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Drodzy Czytelnicy!
W niniejszym numerze „Gawrona” poruszamy, między innymi, kwestię ochro-

ny i popularyzacji wartości kulturowych na obszarze parków krajobrazowych. 
Jak wygląda obecnie, kiedyś przeurocza kraina Kaszub, każdy może sam zoba-
czyć, odwiedzając wsie i miasteczka tego regionu. Niekontrolowana zabudowa 
doprowadziła to zniszczenia miłego dla oka krajobrazu kaszubskich miejscowo-
ści. 

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego położona jest znana wieś 
letniskowa – Swornegacie. Zainteresowany Czytelnik może dowiedzieć się, jak 
działa znajdujący się w tej miejscowości Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego.

Smutną kartę w historii Mierzei Wiślanej i wsi Przebrno przybliży nam 
kol. Jolanta Bulak z Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana.

W „Gawronie” nie zabraknie również tematów o tematyce ściśle przyrodni-
czej. Szczegółowo piszemy o inwentaryzacji zimorodków gniazdujących na ob-
szarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz łabędzi krzykliwych w Dolinie 
Słupi – nielicznego jeszcze gatunku lęgowego w naszym kraju. O tym, jak wyglą-
dają i jaką pełnią funkcje „bobrowe fortece” uważny Czytelnik dowie się z arty-
kułu kol. Lucyny Szwichtenberg z Zielonej Szkoły w Schodnie.

        Redakcja

ISSN: 1640-2103
nr 4 (65) 2012
NAKŁAD 1300 egz.

KWARTALNIK POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WYDAWNICTWO BEZPŁATNE, AUTORZY NIE OTRZYMUJĄ HONORARIÓW

WYDAWCA: POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU
ODDZIAŁ ZESPOŁU W GDAŃSKU – TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY
UL. POLANKI 51, 80-308 GDAŃSK
tel./fax 58 552 34 68
e-mail: tpk@pomorskieparki.pl
www.tpkgdansk.pl

REDAKCJA: DARIUSZ OŻAROWSKI, DARIUSZ PODBERESKI
REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ADIUSTACJI, SKRACANIA ARTYKUŁÓW, ZMIANY TYTUŁÓW

SKŁAD I DRUK: Studio Graficzne Piotr Kurasiak, www.kurasiak.com, tel. +48 605 543 122

GAWRONA MOŻESZ OTRZYMAĆ W:
1) SIEDZIBIE TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
2) CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GDAŃSKU, UL. STRAGANIARSKA 43/46, 80-837 GDAŃSK
3) ZIELONYCH SZKOŁACH W SCHODNIE I SZYMBARKU
4) DYREKCJACH PARKÓW NARODOWYCH ORAZ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH PZPK
5) PRZESYŁAJĄC KOPERTĘ B5 ZE ZNACZKIEM NA ADRES TPK

Zdjęcie na okładce: (str. 1) Zima w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym fot. Dariusz Ożarowski
  (str. 4) Biegus morski (Calidris maritima)   fot. Anna Kassolik



Gawron    4/2012

3

 Spis treści

1. Spotkany ...................................................................................................................... 4
2. „Wolnoć Tomku w swoim domku” czyli o chaotycznej zabudowie 

na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego ......................................... 6
3. Legenda o Stolemach  ........................................................................................... 10
4. Gniazdowanie łabędzi krzykliwych Cygnus cygnus 

w obszarze Natura 2000 PLB220002 Dolina Słupi 
i w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”  .......................................................... 13

5. Przebrno – skrawek lądu wydarty wodom Zalewu Wiślanego ................18
6. Bobrowe fortece we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym .......................... 21
7. Rozwój, relaks, rozrywka, czyli rodzinna terapia przyrodą ....................24
8. Monitoring zimorodka Alcedo atthis 

we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym ........................................................27
9. Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach .......................34

Trójmiejski
Park Krajobrazowy



Gawron    4/2012

4

Lubię spotkania wycieczkowe, najbar-
dziej takie nieplanowane i nieoczekiwa-
ne, i takie podczas których poznaje się 
kogoś nowego, nieznanego do tej pory. 
I jest czas bardziej i mniej sprzyjający 
spotkaniom, taki że „na pewno ktoś się 
przytrafi”, albo taki, że raczej będzie pu-
sto, a spacer, przechadzka lub patrol to 
tylko samotne wędrowanie po pustym 
lesie czy plaży, gdzie wszystko co żywe 
wybyło dokądś, albo się pochowało… 
oszczędza energię… 

I właśnie w taki nie-spotkaniowy 
dzień styczniowy, trafił się On – Calidris 

maritima – biegus morski. Było to nasze 
pierwsze i jak do tej pory jedyne spotka-
nie i miało miejsce właściwie w mieście, 
bowiem w granicach Gdańska, na plaży 
między Górkami Zachodnimi i Stogami. 
Niektórzy twierdzą, że w miastach nie 
ma nic przyrodniczo ciekawego, ale to 
nieprawda. Zobaczyłam go najpierw jak 
szedł na zachód skrajem wody szuka-
jąc dziobem czegoś do jedzenia. Od razu 
wiedziałam, że to Nieznajomy. Nie wy-
glądał jak widywany często w sierpniu 
− październiku biegus zmienny, Calidris 
alpina, choć ten też potrafi zadziwić bo-

Spotkany

tekst i zdjęcia: Anna Kassolik
Błękitny Patrol WWF

Trójmiejska Grupa Lokalna 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
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gactwem i różnorodnością szat, nie był 
podobny do piaskowca, Calidris alba, ani 
do żadnej z sieweczek. Był od wszyst-
kich wymienionych troszkę większy, jak-
by masywniejszy, a uwagę przykuwały 
przede wszystkim jego bardzo jasne, żół-
topomarańczowe i stosunkowo krótkie 
nogi oraz pomarańczowa nasada dzioba. 

Biegus morski to rzadki gość na połu-
dniowym wybrzeżu Bałtyku. Spotykany 
jest tu sporadycznie, głównie późną je-
sienią. Latem gniazduje w suchej górskiej 
tundrze w północnej Europie, spotykany 
jest w północnej Syberii i przyległych wy-
sepkach, w kanadyjskiej Arktyce i na wy-
brzeżach Szkocji, na Wyspach Owczych, 
w Islandii, Grenlandii, Svalbardzie. Zaj-
muje tereny do wysokości 1 400 m n.p.m. 
chętnie z rumoszem skalnym, w pobli-
żu wybrzeży lub rzek, również w stre-
fie, gdzie fale rozpryskują się na kamieni-
stych plażach. Biegus morski nigdzie nie 
jest częsty, a żyjąc w małych grupkach 
tak dobrze wtapia się w skaliste otocze-
nie, że łatwo go nie zauważyć. W odróż-
nieniu od innych biegusów, które – mimo 
iż gnieżdżą się na Północy − zimę spędza-
ją w krajach tropikalnych, Calidris mari-
tima nie odbywa tak długich wędrówek, 
a zimę spędza tam, gdzie morze jest wol-
ne od lodu, np. u zachodnich wybrzeży 
Szwecji i Norwegii.

Gniazdo biegusa morskiego to zagłę-
bienie w ziemi, może być na kamienistym 
wzniesieniu między mchami lub w niżej 
położonym, także wilgotnym miejscu. Sa-
miec przygotowuje kilka takich zagłębień, 
z których w jednym, wybranym przez sie-

bie samica składa 3 lub 4 oliwkowozie-
lone jaja. Wnętrze gniazda wysłane jest 
zwykle suchymi liśćmi karłowatej wierz-
by (Salix herbacea, Salix polaris) i puchem 
samicy. Okres lęgowy trwa przeważnie 
od połowy czerwca i w lipcu, ale w latach 
gdy wiosna jest późna i chłodna może 
przeciągnąć się także na sierpień. Wysia-
dywanie przez oboje rodziców trwa zwy-
kle 21-22 dni, a po wykluciu się piskląt 
samica opuszcza rodzinę i młodymi opie-
kuje się ojciec. Zanim po około 3-4 tygo-
dniach młode zaczną latać, samodzielnie 
żerują w towarzystwie samca i są przez 
niego pilnowane. Odżywiają się bezkrę-
gowcami znajdowanymi w materiale wy-
rzuconym przez morze.

Mój biegus też znalazł na gdańskiej 
plaży coś pysznego. Była to gałązka obro-
śnięty białymi pąklami. Ptak był tak za-
fascynowany smakołykiem, że pozwolił 
mi podejść zupełnie blisko, przysiąść na 
piasku i zrobić kilka zdjęć, dzięki którym 
mogłam spotkanie to zgłosić do Komi-
sji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej 
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 
celem weryfikacji, która nastąpiła kilka 
tygodni potem. Tym samym nasze spo-
tkanie stało się faktem naukowym.

