charzykowskim. 10-kilometrowa trasa wije się malowniczo zalesionymi 
wzgórzami moreny czołowej porośniętymi bukiem i sosną. Dół, góra, 
dół, góra, strome zjazdy, ostre podjazdy. Ta „12” jest licznie uczęszczana 
przez turystów pieszych i rowerowych. Zatrzymujemy się przy dawnym 
kopcu, a właściwie słupku granicznym. „Przed wojną do prowadzo-
nej przez rodzinę Bastianów gospody przychodzili Polacy. Przyprowa-
dzali bydło, a Niemcy odpłacali rowerami. Handel kwitł wspaniale 
do września 1939 roku. Nasi często płacili podrobionymi fenigami, 
ale karczmarz był mistrzem w rozpoznawaniu podróbek. Wszystkie 
„lewe” monety klepał młotkiem i wrzucał do słoja. W lutym 1945 roku 
Rosjanie spalili niemieckie domostwo. Po latach mój znajomy znalazł 
wykrywaczem metali słój ze stopionymi w ogniu monetami. Ważyły 
ponad kilogram” – wspomina leśniczy.

Po niemieckiej stronie dawnej granicy widać jeszcze ślady ich go-
spodarki leśnej. Przez 200–300 lat sadzono tam głównie sosny. Nasi 
leśnicy stopniowo zmieniają strukturę zalesień. Widać fragmenty 
pięknej buczyny, choć nie wszędzie się przyjmuje ze względu na wa-
runki glebowe.

Jezioro Miejskie Duże w Człuchowie
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Gospodarstwo agroturystyczne w Polnicy – zaciszne miejsce do wypoczynku

Droga przeciwpożarowa numer 12 w pobliżu Człuchowa prowadzi przez obszar 
o zróżnicowanej rzeźbie terenu
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Dawny kościół ewangelicki w Polnicy, przekazany katolikom,  
służy wiernym tylko w letnie niedziele i z okazji pogrzebów

• 89 •
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 Jezioro Gostyńskie w pobliżu Polnicy chętnie odwiedzają turyści

Młoda buczyna w lesie koło miejscowości Wolność
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Na skraju Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w głębi sosnowych 
lasów, napotykamy rezerwaty przyrody z oligotroficznymi jeziorkami 
lobeliowymi o krystalicznie czystej wodzie. Żyją w nich lobelie jeziorne, 
rośliny wodne o małych wymaganiach w stosunku do ilości składni-
ków mineralnych, ale bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. Jednym 
z jeziorek jest 10-hektarowe Bardze Małe (rezerwat przyrody). Nazwa 
tego jeziora wywodzi się od niemieckiego Barsch, czyli okoń. W Parku 
Narodowym „Bory Tucholskie” jest kilka jezior lobeliowych: Wielkie 
i Małe Krzywce, Głuche, Nierybno, Wielkie i Małe Gacno. 

Ślady po zakonie krzyżackim

Niedaleko siedziby Nadleśnictwa Człuchów góruje nad okolicą 
potężna budowla z czerwonej cegły. To XIV-wieczny zamek krzyżacki. 
Rycerze zakonni pokazali swoje talenty strategiczno-obronne. Budowali 

Lobeliowe jezioro Bardze Małe – jeden z rezerwatów przyrody  
w Zaborskim Parku Krajobrazowym
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zamek 42 lata i w 1365 roku wprowadzili się do niego. Budowla była 
gigantyczna, jak na tamte lata. Zajmowała 3 ha i ustępowała jedynie 
stolicy państwa zakonnego w Malborku. Składała się z trzech przedzam-
czy i Zamku Wysokiego. Zamek w Człuchowie był częścią umocnień 
południowej granicy terenów opanowanych przez Krzyżaków. Prze-
jeżdżający przez miasto goście zakonni z całej Europy byli oczarowani 
jego ogromem. W przedzamczach mieściły się liczne stajnie, w których 
trzymano konie dla rycerzy zakonnych i ich gości. Były tam warsztaty, 
spichlerze, magazyny, arsenał broni palnej i artyleryjskiej. Ta twierdza 
stanowiła zagrożenie dla północnej Wielkopolski i Kujaw. Rycerze za-
konni, pod wodzą komturów człuchowskiego i tucholskiego, niejed-
nokrotnie pustoszyli ziemie Rzeczypospolitej. 

Pod osłoną twierdzy prężnie rozwijała się osada Człuchów. Dopiero 
w 1466 roku znalazła się w Polsce. Stała się wówczas miastem królewskim 

W odrestaurowanym zamku krzyżackim od 2013 roku mieści się  
Muzeum Regionalne w Człuchowie
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oraz siedzibą starostwa. Przez 300 lat twierdza pilnowała zachodniej 
granicy Rzeczypospolitej, biegnącej 20 km na zachód od Człuchowa. 
W XVIII wieku, w końcowych latach przed pierwszym rozbiorem, zamek 
stracił znaczenie i znalazł się w stanie upadku. Dziś z 46-metrowej wieży 
można oglądać panoramę miasta. Obok zamku znajduje się starannie 
zrewitalizowany leśny Park Luizy. Z miastem łączy go kładka zbudowana 
nad podmokłymi terenami stanowiącymi dawniej część Jeziora Miejskie-
go Małego. Od maja 2013 roku gospodarzem odrestaurowanego zamku 
jest Muzeum Regionalne w Człuchowie. Niepotwierdzona wieść głosi, 
że w zamku w Człuchowie umieszczono słynną Bursztynową Komnatę. 
Niemcy mieli jakoby przywieźć ją z Królewca jesienią 1944 roku. Po-
dobno świadkowie widzieli liczne skrzynie dostarczone nocą pod wieżę 
zamkową. Zimą 1945 roku do miasta wkroczyli Sowieci. Bursztyno-
wej Komnaty szuka się do dziś. Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło 

Człuchów – siedziba władz miasta w budynku z klasycystyczną fasadą  
i barokowym hełmem
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Odremontowany pałacyk myśliwski w Wandzinie

dodaje na łamach „Tygodnika Człuchowskiego”: „Archeolodzy z Uniwer-
sytetu Warszawskiego w trakcie badań znaleźli na terenie zamku sygnet, 
fajkę, monety sprzed wieków i dokopali się do tunelu łączącego być może 
Człuchów z Chojnicami. Dalsze badania może rozwiążą zagadkę.”

Wandzin ratunkiem dla uzależnionych

Kilka kilometrów na zachód od Polnicy, w głębi lasów sosnowych, 
w Nadleśnictwie Człuchów leży osada Wandzin, zwana dawniej Gut 
Waldau, czyli Dobro Leśne. Ma ona ciekawą historię. Junkier pruski 
Andreas von Steckert był właścicielem kilku tysięcy hektarów, głów-
nie lasów, ale też gruntów ornych i jezior. Po wojnach napoleońskich 
postawił w Gut Waldau rezydencję myśliwską. Wszystko toczyłoby się 
dobrze, gdyby nie rozrzutność rodziny Steckertów. Prowadzili hulaszczy 
tryb życia i zaciągali długi, co skończyło się utratą pałacu. W 1868 
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roku Dobro Leśne objęła spółka z Berlina. Utworzono spore gospo-
darstwo leśne. W pałacyku zamieszkał nadleśniczy, a 80 drwali sys-
tematycznie wycinało drzewostan. Majątek upadł, a pozostałe leśne 
dobro przekazano Wspólnocie Ziemskiej Rady Gminnej w Przechlewie. 
W 1945 roku te pomorskie ziemie powróciły do Polski. Pałacyk i sąsied-
nie zabudowania zdewastowali czerwonoarmiści. Kolejnym właścicielem 
stał się PGR. Pałacyk wyremontowano. Następnie oddano go w ręce 
Bydgoskiej Fabryki Kabli, której pracownicy spędzali w Wandzinie 
urlopy. Od lat 80. XX wieku opustoszały budynek popadał w ruinę. 
W 1992 roku przeszedł w wieczyste użytkowanie Stowarzyszenia Soli-
darni „Plus”. Do zagospodarowania obiektu przyczynił się Donat Ku-
czewski, przewodniczący zarządu głównego stowarzyszenia oraz wielo-
letni dyrektor Ośrodka Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. 
Wielu ludzi i wiele organizacji pomogło „postawić na nogi” XIX-wiecz-
ny pałac myśliwski. W 1995 roku znalazł się on w rejestrze zabytków. 

Pracownicy Ośrodka „Szkoła Życia” w Wandzinie: Dariusz Skierowski (z lewej) 
i Paweł Woźniakowski (z prawej)
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Obecnie służy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych 
(narkotyków, alkoholu, leków, dopalaczy).

Od wielu lat rozwija się współpraca Nadleśnictwa Człuchów 
z ośrodkiem w Wandzinie. Podopieczni, a jest ich od 180 do 200, 
porządkują lasy i za minimalną cenę uzyskują drewno opałowe.  
Ale to tylko pierwszy etap współpracy. Rozmawiam z Dariuszem Skwie-
rawskim, członkiem zarządu głównego stowarzyszenia. Ponad 10 lat 
temu skończył program terapeutyczny i tę swoją „przygodę” wykorzy-
stuje w terapii wyprowadzającej ludzi „na prostą”. „Pracuję tu 10 lat. 
Sporo się zmieniło w tym ośrodku. 200 podopiecznymi opiekuje się 
100-osobowy personel – medyczny, terapeutyczny, kadra wspierająca, 
pracownicy techniczni, wolontariusze, stażyści. Długość pobytu w na-
szym ośrodku zależy od programu terapeutycznego. Wyzwolenie się od 
alkoholu to 8 tygodni, od narkotyków i substancji psychoaktywnych, 
lekomanii – od 6 do 12 miesięcy. Mamy sporą rotację. Ludzie tu wra-
cają i ponownie walczą z nałogami” ‒ mówi pan Dariusz.

Wandzin to w Polsce ośrodek wyjątkowy, bo koncentrujący wiele 
działań zapobiegawczych w jednym miejscu. Kadra pomaga ludziom 
z wirusem HIV, chorym na AIDS. Przebywają tutaj też osoby nie-
pełnosprawne i starsze, wymagające opieki geriatrycznej, a także bez-
domni. Część podopiecznych jest kierowana do pracy, do różnych 
warsztatów aktywności zawodowej, między innymi ogrodniczo-wa-
rzywniczej. Trafiają tam jako pacjenci fachowcy z każdej branży, na 
przykład: murarze, hydraulicy, stolarze, ogrodnicy; ich umiejętności są 
wykorzystywane na miejscu. W ramach ergoterapii wznosili pawilony, 
wykańczali wnętrza, kładli posadzki. Poza lecznictwem medycznym 
i terapeutycznym uczestnicy korzystają z centrum rehabilitacyjnego, 
zabiegów leczniczych, rehabilitacji ruchowej, krioterapii, masaży, te-
rapii dźwiękowej i haloterapii (w grocie solnej!).

Paweł Woźniakowski zjechał do Wandzina z żoną kilkanaście lat 
temu, po studiach w Szczecinie. Mówi: „Tu jest mój dom. Jesteśmy jed-
nym z dwóch zakładów w Polsce przyjmujących osoby z HIV i AIDS. 
Dla nich to jedyne koło ratunkowe. To miejsce trudno opisać, trzeba 
zobaczyć, porozmawiać z ludźmi. Stawiamy na odnowę relacji ze światem 
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Pawilony postawione przez podopiecznych Ośrodka „Szkoła Życia” w Wandzinie

W Wandzinie prowadzone jest certyfikowane gospodarstwo ekologiczne

49-A [97] 49.1 OZALID_LASY_Bory_tucholskie 97 2020-01-10



• 98 •

Bory i jeziora

tych zagubionych, którzy uczą się życia od podstaw. Mamy kaplicę, opie-
kę duszpasterską, boisko sportowe, salę gimnastyczną i własną Ochotniczą 
Straż Pożarną. Prowadzimy też certyfikowane gospodarstwo ekologiczne. 
Pod tym względem jesteśmy laureatem I miejsca w województwie pomor-
skim w latach 2008, 2011, 2015, a w 2015 roku zajęliśmy III miejsce 
w Polsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”. 

Ośrodek gospodaruje na 9 ha. Dzierżawi wieczyście grunty od 
Skarbu Państwa, a użytki ekologiczne od Lasów Państwowych. Działają 
tam biologiczna oczyszczalnia ścieków i kolektory słoneczne, a ponadto 
część ośrodka ogrzewa biomasa. Oprócz środków własnych stowarzy-
szenia, wpłat od darczyńców i przyjaciół, ośrodek finansują Narodowy 
Fundusz Zdrowia i PFRON. W maju 2017 roku Wandzin świętował 
swoje 25-lecie.

Na terenie parku podworskiego ośrodka EKO „Szkoła Życia” 
w Wandzinie wytyczono ścieżkę edukacyjno-ekologiczną „Mokradła żu-
rawie”. Liczy ona 3 km i jest przystosowana dla dzieci z klas IV–VI.

Canpol i minizoo

Moim przewodnikiem po zachodnich rejonach Nadleśnictwa Człu-
chów jest komendant posterunku straży leśnej Andrzej Priatka. Z Wan-
dzina jedziemy na zachód, do Krępska. Zwiedzamy tam XVIII-wieczny 
kościół drewniany pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Niedaleko 
niego, na skraju wsi, przycupnął opuszczony, zarośnięty cmentarz ewan-
gelicki z symbolicznymi grobami żołnierzy niemieckich z I wojny świa-
towej ‒ kilkunastu chłopców z tej wsi poległych gdzieś we Francji czy 
Belgii. Smutny jest ten zachwaszczony cmentarzyk z zaniedbanymi po-
mnikami dawnych ofiar wojny. Kto odwiedza to miejsce? Nikt. A może 
jakiś sentymentalny turysta niemiecki zajrzy tam przypadkiem?

