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Miasto i gmina Brusy położone są w połu-
dniowej części województwa pomorskie-
go, w podregionie Kaszub, na Zaborach. 

Nazwę „Zabory”, powszechnie tłumaczoną jako 
obszar leżący za Borami Tucholskimi, znajdujemy 
w dokumentach książąt pomorskich. Po raz pierwszy 
pojawia się w dokumencie z dnia 24 czerwca 1299 r. 
w Gnieźnie, wystawionym przez księcia Polski i Po-
morza Władysława I Łokietka. W dokumencie tym 
Władysław nadaje Nicolausowi Jankouicz z Kalisza, 
palatynowi kaliskiemu, prawo prowadzenia sądów 
w kasztelaniach: Raciąż i Szczytno oraz palatynat in 
terra Zaborensi (terra Sabor, terra Zaborensis), czyli 
na ziemi zaborskiej. Mieszkańców tej ziemi zwą Za-
borakami lub Krëbanami. 
Przeprowadzane badania wykopaliskowe pozwalają 
domyślać się istnienia skupiska ludzkiego, na terenie 
obecnego miasta i gminy Brusy, już w epoce żelaza 
i brązu. Historia Brus sięga 1351 r. kiedy to Brusy 
otrzymały przywilej osadniczy wystawiony przez komtura Konrada Vallekopa w obecności 
braci zakonnych, wójta i przedstawicieli rycerstwa. 
Nazwa miejscowości pochodzi od słowa brus – kamień młyński. Awans cywilizacyjny 
przypadający  w drugiej połowie XIX wieku związany był niewątpliwie z wybudowaniem 
w 1856 r. drogi bitej oraz utworzenia w 1902 r. linii kolejowej Chojnice – Brusy. 
Brusy otrzymały prawa miejskie w 1988 r. na mocy uchwały podjętej przez Radę Państwa 
w porozumieniu z Radą Ministrów z dnia 18 grudnia 1987 r. Akt nadania praw miejskich 
wsi Brusy został wręczony przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierza 
Barcikowskiego na ręce ówczesnego Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej Henryka 
Narlocha w dniu 12 lutego 1988 r.
Obecnie, liczące około 5 tys.  mieszkańców miasto, stanowi centrum handlowe i administra-
cyjne około 14 tysięcznej gminy.
Brusy słyną z przetwórstwa zasobów natury, takich jak runo leśne i ryby. Przez lata funk-
cjonowało tu Bydgoskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las”. Obecnie zaś działają tu 
głównie rodzinne firmy, których produkty cieszą się uznaniem zarówno w kraju jak i za gra-
nicą. Największymi pracodawcami są: funkcjonujący od 2007 r. Zakład Produkcji Konserw 
Rybnych EvraFish oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.
Każdy, odwiedzający gminę Brusy, turysta powinien spróbować, wypiekanego w sposób 
tradycyjny przez piekarnię Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Państwa Za-
krzewskich, pieczywa. Amatorów wędlin zapraszamy do skosztowania kiełbas wyrabianych 
w sposób tradycyjny przez masarnię „Gierszewscy”. Nie można również zapomnieć o pro-
duktach powstałych z runa leśnego wytwarzanych przez lokalne firmy, takie jak: Bruspol 
Fungopol, Nasza Chata oraz Zakład Produkcji Spożywczej pana Stefana Skwierawskiego. 
Ostatnia z firm, prócz przetworów z runa leśnego, jest producentem tradycyjnych nalewek, 
m.in. z żurawiny, pigwy czy aronii. 
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CHARAKTERYSTYKA MIASTA I gMInY BRuSY

Brusy – widok od strony Placu Jana Pawła II
(fot. Z. Gierszewski)

Miasto i gMina Brusy



www.brusy.pl2 3

Błogosławiony ks. Józef Jankowski został ogłoszony Patronem Miasta 
i Gminy Brusy 16 października 2004 r.
Urodził się 17 listopada 1910 r. we wsi Czyczkowy, leżącej na tere-
nie parafii i gminy Brusy. Święcenia kapłańskie otrzymał w Sucharach  

2 sierpnia 1936 r. z rąk biskupa gnieźnieńskiego Antoniego Lubitza.
W dniu 16 maja 1941 r. został wraz z innymi braćmi zakonnymi areszto-
wany przez gestapo i przewieziony na Pawiak w Warszawie. Po 2 tygo-

dniach okrutnych tortur 28 maja 1941 r. przewieziono go do obozu zagłady 
w Oświęcimiu. Wyniszczony ciężką pracą i głodem, skatowany przez 

obozowego oprawcę, zmarł 16 października 1941 r. Został beatyfiko-
wany 13 czerwca 1999 r. wraz z grupą 108 męczenników II wojny 

światowej, których na ołtarze wyniósł Ojciec Święty Jan Paweł II 
podczas mszy św. sprawowanej na Placu Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie.

MASKoTKA MIASTA I gMInY BRuSY

Grzybek „Brusek” cieszy zarówno dzieci, jak i dorosłych. jest nieodłącznym elementem 
każdej imprezy w gminie Brusy. Maskotka bawi, uczy, promuje. 
Dwumetrowy pluszak swój debiut przeżywał w czerwcu 2013 r. podczas obchodów Jubile-
uszu 25-lecia nadania praw miejskich Brusom. Podczas uroczystości oficjalnie ogłoszono 
wyniki „Konkursu na Maskotkę Gminy Brusy”. Projekty zabawek złożyło 17 osób. Szczę-
śliwym zwycięzcą okazała się pani Barbara Rodzeń z Brus. Celem konkursu było wyłonie-
nie najciekawszego projektu maskotki, utożsamiającej się 
z Gminą Bursy, wraz z jej nazwą oraz hasła promującego 
walory przyrodnicze i kulturalne naszego regionu. 
Oceny prac podjęła się komisja, w której skład weszli: przed-
stawiciele Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Lokalnej 
Grupy Działania „Sandry Brdy”, Urzędu Miejskiego w Bru-
sach, lokalnych stowarzyszeń oraz plastycy.  
Latem 2013 r. „Brusek” uczestniczył w różnego rodza-
ju imprezach, organizowanych nie tylko w gminie Brusy. 
Jak dotąd można było go zobaczyć m.in. podczas wspomnia-
nych obchodów 25-lecia nadania praw miejskich Brusom 
w dniach 15-16 czerwca. Brał udział także w kolejnej edycji 
Zaborskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych w Brusach 
odbywającej się 19 czerwca. Nie zabrakło go w sobotę 6 lip-
ca podczas XV Zjazdu Kaszubów we Władysławowie oraz 13 lipca, kiedy to Teatr Obrzędu 
Ludowego „Zaboracy” obchodził 35-lecie działalności. Grzybek zaprezentował się także na 
VII Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek w Rowach w dniach 20-21 lipca i cieszył swoją obec-
nością podczas Zaborskich Dożynek Gminnych w dniu 8 września.
„Brusek” stał się tak popularny, że podczas każdego kolejnego wydarzenia w gminie Brusy 
dzieci, a także dorośli wypatrują wesołego grzybka, z którym można zrobić sobie zdjęcie, 
uściskać jego dłoń lub najzwyczajniej się do niego przytulić. Maskotka bawi 
publiczność, uczy dzieci przyjaźni, a będąc wizytówką Gminy Brusy 
promuje ją w całym regionie pomorskim. 

pATRon MIASTA I gMInY BRuSY –  BłogoSłAwIonY KS. JózEf JAnKowSKI

Patron Miasta i Gminy Brusy
bł. ks. Józef Jankowski 17.XI.1910 - 16.X.1941

Park przy Placu Jana Pawła II w Brusach (fot. arch. UM)

Brusek z autorką projektu, 
p. Barbarą Rodzeń (fot. arch. UM)

Reprezentacja Brus podczas Zjazdu Kaszubów we Władysławowie  w 2013 r. (fot. arch. UM)

Brusek z uczestnikami Zaborskiej 
Olimpiady Osób Niepełnosprawnych

(fot. arch. UM)

Uroczysty przemarsz 
ulicą 2-go Lutego 

w Brusach (fot. arch. UM)

Miasto i gMina Brusy
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KulTuRA

Mieszkańcy gminy Brusy dumni  są ze swojej 
Małej Ojczyzny, tradycji kulturowych i własnej 
tożsamości. To w Brusach utworzono pierwsze 
w Polsce Kaszubskie Liceum Ogólnokształcą-
ce, które w 2012 r. otrzymało Medal Stolema 
przyznany przez Klub Studencki Pomorania. 
Jak podkreślono w uzasadnieniu przyznania 
nagrody, szkoła w Brusach była jedną z pierw-
szych placówek, w których wprowadzono naukę 
języka kaszubskiego. Miało to miejsce w 1991 
r. Od tamtej pory, mury KLO opuściło wielu 
absolwentów, którzy dzisiaj aktywnie działa-
ją na rzecz rozwoju kaszubskiej i zachowania 
dziedzictwa.. Brusy słyną również z działalno-
ści Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego 
Krëbane. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie 
ma tutaj swój, prężnie działający od wielu lat, 
oddział. A Kurkowe Bractwo Strzeleckie „…ku 
obronie Grodu kiedyś powołane, misję swą wy-
pełnia i dzisiaj…”.
Najmłodsze pokolenie wychowywane jest w duchu szacunku dla kultury kaszubskiej, a pie-
lęgnowanie kaszubszczyzny przejawia się w nauce języka kaszubskiego w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach, nauce tańca, śpiewu i gry na instrumentach w zespołach folklo-
rystycznych, teatrach ludowych czy „karnach” grających  nowoczesną muzykę kaszubską. 
Do najbardziej znanych zespołów inspirujących się kulturą kaszubską należą: Wãdzëbôczi, 
Karno Zaraz Wracam oraz Bubliczki. Ostatni z nich największą popularność zyskał dzięki 
udziałowi w programie Must Be The Music.
Mieszkańcy spotykają się przy okazji organizowanych konkursów, koncertów i festiwali 
o tematyce regionalnej, a także uczestniczą w spotkaniach przepełnionych wyjątkową at-
mosferą związaną ze środowiskiem twórców ludowych. 

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” (fot. arch. UM)

Sztandar Kaszubskiego LO w Brusach (fot. arch. UM)

Stoisko dożynkowe Stowarzyszenia Kobiet 
„Nad Brdą” w Męcikale (fot. arch. UM)

ŚlAdAMI JAnA KARnowSKIEgo (16 V 1886 – 2 X 1939)

Jan Karnowski - sędzia, poeta kaszubski, ideolog ruchu młodokaszubskiego, propagator ję-
zyka kaszubskiego, jest „duchowym” opiekunem kaszubszczyzny w Gminie Brusy. Jego 
ślady są widoczne w wielu zakatkach naszej „Małej Ojczyzny”. 
Przejeżdżając ulicą Gdańską - główną ulicą Brus – nie można nie za-
uważyć pomnika Jana Karnowskiego odsłoniętego w 1986 r., który 
jest usytuowany w sąsiedztwie kompleksu szkół: podstawowej, 
gimnazjum i ponadgimnazjalnych. Jedna z bruskich ulic nosi 
Jego imię i łączy się z inną nazwaną imieniem Hieronima 
Derdowskiego -  twórcy Hymnu Kaszubskiego. 
Grób Jana Karnowskiego znajduje się na bruskim cmen-
tarzu, a w Czarnowie, przy Jego rodzinnym domu, stoi 
obelisk poświęcony Jego postaci, który został odsło-
nięty w 70. rocznicę śmierci znanego Młodokaszuby -  
2 października 2009 r. Pomnik został wykonany 
z ogromnego kamienia znalezionego na polu należącym 
do rodziny poety. 
Rok 2010 ogłoszony był przez Zrzeszenie Kaszubsko - 
Pomorskie rokiem Jana Karnowskiego. Czas ten sprzyjał 
uczczeniu Jego twórczości. Po inauguracji, Roku Karnow-
skiego, która miała miejsce w Brusach, w Kaszubskim LO, 
nastąpił szereg uroczystości poświęconych temu wybitnemu Ka-
szubie. Sukcesem okazała się wystawa dotycząca działalności Kar-
nowskiego przedstawiona w Sejmie RP. Jej organizatorami byli: Senator Ka-
zimierz Kleina, poseł Stanisław Lamczyk, Burmistrz Brus Witold Ossowski i Prezes ZKP O/
Brusy Stanisław Kobus. W otwarciu wystawy brali udział członkowie Zrzeszenia Kaszub-
sko – Pomorskiego, samorządowcy i bruska młodzież. Opracowanie ekspozycji zostało po-
wierzone Kazimierzowi Ostrowskiemu - uznanemu historykowi i regionaliście. Ekspozycję 
można było oglądać w różnych zakątkach Kaszub.
Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach nosi imię Jana Karnowskiego. 

Pomnik Jana Karnowskiego przy kompleksie szkolnym w Brusach 
 (fot. arch. UM) 

Miasto i gMina Brusy
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SpoRT

Odpoczynek w naszej gminie  to doskonała okazja do pozna-
nia kultury kaszubskiej, ale także uprawiania sportu. Czyste, 
świeże powietrze, piękne krajobrazy oraz rozliczne drogi 
wiodące przez malownicze lasy i łąki do gratka biegaczy 
oraz miłośników nordic walking. 
Cyklistów i rolkarzy zapraszamy do przemierzania, wiodą-
cych niemalże przez całą gminę, tras rowerowych. 
W szeregu lokalnie działających organizacji pozarządowych 
wyróżnia się 14 o charakterze sportowym lub kulturalno – 
sportowym. Dyscypliną sportu najchętniej uprawianą przez 
mieszkańców miasta i gminy Brusy jest piłka nożna, a obok 
niej tenis stołowy oraz siatkówka, Obecnie w rozgrywkach 
Polskiego Związku Piłki Nożnej uczestniczy 7 drużyn se-
niorskich i 2 juniorskie. 