Cóż, życzę każdemu małych i dużych 
spotkań na spacerach i wycieczkach, a na 
wypadek gdyby spotkanym na plaży zwie-
rzakiem okazała się foka lub morświn, po-
zwólcie Waszemu telefonowi zapamiętać 
numer Błękitnego Patrolu WWF: 795 536 
009, każde takie spotkanie ważne jest dla 
naukowców ze Stacji Morskiej UG w Helu 
i dla polskiej Przyrody.
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Od wieków dom symbolizował bez-
pieczeństwo, swobodę, ciepło rodzinne 
czy też przysłowiową wolność. Wciąż po-
zostaje symbolem dostatku, stabilizacji 
i wysokiej pozycji społecznej. Angielski 
odpowiednik tytułowego przysłowia: 
„My home is my castle”1 jeszcze dobit-
niej pokazuje, że własny dom jest dla nas 
swego rodzaju twierdzą, w której moż-
na się ukryć i gdzie nie trzeba zważać na 
ogólnie przyjęte w społeczeństwie nor-
my. Rozpatrując dom wyłącznie, jako bu-
dynek, wolność ta jest wyrażana m.in. 
poprzez wybór projektu domu, koloru 
elewacji czy dachówek. Niestety coraz 
częściej rezultatem tych, z pozoru w peł-
ni osobistych wyborów, jest znaczna de-
wastacja krajobrazu wokół, głównie pod 
względem wizualnym. Trudno jest jed-
nak dyskutować z czyimś poczuciem gu-
stu, ale czy rzeczywiście „Gusta nie pod-
legają krytyce?”2

W Kaszubskim Parku Krajobrazo-
wym problem chaosu budowlanego ma 
ogromny wymiar i jest wyjątkowo wi-
doczny. KPK3 jest zdecydowanie najbar-
dziej „zabudowanym” parkiem spośród 
wszystkich parków wchodzących w skład 

1 W dosłownym tłumaczeniu: „Mój dom jest moim 
zamkiem”

2 Tytuł przemówienia podczas konferencji na temat 
krajobrazów pojeziernych, będącej częścią cyklu konferen-
cji związanych z obchodzonym obecnie Rokiem Krajobra-
zów Pomorza.

3  KPK – Kaszubski Park Krajobrazowy

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobra-
zowych. Ilość „opinii”4 wydawanych przez 
dyrekcje sześciu pozostałych parków 
w Zespole, jest kilkakrotnie niższa niż 
w samym tylko KPK. Dlaczego? Z pewno-
ścią inwestorów przyciągają walory kra-
jobrazowe tych terenów. Nie bez znacze-
nia jest też bliskie położenie aglomeracji 
gdańskiej i bardzo wysoki, w skali kraju, 
przyrost naturalny na tym obszarze. 

Krajobraz kaszubskiej wsi poddawa-
ny jest ciągłej dewastacji już od kilku-
nastu lat. Popularne stały się krzykliwe 
kolory elewacji i dachówek. Można też 
zauważyć nadmierne rozczłonkowanie 
brył budynków i związane z tym wielo-
kierunkowe łamanie dachów, wynosze-
nie piwnic ponad teren czy podwyższa-
nie domów o kolejną kondygnację, przez 
co budynek całkowicie zatraca swoje 
proporcje. Z łatwością można dostrzec 
tego typu „dziwadła” przemierzając tzw. 
„Drogę Kaszubską”. Takie widoki szcze-
gólnie szokują, gdy obiekty są usytuowa-
ne z dala od zwartej zabudowy wsi, na 
terenach zielonych, bo wtedy znacznie 
bardziej rzucają się w oczy. Warto też 
zwrócić uwagę na gabaryty współcze-
snych domów. Czasami trudno jest uwie-
rzyć, że są to domy jednorodzinne. 

Poza dewastacją krajobrazu niepoko-
jący jest też zanik tradycji budownictwa. 

4 Opinia wydawana przez zarząd Parku na temat 
projektu zabudowy, stwierdzająca czy dana inwestycja jest 
zgodna z założeniami ochrony terenu Parku.

„Wolnoć Tomku w swoim domku” 
czyli o chaotycznej zabudowie na terenie 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
tekst i zdjęcia: Sławina Klimowicz

Chmielno
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Obiekty wznoszone są w oparciu o typo-
we projekty opracowywane w innych re-
gionach, a powszechnie stosowane w ca-
łym kraju. Coraz częściej powstają domy 
o architekturze podmiejskiej, willowej 
lub osiedla domków jednorodzinnych, 
odbiegające od charakteru wsi kaszub-
skiej. Architekt Tadeusz Chrzanowski, 
pracujący przez wiele lat w zarządzie 
KPK, słusznie stwierdził kiedyś, że: „nie 
chodzi o budowanie kopii dawnego bu-
downictwa. Chodzi o to, aby współcze-
sne domy miały swój wdzięk i duszę, aby 
nie pogarszały walorów krajobrazowych, 
harmonizowały z otoczeniem i zachowa-
ną dobrą zabudową”5.

Dlaczego tak się dzieje? Nie spo-
sób wymienić jednej, głównej przyczy-
ny. Ten problem ma wiele aspektów. 
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę 

5 Fragment tekstu poradnika „Budujmy zachowując 
krajobraz”

na tożsamość regionalną, wciąż jeszcze 
nie do końca rozwiniętą wśród lokalnej 
społeczności. Możemy mówić o wybiór-
czej świadomości regionalnej – miesz-
kańcy głośno deklarują przywiązanie 
do języka kaszubskiego, folkloru, ale już 
do tradycji budownictwa − nie. Wpływ 
na to ma zapewne brak nagłośnienia tej 
tematyki w społeczeństwie. Co gorsza 
w szkołach brakuje zajęć, które kształciły-
by najmłodszych, na temat ważności do-
robku kulturowego i o istocie dobrego za-
gospodarowania przestrzeni wokół nas. 
Nie wiadomo czy uda się zmienić podej-
ście obecnego pokolenia do tych zagad-
nień. Trzeba się więc postarać, aby przy-
szłe pokolenie było w pełni świadome 
swoich korzeni i miało poczucie estetyki.

W związku z niezaprzeczalną atrak-
cyjnością tych terenów, pojawia się też 
problem z inwestorami „z zewnątrz”, 
których urzekły malownicze krajobra-

Centrum wsi letniskowej
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zy Kaszub, więc postanowili wybudować 
tam dom (ew. domek letniskowy). Naj-
częściej nie są oni w ogóle zainteresowa-
ni dziedzictwem kulturowym obcej im 
„małej ojczyzny”. W konsekwencji tego, 
powstające obiekty charakteryzują się 
zbytnią komplikacją formy i zbyt dużą 
ilością wzbogaceń, będących wyrazem 
ich zamożności, ale też jednocześnie nie-
znajomości lokalnej tradycji.

Rozpatrując problem budownictwa 
w KPK, należałoby też wziąć pod uwagę 
względy ekonomiczne, którymi kieru-
ją się firmy projektanckie i inwestorzy. 
Dlaczego mieszkańcy nie chcą budować 
w tradycyjnym stylu? Inwestorów odstra-
szają przede wszystkim droższe materia-
ły budowlane i problem ze znalezieniem 
fachowców, znających ten styl budow-
nictwa. Dodatkowe kłopoty pojawiają się 
przy wyborze projektu. Wciąż mało jest 

dostępnych gotowych projektów a pro-
jekty indywidualne są dużo droższe. Lo-
kalne biura projektanckie nie zajmują się 
projektowaniem takich domów, dlatego, 
że nie ma na nie popytu. Zatacza się błęd-
ne koło. Tak więc brak poczucia tożsamo-
ści regionalnej to nie jedyna przyczyna 
tego chaosu. 

Nieefektywność polityki prawnej to 
inny, najbardziej złożony, aspekt tego pro-
blemu. Odkąd Plan Ochrony Parku stracił 
swoją ważność w 2004 roku, zarząd par-
ku stracił jakąkolwiek kontrolę nad nowo 
powstającą zabudową. Teraz jego rola 
sprowadza się jedynie do „opiniowania” 
projektów zabudowy, ale jego sugestie 
i zalecenia nie są prawomocne. Nie wszyst-
kie też projekty trafiają do parku, przed ich 
ostatecznym zatwierdzeniem. Zarząd par-
ku nie ma narzędzi prawnych, żeby sku-
tecznie zapobiegać dewastacji krajobrazu.

„Grecki” styl na Kaszubach
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O „być albo nie być” kaszubskiej spo-
łeczności rozstrzygać będą przede wszyst-
kim dwie wartości: język i architektura – 
powiedział Brunon Synak podczas jednej 
z konferencji poświęconych tej tematyce. 
Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że 
krajobraz jest „dobrem wspólnym”, więc 
inwestycja, której podejmuje się jeden 
człowiek dotyczy wszystkich mieszkań-
ców, bo wszyscy jesteśmy odbiorcami 
krajobrazu. Także turyści przyjeżdżający 
licznie każdego roku w te okolice. Miesz-
kańcom, w dużej części utrzymującym się 
z turystyki, powinno zależeć na tym, aby 
powstające obiekty budowlane dobrze 
komponowały się z przyrodą i swoją brzy-
dotą nie przyćmiewały jej walorów − czyli 
tego, co przyciąga turystów. Trzeba zrobić 

wszystko, żeby widoczny w Kaszubskim 
Parku Krajobrazowym „egoizm budowla-
ny” − buduję tylko dla siebie! − nie zapa-
nował tam na dobre. W przeciwnym razie 
wszyscy na tym ucierpią.