Jedną z atrakcji okolic Człuchowa jest minizoo zajmujące 6 ha 
w miejscowości Sieroczyn, przy drodze E22, niedaleko skrzyżowania 
z E25. Ma status ogrodu zoologicznego nadany przez Ministerstwo 
Środowiska. W zoo znajduje się 50 gatunków zwierząt, między innymi: 
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Krępsk – drewniany kościół św. Jakuba Apostoła z XVIII wieku

Krępsk – fragment zaniedbanego cmentarza ewangelickiego z grobami żołnierzy 
niemieckich poległych w czasie I wojny światowej
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Sieroczyn – brama wejściowa do minizoo

Wystrój sali w restauracji Canpol w Sieroczynie przypomina  
o panowaniu Krzyżaków na Pomorzu Gdańskim
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hipopotam karłowaty, niedźwiedź himalajski, zebra Chapmana, kangur 
rdzawoszyi (dawniej nazywany walabią Benetta), pelikan baba, żuraw 
koroniasty i żubrzątko Pola. 

Zoo należy do wielobranżowej firmy Canpol. Pytam jej właścicielkę 
Izabellę Odejewską, skąd taki pomysł. „Może zacznijmy od początków 
tej firmy założonej przez mojego męża Zbigniewa (umarł w 2013 roku) 
i mnie w 1992 roku. Kończyliśmy wspólnie wydział budownictwa wod-
nego na Politechnice Gdańskiej. Prowadziliśmy w Chojnicach sklep 
odzieżowy i handel meblami. I tak z mozołem, rok po roku, rozwija-
liśmy działalność. Stacja paliw, duża gastronomia, branża motoryza-
cyjna – salon opla, lakiernia, serwis dla wszystkich aut. Jesteśmy firmą 
wielobranżową zatrudniającą 150 osób. Otworzyliśmy również galerię 
sztuki koło salonu opla. Mamy też hotel w Chojnicach. A ten punkt jest 
dobrze położony pod Człuchowem, przy ruchliwej «berlince». Minizoo 
nie powstałoby, gdyby nie bliskość lasów. Pierwsze zwierzęta pochodziły 
od tutejszych rolników. Bardzo też przydała się przyjaźń z szefem oliw-
skiego ogrodu zoologicznego. On jest naszym patronem i doradcą”. 

Klosnowo – wyłuszczarnia nasion

Jadę 10 km na północ od Chojnic, w stronę jeziora Ostrowite. Wte-
dy to, jeszcze pod koniec maja 2017 roku, tereny wzdłuż linii kolejowej 
Chojnice–Brusy porastały bory sosnowe. Po tragicznej nawałnicy w pią-
tek 11 sierpnia 2017 roku niewiele z nich pozostało. Ale o tym dalej.

Klosnowo w Nadleśnictwie Rytel jest osadą leśną, w której znaj-
duje się zabytkowa wyłuszczarnia nasion. Zbudowali ją Niemcy tuż 
przed I wojną światową, w 1913 roku. Niewtajemniczonym należy się 
wyjaśnienie. Nasiona drzew iglastych przed ich wysiewem muszą być 
wydobyte z szyszek drzew doborowych. Dokonuje się tego w wyłusz-
czarniach poprzez suszenie szyszek w temperaturze od 40 do 60°C, 
następnie wytrząsanie z nich nasion, ich oskrzydlenie (oddzielenie 
nasion od skrzydełek, które są u większości nasion drzew iglastych) 
i oczyszczanie. Moim przewodnikiem po tym zabytkowym obiekcie 
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„Historia łuszczarstwa w Klosnowie" – izba pamięci urządzona w remizie  
sprzed I wojny światowej

jest Marek Pałaszyński, kierownik stacji oceny nasion w wyłuszczarni 
w Klosnowie. Dwa miesiące później kierownikiem stacji został Witold 
Prabucki, dotychczasowy kierownik wyłuszczarni.

Pan Marek opowiadał: „Polacy przejęli Klosnowo w 1920 roku, gdy 
odzyskaliśmy Pomorze. Na samym początku do tego obiektu nie podłą-
czono prądu, więc pracowały dwa silniki Diesla dające światło i «siłę». 
Jeden pracował, drugi odpoczywał! Pierwszym kierownikiem stacji był 
Aleksander Jezierski, a pierwszym mechanikiem – Jan Kalinowski, któ-
ry miał trzech synów pływających na barkach po Wiśle. Kiedy zginął 
tragicznie w 1932 roku, posadę głównego mechanika objął najstarszy 
syn Jana, Tadeusz. Tu pracowały całe rodziny pomorskie!”.

Do wyłuszczarni doprowadzono bocznicę kolejową. W latach 20. 
i 30. XX wieku ten zakład był najnowocześniejszy w Europie. Szyszki 
przywożono z Francji i Bałkanów. Dzienny przerób osiągał 5–6 ton. 
Na świecie przegrywał tylko z japońskimi obiektami do uzyskiwania 
nasion. Co ciekawe, niemieckie Diesle pracowały stale na zmianę do 
1956 roku, kiedy to dociągnięto do Klosnowa linię energetyczną. Potem 
pracowały tylko sporadycznie i dziś są zabytkami. 
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Silnik Diesla, który pracował w wyłuszczarni (na zmianę z innym)  
w latach 1913–1956

Fragment urządzeń w dawnej wyłuszczarni w Klosnowie.  
Oprowadza Marek Pałaszyński
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W 1998 roku wybudowano nową wyłuszczarnię, a stary drewnia-
ny magazyn rozebrano. W dawnej remizie sprzed I wojny światowej 
nadleśnictwo urządziło izbę pamięci „Historia łuszczarstwa w Klosno-
wie”. Czarno-białe fotografie dużego formatu pokazują historię obiektu. 
W pobliżu, dzięki nadleśnictwu, powstała ścieżka edukacyjna dla mło-
dzieży szkolnej. Rocznie przewija się przez nią nawet 5000 osób. 

Powalony Rytel

11 sierpnia 2017 roku przed godziną 14.00 Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej przekazał ostrzeżenie przed nadchodzącymi bu-
rzami z gradem o drugim stopniu zagrożenia. I tak się stało. W nocy 
z 11 na 12 sierpnia zaczęła się katastrofa. Niestety, meteorolodzy nie 

Nowy budynek wyłuszczarni nasion w Klosnowie
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byli w stanie określić, które miejsca będą najbardziej zagrożone hu-
raganowym wiatrem. Pracownik Nadleśnictwa w Lipuszu Arkadiusz 
Bronek w krótkich słowach opisał wydarzenie. „Nie otrzymaliśmy żad-
nego ostrzeżenia od Instytutu Meteorologii. Po nawałnicy nadleśnictwo 
skontaktowało się ze sztabem kryzysowym gminy, Państwową Strażą 
Pożarną, OSP, przedstawicielami Energa Operator oraz wojskową strażą 
pożarną. Nasza służba leśna oceniła straty: 8 tys. ha lasu, uszkodzone 
trzy drzewa – pomniki przyrody, częściowo uszkodzony wyłączony drze-
wostan nasienny (WDN), a także gospodarcze drzewostany nasienne. 
W budynkach nadleśnictwa żywioł zniszczył częściowo ogrodzenia oraz 
dachy. A przed nami uprzątnięcie terenów poklęskowych. To potrwa 
do 2019 roku”.

Obszernie wypowiedział się nadleśniczy z Rytla, Piotr Chybowski. 
„Od Instytutu Meteorologii dostaliśmy prognozy, ale nikt nie spodzie-
wał się takiej skali zagrożeń. Zresztą doświadczenia pokoleń żyjących 
w tym miejscu nie wskazywały na możliwość wystąpienia żywiołu w ta-
kiej skali. Huraganowy wiatr z deszczem był o tyle nietypowy, że nie 
wiał jednostajnie z jednego kierunku, lecz szarpał drzewami w różne 
strony. Prawdopodobnie dlatego nie wytrzymały one zmieniającego 
się naprężenia.

W sumie wiatr uszkodził około 14 tys. ha lasu, w tym 8 tys. ha 
zniszczył całkowicie. Te 8 tys. ha trzeba wycinać i na tym miejscu po-
sadzić las od nowa. W sumie daje to około 2 mln m3 drewna. Wedug 
szacunków sprzątanie takiej powierzchni zajmuje dwa lata, a obsadzenie 
od nowa – kolejne dwa. Nie obawiamy się, czy damy radę to zrobić i czy 
wystarczy nam mocy przerobowych. Od pierwszych dni po katastrofie 
do uprzątnięcia terenów pod liniami wysokiego napięcia, wzdłuż dróg 
publicznych i na obszarach zabudowanych, gdzie trzeba było pomóc 
miejscowym ludziom, włączyliśmy 14 zestawów harvester/forwarder 
(ciężkich maszyn do wyrębu lasu – przyp. red.). W następnych dniach 
zakontraktowaliśmy z nowymi wykonawcami ponad dwukrotnie więcej 
maszyn, należących też do firm zagranicznych. Zadajemy sobie pytanie, 
czy rynek wchłonie taką podaż drewna. Warto zaznaczyć, że będziemy 
produkować pełnowartościowe sortymenty. A las, który będziemy sadzić 
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po uprzątnięciu powalonych drzew, musi być bogatszy o większą ilość 
drzew liściastych. Zamierzamy wykorzystać wszelkie mikrosiedliska do 
wzbogacania gatunkowego. Niemniej na tych naszych terenach kró-
lować będzie sosna pospolita, czyli bory pozostaną borami. Tutejsze 
siedliska są ubogie, piaszczyste i najczęściej drzewa liściaste nie dają 
sobie na nich rady. Aby odbudować drzewostan, potrzeba milionów 
sadzonek, więc Lasy Państwowe muszą zwiększyć moce produkcyjne, 
by nas wspomóc w zalesianiu pustkowia”.

Wzdłuż Jeziora Charzykowskiego

Atrakcje przyrodnicze nad Jeziorem Charzykowskim to: Zaborski 
Park Krajobrazowy i Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Zaborski Park 
Krajobrazowy utworzono w 1990 roku. Liczy 340 km2 i znajduje się 
w północno-zachodniej części Borów Tucholskich. Gospodarują tam 
nadleśnictwa: Rytel, Przymuszewo i Czersk. W 1996 roku na obsza-
rze przylegającym do wschodnich brzegów jezior Charzykowskiego 
i Karsińskiego utworzono Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Jezioro 
Charzykowskie jest drugim pod względem powierzchni w Borach Tu-
cholskich. Wśród ryb króluje sielawa, zwana z kaszubska „morenką”. 
Spośród ptactwa napotkamy tam łabędzie: niemego, czarnodziobego 
(przelotny) i krzykliwego; mewy: srebrzystą, siodłatą i żółtonogą; rybi-
twy: czarną i rzeczną; perkozy, kormorany, bieliki, żurawie i czaple. 

Charzykowy przycupnęły na południowym końcu rynny je-
ziornej. Liczą 1500 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o wsi po-
chodzą z 1565 roku – nazywała się wtedy Charzikowo. Od 1919 
roku miejscowość jest kolebką polskiego żeglarstwa śródlądowego. 
Z inicjatywy Ottona Weilandta powstał tam pierwszy klub żeglar-
ski w II Rzeczypospolitej. Nad jeziorem wybudowano port jachto-
wy i promenadę. Latem miejscowość zamienia się w gwarne miejsce 
sportowo-kulturalne. W pierwszy weekend lipca w amfiteatrze im. 
Ottona Weilandta odbywa się Festiwal Piosenki Żeglarskiej (Szanty), 
a w pierwszy weekend sierpnia – Międzynarodowy Festiwal Folkloru. 
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Już od 2011 roku Zaborski Park Krajobrazowy z trzema nadleśnictwa-
mi organizuje w czerwcu rowerowo-pieszy rajd ekoturystyczny. Sześć 
20-osobowych grup przemierza wówczas wytyczonymi trasami leśne 
zakątki parku. Organizatorzy zapewniają przewodników, pamiątkowe 
znaczki, koszulki, a na mecie poczęstunek.

Na tych terenach od lat 70. XVIII wieku we wsiach w prawie 
w każdej zagrodzie stawiano piece chlebowe. Oczywiście teraz są tylko 
elementem folklorystycznym. Na terenie parku zachowały się dwa piece 
– we wsiach Widno i Czernica. Budowano je ongiś w „ogrodzie”, przy 
samej granicy działki. Chodziło o zapobieżenie przeniesieniu się ognia 
z gorącego pieca na kryte słomą budynki mieszkalne i gospodarcze. 
W takich piecach wypiekano jednocześnie 24 bochenki chleba. La-
tem silnie rozgrzany piec wykorzystywało się do suszenia zebranych 

Jezioro Charzykowskie

54-A [107] 54.1 OZALID_LASY_Bory_tucholskie 107 2020-01-10



• 108 •

Bory i jeziora

Fragment Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w okolicach Bachorza na wschodnim 
brzegu Jeziora Charzykowskiego

Ścieżka rowerowa w miejscowości Bachorze nad Jeziorem Charzykowskim
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w lesie grzybów, owoców, ziół, korzeni leczniczych, a z ogródków 
przydomowych – marchwi, pietruszki, żywokostu, brukwi. Jak kiedyś 
mówili Kaszubi: piec ciepły nigdy nie próżnuje. W nagrzanym pomiesz-
czeniu na żerdkach suszono mięso wołowe, ryby zatknięte na kolcach 
gałęzi głogu, śliwy lub tarniny. Ba, nawet przeziębione baby czy chłopy 
pocili się we wnętrzu ciepłego pieca, by „zgubić” chorobę. Taka kaszub-
ska sauna. Chleb piekło się rzadko, głównie w czasie przedświątecznym 
lub z okazji uroczystości rodzinnych: chrzcin, komunii, bierzmowania, 
wesela, uroczystości rozwodowych i stypy… Na co dzień jadało się 
podpłomyki z mąki razowej. Piece znalazły nawet odbicie w ludowych 
porzekadłach kaszubskich: „to je z pieca chłop” (doświadczony, życio-
wy, obrotny) albo „tego be muszeł do pieca wsadzec” (niedojda, osoba 
niezaradna). Publikację o piecach chlebowych wydał Zaborski Park 
Krajobrazowy w 2003 roku.