Rozwojowi sportu sprzyja istniejąca infra-
struktura. Na terenie Brus znajduje się stadion 
miejski, kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 
2012”, sale gimnastyczne przy szkole podsta-
wowej i zespole szkół ponadgim-
nazjalnych, a także znajdu-
jąca się w gimnazjum 
gminna strzelnica. Na 
terenach wiejskich 
funkcjonuje 9 bo-
isk oraz dwie sale 

gimnastyczne. W okresie od wiosny do jesieni, boiska stają się 
miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz przybyłych, gości 
kibicującym swoim drużynom rozgrywającym mecze ligowe 
lub spotkania towarzyskie. 
Co roku, w okresie od 26 maja do 1 czerwca Gmina Brusy bierze 
udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich osiągając 
wysokie wyniki. Udział w rankingu to kolejne świadectwo zaan-
gażowania mieszkańców w rozwój sportu, a co za tym idzie propa-
gowania zdrowego stylu życia.  

Turniej siatkówki plażowej w Czernicy 
(fot. arch. UM)

Turniej piłkarski na kompleksie boisk 
„Moje Boisko Orlik 2012” (fot. arch. UM) Plażowy Turniej gry w boule (fot. arch. UM)

Turniej gry w kaszubską „Baśkę” (fot. arch. UM)

Strzelnica gminna (fot. arch. UM)

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Szara Wilczyca” w Brusach 

Przejazd uczestników Zaborskiego Rajdu Rowerowego 
(fot. arch. UM)

Odsłonięcia tablicy dokonali (od lewej) Poseł 
na Sejm RP Stanisław Lamczyk, Prezes ZKP 
O/Brusy Stanisław Kobus, Prezes Oddziału 
Głównego ZKP Łukasz Grzędzicki, Przewodni-
czący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan 
Kleinschmidt, Burmistrz Brus Witold Ossowski, 
Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski oraz 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach 
Beata Zblewska. (fot. arch. UM)

nAzwY MIEJSCowoŚCI w JęzYKu KASzuBSKIM

Gmina Brusy, silnie zakorzeniona w kulturze kaszubskiej, w 2009 r. rozpoczęła realizację 
projektu polegającego na wprowadzeniu na jej terenie dwujęzycznych tablic miejscowości. 
Temat wprowadzenia dodatkowych nazw w języku kaszubskim został zapoczątkowany na 
posiedzeniu bruskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, 25 maja 2009 r. Następ-
nie Rada Miejska w Brusach podjęła odpowiednie uchwały: w sprawie wniosku o wpisanie 
Gminy Brusy do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości 
oraz  w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy zamieszkanej miejscowości w języku kaszub-
skim, a także wystosowała wnioski do Wojewody Pomorskiego dotyczące wprowadzenia do-
datkowych nazw miejscowości oraz o wpisanie Gminy Brusy do Rejestru gmin, na których 
obszarze stosuje się podwójne nazewnictwo. 
Wnioski  przekazano w 2010 r. do Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
gdzie zostały pozytywnie zaopiniowane. 10 
stycznia 2011 r. Gmina Brusy została ofi-
cjalnie wpisana do Rejestru gmin, na któ-
rych obszarze używane są nazwy w języku 
mniejszości. 
W tym samym roku wystosowano pismo do 
MSWiA o dofinansowanie przedsięwzięcia, 
a zaledwie kilka miesięcy później podpisano 
z Ministerstwem porozumienie na wymianę 
tablic w 62. miejscowościach na terenie gminy. Łączny koszt zadania wyniósł niespełna 130 
tys. zł, które w całości pokryło MSWiA. Oficjalne odsłonięcie tablic odbyło się 27 lipca 2011 r. 
Było to historyczne wydarzenie, stanowiące element kultywowania tradycji kaszubskiej oraz 
symbol przynależności lokalnej społeczności do Kaszub. Nazewnictwo miejscowości w języ-
ku kaszubskim stało się również ważnym elementem promocji naszej gminy.

Miasto i gMina Brusy
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          SzlAK lITERACKI IM. AnnY łAJMIng (CzARno-żółTY)

Szlak literacki im. Anny Łajming wiedzie nieopodal jezior Zabor-
skiego Parku Krajobrazowego, doliną rzeki Zbrzycy, wzdłuż szla-
ku spływów kajakowych. Jego przebieg wyznaczony jest dokład-
nie według tekstów wspomnień i opowiadań wielkiej kaszubskiej 
pisarki, która z realistyczną dokładnością opisywała życie ludu 
kaszubskiego w okolicach Brus, Leśna i rodzinnego Przymuszewa 
w początkach XX wieku.
Każda miejscowość, każde „pustki” na szlaku, to miejsce akcji które-
goś z Jej opowiadań. Warto tu wspomnieć o Przewodniku po szlaku 
literackim Anny Łajming wydanym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Pozwala on 
skonfrontować miejsca, o których pisze poetka w swoich książkach i zobaczyć jak wyglądają 
obecnie. 

uwAgA! 
Podane w nawiasach odległości mierzone są w km od punktu „zero”, 
wytłuszczone odcinki przedstawiają fragmenty szlaków przebiegających 
przez teren gminy Brusy.

trasa szlaku:
Brusy PKP (0) – Zalesie (5,0) – Leśno, kościół (8,8) – Wysoka Zaborska (13,5) – Przymuszewo 
(16,0) – Lendy (16,8) – Bytówko (19,0) – Mutkowo (21,5) – Sominy (24,0) – skoszewo (25,5) – 
Skoszewko (26,8) – Gapowo (28,2) – Kruszyn (34,5) – Parzyn (38,0) – Kaszuba (42,0)

trasa szlaku:
Drzewicz (0,0) – Leśniczówka Młynek (3,6) – Laska (14,8) – Wawrzynowo (17,6) – Kubianowo 
(20,6) – Kruszyn (24,9) – Parzyn (27,9)– Leśno kościół (33,4) – Kręgi Kamienne (35,7) – Nie-
chwaszcz (37,3) – Zalesie, Leśno (38,6) – Gacnik (40,6) – Brusy PKP (43,6)

          SzlAK zABoRSKI (zIElonY)

Szlak o długości 41 km rozpoczyna się w Drzewiczu 
i prowadzi wzdłuż jezior: Łąckie i Małołąckie do leśnic-
twa Młynek. Mija okazały dąb i wiedzie wzdłuż jezior: 
Płęsno i Garliczno Duże. Docieramy do Laski, gdzie 
szlakiem niebieskim podążamy wzdłuż rzeki Kulawy 
i Jeziora Głuche, aż do wsi: Wawrzynowo i Kruszyn, 
a następnie do miejscowości Parzyn. Stąd szlak kieruje 
się na wschód, przecina rzekę Zbrzycę i prowadzi do Le-
śna. Ostatni odcinek trasy prowadzi z Leśna na południe, wzdłuż jeziora Leśno Dolne, prze-
chodzi przez   rezerwat archeologiczny „Kamienne Kręgi”, mija zabudowania wsi Zalesie, 
łączy się z ruchliwą drogą wojewódzką nr 235, prowadzącą do Brus i kończy się w centrum 
miasta. Na trasie szlaku znajduje się tzw. „Dolina Mnichów” z okazałymi jałowcami, dąb szy-
pułkowy o obwodzie 803 cm, rezerwat przyrody „Jezioro Nawionek”. Wędrówka przebiega 
ciągiem jezior rynnowych.

SZLaKi PieSZo – roWeroWe           SzlAK zBRzYCY (nIEBIESKI)

Szlak Zbrzycy rozpoczyna się przy stanicy wodnej 
PTTK w miejscowości Swornegacie i prowadzi w górę 
rzeki Zbrzycy, drogą pośród starych drzewostanów, 
skarpami nad doliną rzeki. Koło wsi Parszczenicy 
szlak wychodzi na otwarte przestrzenie ze wspaniałymi 
widokami na ciąg jezior: Śluza, Parszczenica, Długie, 
Księże i Laska. Na pierwszy sklep, a w sezonie także 
pole namiotowe i bar „A`Laska”, natrafiamy w miej-
scowości Laska. Tu niebieski szlak spotyka się z zielo-
nym biegnącym do Drzewicza wzdłuż Doliny Jezior Rynnowych. Dalej szlak prowadzi przez 
Widno, Rolbik i Kaszubę. Przed Leśnem szlak przestaje podążać w górę Zbrzycy (na północ), 
a biegnie opodal Młosiny, jej dopływu do Leśna, a potem przez Orlik nad jeziorem Młosi-
no Wielkie, skąd lasami do Wiela (gmina Karsin), turystycznej wsi położonej nad Jeziorem 
Wielewskim, w cieniu Kalwarii Wielewskiej. Tu urodził się kaszubski poeta Hieronim Der-
dowski, to przy domu kultury mieści się Muzeum Ziemi Zaborskiej. Najbardziej interesujące 
fragmenty szlaku to rezerwat faunistyczny „Jezioro Laska”, zrekonstruowany starosłowiań-
ski piec chlebowy w Widnie, a w szczególności drewniany kościół w Leśnie.

           SzlAK BRdY (nIEBIESKI)

Szlak Brdy wiedzie z miejscowości 
Męcikał skąd niebieskim szlakiem do-
cieramy w pobliże mostu kolejowego 
i dalej wzdłuż jeziora Dybrzk do granicy 
Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. 
W przeciwnym kierunku nad jezioro 
Trzemeszno ścieżka wiedzie do Giełdo-
nu, a dalej do Mylofu, słynącego w Pol-
sce i za granicą, z pstrągarni, z której 
ryby w różnej postaci można skoszto-
wać pobliskim barze.

trasa szlaku:
Swornegacie Stanica PTTK Jez. Witoczno (0) – Zbrzyca (1,7) – Śluza (5,1) – Parszczenica (9,1) – Mo-
dziel (12,1) – Kłonecznica, most (14,8) – Laska (17,0) – Kulawa (17,8) – Widno (18,5) – rolbik, 
most (22,5) – Kaszuba, młyn (27,5) – Leśno, kościół (32,4) – orlik (35,4) – Lamk (36,0) – jezio-
ro Wielkie Młosino (39,0) – jezioro Kły (40,6) – Wiele (48,2)

trasa szlaku:
Konarzyny (0) – Małe Swornegacie (7,9) – Stara Piła (15,8) – Swornegacie (21,8) – Drzewicz (29,4) – PN 
„Bory Tucholskie” – Męcikał (38,6) – Mylof (45,9) – Rytel (50,6) – Bydgoszcz (161,8)

Bifurkacja rzeki Niechwaszcz 
(fot. Z. Gierszewski)

Osoka aleosowata na jeziorze Kły
 (fot. Z. Gierszewski)

Jezioro Trzemeszno (fot. Z. Gierszewski) 

szlaki turystyczne
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trasa szlaku (fragment biegnący przez powiat chojnicki):
Polnica (0) – Konarzyny (12,0) – Konarzynki (14,2) – Babilon (18,7) – Małe Swornegacie (25,0) – 
Kokoszka – Swornegacie (30,8) – Zbrzyca – Śluza (37,4) – Parszczenica – Modziel (44,1) – laska 
(49,9) – Widno – rolbik (53,8) – Kaszuba (59,7) – Leśno (63,2) – Lubnia (67,0)

          gREEnwAY nASzYJnIK półnoCY (zIElonY)

Szlak rowerowy Greenway Naszyjnik Północy to pętla o długości 846,1 km, przebiega-
jąca przez 4 województwa: zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, wielkopolskie  
i pomorskie. 

          SzlAK KASzuBSKI IM. JulIAnA RYdzKowSKIEgo (CzERwonY)

Trasa szlaku rozpoczyna się w Chojnicach, skąd wyruszmy 
w kierunku Jarcewa. Po drodze mijamy jezioro Niedźwiedź, 
przecinając czarny szlak Jana Karnowskiego. Leśnymi drogami 
kierujemy się na zachód mijając zabudowania Starego Młyna. 
Dalej, idąc przez Funkę, podążamy aż do Bachorza. Idziemy 
w kierunku jeziora Płęsno, mijając pomnikowy dąb „Bartuś”. 
Dalej niebieskim szlakiem zbliżamy się do Męcikału, następnie 
skręcamy do mostu nad rzeką Brdą. Podążamy do leśniczówki 
Okręglik i wzdłuż  jeziora Trzemeszno trafiamy do wsi Giełdon. 
Dalej przez Czarniż, Kinice zmierzamy do Kosobud. Poruszając 
się leśną drogą do wsi Dąbrowa, a następnie drogą asfaltową do 
Wiela. I tu kończymy trasę. 
Przemierzając szlak warto zatrzymać się nad jeziorem Niedź-
wiedź (I klasa czystości). Godnymi uwagi są stanowiska zimo-
zioła północnego i widłaka spłaszczonego znajdujące się przy pętli autobusowej w Bachorzu, 
okazały dąb szypułkowy „Bartuś” o obwodzie 670 cm, rosnący na zachodnim brzegu jeziora, 
jezioro Płęsno, zgryzy bobrowe nad brzegami jezior: Główka i Bełczak, a także stanowiska 
rosiczki, widłaka wrońca, goździstego, torfowego, i kłoci wiechowatej w linii brzegowej je-
ziora Jeleń. 

trasa szlaku:
Chojnice (0,0) – Jarcewo (6,0) – Stary Młyn (10,3) – Funka (12,8) – Bachorze (14,9) – Stara Piła (18,4) 
– Męcikał (28,9) – Czarniż (38,7) – Kosobudy (43,2) – Wiele (54,6)

          pARTYzAnCKI SzlAK TuRYSTYCznY IM. JózEfA gIERSzEwSKIEgo (CzARnY)

Szlak partyzancki o gminę Brusy zahacza w okolicy wsi Sko-
szewo. W tym miejscu łączy się ze Szlakiem literackim im. 
Anny Łajming. 
Poświęcony jest on pamięci żołnierzy TOW „Gryf Pomorski”, 
a w szczególności jednemu z jego komendantów – Józefowi 
Gierszewskiemu. Wszystkie miejscowości na szlaku związa-
ne są z życiem komendanta Gierszewskiego, który urodził się 
w Prądzonce, zaczynał karierę nauczyciela w Wojsku, zamor-
dowany został w bunkrze nad jeziorem Sarnowiec Wielki koło 
Leśniczówki Dywan, a pochowany jest w Borzyszkowach. 