Literatura: 
Barbara Jaszczuk – Skolimowska. Dobra 
praktyka planowania przestrzennego.
Regionalne budownictwo na Kaszubach 
Jeziornych w XXI wieku − materiały z sesji 
(Wieżyca, 6 października 2000). Warsza-
wa. 2001.
Materiały do monografii przyrodniczej 
regionu gdańskiego. Tom 2. Kaszubski 
Park Krajobrazowy. Walory – Zagrożenia 
− Ochrona”. Wydawnictwo „Marpress”, 
Gdańsk 2000.

Willa na wsi
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Spuścizną po ostatnim zlodowaceniu 
czwartorzędowym, zwanym bałtyckim, 
jest szereg ogromnych głazów narzuto-
wych czyli eratyków. Ziemia kaszubska 
obfituje w te pozostałości, będące dowo-
dem istnienia potężnych sił w przyrodzie. 
Większość z tych obiektów, która została 
współcześnie zachowana, posiada swoją 
legendę1. Według tych ludowych podań 

1  Wiele głazów narzutowych zostało rozbitych na 
mniejsze fragmenty i wykorzystanych w budownictwie 
oraz drogownictwie. Przy budowie portu w przedwojennej 
Gdyni również poświęcono sporo tych obiektów, nawet te, 
które uznano za pomniki przyrody nieożywionej

owe potężne głazy eratyczne zostały tu 
przeniesione przez diabły. Są także źró-
dła mówiące o zupełnie innym pocho-
dzeniu głazów. Stara gadka kaszubska 
powiada, że na Kaszubach, przed wieka-
mi, zanim pojawił się tu człowiek żyły 
olbrzymy zwane Stolemami. Oto jedna 
z legend o nich, napisana przez miłośnika 
kaszubszczyzny.

„Kształtem przypominały ludzi, ale 
wzrostem przewyższały ich kilkakrot-
nie. Posiadały też ogromną siłę, drzewa 

Legenda o Stolemach

tekst i zdjęcia: Marcin S. Wilga – „Borsuk”
Gdańsk

Legendy o Stolemach znalazły odzwierciedlenie w ludowej twórczości,
zainspirowały także współczesnych artystów.     fot. Marcin S. Wilga
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wyrywały niczym źdźbła trawy, a wielki-
mi głazami ciskały jak ziarnkami grochu. 
Któregoś dnia Stolemy leżąc nad brze-
giem jeziora rozmawiały o tym i o owym, 
aż ich rozmowa zeszła na temat ludzi.

– Jest ich coraz więcej – rzekł starszy.
– Wycinają lasy i zakładają pola – do-

dał młodszy.
– Wyławiają ryby z jezior, zabierają 

orzechy z lasów.
– Budują nowe wioski i rozbudowują 

stare.
– Oj! Niedobrze z nami!
– Niedobrze!

Uradzili, że trzeba ludzi zniszczyć, 
jednak żeby zebrać siły postanowili uciąć 
sobie krótką drzemkę. Całą tę rozmowę 
słyszał rybak. Cichutko wszedł na sosnę 
i szyszką rzucił w nos starszego Stolema.

– Ty! Bez głupich żartów, dobra?
– No co ty, nic przecież nie zrobiłem! - 

tłumaczył się młody.
– Spróbuj jeszcze raz, a zobaczysz!

Kiedy znowu usnęli, rybak rzucił 
szyszką w nos drugiego Stolema, ale ten 
szybko dał się udobruchać. Po chwili ry-
bak znowu rzucił w starszego, później 
jeszcze raz w młodego i rzucał tak długo, 
aż doszło między nimi do ostrej bójki. Nie 

Diabelski Kamień – PP nr 133 w Lasach Oliwskich,Trójmiejski Park Krajobrazowy   
    fot. Dariusz Ożarowski
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była to zwykła walka. Starszy nie chciał 
pozwolić, by pokonał go jakiś młokos. 
Młody miał już dosyć ustępowania star-
szemu i uznał, że czas mu pokazać, kto 
jest silniejszy. Obydwaj zaczęli wyrywać 
drzewa i walczyć nimi jak maczugami. 
Spod kaszubskich piachów wydobywa-
li kawałki skał i rzucali w siebie ze zło-
ścią. Rzadko jednak trafiali, więc kamie-
nie, mijając olbrzymów, leciały dalej. Do 
dziś można je znaleźć w najróżniejszych 
zakątkach Kaszub. Niektóre leżą tak jak 
spadły: przy drogach, nad brzegami je-
zior i wśród pól.

W końcu jednak olbrzymom zabrakło 
sił. Legli obok siebie i starszy odezwał się:

– Przyznaj się, dlaczego we mnie rzu-
całeś szyszkami?

– Przyrzekam ci bracie, że to nie ja – 
jęknął młodszy.

– Ja też w ciebie nie rzucałem – wysa-
pał starszy – To znaczy, że zrobił to ktoś 
inny.

– To musiał być jakiś człowiek! – wy-
krzyknęli jednocześnie.

Ale nie byli już w stanie czegokolwiek 
zrobić. Nim zasnęli na wieki, stary jesz-
cze dodał:

– Widać, ten mały stwór jest od nas 
o wiele mądrzejszy. Jeśli wszyscy ludzie 
są tacy, to prędzej czy później ziemia bę-
dzie należała do nich.

Po tych wydarzeniach inne Stole-
my długo jeszcze żyły z ludźmi w zgo-
dzie. Niemniej słowa starego olbrzyma 
w końcu się spełniły. Dziś pozostały po 
nich jedynie kamienie i pozostaną pew-
nie jeszcze bardzo długo. Może dłużej niż 
ludzie”…

Mamelski J., Legendy kaszubskie,
Wyd. Regon, Gdynia 2010

O autorze legendy

Janusz Madelski jest rodowitym Ka-
szubą mieszkającym w Staniszewie nie-
opodal Kartuz. Pracuje jako nauczyciel 
w tutejszej szkole i uczy języków polskie-
go, kaszubskiego oraz przybliża młodzie-
ży tajniki informatyki. Zajmuje się po-
pularyzacją kaszubskich legend i baśni. 
Jak przystało na prawdziwego Kaszubę, 
doskonale mówi po kaszubsku i walczy 
o przetrwanie tego języka. Jego życiową 
pasją jest turystyka rowerowa, kajakowa 
i konna oraz majsterkowanie.
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Łabędź krzykliwy należy do tej gru-
py gatunków ptaków, które zwiększają 
liczebność i rozszerzają areał występo-
wania. Główne lęgowiska położone są 
w północnej Europie od Islandii przez 
Skandynawię do północnej Rosji. W XIX 
i na początku XX wieku jego populacja 
została znacznie zredukowana w wyni-
ku polowań i pozyskania jaj oraz piskląt 
do celów konsumpcyjnych. Po wpro-
wadzeniu ochrony gatunku w krajach 
skandynawskich w latach 20-tych i 30-
tych XX wieku łabędź krzykliwy zaczął 
zwiększać swoją liczebność i zajmować 

nowe tereny. W latach 70-tych XX wie-
ku stwierdzono gniazdowanie w kra-
jach nadbałtyckich. Na Litwie pierwsze 
lęgi odnotowano już w latach 60-tych 
ubiegłego wieku (regularnie zaczął tam 
gniazdować od roku 1989), w latach 
70-tych spotkano pierwsze pary lęgo-
we w Estonii, Łotwie i Polsce. Z biegiem 
czasu zajmował nowe tereny np. w roku 
1994 stwierdzono gniazdowanie w Bran-
denburgii, w Niemczech, a w 2003 na 
Białorusi (Sikora et al. 2012). 

Pierwszy lęg łabędzia krzykliwe-
go w Polsce odnotowano w 1973 roku 

Gniazdowanie łabędzi krzykliwych Cygnus cy-
gnus w obszarze Natura 2000 PLB220002 Dolina 

Słupi i w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
tekst i zdjęcia: Marek Ziółkowski

Słupsk
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w dolinie Biebrzy (Tomiałojć, Stawar-
czyk 2003). Na początku lat 80-tych 
znane były 3 stanowiska lęgowe. Pod 
koniec lat 80-tych populację lęgową 
w Polsce oceniano na 5-10 par (Sikora et 
al. 2007), a pod koniec lat 90-tych na 15-
18 par lęgowych (Tomiałojć, Stawarczyk 
2003). W 2005 roku liczebność łabędzi 
krzykliwych oszacowano na 30-35 par, 
a w ostatnich latach na 80-90 par (Si-
kora et al. 2012). Na Pomorzu pierwsze 
lęgi stwierdzono w woj. zachodniopo-
morskim: w 1991 roku pod Rosnowem, 
a w 1992 roku pod Smardzewem koło 
Sławna (Sikora 1994). Kolejne gniazda 
znaleziono: w 1996 roku w Osowie koło 
Kępic, w 1998 roku na jez. Topiele pod 
Koszalinem, a w 2000 roku na stawach 
w Dzwonowie pod Stargardem Szczeciń-
skim (Tomiałojć, Stawarczyk 2003).