Niewielka przystań na brzegu Jeziora Charzykowskiego
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park NarodoWY „borY tUcHoLskie”

Park Narodowy „Bory Tucholskie” od Bachorza nad je-
ziorem Charzykowskim do północnego krańca Jeziora Kar-
sińskiego dotyka czystej toni rynnowych akwenów. Porządku 
pilnują jeżdżący na rowerach strażnicy. Park odwiedza rocznie 
33 tys. turystów.

Jadąc z Charzykowych do Swornegaci przesmykiem mię-
dzy Jeziorami Charzykowskim i Długim przekracza się most 
zwodzony w Małych Swornegaciach. Nazwa tej miejscowości 
pochodzi z gwary kaszubskiej: „swora” to warkocz pleciony 
z korzeni sosnowych potrzebny do umacniania, czyli „gacenia”, 
brzegów rzek tucholskich. Istniały niegdyś różne odmiany tej 
nazwy: Swornigac (1272 r.), Sworngatz (1382), Swornogac 
(1664), Swornegac (1664). Wszystko zależało od kompetencji 
kartografa tworzącego mapy. Miejscowi nazywają swoją miej-
scowość Sworne. Warto tam odwiedzić Kaszubski Dom Rę-
kodzieła Ludowego mieszczący się w budynku dawnej szkoły 
i działający od 2015 roku. Po tym obiekcie oprowadza mnie 
Dominik Dykier, instruktor w Domu Kultury. „Propagujemy 
tylko twórców ludowych z naszego regionu, między innymi 
z Chojnic, Człuchowa i Brusów. Ich zajęcia to rzeźbiarstwo, 
malarstwo, hafciarstwo i fotografowanie. W innej części domu 
pokazujemy starocie, czyli sprzęty dawniej używane w gospo-
darstwach domowych. Ale jest też w naszych zbiorach klej-
nocik – XVII-wieczna dłubanka (lata 1630–1690) wydobyta 
z dna jeziora Duże Głuche. Rybacy ciągnęli pod lodem sieci, 
o coś zahaczyli i wydobyli to. W momencie wydobycia na 
powierzchnię dłubanka rozpadała się w oczach jak okręt Waza 
wyciągnięty ze sztokholmskiego portu. Łódka przeszła kosz-
towną renowację i jest ozdobą tego miejsca”.

Dom Rękodzieła odwiedza w sezonie (od czerwca do sierp-
nia) blisko 40 tys. osób, a poza sezonem odbywają się w nim 
różnorodne warsztaty i zajęcia dla miejscowych: teatralne, 
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Most zwodzony między jeziorami Charzykowskim i Długim  
jest podnoszony co 3–4 godziny

Dominik Dykier, dyrektor Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego, prezentuje 
XVII-wieczną dłubankę
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Wnętrze Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego we wsi Swornegacie

Latem we wsi Swornegacie kajaków i kajakarzy jest więcej niż mieszkańców 
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„Czwartki rękodzielnicze”, spotkania seniorów z młodzieżą, 
wypiek chleba (w 3–4 godziny, we własnym piecu). Nieopodal 
tego kulturalnego i muzealnego obiektu powstał sad starych 
odmian drzew owocowych. To była wspólna inicjatywa Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Chojnicach, Zaborskiego Parku Krajo-
brazowego i Społecznego Instytutu Ekologicznego z Warszawy. 
Finałem umowy było posadzenie 80 drzewek takich odmian 
jak: papierówka, złota reneta, antonówka, grafsztynek czerwony. 
Zebrane jabłuszka są wykorzystane na przetwory. 

Latem Swornegacie to zagłębie kajakowe. Kajaków tam 
więcej niż mieszkańców (700 osób zameldowanych). Dookoła 
mnóstwo rzek i jezior, więc warto wybrać się na całodzienny 
spływ kajakowy. 

Na pytanie o tradycyjne kaszubskie potrawy dostaję od-
powiedź: to słynna kiszka kaszubska (ciszczi kaszebsczi), czyli 
kasza jęczmienna ugotowana z utartymi ziemniakami. Gotu-
je się ją w płóciennych woreczkach, następnie kroi w plastry 

Swornegacie – w wielu drewnianych domostwach wciąż mieszkają Kaszubi 
przywiązani do tradycji
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i smaży się na patelni z boczkiem oraz cebulką. Ponadto jada 
się dużo ryb. Pije się to samo, co wszędzie w Polsce. Miód pit-
ny działa dobrze na zdrowie, zwłaszcza gdy surowiec pochodzi 
z własnej lub okolicznej pasieki.

iNForMacje praktYcZNe 

Chojnice 
• Hotele (pokój 2-osobowy): Ratuszowy – 200 zł, Piast  

– 210 zł, Sukiennice – 200 zł.
• Pensjonat Nad Jeziorem (pokój 2-osobowy) – 118 zł.
• Muzeum Historyczno-Etnograficzne w XIV-wiecznej Bramie 

Człuchowskiej prezentuje zbiory poświęcone historii miasta 
i sztuce ludowej Kaszub. Jest otwarte w lipcu i sierpniu od 
wtorku do piątku w godz. 10.00–17.00, w soboty i niedziele 
w godz. 11.00–16.00. Bilet normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł.

Charzykowy
• Hotel Na Skarpie (pokój 2-osobowy) – od 219 zł.
• Nocleg w kwaterze agroturystycznej – około 100 zł.

Człuchów
• Hotel Canpolu (pokój 2-osobowy) – 200 zł.
• Pensjonat Rodzinny (pokój 2-osobowy) –100 zł.
• Muzeum Regionalne jest otwarte od maja do końca wrze-

śnia w godz. 10.00–18.00 (w niedzielę nieczynne). Bilet 
normalny – 9 zł, ulgowy – 5 zł.

• ZOO Canpolu jest otwarte od 1 maja do 30 września 
w godz. 8.00–20.00, od 1 października do 31 marca 
w godz. 8.00–16.00. Wstęp bezpłatny. Wolno karmić owce, 
kózki, lamy, króliki i kozy bengalskie. Dzieci mogą prze-
jechać się na kucyku lub bryczką. Na miejscu jest plac 
zabaw.
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Polnica
• Hotel Dwa Wiosła (pokój 2-osobowy) – 70 zł. 

Klosnowo 
• Zabytkowa wyłuszczarnia nasion – zwiedzenie po telefo-

nicznym umówieniu się (numer: 52 398 56 13).

Swornegacie
• Dom Na Skraju Lasu przyjmie na nocleg 10 osób za 380 zł 

za dobę. 
• Kwatery agroturystyczne – od 15 zł za osobę. 
• Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego jest otwarty w lipcu 

i sierpniu od wtorku do piątku w godz. 10.00–17.00, w soboty 
w godz. 10.00–16.00, a w niedziele w godz. 10.00–16.00.

• Most zwodzony w Małych Swornegaciach jest podnoszony 
(nieprzejezdny) od maja do września w godz.: 9.00–9.20, 
12.00–12.20, 16.00–16.20, 19.00–19.20. 

Krojanty
• W pierwszą sobotę września rekonstrukcyjna grupa „Gryf 

Pomorski” ze wsi Męcikał, składająca się z 50 ułanów, od-
grywa słynną szarżę z kampanii wrześniowej. Każdego roku 
na to widowisko przybywa 10–15 tys. osób.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” (PNBT)
• Wejście do parku jest płatne: bilet normalny – 3 zł, ulgowy 

– 1,5 zł (dla uczniów szkół i studentów, emerytów i renci-
stów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej.

• Opłat za wstęp do Parku nie pobiera się od osób przeby-
wających:
– w Terenowej Bazie Edukacyjnej w Bachorzu,
– na punkcie widokowym w Bachorzu,
– na ścieżce botanicznej przy siedzibie PNBT w Charzy-

kowach,

Bory i jeziora
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– na ścieżce rowerowej „Kaszubska Marszruta”.
• Bilety można kupić:

– w Dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, 
ul. Długa 33, Charzykowy (od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30–15.30);

– w Obwodach Ochronnych (leśniczówkach): Bachorze 
i Drzewicz (wtorki i piątki w godz. 9.00–11.00)

– w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Sworne-
gaciach (w godzinach otwarcia)

– w sklepie spożywczym Henryka Ostrowskiego, ul. Choj-
nicka 6, Małe Swornegacie (w godzinach otwarcia),

– w sklepie spożywczym w Funce, Funka 3a (w godzinach 
otwarcia),

– w Promocji Regionu Chojnickiego w Chojnicach (ul. Stary 
Rynek 4).

• Opłatę za bilet można wnieść na rachunek Parku Na-
rodowego „Bory Tucholskie” w BGK Gdańsk nr konta: 
52 1130 1121 0006 5599 5320 0001. Przy dokonywaniu 
opłaty na konto należy wpisać: tytuł opłaty, czas przebywa-
nia w Parku, liczbę biletów normalnych i ulgowych. Dowód 
wpłaty podlega kontroli i zastępuje bilet.
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Urozmaicone krajobrazy polodowcowe okolic Bytowa to między in-
nymi pagórki porośnięte lasami głównie sosnowymi, a miejscami 

liściastymi, rynnowa dolina rzeki Słupi, niekiedy o górskim charakterze, 
leśne jeziorka lobeliowe. Takie otoczenie stanowi dla ludzi z miasta azyl, 
w którym można odetchnąć od codziennych trosk.

Powróćmy na chwilę do wspomnianych w poprzednim rozdziale 
jezior i jeziorek lobeliowych. Jest ich w Polsce jedynie 173, z czego 
171 znajduje się na Pomorzu Wschodnim i Pomorzu Zachodnim. 
W Europie występują one tylko w Polsce, Norwegii, Finlandii, Danii 
i Szkocji. Pod Bytowem takimi małymi akwenami są między innymi 
Stary Staw i Głęboczko. Wszystkie rosnące tam gatunki roślin wodnych 

Lobeliowe jezioro Głęboczko
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(wśród nich lobelia jeziorna, poryblin jeziorny i brzeżyca jednokwiato-
wa) są objęte ochroną gatunkową. Te rośliny żyją w krystalicznie czy-
stych wodach jezior i są bardzo czułe na zanieczyszczenia. 

Nadleśnictwo Bytów przez dwie setki lat (pierwsze dokumenty 
o nim pochodzą z 1760 roku) należało do królewskich lasów państwa 
pruskiego. Co ciekawe, w większości były to lasy liściaste. Dziś przewa-
żają stuletnie i starsze drzewostany sosnowe; zajmują 80% powierzchni. 
Na żyźniejszych glebach pokrywających gliniaste moreny rosną głównie 
buczyny z bogatym gatunkowo runem. Ponad 12 tys. ha nadleśnictwa 
zajmuje Park Krajobrazowy Dolina Słupi.

Młoda buczyna w pobliżu Bytowa
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700-letni Bytów 

Po kaszubsku pisze się Bëtowò. Od kiedy funkcjonują tam dwu-
języczne nazwy miast? Miejscowi nie pamiętają. Może od 10, a może 
od 20 lat? W każdym razie nastąpiło to po 1998 roku. Radni gminni 
nadal zatwierdzają zmiany uchwałami. 

Bytów założyli Krzyżacy, lecz po wojnie trzynastoletniej (1454–1466) 
gród należał do Korony, jednak tylko niecałe dwa wieki, bo w 1657 roku 
dostał się w ręce elektora brandenburskiego. W mieście przeważał język 
niemiecki, a w okolicznych wsiach – kaszubski i polski. 

Nad miastem góruje zamek krzyżacki wzniesiony w latach 1390 
–1405. Ta typowa gotycka twierdza w następnych wiekach została 
przebudowana w stylu renesansowym. Dziś mieści się tam stylowy 
hotel, a najstarsze skrzydło zajmuje Muzeum Zachodniokaszubskie 
z kolekcją etnograficzną. W muzeum zgromadzono narzędzia bed-
narskie, rybackie, rolnicze i topory ciesielskie, a w sali myśliwskiej – 
trofea leśne: jelenie czaszki i ozdoby myśliwskie ze srebra. W kolejnych 
pomieszczeniach zaprezentowano świątki, kapliczki, obrazy na szkle, 

Bytów wita przyjezdnych dwujęzyczną tablicą w językach polskim i kaszubskim
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Zamek krzyżacki z przełomu XIV i XV wieku w Bytowie. W jego najstarszej części 
mieści się Muzeum Zachodniokaszubskie

Część zamku krzyżackiego w Bytowie zajmuje hotel
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portrety książąt pomorskich i militaria. W sali portretowej odbywają 
się koncerty muzyki klasycznej. Latem na dużym dziedzińcu są orga-
nizowane pokazy teatralne, turnieje rycerskie, w których biorą udział 
smukłe damy dworu, średniowieczni rycerze, zacni mieszczanie i kup-
cy… W bramie zamku wisi brązowa tablica pamiątkowa z napisem: 
„W tym miejscu od marca do czerwca 1945 roku mieścił się obóz 
przejściowy NKWD dla mieszkańców ziemi bytowskiej. Niewinnym 
ofiarom, które straciły życie na skutek wycieńczenia, głodu i terroru 
sowieckiego. Bytów, marzec 2010 roku”. 

Niedaleko od siedziby Nadleśnictwa Bytów, nad rzeczką Borują, 
w 1884 roku władcy tej pomorskiej krainy postawili imponujący most 
kolejowy na trasie Bytów–Miastko. Przypomina on słynne suwalskie 
„akwedukty” w Stańczykach. Różni się jednak od nich tym, że przez 
te w Stańczykach jeździły pociągi, a w Bytowie nie przejechał ża-
den skład! Niedługo po wybudowaniu tego giganta kilkaset metrów 
dalej na południe poprowadzono nowy szlak kolejowy. Kosztowna 

Tablica umieszczona w bramie zamku krzyżackiego w Bytowie przypomina 
o wydarzeniach z 1945 roku
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Nieczynny most kolejowy w Bytowie

inwestycja stała się zupełnie nieprzydatna, choć wymyślili ją i posta-
wili precyzyjni pruscy inżynierowie! Dobrze, że nienaruszony most 
przetrwał do naszych czasów. Na podporach tego giganta umieszczono 
herby Prus, Państwowych Pruskich Kolei, Pomorza i Bytowa. Koniecz-
nie trzeba zobaczyć tę budowlę. 