          KASzuBSKA MARSzRuTA

Kaszubska Marszruta to nazwa projektu, którego partnerem wiodącym oraz beneficjentem 
jest Powiat Chojnicki. Partnerami realizacji zadania są: Gmina Brusy, Gmina Chojnice, Gmi-
na Czersk, Gmina Konarzyny, Nadleśnictwo Przymuszewo, Nadleśnictwo Rytel oraz Park 
Narodowy „Bory Tucholskie” W ramach programu powstało 156,37 km oznakowanych tras 
łączących wszystkie gminy powiatu. Dzięki realizacji projektu na terenie gminy Brusy po-
wstało około 16 km tras rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną. Rozpoczęte w 2012 r. 
prace polegały na budowie następującej trasy: Brusy – Brusy-Jaglie – Czyczkowy – Wielkie 
Chełmy do skrzyżowania Laska – Czernica oraz Brusy – Żabno – Męcikał. 
Zadanie realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.

trasa szlaku:
Lipnica – Prądzona – Borzyszkowy – Wojsk – Hamer młyn – Prądzonka – skoszewo – Sominy – Dywan 
– Pełki – Borsztal – Turzonka – Dziemiany 

TraSy PieSZo – roWeroWo – NarCiarSKie 

Szosa w kierunku Giełdona 
(fot. Z. Gierszewski)

Przetarcie szlaku turystycznego 
im. J. Gierszewskiego

Wjazd do Lubni od strony Leśna (fot. arch. UM) Kapliczka w Lubni (fot. arch. UM)

Rowerzyści na trasie Drzewicz – Wielkie Chełmy (fot. arch. UM)

szlaki turystyczne
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SZLaKi WoDNe 
          SzlAK BRdY

Kajakowy szlak Brdy przez wielu uważany jest 
za najpiękniejszą trasę kajakową w Polsce. Brda 
dostępna jest do spływów kajakowych na długo-
ści 233 km. Początek szlaku to Jezioro Głębokie, 
stąd wiedzie przez jeziora: Szczytno, Końskie, 
Krepsko, Charzykowskie, Długie, Karsińskie, 
Witoczno i na obszarze gminy Brusy przez je-
ziora: Małołąckie, Łąckie, Dybrzk i Kosobudno, 
dalej przez Tucholski Park Krajobrazowy do Za-
lewu Koronowskiego i Bydgoszczy.
 Przebiegający przez gminę Brusy odcinek szlaku został dedykowany papieżowi Janowi Paw-
łowi II, przez co zyskał nazwę Szlaku Papieskiego. Karol Wojtyła uczestniczył w dwóch 
spływach kajakowych Brdą - w 1953 r. i 1966 r. Upamiętnia to przydrożna kapliczka w miej-
scowości Czernica. 
Biegnąca po malowniczych terenach rzeka Brda nie jest trudną do przebycia i doskonale 
sprawdza się jako trasa spływów kajakowych. 

          SzlAK zBRzYCY

Zbrzyca nazywana jest w slangu kajakarzy Polską Ama-
zonią. Otaczają ją gęste wysokopienne lasy, skarpy, roz-
lewiska, liczne jeziora przepływowe, bogata roślinność 
przybrzeżna, istne tunele zieleni. To prawy, a zarazem 
najpiękniejszy dopływ Brdy. Trasa szlaku niemalże na 
całej długości wiedzie przez piękne lasy i kilka jezior. 
Kajakarze cenią w Zbrzycy jej malowniczość i urozma-
icony charakter. Szlak wiedzie jeziorami wielkimi Rów-
niny Charzykowskiej i rozpoczyna się nad Jeziorem Dywańskim, a następnie prowadzi przez 
jeziora: Somińskie, Kruszyńskie, Parzyn, Milachowo, Laska, Księże, Długie, Parszczenica, 
Śluza i łączy się z Brdą przez jezioro Witoczno. Rzeka ta i jej otoczenie pięknieją z każdym 
kilometrem. Jest to wprost wymarzony „wstęp” do spływu Brdą.

górna zBrzyca – trasa szlaku:
Dywan (42,0/0,0) – Sominy most (40,8/1,2) – Sominy skansen (39,8/2,2) – most przy drodze Peplin-
-Gapowo (35,8/6,2) – wpływ do Jeziora Kruszyńskiego (35,4/6,6) – Windorp (33,1/8,9) – 
wpływ na Jezioro Parzyńskie (32,1/9,9) – Parzyn (31,1/10,9)

ŚroDKoWa ZBrZyCa – TraSa SZLaKu:
Parzyn Młyn (29,7/12,3) – ujście Młosiny (26,9/15,1) – Kaszuba – Milachowo Młyn (21,0/21,0) 
– rolbik most (19,0/23,0) – wpływ na jezioro Milachowo (16,0/26,0) – Widno (15,0/27,0) – 
ujście Kulawy (13,5/28,5) – Laska (13,0/29,0)

Dolna zBrzyca – trasa szlaku:
Wpływ na Jez. Laska (12,4/29,6) – wpływ na Jezioro Księże (11,0/31,0) – most między Modzie-
lem i Mogielem (9,0/33,0) – wypływ z jezioro Śluza (5,0/37,0) – most na Zbrzycy (5,5/37,5) – most na 
Zbrzycy (0,5/41,5) – wypływ na jezioro Witoczno (0,0/42,0) 

MłoSiNa (LeWy DoPłyW ZBrZyCy) – TraSa SZLaKu:
jezioro Brzeźno, północny brzeg (0) – Leśniczówka Popówka, wypływ (2,0) – jezioroKały, ujście 
(2,2) – jezioro Małe Młosino, ujście (2,9) – jezioro Wielkie Młosino, wyspa (4,0), wypływ z je-
ziora Wlk. Młosino (z jezioro raduń 1,5) (5,4) – Lamk, śluza (7,7) – wypływ na jezioro Leśno 
Górne (11) – Leśno, most (11,8) – park wiejski (12,1) – Leśniczówka Leśno (14,5) – ujście do 
Zbrzycy (15,5)

Kapliczka w Czernicy (fot. arch. UM)

Rzeka Brda przepływająca przez Męcikał (fot. arch. UM)

Połączone jeziora Dybrzk i Kosobudno (fot. arch. UM)     

Zbrzyca (fot. Z. Gierszewski)

Zbrzyca niedaleko Parzyna
 (fot. Z. Gierszewski)

Jezioro Smoleńskie – wyspa kormoranów 
(fot. Z. Gierszewski)

Jezioro Młosino Wielkie 
(fot. Z. Gierszewski)

szlaki turystyczne
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          ŚCIEżKA dYdAKTYCznA  „pIECKI”

Ścieżka położona jest przy drodze 
Czernica – Laska, ok. 4 km za Asmu-
sem. Znajduje się ona w otulinie rezer-
watu przyrody „Piecki”. Na przejście 
około dwukilometrowej trasy potrze-
bujemy w przybliżeniu 60 minut. Pre-
zentuje ona zbiorowiska roślinności 
charakterystyczne dla jezior lobelio-
wych, torfowisk, borów świeżych i ba-
giennych. Wzdłuż trasy umieszczono 
cztery tablice opisujące kluczowe 
miejsca, w tym: jezioro Piecki, bór so-
snowy świeży, jezioro Kaczewo oraz początek trasy.

          ŚCIEżKA pRzYRodnICzA  „dolInA KulAwY”

Ścieżka zaczyna się przy moście na drodze Laska – Wid-
no i wiedzie nas wzdłuż malowniczej rzeki Kulawy, aż do 
południowego brzegu Jezioro Małe Głuche. Na przejście 
około pięciokilometrowej trasy potrzebujemy około 4 go-
dzin. Kolejne przystanki przedstawiają nam m.in. historię 
powstania doliny Kulawy, działalność bobrów, rędziny 
pojeziorne w rynnie jezior Głuchych. Po drodze mijamy 
kompleks łąk funkcjonujący dzięki dawnemu systemowi 
nawadniającemu oraz niecodzienny pomnik przyrody – 
drewnianą stodołę w osadzie Wawrzynowo, będącą sie-
dliskiem chronionych porostów. Na torfowiskach zainsta-
lowano przeszło 200 mb kładek drewnianych. 

         ŚCIEżKA dYdAKTYCznA  „zIElonY pAłAC”

Ścieżka rozpoczyna się przy przystanku PKS w Mę-
cikale, wiedzie przez około 4 km leśnymi dróżka-
mi na południowy zachód od miejscowości do ruin 
bunkra partyzanckiego „Zielony Pałac”. W miejscu 
tym stacjonował oddział Tajnej Organizacji Woj-
skowej „Gryf Pomorski”. 21 marca 1944 r. bunkier 
otoczony został przez oddziały Waffen SS z Wiel-
kich Chełmów oraz Policji . W wyniku nierównej 
walki poległo 7 partyzantów, ich ciała pogrzebano 
na miejscu. 13 listopada 1945 r. ciała partyzantów 
ekshumowano i pochowano na cmentarzu ofiar zbrodni hitlerowskich w Brusach. Wydarze-
nie to upamiętnia znajdująca się w tym miejscu tablica pamiątkowa.

ŚCieżKi DyDaKTyCZNe

          ŚCIEżKA KulTuRowA  „lEŚno KRęgI KAMIEnnE”

Ścieżka położona jest 2 km od wsi Leśno na po-
łudnie od jeziora Leśno Dolne. Na przejście około 
kilometrowej trasy prezentującej wielokulturowe 
cmentarzysko z epoki brązu i żelaza potrzebuje-
my w przybliżeniu 60 minut. W czasie zwiedza-
nia poznajemy kultury archeologiczne: łużycką, 
pomorską i wielbarską, dowiadujemy się kim byli 
Goci oraz w jakie przedmioty wyposażali swych 
zmarłych na ostatnią drogę. 

          ŚCIEżKA pRzYRodnICzo – lEŚnA  „CzERnICA”

Ścieżka znajduje się w Czernicy, przy drodze 
prowadzącej do wsi Czyczkowy, nieopodal miej-
scowej leśniczówki. Na przebycie około 1,5 km 
trasy potrzebujemy około 2 godzin. Wiodąca ma-
lowniczymi lasami ścieżka oraz tablice informa-
cyjne przedstawiają takie zagadnienia jak: rodzaje 
drzew, gatunki ptaków i zwierząt leśnych, rodzaje 
i cykl życia lasu, a także występujące tu, objęte 
ochroną porosty.  

Jezioro Kaczewo (fot. Z. Gierszewski)

Dolina Kulawy (fot. Z. Gierszewski)

 Znakowanie ścieżki dydaktycznej

Podczas zwiedzania ścieżki przyrodniczo - leśnej 
(fot. arch. UM)

Brama wejściowa (fot. arch. UM)

Rekonstrukcja grobów skrzynkowych (fot. arch. UM)

szlaki turystyczne
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  zABoRSKI pARK KRAJoBRAzowY
Utworzony w 1990 r. Zaborski Park Krajobrazowy  obejmuje 
34.026 ha, z czego 15.224 ha znajduje się na terenie gminy 
Brusy. Dużą część obszaru pokrywają lasy i jeziora, wystę-
pują tu również liczne torfowiska. Walorami tego obszaru są 
m.in.: obfitość jezior (w tym rzadkich jezior lobeliowych), 
rzek, strumyków o czystej wodzie; flora bogata w gatunki 
objęte ochroną (obuwik pospolity, lobelia jeziorna, skalnica 
torfowiskowa, liczne gatunki porostów) oraz fauna reprezen-
towana przez takie gatunki jak: jeleń, sarna, dzik oraz ptaki: 
puchacz, bielik i zimorodek. 

 
Park Narodowy „Bory Tucholskie” został utworzony 1 lip-
ca 1996 roku w celu ochrony najcenniejszych pod wzglę-
dem przyrodniczym i krajobrazowym fragmentów Poje-
zierza Pomorskiego. Park, którego powierzchnia wynosi 
obecnie 4613,04 ha,  położony jest na rozległym sandrze 
rzeki Brdy, ukształtowanym w wyniku działalności lądo-
lodu bałtyckiego. Na terenie parku znajduje się 21 jezior 
o różnym stopniu zasobności w związki pokarmowe. Nie-
zwykle cenne są jeziora lobeliowe, których w Parku jest aż 
8. Siedem jezior rynnowych połączonych jest ze sobą ciekiem wodnym, tworząc tzw. Strugę 
Siedmiu Jezior. 