W okolicach obszaru Natura 2000 
PLB220002 Dolina Słupi i Parku Krajo-
brazowego „Dolina Słupi” (granice oby-

dwu terenów chronionych w większości 
pokrywają się) pierwszy lęg stwierdził 
autor artykułu w 2002 roku pod Zie-
linem w gminie Trzebielino (Komisja 
Faunistyczna 2003). Ptaki gniazdowa-
ły na torfowisku w rezerwacie przyrody 
„Torfowisko Zielin Miastecki”. Po wyklu-
ciu się młodych, para z 6 młodymi prze-
niosła się na pobliskie śródpolne oczko 
wodne przy drodze krajowej Słupsk – 
Miastko. W latach późniejszych miejsce 
to było stałym lęgowiskiem łabędzi krzy-
kliwych. Prawdopodobnie wychowane tu 
młode ptaki zaczęły gniazdować w oko-
licy, dając początek lokalnej populacji. 
W 2008 roku Lech Krzaczkowski, leśni-
czy Leśnictwa Mielno Nadleśnictwa Leśny 
Dwór, odkrył pierwsze stanowisko lęgo-
we na terenie obszaru Natura 2000 i Par-
ku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Ptaki 
gniazdowały pod Mielnem i wyprowadziły 
4 młode. Na terenie Leśnictwa Mielno ła-
będzie krzykliwe gniazdowały w latach 
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następnych wyprowadzając w 2011 roku 
− 6 młodych, a w 2012 − 3 młode. 
W 2009 roku nowe stanowisko lęgowe 
zostało znalezione przez Dariusza La-
skowskiego, leśniczego Leśnictwa Kru-
szyna Nadleśnictwa Warcino. Ptaki gniaz-
dowały na torfowisku pod Płaszewem 
na terenie leśnictwa. Po wykluciu mło-
dych, ptaki dorosłe z 3 młodymi prze-
mieściły się na rozlewisko przy dro-
dze krajowej Słupsk – Miastko (Komisja 
Faunistyczna 2010). Teren ten znajduje 
się blisko granicy obszaru Natura 2000 
i Parku. W 2010 roku łabędzie wypro-
wadziły tu jednego młodego, natomiast 
w latach 2011 i 2012 nie odnotowa-
no sukcesu lęgowego. Pod koniec marca 
2010 roku parę łabędzi krzykliwych spo-
tkał Józef Wysiński (inf. ustna) na rozlewi-
sku pod Unichowem (teren obszaru Natu-
ra 2000 i Parku). W kwietniu tego roku 
łabędzi już nie stwierdzono, natomiast 
wiosną 2011 roku ponownie obserwo-

wano parę ptaków. W 2012 roku na rozle-
wisku tym przebywał jeden dorosły ptak. 
W maju 2010 roku parę łabędzi krzykli-
wych napotkał Jakub Kazimierski (inf. ust-
na) na torfowisku pod Kołczygłówkami, 
na południe od granicy obszaru Natura 
2000 i Parku. W 2012 roku obserwowano 
tu parę dorosłych z 5 młodymi (Arka-
diusz Sikora, Maria Wieloch – inf. ustna). 
W 2011 roku Arkadiusz Sikora (inf. ustna) 
stwierdził próbę gniazdowania łabędzi 
krzykliwych na torfowisku pod Darsko-
wem, przy południowej granicy obszaru 
Natura 2000 i Parku. W kwietniu obser-
wował ptaki budujące gniazdo, natomiast 
w czerwcu widziano tu parę dorosłych 
bez młodych. W 2012 roku nie było łabę-
dzi krzykliwych na tym stanowisku.

Na omawianym terenie łabędzie krzy-
kliwe zakładały gniazda w miejscach 
trudnodostępnych i najczęściej otoczo-
nych wodą, na torfowiskach lub na śród-
leśnych oczkach wodnych. Ich gniazdo 



Gawron    4/2012

16

stanowi kopiec o średnicy od 1,5 do 2,0 
metrów i wysokości do 0,5 metra. Na 
jego budowę wykorzystują części ro-
ślin wodnych: pałki, trzciny, turzyc, traw 
i mchów, które znajdują się w pobliżu. 
Łabędzie krzykliwe zaczynają składać 
jaja najwcześniej w pierwszej dekadzie 
kwietnia, ale okres przystępowania do 
lęgów trwa aż do pierwszej dekady maja. 
Składają 2-10 jaj, w Polsce najczęściej 
5-7 (Wieloch 2009). Okres wysiadywa-
nia trwa 35 dni, także pierwsze pisklęta 
wykluwają się w połowie maja. Pisklęta 
są zagniazdownikami i po wykluciu to-
warzyszą ptakom dorosłym. W okresie 
wychowywania piskląt dorosłe są bar-
dzo ostrożne i po zauważeniu drapieżni-
ka starają się ukryć w gęstej roślinności 
wodnej. W warunkach zagrożenia lęgu 
latają nisko nad intruzem i odzywają się 
trąbiącym głosem. Młode osiągają zdol-
ność do lotu po około 87 dniach. Cieka-

wym elementem biologii lęgowej tego 
gatunku jest przemieszczanie się niektó-
rych par z nielotnymi młodymi na tereny 
położone poza miejscem gniazdowania. 
W leśnictwie Kruszyna miejsce założenia 
gniazda od miejsca późniejszego stwier-
dzenia pary z młodymi ptakami oddalo-
ne było o około 1,7 kilometra. Co roku 
ptaki gniazdujące w rezerwacie przyrody 
„Torfowisko Zielin Miastecki” przecho-
dziły z młodymi przez drogę krajową do 
śródpolnego oczka wodnego, oddalonego 
o 0,7 kilometra. Takie zachowanie wy-
nika z faktu, że ze stanowisk o niewiel-
kiej powierzchni dogodnych siedlisk że-
rowiskowych dorosłe łabędzie krzykliwe, 
w trakcie wychowywania młodych, prze-
mieszczają się w inne miejsca, by zapew-
nić im pożywienie (Wieloch 2009). 

Z dokonanego przeglądu wynika, że 
najbardziej stabilne miejsce gniazdowa-
nia łabędzi krzykliwych na terenie obsza-

Rozmieszczenie stanowisk lęgowych łabędzia krzykliwego  rys. Elwira Ahmad
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ru Natura 2000 PLB220002 Dolina Słu-
pi i Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” 
znajduje się w Leśnictwie Mielno Nadle-
śnictwa Leśny Dwór. Dodatkowo próbę 
gniazdowania stwierdzono na rozlewisku 
pod Unichowem. Blisko granicy obszaru 
Natura 2000 i Parku znajdują się 4 ko-
lejne stanowiska: w rezerwacie przyrody 
„Torfowisko Zielin Miastecki”, w Leśnic-
twie Kruszyna Nadleśnictwa Warcino, 
pod Kołczygłówkami i pod Darskowem. 
Biorąc pod uwagę obserwowany w Polsce 
trend wzrostu liczebności gniazdujących 
łabędzi krzykliwych należy spodziewać 
się odkrycia kolejnych stanowisk. 
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Łabędź krzykliwy na lęgowisku w Biebrzańskim Parku Narodowym  fot. Dariusz Ożarowski
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Przebrno to dziś cicha, spokojna miej-
scowość, o co najmniej XIV-wiecznym ro-
dowodzie, położona na Mierzei Wiślanej, 
w sercu Parku Krajobrazowego „Mierzeja 
Wiślana”. Bardzo łatwo ją przeoczyć, gdyż 
zabudowa tej dzielnicy Krynicy Morskiej 

koncentruje się w sąsiedztwie 
Zalewu Wiślanego i niewidocz-
na jest z głównej drogi wiodą-
cej z Kątów Rybackich do Kry-
nicy Morskiej. Jej obecność 
sygnalizuje zaniedbany budy-
nek, będący niegdyś placów-
ką straży granicznej, znajdują-
cy się tuż przy drodze wiodącej 
w kierunku Zatoki Gdańskiej 
zwanej Koszarką, która stano-
wiła granicę Wolnego Miasta 
Gdańska. Po dziś dzień świad-
czą o tym fakcie niemi świad-
kowie – zastygłe pośród sosen 
słupy graniczne. Po drugiej stro-
nie w cieniu drzew stoi pomnik 
z napisem: „Tu w latach 1939-
1941 pracowali w ciężkich wa-
runkach przy sypaniu wałów 
więźniowie obozu Stutthof ”. 
Obok niego prowadzi droga, 
która wiedzie do serca Prze-
brna, miejscowości otulonej od 
południa niziną poprzecinaną 
siecią rowów i wałem przeciw-
powodziowym odgraniczają-
cym ją od Zalewu Wiślanego. 

Pierwsze udokumentowane 
wzmianki na temat prac w tym rejonie 
pochodzą z 31 października 1939 roku, 
najprawdopodobniej jednak pierwsza 
duża grupa jeńców przyjechała do Prze-
brna już na przełomie września i paź-
dziernika 1939 r. 

Przebrno – skrawek lądu 
wydarty wodom Zalewu Wiślanego

tekst: Jolanta Bulak
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Oddział w Stegnie – Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

Słup graniczny między Wolnym Miastem Gdańsk 
i Rzeczypospolitą Polską  fot. Wojciech Woch
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Było to prawdopodobnie kilkanaście 
do kilkudziesięciu osób. Zostali oni za-
kwaterowani początkowo w gminnej szo-
pie. Ich pierwszym zadaniem było wy-
budowanie obozu i przygotowanie go na 
przyjęcie więźniów − maksymalnie obóz 
mógł pomieścić 200-300 więźniów. Znaj-
dował się na terenie wydzierżawionej 
części gospodarstwa nieopodal ewange-
lickiego cmentarza.