Wypada też zawitać do restauracji Jaś Kowalski przy Zaułku Droz-
dowym. Od 1995 roku należy do Jarosława Rahna. Oprócz zalet kuli-
narnych, ma ona swoisty muzyczno-kulturalny klimat. Pan Jarek, który 
nie gra na żadnym instrumencie, ale ma wrażliwość muzyczną, wpadł na 
pomysł, by do swego lokalu zapraszać muzyków, zarówno bluesowych, 
jak i jazzowych, i organizować „biletowane” koncerty. Wysublimowane 
muzycznie. „Zaczęliśmy z górnej półki. Jarek Śmietana, potem Mira 
Kubasińska, Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz Szukalski” – mówi pan 
Jarosław. „Miejsc, gdzie taką muzykę można zagrać, jest na Pomorzu 
niewiele. Na samym starcie przed lokalem wywiesiłem napis «Strefa 
wolna od disco polo», czyli od bylejakości, która wlazła na salony i czuje 
się dobrze”.
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Do 2017 roku w restauracji odbyło się 160 takich koncertów, śred-
nio 8 do 10 rocznie. Nie są one masowe, ale cenią je lubiący te rodzaje 
muzyki. Występowali tam Nigel Kennedy (na jego koncerty w Polsce 
przychodzi po kilka tysięcy osób), perkusista Adam Czerwiński. Po-
nad pół setki osób wysłuchało wspaniałego gawędziarza Jerzego Kisie-
lewskiego, syna Stefana. Koncerty odbywały się w górnej, kameralnej 
sali, a w sali dolnej na czołowym miejscu umieszczono tablicę Pascala 
z 2003 roku, która nobilituje obiekty – hotele i restauracje – w kategorii 
„obiekt z wyjątkowym klimatem”. Właśnie za ten klimat przy Zaułku 
Drozdowym wyróżnia też Jasia Kowalskiego.

No to jedziemy do Somin

Tym razem moim przewodnikiem jest ksiądz Jarosław Król, rodem 
z opolskiego. Przy wjeździe do wsi Sominy odwiedzamy nieczynny po-
ewangelicki cmentarz z drugiej połowy XIX wieku. Na zrekonstruowanej 

Restauracja Jaś Kowalski w Bytowie – strefa wolna od disco polo
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niedawno bramie wejściowej jest napis po polsku i niemiecku (goty-
kiem): „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia”. Władze ko-
munistyczne chciały na tym miejscu spoczynku posadzić sad; w latach 
70. XX wieku nawet rozebrano kaplicę cmentarną, ale nie zdążono 
zatrzeć niemieckości tego miejsca. Pozostały między innymi zapusz-
czone groby młodych kobiet, które często umierały przy porodzie. 
Przy samej bramie znajduje się mogiła ziemna Elke Stoerch, półrocz-
nej dziewczynki zmarłej w czerwcu 1943 roku. Jej ojciec, niemiecki 
celnik, został powołany do Wehrmachtu. Po powrocie dowiedział 
się, że żona go zdradzała, więc zabił i ją, i córeczkę. Tak opowiadała 
leciwa mieszkanka Somin. Zachował się też grób dwuletniej Elizabeth 
Zywietz zmarłej w 1935 roku oraz Karla Dombrowskiego i Eleonory 
Dombrowski zmarłych na początku XX wieku. 

W sąsiedniej wsi postawiono natomiast obelisk upamiętniający pol-
skich strażników granicznych: Piotra Leszczyłowskiego i Adama Mie-
czysława Koziarskiego, zabitych przez Niemców 1 września 1939 roku. 

Odnowiona brama cmentarza w Sominach
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Dziś śladów kilkusetletniej granicy polsko-niemieckiej nie ma, bo nasi 
saperzy w 1945 roku powysadzali w powietrze kamienne słupy. Po 
jednej i po drugiej stronie pozostały tylko dawne budynki celne.

Sominy to wyjątkowa zachodniokaszubska wieś nad Jeziorem So-
mińskim. Czas jakby stanął tam w miejscu. Drewniane chałupy (choć 
są też nowe domy), żurawie i drabiniaste wozy zostały raczej na pokaz 
przyjeżdżającym tam mieszczuchom. W środku wsi stoi kościół prote-
stancki o konstrukcji zrębowej z 1757 roku. Postawiono go wówczas 
bez wieży, bo tę dobudowano później. Na ołtarzu Matki Bożej Kró-
lowej Polski widnieje obraz przedstawiający patronkę, namalowany 
przez prof. Wiktora Zina. W podziemiach znajdują się cztery trumny: 
trzy duże i jedna dziecięca. W dużej dębowej spoczywa właściciel huty 

Dawny cmentarz ewangelicki w Sominach. Ksiądz Jarosław Król  
pokazuje mogiłę Elke Stoerch
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Drewniany kościół w Sominach został wybudowany w XVIII wieku  
jako zbór luterański

Ksiądz Jarosław Król we wnętrzu kościoła w Sominach
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szkła z Lipusza. Dostał od kościelnych władz ewangelickich przywilej 
pochówku pod ołtarzem, bo łożył na kościół dużo marek. Co ciekawe, 
jak mówił ksiądz Jarosław, ta trumna jest powtórnie zamknięta. Na 
wieku leży kamień, widać ślady przycinanych kołków wbitych, by 
nieboszczyk nie wstawał. To dawny obrzęd „antywampirowy”. Nie 
powinny straszyć żywych. Przed II wojną światową nad wejściem do 
świątyni wisiała tablica poświęcona Hermannowi von Witerscheim 
pochodzącemu z pobliskiego Przymuszewa. Tenże żołnierz z 49 regi-
mentu, Kawaler Żelaznego Krzyża, odniósł w wojnie francusko-pru-
skiej rany i nie odzyskał zdrowia. Został pochowany na miejscowym 
cmentarzu. Tablicę w 1945 roku Niemcy ukryli w organach kościoła, 
by jej nie zniszczyli czerwonoarmiści. Warto wiedzieć, także o tajem-
niczych losach monstrancji kościelnej. Wygrawerowany na niej napis 
informuje, że staraniem proboszcza, księdza Adama Rymanowicza 
oraz Mikołaja Ćwikły, dziekana kościoła w Besarabii, trafiła stamtąd 
do Somin na Pomorzu 16 lutego 1862 roku. W jaki sposób przywę-
drowała z zacofanej guberni carskiej do Prus?

Chata Owczarza w Sominach z XVIII wieku z nowym, trzcinowym dachem
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W pobliżu kościoła i jeziora oglądamy XVIII-wieczną Chatę 
Owczarza. Jest ona wciąż urządzana. Niedawno wymieniono dach 
z trzciny. Chata ma jedną izbę i przedsionek z zapieckiem, który służył 
ongiś do spania. Parę kroków dalej szkolono Hitlerjugend, czyli mło-
dzieżową kadrę III Rzeszy.

Nad Jeziorem Somińskim leży wioska Lendy. Kiedyś to była ostatnia 
osada po polskiej stronie, bo granica biegła w poprzek jeziora. Od lat wieś 
znajduje się na pograniczu trzech powiatów. Jeśli ktoś utonął w jeziorze, to 
przepychano nieboszczyka bosakami raz w jedną, raz w drugą stronę, po-
nieważ żaden urząd nie chciał mieć kłopotów z pochówkiem topielca. 

Pod numerem 14 mieszkają Barbara i Józef Łąccy. Mówią o so-
bie, że są późnym małżeństwem, długo czekali na siebie. Pobrali się 
w 2007 roku. Pani Barbara pracuje w Muzeum Zachodniokaszubskim 
w Bytowie. Rodzice pochodzą ze wsi, a ona sama mówi: „Pan Bóg 

Wystawa starego sprzętu rolniczego i leśnego w minimuzeum państwa Łąckich 
w Lendach 
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stworzył świat, diabeł miasta, anioł wieś”. Jest osobą bardzo udzielającą 
się społecznie (zgromadziła kilkaset zdjęć okolicy, najstarsze z początku 
XX wieku). Pan Józef, rodowity Kaszub, jest „ministrem finansów” 
w tym gospodarstwie i „złotą rączką”. Zna się na hydraulice, stolarstwie, 
budownictwie, elektryce… i jeszcze jest kolekcjonerem starego sprzętu 
rolniczego i leśnego. Na podwórku stworzył minimuzeum, a za stodołą 
stoi kierat. Czy młodzież wie, do czego służyło to urządzenie? Inne 
urządzenie, o którym nie miałem pojęcia, oparte było o ścianę stodoły. 
Po kaszubsku nazwano je „loda”, a służyło przed laty do załadunku kłód 
drewna na wóz konny. Miejsce, w którym mieszkają państwo Łąccy, jest 
urokliwe, znajduje się na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 
W budynku gospodarczym wykonali plastyczną makietę okolicy. Nie 
dla siebie, lecz dla turystów. „Nie robimy z tej naszej agroturystyki No-
wego Jorku” – mówi pani Barbara. – „Mamy dwa domki do wynajęcia 
po 30 złotych dziennie od osoby. Zatrzymują się u nas rodziny wielo-
pokoleniowe. Przyjeżdżają też ludzie starsi ceniący ciszę i wypoczynek 
na pomoście, kajakowe lub żaglówkowe spacery po jeziorze”. 

Józef Łącki prezentuje kierat w swoim minimuzeum w Lendach
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Cmentarzyk niemieckich leśników w Bukowej Górze

Loda – urządzenie służące do załadunku drewna na wóz konny 
minimuzeum w Lendach
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A z ich pomostu widok na wyspę kormoranów jest cudowny… 
Żegnam państwa Łąckich i ruszam z moim przewodnikiem – leśni-
kiem w stronę rezerwatu przyrody „Bukowa Góra nad Pysznem”. 
Jedziemy krętą drogą, łącznikiem do autostrady „berlinki”. Kiedyś 
celowo tak ją wytyczono, by utrudnić alianckim myśliwcom bom-
bardowanie jadących nią pojazdów wojskowych i cywilnych. Nieopo-
dal jeziora Pyszno, na Bukowej Górze (205 m n.p.m.), napotykamy 
cmentarz leśników niemieckich. To jedna z najlepiej zachowanych 
na Pomorzu nekropolii ewangelickich. Znajduje się na niej 15 że-
liwnych krzyży i kamiennych tablic, a pierwszy i najbardziej okazały 
nagrobek należy do nadleśniczego Ottona Smaliana. Jego nazwisko 
jest znane wszystkim studentom leśnictwa na świecie. To właśnie 
on był autorem dendrometrycznego sposobu obliczania miąższości 
drzewostanu. Miejscowa opowieść głosi, że tenże leśniczy popełnił 

Żeliwne krzyże na cmentarzyku w Bukowej Górze  
coraz obficiej są pokryte porostami
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 Nagrobek Ottona Smaliana w Bukowej Górze
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samobójstwo i został pochowany w 1874 roku. Z wieloma grobami 
na Bukowej Górze wiążą się liczne legendy o tajemniczych i nagłych 
zgonach, o oparach unoszących się nad nekropolią. Zmarłych grze-
bano tam do 1939 roku. W czasie II wojny światowej Niemcy zamie-
rzali zlikwidować krzyże cmentarne i przetopić je na potrzeby armii, 
jednak lokalni leśnicy zaprotestowali i udało się cmentarz ocalić. Po 
wojnie tym miejscem zaopiekowali się polscy leśnicy. Wpisano je do 
rejestru zabytków. 

Przez rezerwat „Bukowa Góra nad Pysznem” (6 ha) do jeziora 
Pyszno wiedzie sześciokilometrowa ścieżka nazwana Szlakiem Ottona 
Smaliana. Ustawiono na niej sześć punktów dydaktycznych z tablicami 
(na przykład: „Drzewostan daglezjowy”, „Kopalnia kamieni”, „Sztucz-
ne odnowienia dębem i bukiem”, „Krajobraz morenowy”). Odpocząć 
i uspokoić serce po dwugodzinnym marszu można nad uroczym Pysz-
nem z brunatną tonią, wyspą i zalesionymi brzegami.

Wzdłuż Słupi 

Znaczna część Parku Krajobrazowego Dolina Słupi leży w Nad-
leśnictwie Bytów. Park zajmuje powierzchnię 370 km2. Jest jednym 
z najstarszych w kraju ‒ utworzono go w 1981 roku na terenie dwóch 
powiatów: słupskiego i bytowskiego. 

Charakterystycznymi formami krajobrazu są tam wysoczyzny mo-
renowe o znacznych różnicach wysokości, porozcinane dolinami rzek 
i siecią rynien jeziornych. Lesistość parku jest bardzo wysoka – osiąga 
72%. Większość drzewostanu to bory sosnowe (bór czernicowy i bór 
bagienny). Lasy liściaste to przede wszystkim buczyny. W obniżeniach 
terenu napotykamy torfowiska wysokie i objęte ochroną rosnące na nich 
rosiczki: okrągłolistną, owalną i długolistną. Na terenie parku znajduje 
się ponad 50 jezior polodowcowych. Głównie są to jeziora rynnowe, ale 
zdarzają się też wytopiskowe „oczka” śródleśne. Największe jeziora to: 
Jasień (590 ha), Głębokie (107 ha), Skotawsko Duże (80 ha), Krzynia 
(75 ha). Występują też jeziora lobeliowe. Jest ich dziesięć. 
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„Syjamskie bliźnięta” w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi
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Ze względu na wyjątkowo dużą lesistość i rozwiniętą sieć wodną, 
na terenie parku jest bogaty świat zwierzęcy. Bywają tam wędrowne 
gatunki ryb: łosoś i troć, żyją płazy: traszka zwyczajna i różne gatunki 
żab (wodna, trawna, moczarowa), gady: żmija zygzakowata, zaskroniec 
i padalec. Gniazdują: gągoł, kania, bielik, orzeł krzykliwy i puchacz. 
Doliczono się 41 gatunków ssaków. Należą do nich: sarna, jeleń, dzik, 
borsuk, lis, jenot, kuna i tchórz.