Największym jeziorem parku jest Jezioro Ostrowie, z którego 
swój początek bierze Struga Siedmiu Jezior. Jego powierzchnia 
wynosi 272 ha, a maksymalna głębokość 43 m. Jest to równo-
cześnie jeden z najcenniejszych zbiorników wodnych Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie” m.in. z powodu łanów ramie-
nic porastających dno tego jeziora.
Na terenie parku zachowała się specyficzna flora naczyniowa, 
z wieloma rzadkimi gatunkami roślin, związanymi z ubogimi, 
oligotroficznymi siedliskami. Cechą charakterystyczną jest  tu 
występowanie reliktów polodowcowych czyli gatunków cha-
rakterystycznych dla minionych epok klimatycznych i wła-
ściwych im formacji roślinnych. Należą do nich m.in.: bagno 
zwyczajne, borówka bagienna, bażyna czarna, zimoziół pół-

nocny i trzcinnik prosty. W drzewostanach parku dominują bory sosnowe. Na obrzeżach 
jezior dystroficznych i w obniżeniach terenu występują wilgotne bory bagienne,  na płaskich 
terenach sandrowych – bory świeże, a na ubogich, zwydmionych pagórkach – suche bory 
chrobotkowe z bogatym runem porostów. Równie interesująca i różnorodna jest fauna parku. 
Wśród bogatej awifauny wymienić można: bielika, żurawia, puchacza, włochatkę, gągoła, 
nurogęś, zimorodka. Licznie reprezentowany jest także świat płazów (traszki: grzebieniasta 
i zwyczajna, żaby, ropuchy) oraz gadów (jaszczurki, żmija zygzakowata, zaskroniec). Nad 
brzegami rzek żyją bobry i wydry, w lasach licznie występują jelenie, sarny,  dziki oraz lisy. 
Na terenie parku stwierdzono też obecność 9 gatunków nietoperzy.

  EuRopEJSKA SIEć EKologICznA nATuRA 2000
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to system ochrony zagrożonych składników róż-
norodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażany od 1992 r. w sposób spójny 
pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkow-
skich Unii Europejskiej.
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
obszary specjalnej ochrony ptaków (oSo) 
- celem dyrektywy ptasiej jest utrzymanie (lub dostosowanie) populacji gatunków ptaków 
na poziomie odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym. Na 
terenie obszaru stwierdzono występowanie ponad 100 gatunków, spośród których 22 stano-
wią ptaki wymienione w dyrektywie. Należą do nich m.in.: orzeł bielik, błotniak stawowy, 
puchacz, włochatka, bąk, zimorodek, dzięcioł czarny, dudek. W okresie zimowym przy jezio-
rach i rzekach spotkać można również łabędzia niemego i krzykliwego.
Specjalne obszary ochrony siedlisk (Soo)
- celem dyrektywy siedliskowej jest zapewnienie różnorodności biologicznej poprzez ochro-
nę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
Obszary Natura 2000 na terenie gminy Brusy:
•	 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO): 

PLB 220001 Wielki Sandr Brdy, 
PLB 220009 Bory Tucholskie,

•	 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO): 
PLH 220026 Sandr Brdy, 
PLH 220077 Młosino Lubnia, 
PLH 220061 Mętne, 
PLH 220057 Ostoja Zapceńska.

  poMnIKI pRzYRodY
Pomniki przyrody – to w większości 
okazałe drzewa lub skupiska drzew. Są 
to również źródliska, głazy narzutowe 
oraz stanowiska charakterystycznych 
gatunków roślin takich jak np. porosty 
czy skrzyp olbrzymi.
Na obszarze gminy Brusy przeważają pomniki przyrody w postaci pojedynczych drzew. 
Wśród nich najczęściej występuje dąb szypułkowy, buk zwyczajny i lipa drobnolistna. Krze-
wy reprezentowane są przez jałowce pospolite.
Wśród innych pomników przyrody warto wymienić 4 źródliska mieszczące się nad zachod-
nim brzegiem jeziora. Dybrzk oraz 2 rabaty brzozy brodawkowatej z porostem brodaczką. 
Na szczególną uwagę zasługuje również stodoła znajdująca się w osadzie Wawrzonowo, któ-
ra ze względu na porastające ją rzadkie porosty brodaczki, stanowisko pełnika europejskiego 
i zimozioła północnego, została wpisana do rejestru pomników przyrody.
Wykaz znajdujących się na terenie gminy Brusy pomników przyrody dostępny jest w Urzę-
dzie Miejskim w Brusach.

Jezioro Zmarłe (fot. Z. Gierszewski)

Borsuk (fot. K. Lubińska)

Nocek duży (fot. M. Chybowska)

Rzeka Młosina miedzy jeziorami Kały i Młosino Małe 
(fot. Z. Gierszewski)

pARK nARodowY BoRY TuCHolSKIE (tekst. M. Chybowska)

ForMy ochrony PrzyroDy

Dąb w Przymuszewie (fot. arch. UM)
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  REzERwAT floRYSTYCzno – wodnY „JEzIoRo nAwIonEK”
Celem rezerwatu jest zachowanie jeziora lo-
beliowego ze stanowiskami rzadkich roślin 
wodnych typowych dla tego rodzaju akwe-
nów wodnych. Nieopodal jeziora Nawionek 
spotkać możemy: rosiczkę okrągłolistną, 
bagno zwyczajne, lobelię jeziorną, poryblin 
jeziorny i kłoć wiechowatą. Wszystkie te ro-
śliny objęte są ścisłą ochroną  gatunkową. 
W tym miejscu powierzchnia objęta ochroną 
wynosi 10,76 ha i obejmuje zbiornik wodny 
o głębokości do 11 m. 

  REzERwAT ToRfowISKowY „BAgno STAwEK”
Celem rezerwatu jest zachowanie naturalnych 
zbiorowisk roślinności torfowiskowej. Rezer-
wat zajmuje powierzchnię 40,80 ha. Swym za-
sięgiem obejmuje zarastające Jez. Stawek i po-
bliskie torfowiska przejściowe i niskie. Jezioro 
to połączone jest niewielką strugą z jeziorem 
Płęsno, do którego odprowadzany jest nadmiar 
wody z jeziora Stawek. Na obszarze rezerwa-
tu występuje wiele rzadkich i podlegających 
ochronie gatunków roślin: bagno zwyczajne, 
kruszyna pospolita, rosiczka okrągłolistna, 
pośrednia i długolistna, widłak jałowcowaty, 
listera jajowata. Spotkać tu także można: jeżogłówkę najmniejszą, żurawinę drobnolistną 
i storczyk szerokolistny. W granicach rezerwatu występują także dwa gatunki roślin zagrożo-
nych wyginięciem: skalnica torfowiskowa i wyblin jednolistny. 

  REzERwAT fAunISTYCznY „JEzIoRo lASKA”
Celem rezerwatu jest zabezpieczenie i zacho-
wanie miejsc lęgowych licznych gatunków 
ptaków wodnych i błotnych, przede wszyst-
kim łabędzia niemego. Rezerwat obejmuje 
akwen wodny o powierzchni 70,40 ha będący 
jeziorem eutroficznym o niewielkiej głęboko-
ści dochodzącej maksymalnie do 3,6 m. Posia-
da bardzo dobrze rozwiniętą linię szuwarów 
i roślinności wodnej zanurzonej. 
Jest to miejsce z dogodnymi warunkami do 
gniazdowania wielu gatunków ptaków: orła 
bielika, kormorana czarnego i czapli siwej. 
Spotkać tu można występujące licznie kaczki krzyżówki. 

  REzERwAT floRYSTYCznY „BóR CHRoBoTKowY”
Celem rezerwatu jest zachowanie siedliska boru sosnowego z rzadką i unikalną florą poro-
stów. Obejmuje on obszar leśny o powierzchni 41,50 ha. Występuje tu ponad 70 gatunków 
porostów, z czego 50 gatunków stanowią porosty naziemne. Na terenie rezerwatu występu-
ją gatunki pospolite takie jak: chrobotek reniferowy i płucnica islandzka, ale także gatunki 
rzadkie i zagrożone: grzebinka cielista, płucnica niwalna, chrobotek alpejski. W granicach 
rezerwatu występuje najliczniejsza w Polsce populacja chróścika tasiemcowatego. Innymi 
występującymi tu gatunkami porostów są: płucnica płotowa i zielonawa, płucnik modry, bro-
daczka kępkowa i chróścik pasterski. 

  REzERwAT floRYSTYCznY „pIECKI”
Celem rezerwatu jest zachowanie flory i zbiorowisk roślin-
ności typowych dla jezior lobeliowych, ochrona rzadkiej 
roślinności torfowiskowej, a także roślinności chronionej 
i zagrożonej wyginięciem, typowej dla świeżych borów 
sosnowych. Swym zasięgiem obejmuje powierzchnię 
19,42 ha oraz strefę ochronną – otulinę zajmującą 92,89 
ha. Znajdują się tu trzy jeziora wytopiskowe: Piecki, Małe Piecki i Kaczewo . Nieopodal 
znaleźć możemy torfowiska i bory bagienne. Subsystemami leśnymi występującymi na 
terenie rezerwatu, są: bór wrzosowy, bór bagienny i suboceaniczny bór świeży. Wystę-
pują tu ściśle chronione rośliny: widłak torfowy, widłak wroniec, goździsty, spłaszczony 
i jałowcowaty, a także rosiczka okrągłolistna, pośrednia i długolistna oraz grzybień biały. 
Gatunkami zagrożonymi wyginięciem, będącymi pod ścisłą ochroną są: lobelia jeziorna, 
poryblin jeziorny oraz grzybień północny. 

  REzERwAT wodno - floRYSTYCznY „MoCzAdło”
Celem rezerwatu jest zachowanie jeziora lobeliowego 
wraz z charakterystyczną dla tego gatunku roślinnością. 
Obejmuje oligotroficzne jezioro Moczadło o powierzchni  
4,47 ha oraz otaczające lasy stanowiąc łącznie 26,17 ha 
obszaru chronionego. Występują tu elisma pływająca, po-
ryblin jeziorny, lobelia jeziorna oraz na brzegach jeziora 
rosiczka pośrednia, widłaczek torfowy i przygiełka biała. 

  REzERwAT ToRfowISKowY „dolInA KulAwY”
Celem rezerwatu jest zachowanie kompleksu torfowisk so-
ligenicznych, źródlisk, jezior mezotroficznych oraz leśnych 
i nieleśnych ekosystemów lądowych charakterystycznych 
dla obszaru źródliskowego rzeki Kulawy. Rezerwat składa 
się z terenów położonych na obszarze nadleśnictw: Osusz-
nica i Przymuszewo, fragmentu rzeki Kulawy oraz jezior: 
Małe Głuche, Bukówki Małe i Bukówki Duże o łącznej 
powierzchni 155,41 ha. Wokół chronionego obszaru wytyczono otulinę wielkości 346 ha. 
Na terenie rezerwatu wyznaczono ścieżkę przyrodniczą „Dolina rzeki Kulawy” rozpoczyna-
jącą się za mostem drogowym na rzece Kulawa, w pobliżu miejscowości Laska i biegnącą 
dalej wzdłuż rzeki. 

Jezioro Nawionek (fot. Z. Gierszewski)

Rosiczka długolistna (fot. J. Rymon Lipińska)

Lobelia jeziorna (fot. Z. Gierszewski)

Rzeka Kulawa wiosną 
(fot. Z. Gierszewski)

Widłaczek torfowy (fot. J. Rymon Lipińska)

Droga wzdłuż jeziora Laska (fot. Z. Gierszewski)

reZerWaTy PrZyroDy 
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Będąc w Brusach nie można zapomnieć o odwiedzeniu skansen Mistrza Józefa Chełmow-
skiego. Znajduje się on w miejscowości Brusy – Jaglie, na trasie Brusy – Konarzyny, przy 
zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 236. 

Od samego wjazdu, do z pozoru niewielkiego gospodarstwa, oczom turystów 
ukazuje się fascynujący, wykreowany przez artystę świat, pełen kaszub-

skich osobliwości i oryginalnych wynalazków, takich jak m.in.: „ma-
szyna do łapania żywiołów” czy „rakieta kosmiczna”. To magiczne 

miejsce tworzy kompleks zabudowań wraz z ogrodem przedsta-
wiające różnorodną twórczość Kaszubskiego Leonarda da Vin-
ci. Podziwiać tu można m.in. warsztat tkacki, przeróżne narzę-
dzia, tablice historyczne, instrumenty muzyczne (brzozoliść, 
muzyknos, worbotrep), obrazy i rzeźby. W przydomowym 
sadzie znajdują się ule, przedstawiające różne postacie, wy-
konane w pniach drzew.
Twórca ludowy poprzez swe dzieła nawiązywał do tradycji 
i historii świata, kosmosu oraz współczesności i zagrożeń ja-

kie niesie ze sobą cywilizacja. W swoich pracach zachowywał 
naturalny styl, całkowicie pozbawiony naśladownictwa, toteż 

na całym świecie jego twórczość jest ceniona za oryginalność 
i ludowość. Największym dziełem jego życia jest obraz Apokalipsa 

o długości 55 m, przedstawiający apokalipsę według św. Jana.
Prace artysty niejednokrotnie nagradzane były na licznych konkursach sztu-

ki ludowej, znajdują się w kilku muzeach w kraju, są również chętnie nabywane przez 
turystów zagranicznych. 