Pierwsze prace przy budowie wa-
łów przeciwpowodziowych rozpoczęto 
dopiero po przybyciu na początku listo-
pada 1939 r. grupy około 200-300 osób 
z obozu w Gdańsku Nowym Porcie. Byli 
to Polacy aresztowani w Gdyni w połowie 
września 1939 r. W ogromnie trudnych 
warunkach bytowych, które niewiele 
różniły się od obozu macierzystego, tak 
samo − jak przed wiekami robili to olę-
derzy − więźniowie wydzierali ląd wo-
dom Zalewu, jednak niejednokrotnie 
płacili za to najwyższą cenę. Najcięższą 
pracę wykonywali więźniowie zatrud-
nieni bezpośrednio przy nasypie, stojąc 

po pas w zimnej wodzie, traktowani nie-
ludzko przez wachmanów i cywilnych 
majstrów. Prace nad budową wałów były 
bardzo złożone. W poszczególnych eta-
pach usuwano około 30 cm warstwę ma-
cierzystego gruntu, odnawiano podłoże, 
a następnie przy zastosowaniu specjal-
nej technologii układano nasyp, a na-
stępnie umacniano go darniną i piaskiem 
zwiezionym wcześniej i złożonym nieda-
leko miejsca budowy. W celu zapewnie-
nia ochrony wału przed wodą wzmoc-
niono go dodatkowo wiązkami wikliny. 
Praca przy budowie wałów przeciwpo-
wodziowych nad Zalewem Wiślanym na-
leżała do sezonowej i była uzależniona 
ściśle od warunków atmosferycznych. 
Okres mroźnej i śnieżnej zimy uniemoż-
liwiał prowadzenie jakichkolwiek prac. 
W filii pozostawało w tym okresie około 
50 osób, które prowadziły dodatko-
we czynności przy zabezpieczeniu wału 
podczas miesięcy zimowych. W kwietniu 
1940 r. nabór do pracy przeprowadzono 
już w obozie Stutthof, który przejął do-

Więźniowie przy budowie wału polderowego w Przebrnie w 1940 roku 
Źródło: Beiträge zur Bodenforschung des Reichsgaues Danzig-Westpreussen, Danzig 1942
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tychczasowe uprawnienia centralnej ko-
mendantury w Gdańsku Nowym Porcie. 
Wybrano grupę 203 więźniów, których 
pieszo skierowano do odległego o 18 ki-
lometrów Przebrna. W grupie tej zna-
lazło się wielu wycieńczonych głodem 
i pracą więźniów, niezdolnych do wy-
konywania ciężkiej pracy fizycznej przy 
sypaniu wałów. Brak jest danych na te-
mat uruchomienia komanda w Przebrnie 
w następnych latach, wiadomo jednak, że 
były one kontynuowane. 

Efekt katorżniczej pracy więźniów to 
długi na 3,12 km wał polderowy w Prze-
brnie, szerokość korony wynosi około 
2 m, a wysokość 1,50-1,80 m. Wał ten 
chroni polder o powierzchni 150 ha od 
powodzi sztormowej z Zalewu Wiślane-
go. Usytuowany przy pompowni, do któ-
rej prowadzi droga gruntowa od strony 
stałego lądu o długości około 100 m. 

Zainstalowane urządzenia pompowni 
pozwalały na pełny obieg wody w polde-
rze, tj. odwodnienie terenu przy nadmiarze 
wody i jego nawodnienie w czasie jej nie-
doboru. Obecny stan pompowni niewiele 
różni się od zespołu pompowego z okre-
su II wojny światowej. Niewielki budynek 
mieści w sobie dwa agregaty pompowe 
z silnikami elektrycznymi o łącznej wy-
dajności około 500 l na sekundę. Funkcjo-
nalność polderu zabezpiecza sieć rowów 
melioracyjnych z kanałem pompowym. Do 
celów rolniczych wodę wypompowuje się 
z kanału pompowego do poziomu ok. 1,8 m 
poniżej poziomu morza. 

Historyczne oraz naturalne – rekre-
acyjne walory tego miejsca kwalifikują 
polder Przebrno do rejestru dziedzictwa 
hydrotechniki polderowej, jako unika-

towy i jeden z niewielu zabytek kultu-
ry technicznej na Mierzei Wiślanej. Jego 
wyjątkowość polega na tym, że jest on 
żywym pomnikiem pamięci i męczeń-
stwa więźniów, którzy zbudowali go od 
podstaw. Zapewne gdyby nie szczegól-
ne okoliczności powstania polderu, jego 
istnienie zniknęłoby pośród innych po-
lderów Żuław Wiślanych, z którymi ma 
więcej wspólnego niż z Mierzeją do któ-
rej przylega. Dziś na kośnych, miejsca-
mi podmokłych łąkach rozwija się bujna 
roślinność, pasą się tu zwierzęta gospo-
darskie. Matka natura przyjęła w swoje 
posiadanie nowy skrawek lądu – u stóp 
południowych stoków wału i w Zalewie 
Wiślanym w jego sąsiedztwie, króluje 
trzcina pospolita oraz wiele innych roślin 
tworzących szuwary. W konarach drzew
i krzewów znoszących falowanie słychać 
radosne ptasie trele. Miejscowość ta cie-
szy się dużym powodzeniem u letników, 
z uwagi na spokój jaki panuje tu nawet 
w okresie najgorętszych wakacyjnych 
weekendów. Być może jest to wynikiem 
szacunku wobec historii zapisanej w ko-
ronie wałów nadzalewowych.

Literatura: 
Orski M., Cebulak K. (2009). Wykorzy-
stanie niewolniczej i przymusowej siły 
roboczej przy pracach hydrotechnicz-
nych w Delcie Wisły i nad Zalewem Wi-
ślanym w latach II wojny światowej. [w:] 
Od Westerplatte do Norymbergi. II woj-
na światowa we współczesnej historiogra-
fii, muzealnictwie i edukacji. Materiały 
z Konferencji w Muzeum Stutthof 
w dniach 2-5 września 2009 roku, Sztu-
towo 2009, s. 216-228.
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Niesamowite odczucia towarzyszą 
nam podczas odnajdywania dzikich ostę-
pów Wdzydzkiego Parku Krajobrazowe-
go, w których zadziwia bogactwo flory, 
a także niezwykłe zwierzęta, potrafiące 
tworzyć własne imperia, gdzie wszyst-
ko wokół wydaje się być im podporząd-
kowane. Szczególnie fascynujące są bo-
browe żeremia, niektóre z nich imponują 
swoimi rozmiarami osiągając wysokość 
nawet do 3 metrów.

Jest coś niezwykle intrygującego 
w sposobie doboru terytorium i prze-
kształcaniu go później do własnych po-
trzeb. Obserwując zachowanie bobrów 

w środowisku, a szczególnie etap budo-
wy nowego schronienia nasuwa się sze-
reg analogii do budowy siedzib przez lu-
dzi. Potrafią tak jak my przygotować teren 
względem własnych potrzeb, zgromadzić 
i przygotować materiały, zbudować schro-
nienie i „zaprojektować wnętrze mieszka-
nia” tak, aby było bezpieczne i wygodne, 
o czym szczegółowo za chwilę.

W królestwie zwierząt bobry stawia-
ne są na podium wśród precyzyjnych bu-
downiczych, nie bez powodu, wszystkie 
ich działania wydają się być takie prze-
myślane. Miejsce pojawienia się bobrów 
przypomina teren budowy – wokół leżą 

Bobrowe fortece
we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

tekst i zdjęcia: Lucyna Szwichtenberg
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Zielona Szkoła w Schodnie

Żeremie przygotowane do zimy 
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przygotowane materiały, które 
później umieszczą w przyszłej 
konstrukcji żeremia. Bardzo 
często razem z budową schro-
nienia trwa budowa tamy, za-
pewniającej im bezpieczeń-
stwo, poprzez utrzymywanie 
wysokiego poziomu wody przy 
wejściach do mieszkania. Jeże-
li poziom wody opadnie bywa, 
że bobry budują dodatkowe 
umacniające tamy. Wszystko 
po to, by umożliwić sobie sku-
teczną ucieczkę podwodnym 
tunelem do żeremia podczas 
ataku drapieżnika. Tym bar-
dziej, że bobry w razie potrze-
by mogą wytrwale przebywać 
pod wodą, dzięki specyficz-
nym przystosowaniom (do-
datkowa przezroczysta osłona 
na oczach, nozdrza i otwory 
uszne są zamykane przed do-
pływem wody, napęd zlokali-
zowany z tyłu – łapy z błonami 
oraz silnie umięśniony płaski 
ogon). Zdolności te wykorzy-
stują w sytuacjach zagrożenia, 
ale również podczas prac re-
montowych w podwodnej części bobro-
wej chatki, gdzie znajduje się strategiczny 
punkt – spiżarnia zimowa – tzw. tratwy 
pokarmowe.

Podwodne zapasy tworzą jesienią po-
głębiając dno zbiornika w pobliżu wej-
ścia głównego, a następnie układają 
w zagłębieniu świeżo ścięte gałązki i ro-
śliny wodne. Musi ich być dostatecznie 
dużo, aby cała rodzina przetrwała nie-
raz srogie zimy, szczególnie w tych że-
remiach, które zlokalizowane są przy 
niewielkich zbiornikach wodnych, gdzie 

woda bardzo szybko i na długi okres za-
marza. Oprócz podwodnych i lądowych 
nor do żeremia prowadzą wodne kanały 
– rowy, regularnie czyszczone przez bo-
bry. Usypane wokół nich kopce, bobry re-
gularnie znakują wydzieliną gruczołów 
zapachowych, uświadamiając ewentual-
nym zainteresowanym terenem młodym 
bobrom, że to ich rewir. Rowy łącznie 
z rozlewiskiem stworzonym dzięki tamie 
ułatwiają też wodny transport budulca.