Rzeka Słupia liczy niecałe 140 km długości. Jej źródła znajdują się 
niedaleko Sierakowskiej Huty, na wysokości 178 m n.p.m. Do Bałtyku 
uchodzi w Ustce. Średni spadek rzeki wynosi 1,3‰. W górnym bie-
gu Słupia przepływa przez szereg jezior rynnowych, w dolnym płynie 
dolinami erozyjnymi. Czym jeszcze charakteryzuje się ta typowa rzeka 
pomorska? Zasilaniem głównie wodami podziemnymi (w 75%), znacz-
nym wyrównaniem odpływu w ciągu roku, dużą zasobnością w wodę 
i niewielką amplitudą głębokości (od 0,5 m w górnym biegu, do około 
3 m w dolnym). Słupia jest szczególną rzeką z jeszcze jednego względu: 

Gałąźnia Mała – zabytkowy budynek elektrowni wodnej sprzed wieku

69-A [137] 69.1 OZALID_LASY_Bory_tucholskie 137 2020-01-10



• 138 •

Pagórkowate pojezierze

w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku ówcześni gospodarze tych ziem, 
Niemcy, ukończyli techniczne arcydzieło ‒ sieć przepływowych elek-
trowni wodnych. Są pięknie wkomponowane w krajobraz doliny Słupi 
i działają do dzisiaj. Unikatowe zabytkowe budowle znajdują się w czte-
rech miejscach na tej rzece: w Strudze, Gałąźni Małej, Strzegominie 
i Krzyni. Największą z nich jest elektrownia Gałąźnia Mała, na ówczesne 
czasy największa w środkowej i północnej Europie.

Po elektrowni wodnej Gałąźnia Mała oprowadza Andrzej Pałbicki, 
jeden z trzech pracowników obsługi. Obiekt zaczęto budować w latach 
1912–1914. Ze względu na toczącą się wojnę prace przerwano i osta-
tecznie zakończono je dopiero w 1924 roku. Od Jeziora Głębokiego 
rzeka pokonuje 1,5 km pod ziemią rurociągami o średnicy 190 cm. 
Spadek wody wynosi 38 m, a przepływ – 13 m3/s. Woda przepływa 

Wciąż pracujące generatory prądu w elektrowni Gałąźnia Mała
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przez zasuwy do pięciu turbin Francisa. Pięć generatorów prądu wy-
produkowano w niemieckiej firmie Gotha. Co zdumiewające, pracują 
do dzisiaj. Oczywiście, co jakiś czas wymagają remontu. Budynek też 
jest oryginalny i został uznany za zabytek. W czasie II wojny światowej 
elektrownia nieustannie pracowała, tylko część okien zaciemniano ze 
względu na naloty alianckie. Zimą 1945 roku Niemcy zostawili elek-
trownię w nienagannym stanie. Ma 4 MW mocy, a gospodarzem jest 
gdańska ENERGA. 

Nieopodal Gałąźni Małej oglądam niezwykle malowniczy 12-hekta-
rowy rezerwat „Dolina Huczka” (istnieje od 2007 roku). Różnorodne 
formy rzeźby terenu są porośnięte buczynami, grądami, łęgami z frag-
mentami ponad 150-letnich drzewostanów. W głęboko wciętej dolinie 
Huczka występują cenne i rzadkie gatunki storczyków i skrzypów oraz 
wawrzynek wilczełyko. Rezerwatem biegnie ścieżka wycieczkowa.

Z przewodnikami z nadleśnictwa udajemy się do Piaszna, ale 
zatrzymujemy się na chwilę w Kołczygłowach. Przy szachulcowej 

Rezerwat „Dolina Huczka” w pobliżu elektrowni Gałąźnia Mała

70-A [139] 70.1 OZALID_LASY_Bory_tucholskie 139 2020-01-10



• 140 •

Pagórkowate pojezierze

świątyni z 1823 roku stoi tablica informacyjna „Ślub Bismarcka”. Cze-
go się z niej dowiaduję? Przyszły kanclerz Prus, Otto von Bismarck, 
zaręczył się z panną Johanną von Puttkamer z pobliskiego Reinfeldu 
(dzisiejsze Barnowo) w styczniu 1847 roku, a sześć miesięcy później 
wstąpili w tym kościele (ufundowanym przez rodziców panny młodej) 
w związek małżeński. Ona miała 23 lata, on – 24. Od 1867 roku 
mieszkali w niedalekim Wierszynie (Versin). Johanna po raz ostatni 
odwiedziła swą wioskę w 1894 roku; wkrótce potem zmarła. 

Warto wiedzieć, że w Kołczygłowach urodził się w 1955 roku 
i wychowywał Czesław Lang, znany kolarz torowy i szosowy. Był wi-
cemistrzem olimpijskim i dwukrotnym medalistą mistrzostw świata. 
Od kilkunastu lat jest organizatorem Tour de Pologne. A jego pierwszy 
klub kolarski to LZS Baszta Bytów.

Kościół w Kołczygłowach, w którym ślub brał Otto von Bismarck,  
do 1945 roku był świątynią luterańską 
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wsPomnienia starego gota 

Jadąc z Bytowa na południowy zachód, po 18 km docieramy 
do wioski Piaszno. Jej sołtysem jest Kaszub z dziada pradziada  
– Klemens Leman. Jego nazwisko w lokalnej gwarze oznacza „wol-
nego człowieka”, czyli takiego, który nie musiał odrabiać pańsz-
czyzny. Jego ojciec pochodził spod Przymuszewa, a on urodził 
się ponad 60 lat temu w typowej wsi kaszubskiej. Pan Klemens 
zaczął barwnie opowiadać nam o tych ziemiach, o ludziach…

„Niemcy nie byli zainteresowani tym miejscem, bo gleby 
piaszczyste, zero przemysłu, rolnicy ubodzy. Po 1627 roku ko-
loniści zakładali wioskę wokół jeziora i zaczęli owce hodować. 
W latach międzywojennych po polskiej stronie chaty kryte strze-
chą, po tamtej ceglane. Gdy chłopi chcieli dorobić, to dostawali 
na granicy przepustkę i udawali się na roboty do Niemiec. Do 
1939 roku był tu duży ruch handlowy. Na zachód szła żyw-
ność: zboże, świnie i gęsi. Dziadek opowiadał, jak to wyglądało. 
Pierwszy szedł chłop z białym prześcieradłem na sobie, a za nim 

 Osada Gotów w Piasznie jest dziełem Klemensa Lemana
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Bliżej Lwowa niż  LublinaPagórkowate pojezierze

Piaszno, pan Klemens prezentuje żarno sprzed kilku tysięcy lat

Fragment osady Gotów w Piasznie
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maszerowało stado gęsi. A do nas z tamtej strony szmuglowano  
maszyny do szycia Singera oraz „brandy”, czyli bimber. Przed woj-
ną w Piasznie było zameldowanych 425 osób. Były dwie szkoły: 
katolicka i ewangelicka. Na jednym cmentarzu ogrodzonym 
murem kamiennym chowano i jednych, i drugich. Ludzie się 
tolerowali. Ale za Hitlera Kaszubi mieli przerąbane trzykrotnie. 
Po pierwsze, wcielano ich do Wehrmachtu. Tych, co nie chcieli 
i się ukrywali, łapali i transportowali do obozu koncentracyjnego 
w Sztutowie. Jak niektórym się udało przeżyć, to po 1945 roku 
Ruscy ekspediowali ich za Ural. Z naszej wsi pojechało „na wa-
kacje” dwunastu chłopa. Niemców wysiedlono lub sami uciekli, 
więc Kaszubi zajmowali ich gospodarstwa. Te tereny nie były już 
dwunarodowościowe niemiecko-kaszubskie. Przesiedlano Łem-
ków w akcji „Wisła” i trafiali oni do zakładanych przez komuni-
stów PGR-ów. Zachowaliśmy język, nawet maturę można zdawać 
po kaszebsku, ale zaczęły w dobie globalizacji wielkosklepowej 
zanikać tradycyjne potrawy z gęsi czy ziemniaków”.

W późnych latach 80. XX wieku Pan Klemens znalazł na 
swym polu żarno kamienne. Eksperci powiedzieli mu, że ma 
ono kilka tysięcy lat. Zaczął się interesować i rozglądać. Przy 
zbieraniu ziemniaków wykopał siekierki kamienne z neolitu. 
W II wieku n.e., 2000 lat temu, plemię Gotów zatrzymało się na 
Pomorzu w drodze na południe Europy. Wizygoci i Ostrogoci 
osiedlili się tam na 100 lat. Zostały po nich kamienne kręgi 
i narzędzia rolnicze. Sołtys Leman postanowił na swym gruncie 
stworzyć taką osadę. Mówi: „Wyobrażam sobie, że jestem po-
tomkiem tamtych starożytnych plemion i snuję wspomnienia 
starego Gota”. Pochyla się nad żarnem kamiennym i zastanawia: 
„Ile przy nim zostało wylanego potu, ile pozdzieranych paznok-
ci, by zamienić orkisz w mąkę!”. W ciągu pięciu lat, z niemałym 
trudem, nad małym oczkiem wodnym stworzył skansen Osada 
Gocka. Składa się on z kilku chat krytych słomą i trzciną. Każde-
go roku powstawała jedna. Są mniejsze niż w skali 1:1, chociaż 
ten wędrowny i wojowniczy lud był niepozornego wzrostu – 
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średnio 150 cm. Jedna tylko, biesiadna, jest większa; ma w środ-
ku kominek. W chatach są łoża z rozesłanymi skórami. Skansen 
odwiedzają głównie rodzice z dziećmi i wycieczki szkolne.

Gospodarstwo pana Klemensa stoi najwyżej w powiecie 
słupskim – na wysokości 220 m n.p.m. Obok gospodarstwa 
właściciel wybudował 20-metrową wieżę widokową. Ściął 30 
kubików drewna z własnego lasu i (po otrzymaniu zezwolenia) 
właściwie sam postawił wieżę. Po 17 latach się przewróciła, uży-
czył więc gminie kawałek swego gruntu, by postawiono nową 
na „Górze Lemana”. Sołtys od lat jest inicjatorem plenerowych 
imprez na swoim terenie, jak choćby Noc Świętojańska czy ob-
chody Matki Bożej Zielnej. Jest znany, ale skromny i uczynny.

iNForMacje praktYcZNe

Bytów
• Pokój 2-osobowy w hotelach: Dana – 180 zł, Zamek – 220 zł 

(ze śniadaniem), Centrum Ułan Spa – 270 zł (ze śniadaniem).
• Przykładowe ceny pobytu w kwaterach agroturystycznych: 

4-osobowe mieszkanie w Uniechowie – 120–150 zł; w Kie-
drowicach – 45–60 zł za osobę.

• Muzeum Zachodniokaszubskie jest otwarte od maja do 
września w poniedziałki w godz. 8.00–16.00, w pozostałe 
dni – 10.00–18.00. Bilet normalny – 9 zł, bilet ulgowy – 7 zł.

Tuchomie
Obiekt Centrum Międzynarodowych Spotkań Tuchomie dys-
ponuje 14 pokojami (46 miejsc) – od 35 zł za osobę.

Piaszno
Na zwiedzanie Osady Gockiej należy umówić się telefonicznie 
(numer: 59 821 58 08). 
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Oj, napracował się lodowiec w tej pomorskiej krainie ponad 10 tysię-
cy lat temu! Na stosunkowo niewielkim obszarze wyrzeźbił krajo-

braz prawie podgórski, z deniwelacjami przekraczającymi 200 m i z set-
kami jezior. Kaszubski Park Krajobrazowy, utworzony w 1983 roku, 
zajmuje obszar 332 km2. Lasy porastają 34% jego powierzchni. W gra-
nicach parku znalazło się najwyższe wzniesienie Wzgórz Szymbarskich 
i najwyższe wzniesienie na polskim niżu – Wieżyca (329 m n.p.m.). 

Malownicze wzgórza kaszubskie w jesiennej szacie

Shutterstock/Dziewul
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Z ustawionej na szczycie 35-metrowej wieży ponad bukowymi wierz-
chołkami drzew widać Jezioro Ostrzyckie leżące 170 m niżej. W pobliżu 
znajduje się 14 rynnowych jezior o łącznej długości 40 km. Z lotu ptaka 
te wąskie i długie akweny wyglądają jak olbrzymie, spłaszczone koło 
wodne. Dlatego tę krainę zwą Kółkiem Raduńskim. Największe z jezior, 
Raduńskie Górne, ma 43 m głębokości (na „wysokości” Żuromina). To 
między innymi z niego miejscowi rybacy odławiają sieciami morinkę, 
czyli sielawę, niezwykle smaczną rybę.

Nazwy „Szwajcaria Kaszubska” po raz pierwszy użył ksiądz Jakub 
Fankidejski w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego wydanym 
w latach 1880–1902.

Krajobraz Wzgórz Szymbarskich jest typowy dla obszaru nazywanego Szwajcarią 
Kaszubską
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Kaszubi…

…zasiedlają te ziemie od niepamiętnych czasów. Po raz pierw-
szy nazwa „Cassubie” pojawiła się w połowie XIII wieku na pieczęci 
książąt pomorskich. Dzisiaj Kaszubi zamieszkują obszar od Bytowa 
na zachodzie po Puck i Gdańsk na wschodzie oraz od Bałtyku na 
północy po Chojnice na południu. W spisie powszechnym przepro-
wadzonym w 2011 roku jako Kaszubi zadeklarowało się 230 tys. 
osób. Od 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim można studiować 
etnofilologię kaszubską.

Wieś kaszubska nigdy nie była zbyt bogata. Ziemia tam licha i nie-
urodzajna, ale mieszkańcy się jej trzymali, choć twierdzili, że zające są 
u nich wyższe niż żyto na polach. W ostatnim ćwierćwieczu na moreno-
wych wzniesieniach i stromych zboczach Wzgórz Szymbarskich rozwija 
się hodowla. Widać coraz więcej pastwisk ze stadami owiec i krów. 