SKAnSEn MISTRzA JózEfA CHEłMowSKIEgo

józef chełmowski urodził się w Brusach – Jagliach, 26 lu-
tego 1934 r. Tam, w malowniczym obejściu, pełnym rzeźb, 
obrazów, instrumentów muzycznych i starych przedmiotów 
-  mieszkał i pracował wyjątkowy twórca. 
Twórczością artystyczną zajął się w wieku 40 lat. W 1972 r. 
po raz pierwszy Jego rzeźby eksponowane zostały na wysta-
wie „Rzeźby ludowej Polski Północnej” w Sopocie. Pierw-
szą indywidualną wystawę zorganizowało, w 1986 r., Biuro 
Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy. Odtąd uczestniczył 
w wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych. Na przestrzeni 
minionych lat miał wiele indywidualnych i zbiorowych wy-
staw w Polsce i za granicą. 
Artysta był wielokrotnie doceniany i nagradzany. W 1998 r. 
Uchwałą Rady Miejskiej w Brusach przyznano mu tytuł Za-
służonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy. Uhonorowany również został Medalem Stolema 
przyznawanym przez Klub Studencki „Pomerania” oraz Medalem Kolberga Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Kultury w Polsce. W 2004 r. został laureatem Pomorskiej Nagrody Artystycz-
nej, w kategorii Kultura regionalna, przyznawanej przez samorząd województwa pomorskie-
go. Za wieloletnią pracę twórczą i zasługi dla kultury ludowej, w 2006 r. został odznaczony 
przez Ministra Kultury srebrnym medalem Gloria Artis.
W sobotę, 6 lipca 2013 r., w wieku 79 lat, w dzień XV Zjazdu Kaszubów, wielki mistrz 
Józef Chełmowski zakończył swą artystyczną i filozoficzną podróż, pozostawiając świadec-
two wspaniałego życia. Życia pełnego pasji, bogatego w emocje, wrażenia, niejednokrotnie 
wyjątkowe chwile, a zarazem życia skromnego i spokojnego w miejscu, gdzie czas się za-
trzymał. Artysta spoczął na cmentarzu parafialnym w Brusach.  Dziś Jego dzieła znajdują się 
w zbiorach prywatnych kolekcjonerów, m. in.: w Polsce, Francji, Niemczech i Szwecji. Są też 
ozdobą wielu kolekcji muzealnych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Największe zbio-
ry znajdują się w Muzeum Zachodnio – Kaszubskim w Bytowie, Muzeum Etnograficznym 
w Toruniu i Muzeum Narodowym w Gdańsku, Jego prace podziwiać można także w Muzeum 
Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Muzeum Etnograficznym w Choj-
nicach. Na temat Jego oryginalnej twórczości i osobowości powstało kilka realizacji filmo-
wych, setki artykułów prasowych, kilka prac magisterskich i wiele broszur towarzyszących 
Jego indywidualnym wystawom.

JóZef ChełMoWSKi (26 II 1934 – 6 VII 2013)

Ul w ogrodzie Józefa Chełmowskiego
(fot. arch. UM)

Warsztat mistrza (fot. arch. UM)

Prace artysty (fot. arch. UM)

Mistrz Józef Chełmowski
(fot. arch. UM)

Jedno z Jego dzieł (fot. arch. UM)

aTraKCJe TurySTyCZNe



www.brusy.pl22 23

Chata Kaszubska to muzeum regionalne 
powstałe według projektu Jana Sabiniarza. 
Obiekt w całości wykonany został przez 
miejscowych rzemieślników. Inwestorem 
był Urząd Miejski w Brusach. Swym wy-
glądem nawiązuje do tradycyjnej zabudo-
wy południowych Kaszub. Jej regionalny 
charakter zachowano dzięki architekturze, 
materiałom budowlanym i elementom wy-
kończeniowym. Drewniana konstrukcja bu-

dynku powstała z drzew, które 
rosły w XIX-wiecznym 

parku założonym poprzez rodzinę Sikorskich z Wielkich Chełmów. 
Dach muzeum pokryto trzciną naturalną, schody zewnętrzne wykona-

no z kamienia, a podłogi, jak w starych chatach kaszubskich, z desek 
sosnowych. Uroczysta inauguracja działalności Chaty Kaszubskiej 
odbyła się 6 maja 2005 r. 
Obecnie podziwiać tu można szereg przedmiotów codziennego 
użytku odzwierciedlających dawne życie na ziemi zaborskiej. 
Wśród najcenniejszych wymienić można aparat z początku lat 
dwudziestych XX wieku, pochodzący z pierwszego w Brusach za-

kładu fotograficznego, którego właścicielem był pan Leopold Cza-
piewski. Ponadto znajduje się tu również największa na Kaszubach 

kolekcja koszyków do szklanek, która obecnie składa się z około 100. 
różnych egzemplarzy. 

Chatę okala wyjątkowy ogród, porośnięty typową dla regionu kaszubskiego ro-
ślinnością, oraz uzupełniony różnego rodzaju dawnymi maszynami rolniczymi, podarowa-
nymi przez lokalnych gospodarzy. Jest to doskonałe miejsce nie tylko do poznania tradycji 
i historii regionu, ale także okazja do odpoczynku na świeżym powietrzu wśród odgłosów 
natury. Piękno ogrodu niejednokrotnie uwieńczone zostało na fotografiach ślubnych. 

Obok Chaty Kaszubskiej, przy trasie rowerowej „Ka-
szubskiej Marszruty”, znajduje się punkt postojowy, 
gdzie szukający odpoczynku turysta może odetchnąć 
przed dalszą drogą. W miejscu tym znajdują się tabli-
ce informacyjne przedstawiające atrakcje turystyczne 
regionu i  zadaszona wiata. Tu można zaparkować sa-
mochód, autokar i udać się do pobliskiego muzeum 
regionalnego i skansenu Józefa Chełmowskiego. 
Budowa punktu postojowego możliwa była dzięki 
partnerstwu zawartemu pomiędzy Powiatem Tuchol-

skim a Gminą Brusy i Gminą Czersk oraz uzyskanemu dofinansowaniu  w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Projekt nosił nazwę: „Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja 
presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”. 

CHATA KASzuBSKA w BRuSACH – JAglIACH

Kamienne Kręgi w Leśnie to bardzo ważny punkt na mapie atrakcji turystycznych gminy 
Brusy. Do dziś zachowały się tu ślady osadnictwa pradziejowego, przez lata 
badanego przez archeologów Uniwersytetu Łódzkiego. 
Przy wejściu na teren cmentarzyska znajdują się dwie tablice 
przedstawiające okolice Leśna oraz plan cmentarzyska. W pro-
wadzonych przez wiele lat badaniach, odkryto 13 kurhanów 
oraz 15 wieńców kamiennych, związanych z osadnictwem 
skandynawskich Gotów. Znaleziono także 20 grobów 
skrzynkowych oraz 7 grobów jamowych i popielnico-
wych z urnami twarzowymi ludności kultury pomorskiej.
Pierwszym i największym na cmentarzysku kurhanem 
o 26-metrowej średnicy jest ten, z kręgiem kamiennym 
i stelą, o cechach antropomorficznych. Ustawienie co naj-
mniej jednej stelli w centrum kręgu oznaczało miejsce dla 
naczelnika plemienia lub czarownika. Odkryto tu także  tzw. 
długi dom – jedno z niewielu tego typu znalezisk w Europie. 
W kręgach kamiennych mogły być składane w czasie „tingów” 
ofiary, zarówno ze zwierząt jak i ludzi. Kręgi mogły być również 
miejscami wieców ludności, omawiających ważne dla plemienia kwe-
stie, np. relacje zwiadowców „exploratori” poszukujących dróg do wędrówki lub miejsc 
do osiedlenia, niejednokrotnie docierających do bardzo odległych stron, o czym świadczą 
znalezione w jednym z grobów zabytki: srebrna moneta celtycka z terenu Słowacji i amulet 
w kształcie skarabeusza znad Morza Śródziemnego. 

KAMIEnnE KRęgI w lEŚnIE

Podczas przedstawienia
 „Gdzie jest Balbina?” 

Anny Łajming
(fot. Z. Gierszewski)

Chata Kaszubska  - widok od strony ogrodu (fot. arch. UM)

Kamienna stella otoczona wieńcem (fot. arch. UM)

Międzynarodowy Festyn Archeologiczny 
(fot. arch. UM)

 Punkt postojowy (fot. arch. UM)

Ścieżka kulturowa (fot. arch. UM)

aTraKCJe TurySTyCZNe
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MSZe ŚWięTe
Dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 18.00

W dawnym dworku rodziny Sikorskich mieści się obecnie Szkoła Pod-
stawowa w Wielkich Chełmach. Powstał on w latach 1852–53 jako 

parterowy budynek zwieńczony wieżyczkami. Do współcze-
snej formy rozbudowano go w latach 1908–1909. Późniejsze 

zmiany dotyczyły przebudowy wnętrz. Dwór otoczony był 
pięknym parkiem, którego fragmenty zachowały się do 
dzisiaj. Kilkanaście spośród znajdujących się tu drzew 
to pomniki przyrody. Marzeniem mieszkańców jest od-
restaurowanie parku. Możliwe to jednak będzie jedynie 
przy wsparciu funduszy unijnych.

dwoREK RodzInY SIKoRSKICH w wIElKICH CHEłMACH

Największym zabytkiem Brus jest kościół pw. Wszystkich Świętych wybudowany w latach 
1876-1879 w miejscu rozebranego kościoła drewnianego. Inicjatorem budowy był ówczesny 
proboszcz ks. Augustyn Wika-Czarnowski. 
Kościół zaprojektowany w stylu neoromańskim przez Adolfa Dankerta z Brandenburga, po-
siada trójnawową budowę. Bryłę kościoła charakteryzują dwie zblokowane strzeliste wieże. 
Niesamowite wrażenie robi ogrom świątyni – 60,9 m długości, 26 m szerokości i 12 m wy-
sokości. W nawie południowej znajduje się ciekawy barokowy ołtarz „bracki” z XVII wie-
ku, pochodzący z poprzedniego drewnianego kościoła. W jego centrum zwraca uwagę obraz 
Matki Boskiej Szkaplerznej z XVIII wieku, przysłaniany innym malowidłem, ukazującym 
Matkę Bożą jako Królową Wszystkich Świętych. Na dwukondygnacyjnym chórze znajdują  
się organy firmy Zauera z Frankfurtu nad Odrą, sprowadzone w roku 1880.
Ołtarz główny, dzieło Juliusza Zindlera z Chojnic, zakupiony w roku 1883 uległ zniszczeniu 
podczas kończących się w 1945 r. działań wojennych. Obecny ołtarz główny powstał w 1950 
r. według projektu artysty malarza Władysława Drapiewskiego z Pelplina, który też jest wy-
konawcą obrazu Chrystusa Króla.
Nawę północną zdobi XVIII-wieczny krucyfiks, pochodzący z wcześniejszego kościoła. 
Z drugiej połowy XIX wieku pochodzą: chrzcielnica, ambona, droga krzyżowa i dwa konfe-
sjonały, które są arcydziełami sztuki snycerskiej „szkoły monachijskiej”.
Od 1990 r. wzbogacono kościół o trzy nowe ołtarze: Matki Bożej Częstochowskiej, Miłosier-
dzia Bożego i Świętego Huberta. W 1999 r. dokonano pełnej iluminacji zewnętrznej bryły 
kościoła. W 2007 r. odsłonięto witraż Patrona Miasta i Gminy Brusy błogosławionego ks. 
Józefa Jankowskiego.
W 2008 r. na cmentarzu przykościelnym ustawiono, ufundowany przez parafian, pomnik Jana 
Pawła II. 

KoŚCIół pw. wSzYSTKICH ŚwIęTYCH w BRuSACH

architektura sakralna

Aleja parkowaBocianie gniazda (fot. Z. Gierszewski)

Dworek rodziny Sikorskich (arch. ZPK) Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brusach (fot. arch. UM)

Stanisław Sikorski (9 II 1855 - 29 VI 1929)
Patron SP w Wielkich Chełmach

Wnętrze kościoła (fot. arch. UM)

aTraKCJe TurySTyCZNe
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Historia budowy kaplicy w Męcikale sięga 1989 r. kiedy to pani Ja-
dwiga Główczewska oświadczyła o przekazaniu gruntu pod jej budo-
wę. Jednoznaczna wola lokalnej społeczności oraz darowizna gruntu 
zadecydowały o budowie kaplicy i zapoczątkowały kolejne działania. 
Inwestorem została bruska parafia na czele z proboszczem ks. prała-
tem  Zdzisławem Wirwickim. Kościół zaprojektowany został przez 
Jana Belzerowskiego z Chojnic. Prace budowlane rozpoczęły się  
6 maja 2006 r. poświęceniem krzyża oraz miejsca budowy przez ks. 
biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę. Kamień węgielny w fun-
damenty kościoła wmurowano 12 maja 2007 r. 
Wnętrze kościoła rozświetlane jest przedostającymi się promieniami 
słońca przez barwne witraże. Przedstawiają one wizerunek Matki Bo-
żej Bolesnej oraz postacie błogosławionych: ks. Józefa Jankowskiego, 
papieża Jana Pawła II oraz ks. Jerzego Popiełuszkę. 
Poświecenie kościoła filialnego bruskiej parafii odbyło się w roczni-
cę śmierci jego patrona błogosławionego ks. Józefa Jankowskiego,  
16 października 2011 r. Uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja 
Ks. Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga. 

MSZa ŚWięTa Niedziele: godz. 13.00 

KoŚCIół pw. BłogoSłAwIonEgo 
KS. JózEfA JAnKowSKIEgo w MęCIKAlE

Informacje dotyczące kościoła i parafii w Leśnie przedstawiają źródła z 1513 r., kiedy to wy-
mienione zostały w inwentarzu dóbr biskupa włocławskiego. Ówczesny Kościół był pw. Świę-
tej Katarzyny, w okresie reformacji, pod koniec XVI wieku, utracił status kościoła parafialnego 
stając się filią bruskiej świątyni. 
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wzniesiono w latach 1634 – 1687. Jego fundator-
ką była królowa Maria Ludwika Gonzaga, a obecna architektura świątyni jest wynikiem kilku 
faz budowlanych i stanowi szczególny przypadek budowy sakralnej na Kaszubach.
Istotnym wyróżnikiem w bryle architektonicznej jest wieża, która zwęża się ku górze oraz po-
siada charakterystyczną raczej dla południowej Polski izbicę. Odmienność potęguje wysokie 
spiczaste zwieńczenie, które tak jak ściany wieży pokryte są gontem. Szczególnym elemen-
tem, będącym efektem przebudowy, jest należący do rzadkości w niewielkich wiejskich ko-
ściołach, trójnawowy korpus. Główne wejście do kościoła umieszczono w północnej ścianie, 
znacznie odstępując od tradycji sytuowania wejść w elewacji południowej i zachodniej.
Ze względu na nietypowy styl architektoniczny, jak i zachowane zabytkowe wyposażenie, 
leśnieńska świątynia jawi się jako niezwykle cenny zabytek drewnianej architektury sakralnej. 
Na uwagę zasługuje barokowa Grupa Ukrzyżowania z belki tęczowej oraz siedemnastowiecz-
ne ołtarze. Zachował się również interesujący prospekt organowy z początków XVIII wieku 
i ołtarz boczny z prezbiterium z połowy XVIII wieku.