Bobry, podobnie jak ludzie posiadają 
własne narzędzia do obróbki materia-

Dzieło bobrowych siekaczy   
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łów budowlanych, z tym, że zostały wy-
posażone w nie przez naturę. Są gryzo-
niami, więc ich „piłą” są 2 pary ostrych 
siekaczy, pokrytych wzmacniającym po-
marańczowo-brązowym szkliwem od 
przodu, co sprawia, że część wzmocniona 
zęba ściera się wolniej – gwarantując sie-
kaczom ostrość dłuta rzeźbiarza. Przed 
rozpoczęciem prac budowlanych należy 
odpowiednio przygotować grunt, więc 
bobry potrzebują kolejnych zręcznych 
narzędzi. Są nimi przednie pięciopalcza-
ste łapy, przy pomocy których kopią dół 
pod komorę mieszkalną, a następnie wy-
ściełają ją suchymi trawami, liśćmi i inny-
mi materiałami. Następnie również przy 
pomocy uzębienia i kończyn przednich 
wciągają budulec na kopułę przyszłego 
domu, pamiętając o pozostawieniu luź-
niejszej przestrzeni z reguły po środku 
konstrukcji, służącej do wentylacji że-
remia, tzw. komina. Zdarza się, że jesie-
nią trzeba powiększyć główną komorę 
mieszkalną w żeremiu, między innymi 
dlatego że młode bobry szybko przybie-
rają na masie – przez co zaczyna robić 
się ciasno. Ważnym przygotowaniem do 
zimy jest również ocieplenie i uszczelnie-
nie schronienia. Kolejnym „narzędziem” 
bobrów jest kielnia – silnie umięśniony, 
płaski ogon, którym sprawnie utwardza-
ją i uklepują masę ociepleniową, złożoną 
z mułu, mieszanego z torfem i roślinno-
ścią. Oprócz jesiennych renowacji i prze-

budowy bobry na bieżąco naprawiają 
zarówno żeremie jak i tamę. Tutaj ujaw-
niają się ich dobrze wykształcone cechy 
społeczne – przy remoncie pracuje cała 
bobrowa rodzina. 

Bóbr – mistrz techniki budownic-
twa w świecie zwierząt, budzi podziw, 
a zarazem ogromne kontrowersje. Może 
dlatego, że jako nieliczny gatunek fauny 
nie dostosowuje się do darowanego mu 
przez człowieka środowiska, ale prze-
kształca go względem własnych potrzeb, 
co pozostawia długotrwały i silny wpływ 
na okoliczne tereny. We Wdzydzkim Par-
ku Krajobrazowym bobry mają na szczę-
ście dogodne warunki, żeby stworzyć 
swoją małą bobrową arkadię, co widać 
na załączonych fotografiach – a my mamy 
możliwość podziwiania prawdziwie dzi-
kiego fragmentu przyrody Polski.
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Współczesna rodzina – intensywne 
tempo życia, tysiące możliwości multi-
medialnych rozrywek, wokół nowocze-
sne technologie, które zapewniają wy-
soki komfort i wygodę… Czy jest nam 
dzisiaj potrzebna rekreacja w terenie? 

Na pewno nikt nie zaprzeczy, że ko-
lor zielony (najpiękniejszy odcień, to ten 
w naturze) najlepiej koi zmęczony kom-
puterem wzrok, że odgłosy ptaków, to 
najlepsza muzyka relaksacyjna, a zapach 
roślin i ziemi bezwiednie poprawiają nam 
nastrój. To tutaj możemy poczuć się ma-
leńkim trybikiem w potężnej żywej machi-
nie, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, 

a to z kolei wpływa na uwalnianie swoich 
dodatkowych wewnętrznych pokładów 
energetycznych. Odpoczynek na łonie na-
tury jest, bez względu na czasy pierwotną 
potrzebą każdego człowieka, jest niezbęd-
ny do uzyskania wewnętrznej równowagi. 
Każdy człowiek potrzebuje także utrzy-
mywania więzi ze swoimi najbliższymi, 
a przyroda stanowi najdogodniejsze pole 
do ich budowania. Oto tylko kilka spośród 
wielu zalet rodzinnego biwakowania:

Integracja − wspólne przeżywanie 
emocji, które zwykle pojawiają się przy 
obserwacjach przyrodniczych − pozwala 
na lepsze zrozumienie siebie nawzajem, 

fot. Archiwum Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Rozwój, relaks, rozrywka,
czyli rodzinna terapia przyrodą

tekst: Aneta Pokrzywińska i Lucyna Szwichtenberg
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Zielona Szkoła w Schodnie
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ale także przełamywaniu barier w okazy-
waniu uczuć. Poznanie własnych odczuć, 
wspólne dzielenie się wrażeniami uła-
twia komunikację i łatwiejsze zrozumie-
nie się w życiu codziennym.

Wspólne oswajanie nauki – obserwa-
cje zjawisk fizycznych i reakcji chemicz-
nych w środowisku staje się naturalne, za-
chęca do samodzielnego ich wyjaśniania, 
pojawia się logiczne myślenie przyczy-
nowo-skutkowe. Rodzic ukierunkowując 
dziecko może wykazać się swoją wiedzą 
i umiejętnościami (bo przecież przyro-
da zawsze potrafi zaskoczyć), co buduje 
u dziecka szacunek i utrwala autorytet 
dorosłych. Zwiedzanie zabytków kultury 
umożliwia wczuć się w rolę mieszkających 
niegdyś ludzi, historię i kulturę zwiedza-
nego terenu. Staje się ona żywa i bliska 
dzieciom, co budzi szacunek do ojczyzny.

Odkrywanie własnych zaintereso-
wań − wspólne obserwacje pozwalają do-

strzec i szanować własne zainteresowa-
nia. Rodzina nie zawsze odnajduje czas 
na wnikliwe słuchanie siebie. Różnice 
budzące konflikty, które rodzina spoty-
ka na co dzień (inne sposoby spędzania 
wolnego czasu, różnice charakteru) mogą 
stać się zaletą podczas wspólnego space-
ru − różnorodne zainteresowania pozwa-
lają dostrzec „więcej”. Dodatkowo można 
uatrakcyjnić wyprawę grami i zabawa-
mi na świeżym powietrzu − rozwijając 
kreatywność, pewność siebie, umiejęt-
ność współpracy i obrony własnego zda-
nia. Dzieci poznają zainteresowania ro-
dziców, a rodzice odkrywają pasje dzieci, 
dzięki czemu mogą w odpowiednim kie-
runku kształtować ich rozwój.

Rozwijanie wrażliwości − kontakt 
z przyrodą uczy również empatii. Pozna-
wanie roślin i zwierząt na naturalnych 
stanowiskach pozwala zrozumieć, że każ-
dy organizm jest ważny i potrzebny – co 

fot. Archiwum Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
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z kolei może pozytywnie wpłynąć na re-
lacje z rówieśnikami. Przy okazji, podzi-
wianie pięknych, otwartych krajobrazów, 
odpowiednio kształtuje nasze upodoba-
nia estetyczne. 

Poprawienie kondycji fizycznej i syl-
wetki − sport kojarzy się niestety dla wie-
lu z nas ze sporym wysiłkiem i trudem, 
ale co innego rodzinna rekreacja na łonie 
natury. Ruch przestaje być obowiązkiem, 
a staje się przygodą i przyjemnością. Od-
powiednio „przemycony” do gier i zabaw 
terenowych dostarcza nam dużo emocji, 
a przy tym uczy kultury fizycznej na co 
dzień.

Każda pora roku jest dobra na relaks 
w przyrodzie, ale wakacje to idealny czas 
na zorganizowanie aktywnego wypo-
czynku w plenerze. Oczywiście nie trze-
ba od razu planować długich i kosztow-
nych wycieczek − wystarczy tylko wyjść 
z domu i zwiedzić różne ciekawe zakątki 

przyrodnicze wokół, jakie licznie oferuje 
nam polska przyroda. Planując trasę war-
to skorzystać z wyznaczonych szlaków 
i ścieżek, zawierających czas, długość tra-
sy, mapy i inne ciekawostki o wybranym 
terenie.
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Wspólna wędrówka - integracja w „najlepszym stylu” fot. Dariusz Ożarowski
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Wstęp

Zimorodek (Alcedo atthis) należy do 
rzędu kraskowych (Coraciiformes), ro-
dziny zimorodkowatych (Alcedinidea). 
Jest najbardziej rozpowszechnionym na 
świecie przedstawicielem z rodzin zimo-
rodków. Jego zasięg geograficzny jest roz-
legły, od zachodnich krańców Portugalii 
do Oceanii (Fry et al. 1999). 