Tradycyjnie od dawien dawna ludzie utrzymywali się z rybołówstwa. 
I tego bałtyckiego (słynne są maszoperie, czyli istniejące od średniowiecza 

Dwujęzyczna nazwa miejscowości w pobliżu Kartuz
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do dziś „spółki” rybaków morskich), i śródlądowego. Na Pojezierzu Ka-
szubskim można naliczyć tysiące jezior i stawów hodowlanych o po-
wierzchni powyżej jednego hektara. Łowi się w nich leszcze, płocie, sieje, 
okonie, sielawy, szczupaki, sandacze, węgorze, liny, trocie.

Rejon Kaszub to raj dla turystów, toteż miejscowi nauczyli się za-
rabiać na przybyszach nieliche pieniądze. Przede wszystkim zainwesto-
wali w pensjonaty, hotele, agroturystykę, kąpieliska, pola biwakowe, 
przystanie kajakowe i stadniny koni. Niebywale rozwinęło się zaplecze 
gastronomiczne, zwłaszcza serwujące lokalne potrawy. 

Język kaszubski jest zróżnicowany. Według badacza Friedricha Lo-
rentza składa się z 76 gwar. Nawet w sąsiadujących wsiach używa się 
różnych określeń na te same przedmioty. Na północy, w Pucku czy na 
Helu, obcy niewiele zrozumie z mowy miejscowych, szczególnie gdy 
mówią szybko. Na południu, w Brusach, Człuchowie, Tucholi, język 
jest bardziej zbliżony do polskiego. A oto kilka przykładów z lokal-
nego słownika: knôp – chłopak, białka – kobieta, bacher – kubek, 
bersz – piwo, lelek – głupol, klumpy – drewniaki, mùca – czapka, 
węps – kaftan, bùksë – spodnie, kabat – płaszcz damski, wiksówki  
– pantofle. Bardzo oryginalne określenia mają poszczególne miesiące (od 
stycznia do grudnia): stëcznik, gromicznik, strumiannik/strëmiannik, 
łżëkwiôt, môj, czerwińc, lepińc, zélnik, séwnik, rujan, lëstopadnik/
smùtan, gòdnik.

Jak Będomin, to Józef Wybicki

Nieopodal zabytkowego XVIII-wiecznego budynku ‒ siedziby Mu-
zeum Hymnu Narodowego ‒ stoi w Będominie około 440-letni dąb 
Józefa Wybickiego. Wokół rozciąga się kilkuhektarowy park z 250-let-
nim czerwonym bukiem i starszymi o 100 lat lipami. Przybyszowi rzuca 
się też w oczy pięciometrowej wysokości orzeł z metalu zaprojektowa-
ny przez prof. Roberta Florczaka. Instalację postawiono w 2013 roku  
na 35-lecie muzeum. Pióra w skrzydłach orła to kosy, nawiązujące do 
kosynierów Tadeusza Kościuszki.
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Dąb szypułkowy liczący 440 lat rośnie w parku koło Muzeum Hymnu  
Narodowego w Będominie
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Po 1945 roku dwór gościł kolejno różne instytucje. Po odejściu 
Armii Czerwonej przejęła go „Samopomoc Chłopska”, potem Uniwer-
sytet Ludowy im. Józefa Wybickiego, a budynki gospodarcze użytkował 
PGR. Przez dłuższy czas we dworze mieściła się szkoła podstawowa, 
w której utworzono izbę pamięci poświęconą twórcy hymnu.

Zanim Małgorzata Gańska i Przemysław Rey opowiedzą nam 
o muzeum, przypomnijmy sobie postać najsłynniejszego syna ziemi 
kościerskiej ‒ Józefa Wybickiego.

Urodził się w 1747 roku w będomińskim dworze, który jego ojciec 
Piotr zakupił kilka lat wcześniej. Spędził tam dzieciństwo, potem wyje-
chał na nauki do Skarszew i Starych Szkotów pod Gdańskiem. Ojciec 
Józefa pracował w mirachowskim sądzie ziemskim, matka Konstancja 
była córką dziedzica dóbr Brodnica pod Gdańskiem. Józef powrócił do 
Będomina w 1772 roku, po I rozbiorze Polski. Prowadził gospodarstwo 

Oryginalna rzeźba orła projektu Roberta Florczaka, ustawiona koło muzeum 
w Będominie. Opowiada o niej pani Małgorzata Gańska pracująca w muzeum 
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i młyn, wybudował papiernię. Opracowywał zbiory praw, pisał artykuły 
polityczne, wiersze, a nawet stworzył libretto opery. Po śmierci pierw-
szej żony Kunegundy oraz matki przeniósł się do Wielkopolski. Ze  
swoją drugą żoną Esterą zamieszkał w Manieczkach koło Poznania.  
Za udział w powstaniu kościuszkowskim władze pruskie wydały na nie-
go zaocznie karę śmierci i skonfiskowały majątek. Wybicki uciekł przez 
Szwajcarię do Francji. Współtworzył Legiony Polskie we Włoszech; ge-
nerał Jan Henryk Dąbrowski mianował go pełnomocnikiem rządowym 
przy swoich oddziałach. W 1797 roku Wybicki, mając prawie 50 lat, 
napisał słowa pieśni „Jeszcze Polska nie umarła…”, późniejszego (od 
1927 roku) hymnu Polski. Po upadku Napoleona powrócił do odzyska-
nego wielkopolskiego majątku w Manieczkach. Zmarł w 1822 roku.

Wracamy do muzeum w Będominie. Opowiada pani Małgorzata: 
„Kilka lat temu nasze muzeum zmieniło formułę prezentacji. Przedsta-
wiamy nie tylko burzliwe losy autora „Mazurka Dąbrowskiego”, pieśni 
żołnierskiej, która stała się naszym hymnem narodowym, prezentujemy 
również dzieje Orła Białego, barw narodowych, orła wojskowego oraz 
orły innych służb mundurowych”.

Portret Józefa Wybickiego w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
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Wnętrze XVIII–wiecznego dworku w Będominie, w którym urodził się  
twórca polskiego hymnu narodowego

Pan Przemysław dodaje: „Po 37 latach dokonaliśmy pewnej re-
wolucji – wymiany starej muzealnej ekspozycji. Niektóre jej treści 
były przestarzałe. Usunęliśmy na przykład tekst z Wandą Wasilew-
ską. Co ona miała wspólnego z naszym hymnem narodowym? Od-
czarowaliśmy to śmiertelnie poważne muzeum, sugerujące na każdym 
kroku, że powinniśmy je zwiedzać na baczność, z powagą ciała i du-
szy. Pokazujemy Wybickiego jako człowieka ciekawego i prawdziwego 
patriotę”. 

Muzeum w Będominie w interesujący sposób szerzy wiedzę histo-
ryczną. Corocznie odwiedza je około 35 tysięcy osób. Gości oprowa-
dzają doświadczeni przewodnicy, jak choćby historyk Józef Błaszkowski 
– pierwszy kierownik muzeum. To miejsce wpisuje się w program na-
uczania. Na początku istnienia odwiedzały je głównie wycieczki szkol-
ne. Teraz latem kupują bilety grupy ludzi dorosłych, często rodziny 
z dziećmi i… oczywiście emeryci. Kulminacją jest pierwsza sobota po 
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15 sierpnia. Od ponad 12 lat w tym dniu rekonstruktorzy odtwarza-
ją bitwę żołnierzy Napoleona z wrogiem pruskim. W rzeczywistości 
żadnej bitwy napoleońskiej tam nie było, ale czego się nie robi, by 
przyciągnąć sześć tysięcy obserwatorów. W pięknym parku mogą oni 
oglądać życie żołnierskie i cywilne, szpitale polowe, potyczki konne 
i piesze. Główna bitwa odbywa się na koniec imprezy. Opowiada o tym 
pani Małgorzata: „W inscenizacji odeszliśmy od aspektu militarnego 
i staramy się pokazać również życie codzienne dworu szlacheckiego na 
przełomie tamtych wieków – XVIII i XIX, życie dworu szlacheckiego 
na Pomorzu w czasach pokoju, a nie tylko niszczycielskiego starcia 
forpoczty dwóch armii”.

W 2017 roku minęła 220. rocznica powstania Legionów Polskich 
we Włoszech. Pan Przemysław i pani Małgorzata przymierzają się do 
przypomnienia losów tych żołnierzy, często późniejszych tułaczy. Żeby 
zamknąć te rekonstrukcyjne batalie, trzeba powiedzieć, że „rycerz” Prze-
mysław Rey od 20 lat bije się pod Grunwaldem, dowodząc Wielką 
Chorągwią Ziemi Krakowskiej.

Nadleśnictwo Kartuzy

Ponad połowa z 10,5 tys. ha obszaru Nadleśnictwa Kartuzy, znaj-
duje się w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie 
nadleśnictwa występują bardzo różnorodne siedliska roślinne, bogate we 
florę i w faunę. Jest tam 13 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 
724 ha, z których część znajduje się w Lasach Mirachowskich w północ-
nej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Niektóre torfowiska, 
licznie występujące w tych lasach, objęto ochroną już w 1916 roku. 
Prawie cały obszar torfowisk mirachowskich to ptasi raj włączony do 
programu Natura 2000. Napotkać tam można między innymi gągoła, 
żurawia, brodźca i bielika. Aby zachować stanowiska lęgowe tego ostat-
niego, wyznaczono w nadleśnictwie trzy strefy ochronne. 

Lasy rosną na żyznych glebach. Jedynie 23% powierzchni zajmują sie-
dliska borowe. Przeważają wielogatunkowe lasy mieszane. Sosna stanowi 
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Budynek Nadleśnictwa Kartuzy w Burchardztwie, południowo-zachodnim  
osiedlu Kartuz, postawiono w 140 rocznicę utworzenia nadleśnictwa

57% drzewostanu, buk 22% i świerk 11%. Są w dobrej kondycji. W nad-
leśnictwie znajduje się 110 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych 
(sosnowych, świerkowych, bukowych, dębowych), 256 ha gospodarczych 
drzewostanów nasiennych (sosnowych, świerkowych, jodłowych, dębo-
wych, bukowych, daglezjowych). Jest też 48 drzew matecznych (sosny, 
modrzewie, daglezje, buki). 17 drzew to pomniki przyrody. 

Zaledwie 2 km od centrum Kartuz znajduje się rezerwat przy-
rody „Zamkowa Góra” (utworzony w 1954 roku). Wzgórze wznosi 
się 30 m nad okolicą. Chronione są tam fragmenty buczyny niżowej 
z 260-letnim drzewostanem. Niektóre buki osiągają wysokość 40 m, 
a ich pierśnice mają 100 cm. Jeden z buków (uznany za pomnik przy-
rody) ma wysokość 35 m, jego obwód wynosi 311 cm. W leśnictwie 
Przewóz rośnie lipa drobnolistna o obwodzie 480 cm! 

Nadleśnictwo Kartuzy to nie tylko bogactwo przyrody, ale i lu-
dzi. Jedną z zasłużonych dla Lasów Państwowych postaci jest Zdzisław 
Nosewicz. Przez 33 lata był tam nadleśniczym, do roku 2000! Świetnie 
wygląda, trzyma się prosto. Dwa razy dziennie spaceruje z pieskiem, 
pokonując kilka kilometrów. Znajoma lekarka powiedziała mu: żaden 
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lek nie zastąpi ruchu, a ruch zastąpi każdy lek. Przeżył wiele. Jako pięcio-
letnie dziecko trafił z rodzeństwem i dziadkami na zesłanie na północny 
Ural. Spędził tam 5,5 roku. Pan Zdzisław snuje wspomnienia: „Ojciec 
był naczelnikiem poczty w północno-wschodniej Polsce, na Kresach. 
Rodzice nas wywieźli tuż przed wojną do dziadków pod Lidę. A dziadek 
był ochotnikiem u Piłsudskiego w 1920 roku i z generałem Żeligowskim 
wyzwalał Wilno. Od rządu dostał ziemię – 20 ha pod Lidą. Jak Sowieci 
wkroczyli 17 września 1939 roku, to nie patyczkowali się z Polakami. 
Zaczęły się wywózki. Ponad pięć lat spędziłem w tajdze. W 1944 roku, 
podobnie jak setki polskich dzieci, znalazłem się w domu dziecka”.

W 1945 roku pan Zdzisław powrócił do Polski, do kamienicy 
w Inowrocławiu, którą nabył ojciec, gdy przed wojną służył w Korpusie 
Ochrony Pogranicza na wschodniej granicy. W roku 1958 pan Zdzi-
sław ukończył leśnictwo na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Poznaniu, u profesora Leona Mroczkiewicza. Po studiach trafił do 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. „Tam usiłowa-
no mnie zniechęcić (Po co się pchasz na leśniczego? Wiesz, jaka nędza 
jest w Lasach Państwowych? Pensja leśniczego to 492 złote i 144 zł na 

Zdzisław Nosewicz, długoletni nadleśniczy z Kartuz
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utrzymanie konia). No to gadam dyrektorowi: Nie boję się tej roboty. 
Na Syberii wybudowaliśmy barak, pokryliśmy go korą świerka. Suszy-
liśmy grzyby, zbieraliśmy owoce leśne. Wykarczowaliśmy kawałek lasu, 
posadziliśmy kartofle, buraki. I żyło się!” – mówi były nadleśniczy.

Pierwszą pracę dostał w Kartuzach. Był stażystą, praktykantem, 
adiunktem i długie lata nadleśniczym. „Uczyłem się gadki Kaszubów chy-
ba ze trzy lata. Gajowy był na początku moim tłumaczem. Dziś ten język 
się rozpływa, a wtedy dominował. Bieda była straszna. W lesie pracowali 
głównie rolnicy i nie było mowy, by pojawili się w pracy w czasie siewów 
czy żniw. I obowiązkowo o godzinie 12 musiała być przerwa na drugie 
śniadanie – zawsze chleb i kiełbasa. Pracowałem na tym stanowisku od 
głębokiej komuny do wolnego rynku. Te czasy dzieli przepaść, i w zarob-
kach, i w sprzęcie, i w warunkach pracy” – kończy pan Zdzisław.