MSZe ŚWięTe
Dni powszednie: 18.00 (kwiecień - październik), 17.00  
(listopad - marzec), Niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30  
Święta zniesione: godz. 8.30, 18.00 (kwiecień - październik), 
17.00 (listopad - marzec)

KoŚCIół pw. podwYżSzEnIA KRzYżA ŚwIęTEgo w lEŚnIE

Kościół pw. Bł. ks. Józefa Jankowskiego w Męcikale (fot. arch. UM) Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie (fot. arch. UM)

Wnętrze kościoła (fot. arch. UM)

Wnętrze kościoła (fot. Z. Gierszewski)Witraż przedstawiający 
bł. ks. Jozefa Jankowskiego
ufudowany przez Gminę Brusy 
(fot. arch. UM)

architektura sakralna
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Mieszczący się w Kosobudach 
kościół wybudowany został 
w 1871 r. Jest to pozostałość po 
samodzielnej parafii ewangelic-
ko – augsburskiej, istniejącej tu 
od 1863 r. Niezwykle trudno jest 
odtworzyć historię parafii do roku 
1939, wówczas protestanckiej, po-
nieważ podczas ewakuacji wojsk 
niemieckich zabrano wszystkie 
dokumenty. Ówczesna kronika 
wraz z pozostałymi archiwaliami 
znajdują się w centralnym archi-
wum w Berlinie. 
Obecna, samodzielna parafia ustanowiona została dopiero w 1975 r. Do tego czasu, od zakoń-
czenia II wojny światowej, świątynia w Kosobudach stanowiła filię parafii w Brusach. 
Kościół jest murowany, jednonawowy, z 34-ro metrową wieżą. Jego najcenniejszym zabyt-
kiem są późnobarokowe organy. Początkowo uważano, że instrument pochodzi  z Kościoła 
Najświętszej Maryi Panny we Wiedniu. Jednakże kilka lat temu podczas remontu odkryta zo-
stała tabliczka znamionowa. Instrument ten powstał w Morągu w 1771 r. Początkowo należał 
do parafii w Elblągu, a następnie trafił do Kosobud. 

KoŚCIół pw. nAJŚwIęTSzEgo SERCA pAnA JEzuSA w KoSoBudACH

Historia klasztoru w Orliku rozpoczy-
na się 14 listopada 1935 r., kiedy to 
dotarły tu pierwsze siostry zakonne. 
Początkowo mieszkały one w starym 
zabudowaniu w tzw. Domu św. Józefa. 
W 1937 r., po długich staraniach, wy-
budowano nowy klasztor. W czasie II 
wojny światowej, siostry zostały wy-
siedlone, a budynek znajdował się pod 
okupacją niemiecką.  Wróciły tu 12 
kwietnia 1945 r., zastając zniszczone 
i ograbione budynki. 
Kolejne lata działalności klasztoru świadczą o jego rozwoju. W 1947 r. przeniesiono nowi-
cjat z Chojnic do Orlika. 4 października 1948 r., w uroczystość św. Franciszka decyzją Rady 
Generalnej komisariat w Polsce został podniesiony do godności Prowincji pod wezwaniem 
Maryji Wspomożenia Wiernych z siedzibą w Orliku. 
Pierwszą Przełożoną Prowincjalną została s. Rafaela Schmitz. Obecnie posługę Przełożonej 
Prowincjalnej pełni s. Mirona Turzyńska.
Obecnie klasztor w Orliku jest nadal domem prowincjalnym i formacyjnym. Pełni on również 
funkcję domu rekolekcyjnego, który jest otwarty na różnego rodzaju grupy parafialne i spo-
łeczne. Każdy, szukający Boga, modlitwy i ciszy może znaleźć tu dla siebie miejsce. 

MSZe ŚWięTe
Dni powszednie: godz. 7.00, we wtorki: godz.18.00  
Niedziele: godz. 7.00 i 9.00 

KlASzToR zgRoMAdzEnIA SIóSTR fRAnCISzKAnEK 
od poKuTY I MIłoŚCI CHRzEŚCIJAńSKIEJ w oRlIKu

MSZe ŚWięTe 
Dni powszednie: 17.00
niedziele i święta: 7.30, 9.30 i 11.00 
Święta zniesione: 8.00, 10.30 i 18.00 

Zabytkowe organy (fot. arch. UM) Figura przy bramie wjazdowej (fot. arch. UM)

 (fot. arch. UM)

Droga krzyżowa (fot. arch. UM)

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach
 (fot. Z. Gierszewski) Klasztor (fot. arch. UM)

architektura sakralna
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Czernica to niewielka miejscowość letniskowa. Atrakcyjna lo-
kalizacja  nad Czernicką Strugą, w pobliżu jej ujścia do Brdy, 
przepływającej tu przez rynnowe jeziora: Dybrzk i Kosobud-
no sprzyja spacerom. Jeziora te są dogodnymi akwenami do 
uprawniania sportów Znajduje się tutaj także plaża oraz strze-
żone miejsce przeznaczone do kąpieli oraz wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. 
Przy miejscowej leśniczówce, Nadleśnictwo Przymuszewo 
wytyczyło ścieżkę przyrodniczą składającą się z ośmiu przy-
stanków. Jej początek oznakowany został tablicą informacyjną 
przy drodze prowadzącej w kierunku miejscowości Czyczko-
wy.  Szczególne miejsce we wsi zajmuje przydrożna kapliczka 
upamiętniająca dwukrotny pobyt ks. Karola Wojtyły, później-
szego papieża Jana Pawła II, w latach 1953 i 1966 na Zabor-
skiej Ziemi podczas spływów kajakowych Brdą. Urokliwe centrum miejscowości stanowi  
młyn wodny, wybudowany w 1903 r. oraz kaszubska chałupa z 1929 r.   

Stara wieś włościańska istniała już w okresie panowania książąt pomorskich. W 1354 r. 
Zygfryd von Garlichskein ulokował wieś na prawie chełmińskim. We wsi zachowały się 
drewniane chaty z XIX wieku. Przy wjeździe do wsi stoi odnowiona figura Chrystusa Króla.
Tu urodził się błogosławiony ks. Józef Jankowski, zamordowany przez hitlerowców w Au-
schwitz, Patron Miasta i Gminy Brusy i tutejszej szkoły podstawowej. Obok jego domu 
rodzinnego wzniesiono pamiątkową kapliczkę. 
W pobliskiej świetlicy wiejskiej działa Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy”, grupa z wie-
loletnimi tradycjami, wystawiająca kaszubskie sztuki, m.in.: „Gdzie jest Balbina?” Anny 
Łajming czy przypominającą stare obrzędy kaszubskie np.: „ścinanie kani”.

czernica

CZyCZKoWy

Niewielka wieś położona na skraju Zaborów, 
gdzie króluje dziewicza przyroda i piaszczy-
sta okolica. Znajduje się tu również dworek 
rodziny Kossak-Główczewskich, wybudo-
wany w 1912 r. oraz młyn nad rzeką Zbrzycą.
W początkach zaborów w 1772 r. Kaszuba 
figuruje jako własność królewska. W daw-
nym dworze do 1965 r. istniała jednokla-
sowa szkoła, w której mieszkał nauczyciel 
i rodzina Główczewskich. 

Laska to niewielka wieś położona malowniczo 
na terenie Zaborskiego parku Krajobrazowego 
u ujścia rzeki Kulawy do Zbrzycy, miedzy obję-
tym ochroną jeziorem Laska a jeziorem Zmarłe. 
W miejscowości rozpoczyna się trasa ścieżki przy-
rodniczej Doliny Kulawy, podążając na południe 
zaś docieramy do rezerwatów Jezioro Nawionek 
i Piecki. Atrakcyjna lokalizacja oraz nieskazitelna 
przyroda sprawiają, że miejscowość ta chętnie odwiedzana jest przez turystów. Wieś dobrze 
znana jest kolarzom. Co roku staje się miejscem przystankowym cyklistów, biorących udział 
w Maratonie Rowerowym KaszebeRunda, odbywającym się w drugiej połowie maja. 

Wieś położona na trasie Brusy – Czersk. Pierwsza wiado-
mość o istnieniu dworu w Kosobudach pochodzi z 1326 r. 
Nad wsią góruje figura Świętego Jana Nepomucena wyko-
nana w 1925 r. jako wotum wdzięczności ocalałych z pożo-
gi I wojny światowej mieszkańców. Najcenniejszym zabyt-
kiem wsi jest kościół parafialny pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Z miejscowością wiąże się wydarzenie histo-
ryczne, a mianowicie starcie ze Szwedami. Szwedzkie woj-
ska zgrupowały się pomiędzy Kosobudami a Brodą, aby 
dokonać uderzenia na Kosobudy. W lesie za wsią, nieda-
leko Brody, 2 września 1659 r. miało miejsce wielkie starcie z najeźdźcą szwedzkim. Hetman 
Czarniecki dowodzący wojskami I Rzeczypospolitej zaskoczył śpiących Szwedów o świcie. 
Siły zbrojne Szwecji zostały wycięte przez polski oręż. Podczas II wojny światowej w trakcie 
przygotowywania nasypu pod przyszłą trasę Berlin - Królewiec, Niemcy przypadkiem natrafili 
w miejscu bitwy na około 200 szkieletów ludzkich. Legenda głosi, że walka pomiędzy woj-
skami była szczególnie krwawa. Ziemia w tym miejscu miała tak bardzo przesiąknąć krwią, że 
zmieniła barwę na czerwonawą. Zdarzenie to upamiętnia krzyż ustawiony nad rzeką Korzenicą 
przy drodze wiodącej z Kosobud do Brody. 

kaszuBa

laska

kosoBuDy

Chałupa z 1929 roku (fot. Z. Gierszewski)

Żaglówki na jeziorze Dybrzk
(fot. arch. UM)

Kapliczka upamiętniająca miejsce urodzenia 
bł. ks. J. Jankowskiego (fot. arch. UM)

Zachód słońca nad jeziorem Dybrzk (fot. arch. UM)

Młyn na rzece Zbrzycy (fot. arch. UM)

Figura św. Jana Nepomucena 
(fot. arch. UM)

Maraton rowerowy KaszebeRunda (fot. arch. UM)

Szkoła podstawowa (fot. arch. UM)

MieJSCoWoŚCi, KTóre WarTo oDWieDZić
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Leśno jest jedną z najciekawszych miejscowości w okolicy 
Brus. Wieś usytuowana jest malowniczo nad jeziorami: Le-
śno Górne i Leśno Dolne. Obszar ten swoją obecną rzeźbę za-
wdzięcza ostatniemu bałtyckiemu zlodowaceniu, które miało 
miejsce około 15 tys. lat temu. Działalność lądolodu utworzyła 
krajobraz rozległych pofałdowanych pól morenowych i san-
drowych, pociętych dolinami rzek i rynnami jezior.
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1354 r., kiedy to zosta-
ła ona nadana rycerzowi Dytrychowi von Leystenowi przez 
Wielkiego Mistrza Zakonu Winrycha von Kniprode.
We wsi znajduje się, pięknie położony, pochodzący z XVII 
wieku kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to je-
den z najlepiej zachowanych i najbardziej oryginalnych drew-
nianych kościołów kaszubskich. Jego fundatorką była królowa 
Maria Ludwika Gonzaga.
Nieopodal niego, na wzniesieniu, usytuowany jest dwór, który niegdyś stanowił majątek ro-
dziny Cietrzew – Sikorskich. Wokół dworu, aż do jeziora, ciągnie się piękny park podworski.
Leśno to ważny ośrodek turystyczny znajdujący się na przecięciu szlaków: Zaborskiego (zie-

lony), literackiego Anny Łajming (czarno-żółty) i Zbrzycy (niebieski). 
W okolicy znajduje się wiele kwater agroturystycznych oraz ścież-

ka kulturowa „Kamienne Kregi”

LeŚNo
Męcikał to malownicza wieś położona w południowej części gminy Brusy. Powstała w miej-
scu średniowiecznej karczmy, położonej przy brodzie nad brzegami Brdy, która jest jedną 
z kilkunastu rzek przepływających przez gminę Brusy. 
Nazwa miejscowości pochodzi od mącenia wody przy przekraczaniu rzeki. Męcikał  to bar-
dzo atrakcyjne miejsce dla miłośników kajakarstwa. Brda przyciąga swoim pięknem, jest 
najdłuższym, najciekawszym i najpiękniejszym szlakiem kajakowym w Polsce. Na wschód 
od wsi znajduje się jezioro Trzemeszno, spokojne miejsce dla miłośników kąpieli. Istotnym 
walorem miejscowości jest jej dogodna lokalizacja przy drodze wojewódzkiej nr 235 na trasie 
Kościerzyna – Chojnice oraz znajdujące się przystanki: PKS i PKP. Położenie wśród roz-
licznych lasów sprawia, że miejscowość ta chętnie odwiedzana jest przez miłośników runa 
leśnego. Turysta dotrze do Męcikału czerwonym Kaszubskim Szlakiem im. Juliana Rydz-
kowskiego z Chojnic przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Szlak ten krzyżuje się z nie-
bieskim Szlakiem Brdy. Na terenie wsi znajduje się wiele domków letniskowych oraz kwater 
agroturystycznych. Można tu również skorzystać z przejażdżek bryczkami po kaszubskich 
lasach. Będąc w Męcikale, warto na chwilę zatrzymać się przy wybudowanym w latach  
2006 – 2011 kościele pw. Błogosławionego ks. Jozefa Jankowskiego. 
W 2010 r., dzięki unijnemu wsparciu, wybudowano pieszo – rowerową kładkę na Brdzie. 
Stała się ona atrakcją turystyczną. Realizacja inwestycji przyczyniła się także do wzrostu 
bezpieczeństwa mieszkańców i przebywających tu turystów. 
Będący południową bramą Kaszub, Męcikał, znany jest z tradycji patrio-
tycznych i partyzanckich. W 1898 r. odbyła się we wsi manifestacja 
przeciwko germanizacji. W okresie II wojny światowej Męcikał i oko-
liczne bory stały się ważnym terenem działania partyzantów „Gry-
fa Pomorskiego”. W dniach 21-22 marca 1944 r. stoczono krwawą 
walkę o bunkier „Zielony Pałac”. Upamiętnia to pomnik przy dro-
dze w Męcikale, jak też pamiątkowa tablica, kamień i krzyż przy 
pozostałościach „Zielonego Pałacu”, znajdujący się w odległości  
4 km od wsi. Można tam dotrzeć czarnym szlakiem prowadzącym 
od szkoły podstawowej w Męcikale.