W Polsce jest nielicznym gatunkiem 
lęgowym (Tomiałojć i Stawarczyk 2003). 
Szacowana liczebność par lęgowych dla 
kraju to 2 500-6 000 (Kucharski 2004). 
Powszechnie występuje na Pomorzu, 

Warmii i Mazurach. Zagęszczenie par lę-
gowych na terenach liczniejszego wystę-
powania kształtuje się na poziomie 2-3 
par lęgowych/10 km linii brzegowej je-
ziora lub rzeki, a maksymalnie na krót-
kich odcinkach rzek stwierdzano 6-10 
par lęgowych/10 km (Kucharski 2004, 
Kucharski i Sikora 2007).

Zimorodek to jeden z najbarwniej-
szych przedstawicieli polskiej awifauny. 
Skrzydła, ogon oraz wierch głowy są nie-
biesko-zielone, grzbiet opalizuje w kolo-
rze kobaltowym, a strona brzuszna ciała 
oraz nogi są intensywnie pomarańczowe. 
Dymorfizm płciowy zimorodka przeja-

Monitoring zimorodka Alcedo atthis 
we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

tekst: Beata Waśko
Gdańsk

fot. Beata Waśko
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wia się w ubarwieniu żuchwy, u samców 
jest ona czarna, natomiast u samic po-
marańczowa lub pomarańczowo-czarna 
(Cramp 1985).

Ptaki gniazdują w norach wydrążo-
nych w nadbrzeżnych skarpach rzek lub 
jezior, jednak czasami spotyka się nory 
oddalone nawet kilkaset metrów od 
wody. Zazwyczaj są one umiejscowio-
ne między korzeniami, wśród wykrotów 
lub na wysokich brzegach. Wlot nory jest 
owalny o średnicy 6-10 cm i widoczne są 
w nim charakterystyczne dwa wgłębienia 
na dnie. Najczęściej podłoże skarpy ma 
charakter gliniasty, piaskowy lub piasko-
wo-gliniasty, w którym ptaki potrafią wy-
kopać tunel nawet do 130 cm długości. 
Korytarz prowadzi do komory lęgowej, 
w której samica składa do 7 jaj. 

Sezon lęgowy rozpoczyna się w kwiet-
niu, kiedy ptaki dobierają się w pary i zaj-
mują stanowiska. Zimorodek jest gatun-

kiem terytorialnym, a zajmowane przez 
parę terytorium obejmuję od 1,1 do 3,6 
kilometra biegu rzeki (Kucharski 2001). 
Broni obszaru w bezpośrednim sąsiedz-
twie stanowiska lęgowego i miejsc żero-
wania. Obie płcie biorą udział w kopaniu 
nory przez około 2 tygodnie lub wyko-
rzystują nory z poprzednich lat. Następ-
nie samica składa jaja od 5-7 dni i przez 
kolejne 18-21 dni są one wysiadywane 
na zmianę z samcem. Klucie piskląt jest 
synchroniczne. Karmienie piskląt trwa 
23-25 dni, a także po wylocie z nory ro-
dzice dokarmiają młode w sąsiedztwie 
gniazda przez 7-10 dni.

Na wybór miejsc lęgowych korzystnie 
wpływają zadrzewienia w linii brzegowej 
oraz ekspozycje skarp o kierunku pół-
nocno-wschodnim, północno-zachodnim 
i północnym. Zimorodek wypatruje swo-
ich ofiar z gałęzi znajdujących się tuż nad 
lustrem wody. Preferuje czystą, przejrzy-

fot. Beata Waśko
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stą wodę zasobną w ryby o niewielkich 
rozmiarach, które są podstawowym źró-
dłem pokarmu tego gatunku. Czatownie 
najczęściej znajdują się w miejscach za-
cienionych, gdzie słońce nie odbija się 
od powierzchni wody i umożliwia łatwą 
obserwację potencjalnych ofiar (Cramp 
1985, Fry et al. 1999, Kucharski 2004, 
Waśko 2011).

Zimorodek jest gatunkiem lęgowym, 
na którym przeprowadzono w Polsce nie-
wiele szczegółowych badań. Informacje 
o liczebności i rozmieszczeniu zimorod-
ka przedstawiane są w opracowaniach 
omawiających najczęściej zgrupowania 
ptaków poszczególnych zbiorników wod-
nych, dolin rzecznych czy obszarów chro-
nionych. Badania we Wdzydzkim Parku 
Krajobrazowym mają na celu poznanie 
i przedstawienie aktualnego stanu li-
czebności populacji lęgowej zimorodka 
oraz wybranych aspektów dotyczących 
ekologii rozrodu m. in. fenologii lęgów, 
sukcesu lęgowego oraz preferencji siedli-
skowych na danym terenie. Monitoring 
w WPK jest poszerzeniem trwających już 
badań dotyczących populacji lęgowej zi-
morodka na terenie Borów Tucholskich, 
a dokładnie na obszarze Tucholskiego 
(1996-2012), Wdeckiego (2005-2012) 
i Zaborskiego (2011-2012) Parku Krajo-
brazowego prowadzonych przeze mnie 
i Romana Kucharskiego.

Metodyka

Monitoring prowadzono we Wdzydz-
kim Parku Krajobrazowym o powierzch-
ni 17,8 tysięcy ha. Na danym obszarze 
dominują lasy – około 64%, a wody sta-
nowią 11%. Spośród 53 jezior oraz sie-
ci rzek i strumieni wykluczono zbiorniki 

wodne o niskich brzegach, zabagnione 
i dystroficzne, które nie spełniają wyma-
gań siedliskowych zimorodka. Kontrolo-
wano wybrane zbiorniki wodne (tab. 1).

Tabela 1. Wykaz kontrolowanych akwenów wodnych 
na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w 2012 
roku.

Jezioro Wdzydze, Radolne, Jelenie, 
Gołuń, Słupinko, Schodno

Rzeka Wda, Trzebiocha

 
Badania prowadzono w latach 2011-

2012 w okresie sezonu lęgowego zimo-
rodka, czyli od kwietnia do sierpnia. Pe-
netracja rzek i jezior odbywała się drogą 
wodną (z canoe) lub z brzegu (na pieszo). 
Częstotliwość i czas kontroli wyznaczono 
na podstawie stwierdzonego zaawanso-
wania lęgów oraz liczby zlokalizowanych 
nor podczas pierwszych prac terenowych.

Na każdym stanowisku:

A. określano status zajęcia nory, kwa-
lifikując ją do jednej z następujących ka-
tegorii (Kucharski 2009):

1. zajęta (Z) − dorosły ptak przeby-
wający w norze, wlatujący do nory lub 
ją opuszczający, jaja lub pisklęta w no-
rze (lub w jej pobliżu w przypadku straty 
lęgu), odgłosy piskląt z nory, świeże wy-
ciekające odchody oraz „rybia” woń wydo-
bywająca się z nory, ślady wskazujące na 
zajmowanie nory: koleiny w otworze wlo-
towym, wilgotna spodnia część nory oraz 
obecność kału w jej pobliżu (niewielkie 
czarne plamki do 2 mm na białym tle),

2. niezajęta (NZ) – nora nie wykorzy-
stywana przez ptaki w danym sezonie lę-
gowym.
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B. Określano stopień zaawansowania 
lęgu: 

1. jaja (JAJ) – ptak dorosły wysiadują-
cy jaja w norze,

2. pisklęta (PIS) – pisklęta w gnieź-
dzie lub w pobliżu, zimorodek dorosły 
dokarmiający młode.

C. Oznaczano wiek (1 − w pierwszym 
roku życia, 2 − w drugim roku życia, PO1 
− po pierwszym roku życia) i płeć (F – sa-
mica, M – samiec) ptaków dorosłych. 

D. Obrączkowano dorosłe i młode ptaki. 

Podczas obserwacji zwracano uwa-
gę na obecność dorosłych ptaków, świe-
żych odchodów, resztek pokarmu oraz 
skorupy jaj w pobliżu miejsca lęgowego. 
W zaawansowanym stadium widać było 
wycieki odchodów u wlotu nory i czuć in-
tensywną „rybią” woń. 

Ptaki wyjmowano bezpośrednio 
z nory lęgowej przy użyciu wysięgnika 
i latarki; ptaki dorosłe łapano w nylonowe 
sieci ornitologiczne (o oczku 16 x 16 mm) 
rozstawione przed wlotem do nory. 
Określano wiek i liczbę piskląt. Zbiera-
no również dane biometryczne dorosłych 
ptaków: ciężar ciała, długość skrzydła 
i sterówek, liczbę sterówek, długość dzio-
ba oraz sprawdzano obecność ektopaso-
żytów na piórach skrzydeł. Prowadzone 
działania wykonywano w jak najkrót-
szym czasie, w sposób bezpieczny dla 
ptaków i nory lęgowej. Po zakończeniu 
wszystkich czynności przy gnieździe pta-
ki zawsze były wkładane z powrotem do 
nory. Ślady obecności badaczy przy skar-
pie zacierano (Kucharski 2004, Waśko 
2011).

Na podstawie informacji o zaawan-
sowaniu lęgu i wieku piskląt na stano-
wiskach zrekonstruowano przebieg po-

Stanowisko lęgowe zimorodka numer 2 nad Wdą we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym  
   fot. Marek Orlikowski 
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szczególnych lęgów. Dane dotyczące 
fenologii gniazdowania przedstawio-
no w postaci tabeli ze skalą pentadową 
(5-dniowe okresy), liczone osobno dla 
kolejnych miesięcy (Kucharski 2009). 
Mimo, że dla miesięcy trwających 31 dni 
taki podział nie jest prawdziwy (ostatnia 
pentada liczyła 6 dni), to został on przy-
jęty. Przy pomocy GPS-a zlokalizowano 
potencjalne miejsca lęgowe w terenie 
i zaznaczono je na mapie przy pomocy 
programu ArcGIS.