Zaczynamy od arboretum 

Po drodze do arboretum w Nadleśnictwie Kartuzy zatrzymuję się 
na chwilę z moim przewodnikiem, inżynierem nadzoru Jarosławem 
Pawlikowskim, przed dawnym klasztorem kartuzów z przełomu XIV 
i XV wieku. W skład tego gotyckiego zespołu wchodzi kolegiata z da-
chem przypominającym wieko wielkiej trumny. Wnętrze świątyni ozda-
biają barokowe stalle, w których zasiadali kartuscy mnisi. Jest to jedyny 
w Polsce kościół z zachowanymi w miejscu przeznaczenia ozdobnymi, 
złoconymi kurdybanami (skórzanymi tapetami). Znajdują się one na 
ścianach w prezbiterium po obu stronach ołtarza. Pochodzą z XVII- 
-wiecznej Flandrii i są wykonane z koziej skóry. Historycy przypuszcza-
ją, że jeden kurdyban przypominający dywan wart był kilka wsi.

Kartuzy zaczęły się od tego miejsca, bo wcześniej, czyli przed 1380 
rokiem, dookoła były lasy, jeziora, nieliczne osady. Nazwa pochodzi od 
francuskiego zakonu mającego siedzibę w dolinie koło Grenoble, o ła-
cińskiej nazwie Cartusia. Na Kaszuby sprowadził zakonników miejscowy 
szlachcic Jan z Rusocina. Na przełomie XIV i XV wieku zakon krzyżac-
ki dał fundusze na rozbudowę klasztoru i to miejsce zaczęło kwitnąć. 
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Zespół klasztorny nazwali „Rajem Maryi”. Oprócz dbania o świątynię 
i eremy, mnisi z powodzeniem prowadzili gospodarstwo leśno-przemy-
słowe. W 1772 roku posiadali 50 wsi i młynów, 20 zajazdów, spichlerze, 
lasy i 40 jezior. Niestety, bogactwo demoralizowało zakonników i zakon 
zaczął się rozpadać. Część dóbr zagarnęli cystersi, ale kres zakonowi 
położyła kasacja dokonana w 1823 roku przez władze pruskie. Do dziś 
pozostała tylko kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W odległości 700 m od tego miejsca wkraczamy do Arbore-
tum Leśnego (4 ha) utworzonego przez Nadleśnictwo Kartuzy 
w 2011 roku. W znacznym stopniu przyczynili się do jego powstania 
dr inż. Jan Duda, botanik prowadzący w kartuskich lasach prace ba-
dawcze, oraz jego syn, miejscowy leśniczy. To wysokie na 30 m wzgórze 
morenowe 600 lat temu wyglądało zupełnie inaczej: było jednolitym 
pagórkiem porośniętym bukami, zbudowanym z wartościowej gliny 
morenowej. Kiedy zakonnicy zaczęli stawiać klasztor, wykorzystali ją 

Klasztor kartuzów z końca XIV wieku to kolebka miasta Kartuzy
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jako materiał budowlany – wypalali z niej cegły. Woły i konie ciągnę-
ły na dół wozy pełne gliny, a wracały puste pod górę. W ten sposób 
powstała niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, z głębokim jarem po-
toku nazwanego Gwiazdnicowym. Sto lat temu przyroda ostatecznie 
zagospodarowała „garbaty” teren. Rosły tam kilkudziesięcioletnie buki. 
Nadleśniczy kartuski Otto Hermann obsadził niezalesione miejsca ja-
worami, lipami, dębami oraz sosnami. Przyjęły się wówczas nawet cha-
rakterystyczne dla innych miejsc Polski jodły białe i modrzewie. 

Ścieżkę przyrodniczą w arboretum nazwano imieniem Jerzego 
Szwengla. Kim on był? Urodził się na Warmii w 1697 roku. Mając 18 lat, 
trafił do zakonu kartuzów. Najpierw był szeregowym mnichem, a później, 
aż do śmierci w 1766 roku, przeorem. Miał dar obserwacji przyrody. 
Znał się na hodowli ryb, potrafił rozpoznać różnorodne gatunki drzew 
i krzewów. Był uczonym, który usiłował w sposób naukowy wyjaśnić 
różne aspekty przyrody. Wędrując ścieżką Szwengla, widzimy gatunki 
drzew i krzewów opisane przez niego ponad 270 lat temu. Na 4 ha 
rosną drzewa 23 gatunków oraz rośliny zielne i krzewy należące do 150 
gatunków. Siedlisko jest bardzo żyzne, więc napotkamy rośliny wapno-
lubne: gnieźnik, storczyk, ale też marzankę, charakterystyczną dla żyznych 
buczyn, i zawilce. Bogaty jest świat grzybów, owadów, płazów i ptaków. 

Ścieżka dydaktyczna ma 1 km długości. Na stromych odcinkach 
dla bezpieczeństwa turystów zrobiono schody i poręcze, w podmokłych 
miejscach ‒ kładki. Ustawiono też drewniane ławki, pamiętając szcze-
gólnie o najstarszych i najmłodszych gościach. Wspaniałym pomysłem 
są umieszczone na pniach drzew tabliczki informacyjne z nazwami ga-
tunkowymi. Jest ich 120.

Od Mirachowa do Złotej Góry

Kompleks Lasów Mirachowskich rozciąga się na północny za-
chód od Kartuz. Obfituje w rezerwaty przyrody. Naliczyłem ich aż 
dziewięć: „Szczelina Lechicka”, „Lubygość”, „Żurawie Błota”, „Kurze 
Grzędy”, „Jezioro Turzycowe”, „Staniszewskie Zdroje”, „Leśne Oczko”, 
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Ścieżka przyrodnicza im. Jerzego Szwengla w arboretum w Kartuzach

Wejście do arboretum utworzonego przez Nadleśnictwo Kartuzy
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„Staniszewskie Błoto” i „Żurawie Chrusty”. Sporą część lasów mira-
chowskich (ponad 6 tys. ha) objęto ochroną w ramach sieci Natura 
2000, jako obszar ochrony siedlisk. Leśnicy naliczyli tam między in-
nymi około 30 par sów włochatek, bardzo rzadkiego gatunku zasiedla-
jącego dziuple starych drzew.

W obrębie Mirachowo najstarszym rezerwatem są „Kurze Grzędy”. 
Pierwotnie powstał on w 1916 roku w celu ochrony miejsc lęgowych 
i tokowisk głuszca. Niestety, po 1968 roku głuszec zniknął z całego 
Pomorza Gdańskiego. W rezerwacie rośnie przede wszystkim bór ba-
gienny i brzezina bagienna. Zanikające torfowiska zaczęto odnawiać, 
czyli renaturalizować, budując zastawki na ciekach wodnych. Poziom 
wody podniósł się miejscami nawet o metr, czego nie wytrzymały nad-
brzeżne świerki i zaczęły obumierać. Mimo to w 1989 roku rezerwat 
powiększono do 170 ha.

Nieopodal leśniczówki w Mirachowie znajduje się Stacja Turystycz-
na Lubygość. Kiedyś było to miejsce spotkań myśliwych. Od 11 lat 
leśnicy oraz Bractwo Bluesowe „Blue Note” z Kartuz urządzają tam 
mityngi muzyczne. Imprezę wymyślił Krzysztof Melder, leśnik i członek 

Wełnianka porastająca brzegi Jeziora Wielkiego w rezerwacie „Kurze Grzędy”
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bractwa. Spotkanie trwa dwa, 
trzy dni. Zjeżdżają się staran-
nie dobrane kapele bluesowe 
z Polski i zagranicy – Austra-
lii, Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych. Mają też oka-
zję zagrać premierowo lokalne 
kapele młodzieżowe. Bywa, 
że na takie spotkanie zjeżdża 
tysiąc osób. Prowadzone są 
także warsztaty muzyczne dla 
młodych, a dla dzieci ‒ zajęcia 
z plastyki, rzeźbienia w korze 
i w drewnie. To wszystko 
w rytmie bluesa. 

Obumarłe nadbrzeżne świerki  
nad Jeziorem Wielkim w rezerwacie 

„Kurze Grzędy”

Stacja turystyczna Lubygość w pobliżu rezerwatu o tej samej nazwie
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Grota żwirowo-zlepieńcowa w rezerwacie „Lubygość”

Buczyna na stromym brzegu jeziora Lubygość 
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Kto poczuje się zmęczony głośną muzyką, może odetchnąć w ci-
szy rezerwatu „Lubygość” znajdującego się nieopodal. Obejmuje on 
jezioro rynnowe i jego wysokie, zalesione brzegi. Jest to wyjątkowo 
piękne miejsce. Przy brzegach rosną grzybienie północne oraz grążele 
żółte. W rezerwacie przeważają drzewostany bukowe (około 200-letnie), 
dębowe, sosnowe i olchowe. Miejscowy leśniczy tłumaczy nazwę tego 
akwenu. Otóż na brzegu rosła olcha i obejmował ją w miłosnym szale 
luby dąb. Stąd Lubygość. Nie wiem ile w tym prawdy, ale jest to piękna 
i romantyczna historia. Na północno-wschodnim brzegu napotykamy 
dość osobliwe formy geomorfologiczne – Groty Mirachowskie. Są to 
groty żwirowo-zlepieńcowe, które uformowała spływająca ze stromych 
zboczy woda. Są nieduże, ale przypominają wapienne groty z Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej. 

Na porośniętym buczyną pa-
górku o przeszłości każe pomyśleć 
obiekt z II wojny światowej – bun-
kier tajnej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Pomorski”, zwany „Ptasia 
Wola”. Budowniczymi bunkra 
w latach wojny byli podleśniczy 
Marian Jankowski oraz robotnicy 
leśni – Augustyn i Leon Karczew-
scy. To tam ukrywali się miejscowi 
partyzanci (18–22-letni chłopcy). 
We wrześniu 1943 roku Gestapo 
nasiliło działania, by rozbić tę or-
ganizację. Ktoś zdradził położenie 
kryjówki. Niemcy otoczyli bun-
kier i zabili partyzantów na miej-
scu. Na tablicy są cztery nazwiska: 

Krzyż upamiętniający partyzantów 
z tajnej organizacji „Gryf Pomorski”, 

zamordowanych w czasie II wojny 
światowej
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Bunkier „Ptasia Wola" nad jeziorem Lubygość

Ławeczki „mocy tajemnej” na Wzgórzu Wiktora nad Rynną Potęgowską
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Jan Gruba, Jan Labuda, Klemens Studziński, Jan Os. Dziś zrekonstru-
owanym obiektem opiekuje się leśniczy Leszek Maliszewski.

Z rezerwatu „Lubygość” ścieżka turystyczna prowadzi nas do prze-
pięknego miejsca widokowego, nazwanego Szczeliną Lechicką. Stąd 
można zobaczyć wspaniałą panoramę Rynny Potęgowskiej z jeziorami 
Kocenko i Potęgowskim. Jest co podziwiać! Zapomina się o zmęczeniu 
i kłopotach.

Rezerwat „Żurawie Błota” utworzono na Wysoczyźnie Miłoszew-
skiej. Chroni się w nim torfowiska przejściowe i wysokie oraz bezod-
pływowe Jezioro Kamienne. Woda ma kwaśny odczyn, małą przeźro-
czystość, brunatną barwę, a brzegi są pozbawione trzcin i szuwarów. 
Na północnym brzegu leży ogromny głaz narzutowy – Diabelski Ka-
mień. W obwodzie ma 17 m, a wysoki jest na 3 m. To największy 
głaz w województwie pomorskim. W dwóch trzecich tkwi w ziemi 
i wciąż się zapada. Zbudowany jest z gnejsu (skały przeobrażonej). 

Widok na Jezioro Kamienne w rezerwacie „Żurawie Błota”
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Kartuscy leśnicy przed Diabelskim Kamieniem

Na głazie narzutowym porosty rosną bardzo wolno.  
Nie wolno ich niszczyć – zrywać i deptać
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Na jego powierzchni żyją cenne gatunki porostów. Nieodpowie-
dzialni turyści wspinają się na czubek głazu, by zrobić sobie fotografię  
i niszczą porosty. 

Kaszuby to nie tylko wzgórza, jeziora i rezerwaty, ale też zabytkowe 
świątynie. Kościół szachulcowy Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Sianowie ma 200 lat. Zbudowano go na miejscu poprzedniego, 
strawionego przez pożar. To sanktuarium maryjne istnieje od połowy 
XV wieku. Jakimś cudem zachowała się w nim gotycka figura Madon-
ny z I połowy XV wieku – Matki Bożej Sianowskiej. Jest patronką 
zakochanych, „Matką Pięknej Miłości”. Umieszczono ją na ołtarzu 
głównym. O jej odsłonięcie należy poprosić na plebanii. W 1966 roku 
koronowano ją na Królową Kaszub. Od lat w Sianowie odbywają się 
dwa razy do roku (16 lipca i 8 września) odpusty, na które ściągają 
rzesze pielgrzymów z całego regionu.

Sanktuarium maryjne w Sianowie z XV-wieczną figurą Matki Bożej Sianowskiej – 
patronki zakochanych
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Pomnik bojowników ruchu oporu Pomorza Gdańskiego w Złotej Górze

Z amfiteatru na Złotej Górze rozciąga się piękny widok na jezioro Brodno Wielkie
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Warto także udać się na Złotą Górę, wzniesienie o wysokości 
230 m n.p.m., nad jeziorem Brodno Wielkie. Znajduje się tam po-
mnik bojowników ruchu oporu na Pomorzu Gdańskim. Ze Złotej Góry 
rozciąga się widok na rynny okolicznych jezior i widoczną na ostatnim 
planie Wieżycę. 

Co roku w Brodnicy Górnej odbywa się „Truskawkobranie” ‒ 
kaszubskie święto truskawki.