MęCiKał

Modrzewiowy Kościół w Leśnie 
(fot. arch. UM)

Leśno z lotu ptaka (fot. arch. UM) Kładka na Brdzie (fot. arch. UM) 

Rodzina łabędzi na jeziorze Leśno Górne (fot. arch. UM)

Ogólnopolski Plener Plastyczny (fot. Z. Gierszewski)
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Orlik to niewielka wieś położona nad rzeką Młosiną, 
w sąsiedztwie wsi Lamk W miejscowości znajduje 
się klasztor Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości 
Chrześcijańskiej. Budynek pochodzi z początku XX 
wieku, otoczony jest parkiem z pomnikowymi dęba-
mi oraz cmentarzem. Nieopodal świetlicy wiejskiej, za 
rzeką, na terenie gospodarstwa p. Czapiewskiego, za 
zabudowaniami gospodarczymi, rośnie 5 gigantycz-
nych pomnikowych drzew – 2 dęby i 3 jesiony. Będąc tu warto zobaczyć dwa pomnikowe 
jałowce rosnące przy posesji pani sołtys Magdaleny Rogali. Wszystko to zobaczyć można 
z niebieskiego Szlaku Zbrzycy, który tędy biegnie od Wiela do Leśna i dalej doliną Zbrzycy 
do Swornegaci.

Przymuszewo to siedziba nadleśnictwa. Tu w 1904 r., w ro-
dzinie Żmuda Trzebiatowskich, przyszła na świat Anna 
Łajming, wielka pisarka kaszubska, autorka widowisk, 
opowiadań i wspomnień utrzymanych w literackiej formie 
powieściowej. Pisała po polsku, ale liczne dialogi wyraża 
w żywym nawet sto lat temu, języku kaszubskim. W swoich 
opowiadaniach powraca do świata dzieciństwa i młodości, 
spędzonych wśród kaszubskich pustkowi. W otoczeniu bo-
rów, piaszczystych wzgórz i błękitnych jezior jej bohatero-
wie wiodą życie surowe, ubogie, ale uczciwe i pełne życz-
liwości dla świata i ludzi. Będąc w Przymuszewie, warto 
zwrócić uwagę na rosnące przy szkole podstawowej dęby: 
są to Piłsudski, Mościcki i Haller, posadzone w 1904 r. na 
pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

orlik

PrZyMuSZeWo

Od końca XIX wieku wsią zarządzała rodzi-
na Sikorskich, której grobowiec znajduje się 
obok kościoła w Brusach. W latach 1852–
1853 rodzina zbudowała dworek w stylu 
neogotyckim, w którym przebywali znani 
politycy oraz ludzie kultury i nauki, m.in. 
Roman Dmowski, Stanisław Wojciechowski, 
Kazimierz Nitsch, Feliks Nowowiejski.
Na początku XX wieku został on rozbudo-
wany. Wokół dworku rozciąga się osiem-
nastowieczny park. Znaleźć w nim można liczne pomniki przyrody. W 1945 r., w wyniku 
reformy rolnej, majątek rozparcelowano, a w dworku usytuowano szkołę podstawową.  
1 września 1999 r. szkole tej nadano imię Stanisława Sikorskiego, pierwszego starosty po-
wiatu chojnickiego II Rzeczypospolitej, szambelana papieskiego, kaszubskiego ziemianina, 
realizatora pracy organicznej na Pomorzu.

Niewielka wieś, położona nad rzeką Zbrzy-
cą, otoczona lasami Zaborskiego Parku Kra-
jobrazowego. W miejscowości znajduje się 
odrestaurowany starosłowiański piec chle-
bowy. Pierwsze wzmianki o Widnie jako 
pustkowiu królewskim pochodzą z 1686 r. 
W 1710 r. Widno wymienione jest dokumen-
tach kościelnych jako wieś należąca do para-
fii w Leśnie.
Co roku, w pierwszą sobotę sierpnia, Widno 
zamienia się w stolice kaszubskiego chleba. 
Jego cudowny zapach i niepowtarzalny smak przyciąga wielu amatorów ,wypiekanego w we-
dług tradycyjnej receptury pieczywa.

Wioska jest położona w niewielkiej, pokrytej 
łąkami dolinie, przez którą przepływa rzecz-
ka Młosienica. Do niedawna wieś stanowiła 
naturalny skansen z zabytkowymi domami.  
Przed wjazdem do wsi od strony Leśna, znaj-
duje się polna kapliczka z 1900 r., otoczona 
brzozami. Ciekawostką są, znajdujące się na 
niej inskrypcja żołnierzy, którzy maszerowali 
tędy w czasie I wojny światowej. 

WieLKie ChełMy

WiDNo

WySoKa ZaBorSKa

Klasztor w Orliku Brdzie (fot. arch. UM)

Rolbik to malowniczo położona wieś nad 
Zbrzycą. Przy moście znajdują się: przystań 
kajakowa i bar, zachęcające turystów do 
obiadowego postoju. Dodatkowo zaopatrzyć 
się można w wypiekany w piecu według 
tradycyjnej receptury chleb. Biegnie tędy 
niebieski pieszo – rowerowy Szlak Zbrzy-
cy i choć piaszczysty, to inspiruje widoka-
mi nad głęboką i miejscami rozległą doliną 
Zbrzycy na odcinku z Kaszuby do Widna. 
Tu urodził się w 1929 r., znany poeta, pu-
blicysta, działacz kaszubski Stanisław Pestka (pseudonim Jan Zbrzyca), poruszający w swej 
twórczości także motywy znad rodzimej Zbrzycy. W 1975 r. został uhonorowany Medalem 
Stolema, najważniejszym odznaczeniem dla ludzi i instytucji kultywujących kaszubszczyznę, 
przyznawanym od 1967 r. przez Klub Studencki „Pomorania”. 

rolBik

Zbrzyca (fot. Z. Gierszewski)

Wielkie Chełmy z lotu ptaka (fot. arch. UM)

Bułeczki wypiekane w piecu chlebowym w Widnie
(fot. arch. UM)

Młosienica (fot. Z. Gierszewski)

Trzy dęby oraz szkoła podstawowa 
w Przymuszenie (fot. arch. UM)
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Gminna Liga Tenisa Stołowego to prawdziwa gratka 
dla miłośników tej dyscypliny sportu. Odbywające się 
w styczniu i lutym na sali gimnastycznej w Kosobudach 
weekendowe rozgrywki przyciągają liczne grono teni-
sistów z terenu miasta i gminy Brusy. Stowarzyszanie 
„Kosobudy”, będące głównym organizatorem imprezy 
podkreśla, że jest to doskonała okazja do sprawdzenia 
swoich umiejętności. 

Co roku pasjonaci aktywnego wypoczynku biorą udział w Zaborskim Rajdzie Ro-
werowym organizowanym w majówkę przez Urząd Miejski w Brusach. Jest 

to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu z rodziną lub przyjaciółmi, 
a dla indywidualistów świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejęt-

ności fizycznych. Rowerzyści co roku pokonują kilkudziesięciokilo-
metrową trasę, zwiedzając najpiękniejsze zakątki gminy Brusy.  
Różnorodny pejzaż stanowi gratkę nie tylko dla miłośników natury, 
ale także jest okazją do odpoczynku od codzienności. Stałym punk-
tem rajdu jest piknik organizowany na trasie przejazdu, podczas 
którego uczestnicy mają możliwość skosztowania prawdziwie swoj-

skich, kaszubskich potraw takich jak: drożdżówka, chleb ze smalcem 
czy kiszone ogórki. Dla uczestników rajdu, organizator przygotowuje 

niespodzianki w postaci różnych konkurencji, skierowanych zarówno do 
dzieci jak i dorosłych. W tradycję imprezy wpisały się takie konkurencje jak: 

na najstarszy rower oraz na najstarszego i najmłodszego uczestnika. 
Z roku na rok Zaborski Rajd Rowerowy cieszy się większym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców i przebywających na terenie gminy Brusy turystów. W 2013 r. ustanowiono 
rekord liczby uczestników rajdu ilością 150 rowerzystów. 

gMInnA lIgA TEnISA STołowEgo

zABoRSKI RAJd RowERowY

Boule to doskonała zabawa dla całych rodzin. Orga-
nizowany przez Gminę Brusy oraz Sklep Segitta, na 
stadionie miejskim, czerwcowy turniej ma na celu 
promocję tej coraz to popularniejszej gry sporto-
wej. Odbywa się on w trzech kategoriach: kobiety, 
mężczyźni oraz dzieci. Dodatkowo przeprowadzany 
jest również konkurs na celność rzutów. Całodzien-
ne zmagania sportowe wynagradzają ufundowane 
przez sponsorów atrakcyjne nagrody.
Gra nie wymaga żadnych szczególnych umiejętno-
ści. Liczy się tylko pewność rzutu i celne oko. Do udziału w turnieju zapraszamy więc każde-
go, kto ceni sobie dobą zabawę i wypoczynek na świeżym powietrzu. 

Zwiedzając dziewicze tereny gminy Brusy, każdy 
turysta powinien odwiedzić Kręgi Kamienne w Le-
śnie. Tu, co roku, na przełomie czerwca i lipca, od-
bywa się „żywa” lekcja historii, a mianowicie Mię-
dzynarodowy Festiwal Archeologiczny. Podczas 
imprezy można zobaczyć pokazy rzemiosł pradzie-
jowych, turniej rycerski wojów, wziąć udział w róż-
nego rodzaju warsztatach czy też posłuchać muzyki 
średniowiecznej podczas wieczornego koncertu. 
W programie imprezy nie zabraknie też pokazów 
walk z udziałem broni wczesnośredniowiecznej czy też bitew w wykonaniu wojów słowiań-
skich i wikińskich. Warto wybrać się na tę lekcję historii, aby na własne oczy zobaczyć, jak 
wyglądało życie naszych przodków.

Wśród licznych letnich atrakcji naszego regio-
nu szczególne miejsce zajmują igrzyska plażowe 
w Czernicy. Jest to impreza cykliczna o charakterze 
rozrywkowo – sportowym skierowana do całych 
rodzin. Igrzyska odbywają się w połowie lipca. Do 
tradycji przeszły już takie konkurencje jak: budowa 
zamków z piasku, plażowy strongman., itp. Sztan-
darową konkurencją rozpoczynającą, a zarazem 
kończącą imprezę jest turniej siatkówki plażowej, 
w którym co roku bierze udział około 30 drużyn. 
Jak na prawdziwe igrzyska przystało impreza nie mogłaby odbyć się bez konkurencji wod-
nych. Na ich amatorów czekają tu wyścigi kajaków, rowerów wodnych oraz konkurs pływac-
ki. W tradycję imprezy wpisuje się również plażowy turniej gry w boule. 

TuRnIEJ gRY w BoulE pETAnquE

MIędzYnARodowY fESTYn ARCHEologICznY w lEŚnIE

IgRzYSKA plAżowE w CzERnICY

(fot. arch. UM) (fot. arch. UM)
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Odbywająca się w lipcu, na boisku szkolnym w Wielkich 
Chełmach, impreza przyciąga liczne grono miłośników do-
brej zabawy. Przygotowany przez Radę Sołecką oraz Stowa-
rzyszenie Temis – Brda,  festyn zachęca do wspólnej zabawy, 
na świeżym powietrzu,  całe rodziny, a także lokalnie przeby-
wających turystów. Dodatkową atrakcją jest przechadzająca 
się wśród uczestników „jagoda”. Z pewnością każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Osoby ceniące rywalizację mogą wziąć 
udział w przygotowanych konkursach. Ponadto festyn jest 
doskonała okazją do skosztowania jagodowych dań oraz wymiany przepisów kulinarnych. 
W takim dniu, jak ten, nikomu nie przeszkadzają zabarwione na fioletowo buzie! 

Lipcową ofertę kulturalną poszerza organizowany w Czycz-
kowach festyn jabłkowy. To kolejne owocowe święto orga-
nizowane na terenie gminy Brusy. Tu królują jabłka w roz-
maitej postaci. Skosztować można smacznych ciast, deserów, 
powideł. Kulinarnym degustacjom towarzyszy wspólna za-
bawa na świeżym powietrzu. Organizatorzy: Rada Sołecka 
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” 
dbają, aby żaden z uczestników nie narzekał na nudę! 