Wyniki

W roku 2011 podczas pierwszej kon-
troli w kwietniu znaleziono tylko jed-
ną potencjalną norę − punkt numer 1 
(rys. 1). Nie zaobserwowano żadnych 
zimorodków w pobliżu tego miejsca. W 
maju sprawdzano ją ponownie, jednak 
nora nie została zajęta. Dalszych kontroli 

zaniechano i zdecydowano się na powtó-
rzenie obserwacji w kolejnym sezonie.

W roku 2012 w drugiej połowie 
kwietnia zarejestrowano 2 zajęte sta-
nowiska, zaznaczone na mapie punkty 
o numerze 2 i 3 (rys. 1). Na stanowisku 
numer 2 zaobrączkowano samca i sa-
micę, a przy kolejnej kontroli 4 pisklęta, 
a na stanowisku numer 3 tylko samca. 
Na stanowisku numer 3 doszło praw-
dopodobnie do opuszczenia lęgu, gdyż 
przy kolejnych kontrolach stwierdzono 
brak ptaków w gnieździe (tab. 2). W dniu 
20 lipca stwierdzono zniszczenie stano-
wiska numer 2 przez drapieżnika, wi-
doczne były ślady norki amerykańskiej 
(Neovison vison). Poza tym wyznaczono 
2 potencjalne miejsca gniazdowania − 
punkty o numerze 1 i 4 (rys. 1). Były to 
skarpy z norami lub zaczątkami nor, jed-
nak nie zaobserwowano żadnych zimo-
rodków w pobliżu. 

Stanowisko lęgowe zimorodka numer 3 nad jeziorem Słupinko we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym 
fot. Marek Orlikowski
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Tabela 2. Fenologia lęgów zimorodka we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym w roku 2012.
Li
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ro

sł
yc

h Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec

Pentady
1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6

Stano-
wisko

1 FM Wda Pło-
cice (2) 4

1 M Słupinko 
(3) ? 0

Składanie jaj (5-7 dni)
 Wysiadywanie (18-21 dni)

Karmienie (23-25 dni)
Ptaki w pobliżu, możliwość lęgu

4 Liczba piskląt
Stanowisko zniszczone

Rysunek 1.
Mapa Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego z zazna-
czonymi miejscami gniazdo-
wania zimorodka (pomarań-
czowe kropki 1-4) (Waśko 
− dane niepublikowane). Na 
czerwono zaznaczono kon-
trolowane rzeki i jeziora.
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Podsumowanie

Różne czynniki kształtują liczebność 
i rozmieszczenie populacji zimorodka. Ze 
względu na silne fluktuacje liczebności 
populacji zaleca się liczenie zimorodków 
w 2 albo 3 kolejnych sezonach (Kuchar-
ski 2004). 

Jak widać powtórzenie badań w roku 
2012 nie potwierdziło wyników z roku 
2011, kiedy nie zaobserwowano żadnych 
zimorodków. Powodem braku osobników 
w roku 2011 na terenie WPK mogą być 
niskie temperatury podczas zim poprze-
dzających sezon lęgowy, które zmniejsza-
ją ich liczebność (Kucharski 2011).

Należy zwrócić uwagę, że na tere-
nie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowe-
go brzegi jezior krzyża wdzydzkiego (jez. 
Wdzydze, Radolne, Jelenie, Gołuń) miej-
scami są zagospodarowane przez czło-
wieka, który może zakłócać spokojne wy-
prowadzenie lęgów zimorodka. Pomimo 
odpowiednich skarp do gniazdowania 
i czystej wody obfitującej w ryby, ptaki 
nie zdecydowały się na utworzenie nor 
na brzegach tych jezior. Odpowiednie 
miejsca do gniazdowania odnotowano 
na rzece Wdzie i jeziorze Słupinko, gdzie 
brzegi są rzadziej zagospodarowane 
przez człowieka. 

Wnioski

Ze względu na ograniczoną liczbę 
optymalnych dla zimorodka siedlisk lę-
gowych w postaci piaskowych, piaskowo-
-gliniastych, gliniastych skarp czy wykro-
tów w pobliżu linii brzegowej akwenu, 
powinno się objąć je szczególną ochroną, 
np. przez wytypowanie „stref ciszy” czy 

ograniczenie penetracji nabrzeży przez 
wędkarzy do określonych brzegów lub 
całkowite wyłączenie pewnych odcinków 
rzek/jezior z wędkowania w okresie lę-
gowym (IV-VIII). Człowiek może się przy-
czynić do zniszczenia miejsca lęgowego 
przez rozdeptywanie i rozgrzebywanie 
piasku bądź bezpośrednio zakłócając 
spokój gnieżdżących się zimorodków.

Należałoby unikać wycinania drzew 
w linii brzegowej oraz wprowadzić zakaz 
usuwania powalonych drzew do wody, 
które są miejscami żerowania, odpoczyn-
ku czy schronienia zimorodków. 

Na obszarach spełniających kryteria 
siedlisk lęgowych zimorodka można by 
umieścić sztuczne nory w skarpach poza 
dostępnymi miejscami gniazdowymi. 
W wielu przypadkach taka pomoc pta-
kom kończyła się pomyślnie (Cech). Prze-
prowadzenie takiej „aktywnej ochrony” 
mogłoby zwiększyć liczbę potencjalnych 
miejsc gniazdowania.
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Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowe-
go (KDRL) w Swornegaciach działający 
w ramach struktury organizacyjnej Gmin-
nego Ośrodka Kultury (GOK) w Chojni-
cach funkcjonuje od 2005 roku. Remont 
i modernizacja obiektu została wspar-
ta środkami z Programu SAPARD. Dom 
ten jest miejscem spotkań mieszkańców 
i twórców ludowych. Organizowane są 
w nim wystawy i zajęcia edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży. Jest tu punkt informacji 
turystycznej, ściśle współdziałający z Par-
kiem Narodowym „Bory Tucholskie” oraz 
z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, 
a także stała ekspozycja muzealna, w któ-

rej można obejrzeć przedmioty minio-
nego stulecia używane przez mieszkań-
ców tutejszej wsi i okolic. Od 2010 roku 
w KDRL wśród wielu eksponatów znajdu-
je się także ten najcenniejszy – sosnowa 
dłubanka datowana na XVII wiek wydo-
byta w 2007 roku z jeziora Głuche Duże.

W sezonie wiosenno-letnim przy 
KDRL organizowane są kiermasze, na 
których prezentują się artyści ludowi, 
malarze, rzeźbiarze, hafciarki, garncarze, 
kowale itp. Rzemieślnicy wyrobów wikli-
niarskich, kowalskich mają stałą ekspo-
zycję w KDRL z możliwością zakupienia 
ich wyrobów przez turystów.

Kaszubski Dom Rękodzieła 
Ludowego w Swornegaciach

tekst i zdjęcia: Przemysław Zientkowski
Gminny Ośrodek Kultury Chojnice
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W roku 2006 udało się zakończyć 
projekt, realizowany przez GOK wespół 
z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym 
oraz Społecznym Instytutem Ekologicz-
nym z Warszawy, pn. „Nowe polskie sady 
dawnych odmian”, dzięki któremu w po-
bliżu „Domu” powstał urokliwy sad z 50 
drzewami jabłoni i grusz. Obecnie z otrzy-
manych owoców wytwarzane są lokalne 
przysmaki – konfitury, dżemy, powidła, 
soki a nawet wino. Dużą popularnością 
cieszą się coroczne plenery rzeźbiarskie.

W ramach funkcjonujących w KDRL 
pracowniach można wziąć udział w sze-
regu warsztatów rękodzielniczych. Od 
trzech lat szczególnym zainteresowa-
niem cieszy się wypiek chleba sworzyń-
skiego w tradycyjnym, glinianym piecu 
chlebowym. Pomysł zrealizowany w ra-
mach projektu „Kraina chlebem pachną-
ca” zaowocował regularnymi warszta-
tami, organizowanymi w sezonie letnim 

dla turystów, a poza sezonem dla grup 
zorganizowanych – zwłaszcza młodzieży 
szkolnej. Wszyscy uczestnicy warsztatów 
zgodnie twierdzą, że samodzielnie wy-
pieczony bochenek, który po warsztatach 
biorą do domu, smakuje wybornie. 

Inną formą edukacji regionalnej 
w KDRL są warsztaty plecionkarskie, pod-
czas których uczestnicy nabywają umie-
jętności wyplatanie wiklinowych ozdób 
i koszów. W pracowni plastycznej dla chęt-
nych organizowane są zajęcia z rysunku 
i malowania na szkle lub płótnie. 

W ramach projektu „Ceramika i tury-
styka” wyposażono pracownię garncar-
ską, w której cyklicznie prowadzone są 
zajęcia ze sposobów wykonywania cera-
miki kaszubskiej. 

W znajdującej się na piętrze KDRL ga-
lerii organizowane jest wiele wystaw ar-
tystycznych między innymi rzeźby, ma-
larstwa, grafik, haftu czy fotografii.