Szymbark – kaszubskie Zakopane

Liczący 900 mieszkańców Szymbark jest drugą, po Mojuszewskiej 
Hucie, najwyżej położoną miejscowością na Kaszubach (250 m n.p.m.). 
Wieżyca, odległa o 1,5 km od Szymbarku, góruje nad nim tylko  
na 80 m. Na wierzchołek wzniesienia wędruje się przez 170-letni las 
bukowy wyrosły na piaszczysto-gliniastym podłożu. „Szczyt Wieżyca” 
to rezerwat przyrody o powierzchni 33 ha utworzony w 1962 roku 
w leśnictwie Kolańska Huta. Na szczycie postawiono wieżę widokową. 

W drodze na Wieżycę
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Jeziora Brodno Wielkie i Ostrzyckie. Na dalszym planie widać Wieżycę – najwyższe 
wzniesienie na całym Niżu Polskim oraz środkowoeuropejskim

Pierwszą, kamienną, w 1889 roku wybudowali Niemcy. Miała wyso-
kość 15 m. Stała długo i dopiero w 1967 roku Nadleśnictwo Kartuzy 
wzniosło kolejną, drewnianą, przeciwpożarową. Postała ćwierć wieku 
i runęła podczas wichury w latach 90. XX wieku. Ta, na którą obecnie 
można się wdrapać (za 6 zł, płatne na miejscu), ma 35 m wysokości 
i nosi imię Jana Pawła II. Z wysokości 364 m n.p.m. podziwiamy 
między innymi Jezioro Ostrzyckie.

Niedaleko gościńca Pod Wieżycą za lasem, na stoku nazwanym 
Piekłem, działają trzy wyciągi narciarskie (orczykowe). Każdy z nich ma 
długość prawie 300 m. Trasy zjazdowe są dobrze utrzymane, naśnieżane, 
po zmroku oświetlone. Przyjeżdżają tam głównie narciarze z Trójmiasta 
i Słupska, często całymi rodzinami także na kuligi czy ogniska.

Leżący u stóp Wieżycy Szymbark w XVII wieku był kolonią nie-
miecką o nazwie Schönberg (Piękna Góra). Od 1920 roku nosi obecną 
nazwę. Znajdował się w pobliżu granicy z Wolnym Miastem Gdań-
skiem. Szmuglerzy przemycali do Gdańska krowy, gęsi i jaja, które 

86-B [172] 86.2 OZALID_LASY_Bory_tucholskie 172 2020-01-10



• 173 •

Szwajcaria Kaszubska

sprzedawali dwa razy drożej niż w Polsce. W 1940 roku hitlerowcy 
utworzyli tam dwa obozy pracy, filie Konzentrationslager Stuthoff (na-
zistowskiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie). Więziono w nich 
jeńców wojennych (Francuzów i Anglików) oraz Żydów. W 1944 roku 
Niemcy dokonali zbrodni na mieszkańcach, o czym opowiada rodowity 
Kaszub z tej miejscowości, 67-letni Andrzej Młyński. „Ojciec ożenił 
się z panną ze wsi nad Jeziorem Patulskim. Mieszkała między jeziorem 
a magistralą węglową Śląsk–Gdynia. W 1939 roku służył w marynarce 
wojennej na Helu. Po kapitulacji trafił do stalagu, ale stamtąd uciekł. 
W 1944 roku wrócił do Szymbarku. W maju tamtego roku ktoś za-
strzelił miejscowego kupca, Niemca. W odwecie SS-mani wzięli jako 
zakładników 16 rolników i ojca. Rozstrzelali dziesięciu, mówiąc: «Roz-
waliliśmy 10 polskich psów». Ojca oszczędzili”. 

Pan Andrzej promuje Kaszuby, jak tylko potrafi. Działa w Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Szczyt Wieżyca” wspieranej przez Nadleśnic-
two Kartuzy. Jego trzy córki śpiewały i tańczyły w szkolnym zespole 
„Marzebionci” (po polsku „Stokrotki”). To szkolna grupa z szymbar-
skiej szkoły podstawowej. Grupę założył Bogusław Darżnik, a prowadzi 
ją Alicja Zdrojewska. Liczy 45 osób. Starsi tworzą kapelę muzyczną, 
młodzi tańczą i śpiewają. Pan Andrzej mówi: „Odwiedziliśmy 20 kra-
jów europejskich. Byliśmy między innymi w Wiedniu, Kaliningradzie, 
Londynie, w Danii i na Słowacji. Jeździliśmy na warsztaty do zespo-
łów „Śląsk” i „Mazowsze”. Nasz zespół jest finansowany przez Lokalną 
Organizację Turystyczną, szkołę, rodziców, powiat kartuski, wójta Stę-
życy i indywidualnych przedsiębiorców”.

Tysiące turystów odwiedza każdego roku Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku. To potężny kompleks hotelowo- 
-dydaktyczny, w którym można się zatrzymać, spróbować regionalnych 
przysmaków, zażyć tabaki, posłuchać regionalnych zespołów, poznać 
kulturę i historię Kaszub. Centrum może pochwalić się dwoma rekor-
dami wpisanymi do Księgi rekordów Guinnessa: najdłuższą deską świata 
(46,53 m) oraz największym na Ziemi sprawnym fortepianem (długi 
na 6 m, szeroki na 2,5 m, wysoki na 1,9 m; waży 1,8 t), a ponadto 
domem „do góry nogami”.
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W Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku można zobaczyć  
najdłuższą deskę świata

Osobliwość Szymbarku – dom „do góry nogami”
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Szymbark – „niewielki kuferek” 

Centrum to firma prywatna należąca do Lidii Czapiewskiej, wdowy 
po Danielu (zmarł w 2013 roku w wieku 45 lat), który był pomysło-
dawcą i pierwszym właścicielem Centrum.

Spacer po Kościerzynie

Powierzchnia Nadleśnictwa Kościerzyna wynosi 76 km2. Od dawna 
charakterystycznym elementem krajobrazu są kopalnie żwiru. Początki 
wydobycia sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Kopalnie były 
wtedy niewielkie, zarówno te prywatne, jak i te należące do Skarbu 
Państwa. Stopniowo zwiększała się ich powierzchnia i głębokość. De-
wastowały spore obszary leśne i pola uprawne. Dziś systematycznie re-
kultywuje się miejsca po zamkniętych żwirowniach, na przykład w miej-
scowości Rybaki. Leśnicy odnawiają las, sadząc głównie sosnę. Głębokie 
doły, pozostałe po wydobyciu żwiru, wypełnia się wodą, a następnie 
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zarybia się je karpiem i oddaje w dzierżawę. Podobno największy karp 
wyłowiony z jeziora Osuszyno ważył 18 kg. 

W tym nadleśnictwie są trzy rezerwaty: „Strzelnica” – skupisko 
pomnikowych dębów, „Czapliniec w Wierzysku” – starodrzew sosnowy 
i lęgowiska czapli siwej (coraz rzadszej) oraz „Krwawe Doły” – typowe 
dla Borów Tucholskich zbiorowiska leśne. Nadleśnictwo wytyczyło dwie 
ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Jedna to „Kamienna Góra” w pobliżu 
miasta, a druga – „Debrzyno” nad jeziorem o tej samej nazwie.

W tekście o Wdzydzkim Parku Krajobrazowym  w rozdziale „Na 
pograniczu Kociewia i Kaszub”, pisałem o specjalnym kanale (przepławce) 
dla gatunków wędrownych ryb na rzece Trzebiocha w miejscowości Grzy-
bowski Młyn. Tam od lat 60. XX wieku istnieje zakład hodowli pstrągów, 
jesiotrów, szczupaków. Adam Burandt, pracownik tej firmy, przedstawia 
cennik ryb u źródła, czyli bez pośredników: pstrąg świeży (1 kg) – 19 zł, 
pstrąg wędzony – 30 zł, jesiotr świeży – 31 zł, jesiotr wędzony – 53 zł, 
szczupak – 15 zł, lin – 15 zł. Porównajmy te ceny ze sklepowymi!

W tej samej wiosce nad Trzebiochą spotkałem się z dwoma emery-
towanymi leśnikami. Mieczysław Majkowski przepracował długie lata 

Żwirownia Szarlota w okolicy Kościerzyny
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w nadleśnictwie. Jan Piekarski pracował na etacie 33 lata; w starszym wie-
ku zaczął rzeźbić w lipowym drewnie. Mówi, że od czasu do czasu siada 
pod stodołą i „reza” religijne figurki, jak choćby Pana Jezusa z Ogrójca.

W Kościerzynie warto zajrzeć do Muzeum Ziemi Kościerskiej miesz-
czącego się w odrestaurowanym zabytkowym ratuszu. Izolda Wysiecka, 
pracownica tej placówki, pokazała bardzo ciekawą publikację swojego au-
torstwa: album Kościerzyna i okolice na dawnych pocztówkach. Zebrała ich 
200 (kupowała je także w Niemczech). Najstarsze mają 120–130 lat.

Atrakcją miasta jest jedyne w Polsce i jedno z trzech w Europie Muzeum 
Akordeonu. Zebrano w nim 120 instrumentów (ze zbiorów Pawła Nowaka), 
nie tylko polskich, ale też włoskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich. 
Podczas zwiedzania ekspozycji towarzyszy gościom muzyka akordeonowa.

W dawnej parowozowni, na świeżym powietrzu otwarto w 1992 
roku Muzeum Kolejnictwa. Można w nim podziwiać zabytki techniki 
kolejowej: lokomotywy, wagony towarowe, osobowe i sanitarne oraz 
drezyny ręczne. Jedną z takich drezyn przejechałem się kilkaset metrów 
z kolegami leśnikami w towarzystwie pracownicy muzeum, która za 
pomocą „wajchy” wprawiła pojazd w ruch.

Jezioro Osuszyno – dawna żwirownia po rekultywacji
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Fragment zakładu hodowli pstrąga w Grzybowskim Młynie

Jan Piekarski zajął się na emeryturze rzeźbieniem w drewnie
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Bar mleczny o wdzięcznej nazwie „PRL” na rynku w Kościerzynie

Centralnym miejscem rynku w Kościerzynie jest figura Remusa  
– bohatera kaszubskiej powieści
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Leciwa lokomotywa w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie

Makieta dawnego dworca kolejowego eksponat w Muzeum Kolejnictwa 
w Kościerzynie
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Warto skosZtoWać

Lokalną potrawą jest czernina, czyli zupa gotowana z ka-
czej lub gęsiej krwi z dodatkiem warzyw, suszonych owoców, 
podrobów i śmietany. Smaczna jest zupa z brukwi z dodat-
kiem gęsiego lub wieprzowego mięsa. Kaszubi jedzą dużo ryb, 
a jedną z ich potraw jest zupa z węgorza albo jajecznica na 
zasolonym węgorzu z ziemniakami. Lin po kaszubsku, du-
szony w jarzynach i kwaśnej kapuście z dodatkiem suszonych 
grzybów to raj dla podniebienia. Na stołach goszczą (a może 
gościły do niedawna, bo teraz kupuje się gotowe półprodukty 
w sklepach) rybia ikra, smażone płocie, okonie i karasie. W oc-
cie marynuje się śledzie lub okonie. Oprócz ryb miejscowi 
spożywają sporo drobiu, głównie gęsiny. Na słodko wypieka się 
robione z żytniego ciasta chlebowego tak zwane ruchanki, czyli 
wyrośnięte racuchy, których tradycja sięga XVIII wieku. Inne 
produkty regionalne to gruszka gdańczonka w occie, herbata 
z lipy i czarnego bzu z miodem lipowym, okrasa z gęsiny, miód 
liniewski (z okolic Liniewa) oraz żurawina. 

Na tej liście nie ma oczywiście nalewki Zbyszka, ale moż-
na poznać jej smak w gospodarstwie agroturystycznym Bar-
bary i Zbigniewa Stolców – Pod Bocianami w Grabowskiej 
Hucie. Gospodarze zdradzili mi przepis: 1 kg miodu, 1 litr 
spirytusu, 0,75 l wódki, pół łyżki cynamonu, odrobina cukru 
waniliowego. Broń Boże kosztować od razu! Musi leżakować 
co najmniej cztery tygodnie. 

iNForMacje praktYcZNe

Kartuzy
• Hotele (pokój 2-osobowy):

– Hotel & SPA Pod Orłem – 234 zł, 
– Gościniec Kaszubski – 200 zł, 
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– Miłosz Kaszuby – 130 zł,
– Arkadia (6 km od Kartuz) – 30 zł za osobę.

• Muzeum Kaszubskie jest otwarte latem od poniedziałku 
do soboty w godz. 8.00–16.00, w niedzielę w godz. 10.00 
–14.00.

Kościerzyna
• Hotele (pokój 2-osobowy):

– Browar Kościerzyna – od 300 zł, 
– Bazuny Hotel SPA – od 260 zł 
– Apartament przy Rynku Głównym – 250 zł
– Osada Grzybowski Młyn – od 200 zł.
– Gryf – od 140 zł,
– Regina – od 140 zł.

• Kwatery prywatne i agroturystyczne – od 60 zł za osobę.
• Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knypy – jest 

otwarte w sezonie turystycznym od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–16.00. Bilet normalny – 5 zł, ulgowy – 4 zł.

• Muzeum Akordeonu – jest otwarte w sezonie turystycznym 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. Bilet nor-
malny – 5 zł, ulgowy – 4 zł.

• Muzeum Kolejnictwa – jest otwarte w godz. 10.00–18.00, 
w poniedziałki w godz. 10.00–16.00. Bilet normalny – 8 zł, 
ulgowy – 6 zł.

Szymbark
• Hotel Kaszuby (pokój 2-osobowy) – od 170 zł.
• Centrum Wypoczynkowe Wieżyca (pokój 2-osobowy) – od 

114 zł. 
• Muzeum Gospodarstwa Domowego – jest otwarte codzien-

nie od maja do połowy września w godz. 10.00–19.00, 
w niedziele w godz. 10.00–17.00. Bilet – 20 zł; dla dzieci 
poniżej 6 lat – wstęp wolny. 

Szwajcaria Kaszubska
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