Jarmark kaszubski to impreza towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Folkloru i od-
bywa się co roku pod koniec lipca. Impreza ta jest doskonałą okazją do skosztowania kuchni 
regionalnej i poznania jej tajników. Podczas kiermaszu twórców ludowych i rękodzielników 

zaopatrzyć się można w ręcznie wykonane przedmioty nawiązujące m.in. 
do kultury Kaszub. Są tu wyroby z rogów, wikliny, malarstwo na szkle 

i drewnie, rzeźby, haftowane ręcznie serwety, chusty itp.
 Jarmark kaszubski to także spotkanie członków lokalnych stowa-

rzyszeń, kół gospodyń wiejskich i mieszkańców gminy Brusy, 
którzy mają okazję pochwalić się swoimi zdolnościami kulinar-
nymi. Stałymi elementami imprezy są pokazy artystyczne i kon-
kurs kulinarny.

fESTYn JAgodowY

fESTYn JABłKowY

JARMARK KASzuBSKI

Międzynarodowy Festiwal Folkloru to gratka 
nie tylko dla miłośników kultury kaszubskiej. 
Przez ostatni tydzień lipca, w trakcie trwania 
imprezy na 5 scenach, w miejscowościach: 
Brusy, Chojnice, Czersk, Kościerzyna i Wie-
le, odbywają się malownicze pokazy folkloru 
świata. Grupy z różnych kontynentów po-
przez taniec, muzykę i śpiew ukazują oczom 
widzów piękno swoich obyczajów i dziedzic-
twa kulturowego. 
Od 1993 r. głównym organizatorem, a zara-
zem pomysłodawcą imprezy był Kaszubski 
Zespół Folklorystyczny „Krëbane”. Wówczas festiwal nosił nazwę MFF „Dni Kultury Ka-
szubskiej”. Od 2012 r. przedsięwzięcie MFF „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” 
realizowane jest przez lokalne samorządy. 
Rozpoczyna się on koncertem inauguracyjnym we Wielu, gdzie na malowniczo położonej 
scenie przy Jeziorze Wielewskim prezentują się wszystkie zespoły uczestniczące w imprezie. 
Największym i najciekawszym jest, odbywający się w Brusach, reżyserowany koncert fina-
łowy poprzedzony mszą święta z elementami ekumenicznymi oraz prze-
marszem kolorowego korowodu ulicami miasta. 
Ta, odbywająca się od dwudziestu lat impreza, przyciąga rzeszę 
publiczności. Są z nami nie tylko mieszkańcy naszej gminy 
ale także turyści i amatorzy folkloru z całej Polski, a nawet 
z zagranicy.

MIędzYnARodowY fESTIwAl folKloRu 

Od lewej: Dyrektor Festiwalu Zbigniew Studziński  
i Burmistrz Brus Witold Ossowski

(fot. arch. UM) (fot. arch. UM)
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Każdego roku, w pierwszą sobotę sierpnia, Widno zamienia się w stolicę kaszubskiego chle-
ba. Tu, od ponad piętnastu lat odbywa się impreza plenerowa pod nazwą: 

Pieczenie Chleba. Smak, wypiekanego przez miejscową kucharkę, 
w tradycyjnym piecu chlebowym, według rodzinnej receptury, 

pieczywa, przyciąga licznych amatorów zdrowej żywności. 
Kosztując chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem bierze 

się udział w niecodziennym wydarzeniu. Dźwięk kaszub-
skiej muzyki rozlega się po okolicznych lasach, a klimat 
sprzyja biesiadowaniu do późnych godzin nocnych. Or-
ganizatorzy zapraszają gości do tańca i śpiewu razem 
z zespołami kaszubskimi, a inne atrakcje czekają na 
lubiących tężyznę fizyczną. Panowie mogą mierzyć się 
w piłowaniu drwa, panie zaś sprawdzają swoją celność 

w konkurencji „trafiony piekarz”. 
Imprezę tę doskonale opisują słowa pani Marii Trzynskiej, 

biorącej udział w konkursie na hasło promocyjne imprezy: 
„W kaszubskiej krainie Widno z pieczenia chleba słynie”.

W coroczny kalendarz imprez wpisuje się również 
organizowany przez Radę Sołecką oraz Stowarzy-
szanie „Ziemia Zaborska” w Leśnie festyn śliwko-
wy. Odbywająca się na leśnieńskim boisku impre-
za cieszy się  dużym zainteresowaniem zarówno 
mieszkańców, jak i odwiedzających gminę Brusy 
turystów. Liczne konkursy, wymagające nie tylko 
sprawności fizycznej, ale także wiedzy, są grat-
ką zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Miłośnicy 
sportu chętnie biorą udział w turnieju piłki nożnej. 
Miłośnicy kuchni regionalnej mają doskonałą okazję do skosztowania przygotowanych przez 
miejscowe gospodynie  przekąsek, których głównym składnikiem są śliwki. Trwającą do póź-
nych godzin nocnych imprezę kończy zabawa taneczna na świeżym powietrzu. 

pIECzEnIE CHlEBA w wIdnIE

fESTYn ŚlIwKowY 

Gmina Brusy słynie z bogactwa runa leśnego. Co roku, w sierpnio-
wy weekend,  zapraszamy na Festyn Grzybowy do Męcikału. Pa-
sjonaci dobrej zabawy spotykają się na miejscowym „półwyspie”, 
gdzie w malowniczej scenerii pośród wijącej się miedzy sosnowy-
mi lasami Brdy odbywa się święto runa leśnego. Festyn poprzedzo-
ny jest wspólnym grzybobraniem, z którego zbiorów gotowana jest 
zupa grzybowa. Najlepsi zbieracze zostają uhonorowani tytułem 
królowej, króla i księżniczki grzybobrania. 
Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Smakosze kuchni regionalnej za-
smakują w potrawach przygotowywanych przez panie ze Stowa-
rzyszenia Kobiet „Nad Brdą”, a osoby lubiące współzawodnictwo 
maja okazję zmierzyć się w przygotowanych przez organizatorów konkurencjach. Całość wy-
pełnia wspólna zabawa przy ognisku. 

Rokrocznie, w druga niedzielę września Rol-
nicy z całej gminy spotykają się na Zaborskich 
Dożynkach Gminnych w Brusach. Uroczystości 
tradycyjnie rozpoczynają się mszą św. w koście-
le pw. Wszystkich Świętych. Stąd uczestnicy 
Święta Plonów podążają barwnym korowo-
dem wieńców, bryczek i maszyn rolniczych na 
stadion miejski, gdzie odbywa się prawdziwa 
swojska biesiada. Na scenie dożynkowej można 
podziwiać występy rodzimych zespołów, a także 
mniejszych lub większych gwiazd zapraszanych do Brus na tę okazję.
Nigdy nie brakuje tu świetnej zabawy i dobrego humoru. Mieszkańcy poszczególnych wsi 
rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach Turnieju Sołeckiego. Co roku rozstrzyga się 
konkursy na: najpiękniejszy wieniec, najładniejszy pojazd konny i mechaniczny oraz naja-
trakcyjniejsze stoisko. Na potrzeby ostatniego z nich, sołectwa gminy Brusy przygotowu-
ją wyjątkowe kramy wypełnione smacznymi, regionalnymi potrawami. Nic, tylko życzyć 
smacznego…

fESTYn gRzYBowY

zABoRSKIE dożYnKI gMInnE

Od lewej: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata 
Zblewska i Starostowie Dożynek: 

Krzysztof Czapiewski i Agmieszka Pestka 

(fot. arch. UM) (fot. arch. UM)

iMPrezy
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Wybudowana w latach 1915-1927 Kalwaria Wielewska to drugi po Kalwa-
rii Wejherowskiej obiekt tego typu na Pomorzu Gdańskim.  W 1992 r.  sta-
cje Męki Pańskiej zostały wpisane do rejestru zabytków. Kalwarie tworzy  
14 kaplic, 6 kompozycji,  święte schody, ambona i Pustelnia. Kaplica Dru-
giego Upadku nazywana jest również „kaplicą bruską” ponieważ jednym 
z głównych fundatorów jej budowy była Parafia Brusy. 

Fojutowska budowla hydrotechniczna przenosi wody Wielkiego Kanału Brdy ponad Czerską Strugą. Szero-
kość konstrukcji wynosi 75 m, natomiast różnica poziomów luster wód wspomnianych cieków 9 m. Akwedukt 
można obejrzeć spacerując wewnętrzną kładką. Nieopodal akweduktu znajduje się 30-sto metrowa, drewniana 
wieża widokowa.

Znajdujące się na rynku miejskim, w starym ratuszu z 1843 r. muzeum 
oferuje zwiedzającym ekspozycję stałą przedstawiającą m.in. historię, kul-
turę, etnografię oraz przyrodę Ziemi Kościerskiej. W strukturę muzeum 
wchodzą dwa oddziały: Muzeum Kolejnictwa oraz Muzeum Akordeonu. 

Pochodząca z XVI w. budowla jest jednym z najcenniejszych zabytków Bytowa. Obecnie mieści się tu Bytow-
skie Centrum Kultury. W  północnym skrzydle zamku znajduje Muzeum Zachodnio – Kaszubskie prezentujące 
bogate zbiory etnograficzne oraz czasowe wystawy malarstwa, fotografiki i sztuki ludowej. 

Pokrzyżacki zamek jest najcenniejszym zabytkiem Człuchowa. W czasach świetności 
zamek ten był  drugą co do wielkości warownią krzyżacką po Malborku, siedzibą 
komtura i konwentu krzyżackiego. Do dziś przetrwały fragmenty murów obronnych 
oraz 46-metrowa wieża z tarasem widokowym. Można tu zobaczyć wystawy z zakre-
su etnografii, rzemiosła i sztuki, wystawę dot. badań archeologicznych na wzgórzu 
zamkowym oraz ekspozycję przedstawiającą dzieje zamku. 

Centrum znajduje się nieopodal Wieżycy. Są tu unikalne obiekty wpisane 
do Księgi Rekordów Guinnesa, w tym: Najdłuższa Deska Świata, Najwięk-
szy Fortepian Świata. Jedną z największych atrakcji jest dom do Góry 
nogami. Najmłodszych zaprasza kaszubski Świat Bajek, a miłośników 
historii m.in. Dom Sybiraka, rekonstrukcja Bunkra „Ptasia Wola” i Zagroda 
Trapera Kaszubskiego z Kanady.

Najstarsze w Polsce, powstałe w 1906 r. muzeum na wolnym powietrzu zaprasza do zapoznania się  z architek-
turą i kulturą kultury ludową kaszubskiej i kociewskiej wsi od końca XVII do początku XX w.

Swornegacie to miejscowość turystyczna leżąca nad Jeziorem Karsińskim na skraju Parku Narodowego Bory 
Tucholskie. Funkcjonuje tu szkoła windsurfingu dająca możliwość doskonalenia się pod okiem profesjonali-
stów. Będąc tu warto wstąpić do Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego oraz kościoła z 1913 r. 

Rozciągające się między miejscowościami Charzykowy i Małe Swornega-
cie Jezioro Charzykowskie jest drugim pod względem wielkości zbiornikiem 
wodnym w Borach Tucholskich. Akwen ten ceniony jest przez miłośników 
żeglarstwa i zwolenników sportów zimowych (bojery). Organizowane są tu 
rejsy turystyczne. W Charzykowach, w porcie jachtowym, można zacumo-
wać i zwodować jacht. Przez północno - zachodnią część jeziora przebiega je-
den z najatrakcyjniejszych szlaków kajakowych w Europie – szlak rzeki Brdy.

KAlwARIA wIElEwSKA                                                                        

AKwEduKT w foJTowIE                                                             

Jezioro Wdzydze, zwane Morzem Kaszubskim, to największy tego typu 
akwen wodny położony na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 
Składa się ono z czterech basenów jeziornych o łącznej powierzchni ponad 
16 km2. Wokół jeziora znajdują się ośrodki wypoczynkowe z dostępem do 
sprzętu wodnego.

JEzIoRo wdzYdzE                                                                    

MuzEuM zIEMI KoŚCIERSKIEJ w KoŚCIERzYnIE            

zAMEK w BYTowIE                                                                                        

zAMEK w CzłuCHowIE                                                                      

CEnTRuM EduKACJI I pRoMoCJI REgIonu w SzYMBARKu        

KASzuBSKI pARK ETnogRAfICznY IM. TEodoRY I IzYdoRA gulgowSKICH 
wE wdzYdzACH KISzEwSKICH                                        

SwoRnEgACIE                                                                      

Miasto powiatowe nazwane przed wiekami przez Jana Długosza „kluczem 
i bramą Pomorza”. Nad miastem góruje Bazylika pw. Ścięcia św. Jana Chrzci-
ciela oraz Brama Człuchowska, w której znajduje się Muzeum Historyczno 
– Etnograficzne. Na szczególną uwagę zasługuje chojnicki stary rynek. 

CHoJnICE                                                                                             

JEzIoRo CHARzYKowSKIE                                                  

To cmentarzysko kurhanowe, położone jest na wschodnim brzegu rzeki Wdy, która z powodu swej ciemnobru-
natnej barwy nazywana była Czarną Wdą. Zajmuje ono zajmuje powierzchnię ok.  17 ha. Miejsce to od 1958 r. 
uznane zostało za rezerwat przyrody, którego znaczną cześć zajmują  kręgi kamienne oraz kurhany. 

 REzERwAT „KAMIEnnE KRęgI”  w odRACH                              

Kaplica Drugiego Upadku  
(fot. arch. UM)

Stary Rynek w Chojnicach (fot. Promocja 
Regionu Chojnickiego)

 Parowóz w Muzeum Kolejnictwa 
(fot. arch. Muzeum)

Zamek w Człuchowie 
(fot. arch. Muzeum)

Dom do góry nogami (fot. M. Zieliński)

Żaglówki na Jeziorze Charzykowskim 
 (fot. Promocja Regionu Chojnickiego)

 Jeziora Wdzydzkie fot. LOT
 „Serce Kaszub”

Wieżyca (329 m.n.p.m.) 
jest najwyższym szczytem 
na całej rozległej Nizinie 
Europejskiej. Wznosi się 
tu Wieża widokowa im. 
Jana Pawła II. Zimą przy-
ciąga narciarzy, którzy 
mogą skorzystać ze stoku 
narciarskiego.

wIEżYCA                                                                                                           

aTraKCJe W reGioNie
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