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Bractwo Czarnej Wody

1. Zebranie założycielskie 7 października 
2000 w Grzybku

2. Wpis do rejestru stowarzyszeń                        
21 marca 2001 – KRS 0000003678

3. Pierwsze Walne Zebranie 7 kwietnia 
2001

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców                
11 października 2001

5. Wpis do rejestru organizacji pożytku 
publicznego 30 kwietnia 2009



Bractwo kontynuuje tradycje 

Koła Terenowego nr 1 w Osiu

Towarzystwa Miłośników 

Borów Tucholskich



Koło TMBT w Osiu

• Spotkanie grupy założycielskiej Koła 

Terenowego w Osiu z członkami Zarządu 

TMBT 11 czerwca 1991

• Zatwierdzenie rejestracji Koła przez 

Zarząd TMBT w Tucholi 30 lipca1991

• Aktywna działalność do końca 1996 roku



Działalność 

Koła TMBT

• Wydanie kilkudziesięciostronicowego, kolorowego 
„Informatora turystycznego gminy Osie”
w czerwcu 1995 roku. Informatory kserowane, 
czarno-białe, ukazały się w latach 1991,1992, 1994.



Działalność

Koła TMBT

• Wydanie 8 numerów „Głosu Osia” – pisma 
lokalnego, o charakterze informacyjnym                     
i edukacyjnym; po kilkaset egzemplarzy             
1992–96 



Działalność turystyczna                      

Koła TMBT

• Organizacja trzech rajdów dla 

mieszkańców gminy, wycieczki 
rowerowej dla uczniów z Brzezin oraz 

czterech biwaków dla członków i sympatyków Koła, a także 
uczniów z Osia, Brzezin i Czerska Świeckiego

• „Spotkanie z piosenką turystyczną” w GOK Osie

• Współorganizacja II Ogólnopolskiego Pieszego Zlotu 
Ekologicznego „Bory Tucholskie 95” na terenie naszej 
gminy (z bazą w Tleniu)

• Przeprowadzenie inwentaryzacji szlaków turystycznych
gminy Osie



Działalność Koła TMBT

• Przeprowadzenie dwóch 
konkursów wiedzy 
regionalnej i przyrodniczej 
dla uczniów naszych szkół

• Kilkadziesiąt publikacji                        
w „Echu Borów 
Tucholskich”





Ze Statutu – Cele Bractwa
1. Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych                     

i kulturowych obszarów leżących nad Wdą,

2. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju,

3. Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz 
kulturowej terenów nad Wdą,

4. Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności 
lokalnej,

5. Prowadzenie działalności edukacyjno – wychowawczej,

6. Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji 
rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody 
i środowiska oraz dóbr kultury.

7. Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju. 

8. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży,

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

10.Działalność wspomagająca rozwój turystyki na terenach

nad Wdą.



Ze Statutu – Sposoby realizacji celów statutowych
1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej 

promującej walory terenów nad Wdą oraz ideę zrównoważonego 
rozwoju,

2. Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,
3. Współpraca z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi 

w kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony terenów nad Wdą,
4. Opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,
5. Promowanie walorów turystycznych rejonu Wdy,
6. Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody              

i środowiska oraz dóbr kultury,
7. Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych, 
8. Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych       

i sportowych,
9. Organizowanie festynów i konkursów,
10.Opieka nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, 

historycznej lub kulturowej,
11.Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów                           

i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą                            
i dniem dzisiejszym terenów nad Wdą,

12.Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, 
instytucjami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami    
w realizacji celów statutowych.



Członkowie Bractwa
• Członkiem zwyczajnym Bractwa z czynnym i biernym prawem 

wyborczym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok 
życia i nie jest pozbawiona zdolności do działań prawnych, 
będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem z pełnią praw 
obywatelskich.

• Członkiem uczestnikiem Bractwa mogą być osoby małoletnie 
poniżej 18 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez 
prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków 
oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego 
do władz Bractwa. Członek uczestnik nie opłaca składek 
członkowskich.

• Członkiem wspierającym Bractwa może być osoba fizyczna    
lub osoba prawna, która zadeklaruje składkę, przyczyniając się 
do wspierania działań Bractwa.

• Na dorocznym Walnym Zebraniu do protokołu wpisujemy             
25-30 członków zwyczajnych Bractwa czynnych,                                                 
tj. uczestniczących w jakichkolwiek działaniach, płacących 
składki. 



Praca Bractwa

• Uczestnictwo w pracach organów 
społecznych związanych z ekologią (Rada 

Wdekiego PK, Rada LKP Bory Tucholskie, 

Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie…)

• Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania 

„Bory Tucholskie”, obecnie LGD „Gminy 
Powiatu Świeckiego” oraz Ogólnopolskiej 
Platformie Organizacji Przyjaznych 
Środowisku



Praca Bractwa

• Organizacja                                   
i współorganizacja
konkursów wiedzy 
dla młodzieży szkolnej                                
o tematyce ekologicznej                  
i regionalnej

• Organizowanie imprez 
turystycznych (wycieczki 
piesze, rowerowe, autokarowe, 
Marsze na Orientację), 
festynów (np. Piknik Rodzinny 
w Żurze, Wianki Świętojańskie)
oraz spływów kajakowych 



Praca Bractwa

• Pomoc w organizacji
festynow „Lato                  
we Wdeckim PK”



Praca Bractwa
• Pomoc w organizacji

Maratonu Kajakowego „Zapora 
Żur”, w tym  w przeprowadzeniu 
czterech Kajakowych Imprez na 
Orientację



Praca Bractwa

Współorganizacja Biegów Oskich im. Krzysztofa 
Malinowskiego (od 2006 roku)
• Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla mężczyzn 

na trasie Żur – Osie (około 7,5 km) o Puchar im. Profesora 
Alfonsa Hoffmanna i Puchar Prezesa Bractwa. W 2016 
roku odbył się 11., ostatni bieg. Obecnie rozgrywana 
jest Leśna Za-Dyszka (patrz projekty). 

• Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji drużynowej 
Biegów Oskich w kategorii szkół podstawowych                             
i gimnazjów (o puchary Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu
i puchary rodziny Malinowskich)

• Zainicjowanie biegu sztafetowego Żur – Osie
o Puchar Wójta Gminy Osie dla drużyn reprezentujących 
instytucje, organizacje, firmy, niestety, bez odzewu



Biegi Oskie im. Krzysztofa Malinowskiego



Klub Przygody
• Klub Przygody, prowadzony przez Bractwo Czarnej 

Wody we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Osiu, organizuje spotkania z ludźmi, którzy przeżyli 
interesujące przygody w różnych dziedzinach życia, 
przede wszystkim podczas dalszych i bliższych 
podróży oraz wypraw.

• „Byliśmy” dotychczas w tajdze kanadyjskiej, 
w Andach peruwiańskich, poznaliśmy zróżnicowane 
krajobrazy Boliwii i Peru, „odwiedziliśmy” różne 
miejsca Europy, „jechaliśmy” samochodem do Azji 
Środkowej, „zwiedzaliśmy” Iran, Rosję, Armenię
i Turcję, wspinaliśmy się na szczyty Europy, Azji 
i Ameryki Południowej, „pracowaliśmy” w ośrodku 
misyjnym w Afryce.



Realizacja zadań związanych                    

z V Kongresem Kociewskim 2015

• Organizacja Pucharu Kociewia w Imprezach na 
Orientację 2015 – cykl czterech zawodów InO. 
Łącznie startowało prawie 650 uczestników. 

• Współorganizacja Konkursu Wiedzy 
Przyrodniczej, Regionalnej i Pożarniczej 2015. 
Wzięły w nim udział gimnazja z Cekcyna, Nowego, 
Lniana i Osia. 

• Organizacja Imprezy na Orientację NAD WDĄ
2015 o Puchar Kociewia (a także w innych cyklach 
pucharowych), między Żurem a Osiem oraz 
w okolicach Tlenia. Startowało 110 zawodników
na ośmiu różnych trasach



Realizacja zadań związanych                    

z V Kongresem Kociewskim 2015
• Wydanie zestawu „Gmina Osie na dawnej 

fotografii 2”.
• Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej Imprezy 

na Orientację ZAPORA ŻUR 2015 w ramach Maratonu 
Kajakowego w Żurze. Uczestniczyło 29 załóg –
57 zawodników. 

• Organizacja dwóch wycieczek autokarowych
(części dłuższych wycieczek) po terenie Kociewia 
świeckiego (w tym po Wdeckim PK) dla zjazdu rocznika 
leśników oraz dla Oddziału Przewodnickiego PTTK 
w Toruniu. 

• W ramach XXVI Biegów Oskich im. Krzysztofa 
Malinowskiego po raz 10 zorganizowaliśmy bieg  
z Żura do Osia. 



Realizacja zadań związanych                    

z V Kongresem Kociewskim 2015

• Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie 
powiatu świeckiego – opracowanie opisu szlaków 
pieszych powiatu. 

• Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej 
sesji Rady Gminy Osie

• Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych    
ks. Sychty i prof. Hoffmanna 22 listopada 

• Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy „Nasza 
mała Ojczyzna Kociewie”

• Łączny budżet 11 działań wynosi około 48000 zł. 



Koło PTTK

• Założenie Kociewskiego 
Koła PTTK „Budaje”              
w Osiu listopad 2014 – dla 
Organizatorów InO
i innych chętnych                    
(obecnie 30 członków)



Projekty zrealizowane 
przez Bractwo i partnerów

Duże, często wieloczęściowe zadania, 
realizowane przez dłuższy czas, 
finansowane z dotacji zdobytych                         
w konkursach, pieniędzy sponsorów              
i dochodów Bractwa                                              
z działalności gospodarczej,
przy udziale wielu członków                                  
i sympatyków Bractwa,
wspólnie z różnymi partnerami



Zestaw 

widokówek 

„Gmina Osie 

na dawnej 

fotografii”

2005



„Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna

– z chlubnej karty dziejów powiatu 

świeckiego”

2005
Program „Działaj lokalnie” PAFW

• Projekt znalazł się                  
w grupie 52 (na 618 
zrealizowanych w Polsce) 
wyróżnionych 
przedstawieniem                               
w publikacji książkowej



• Wycieczki rowerowe                   
i autokarowe szlakiem 
Hoffmanna

• Przewodnik historyczno-
turystyczny „Profesor       
Alfons Hoffmann – człowiek, 
który oświetlił Pomorze”

• Na wniosek Bractwa imię 
Hoffmanna nadano ulicy               
w Osiu



„Wskrzeszamy turystyczno – rekreacyjną 
działalność profesora Alfonsa Hoffmanna”

2006 
Program „Działaj lokalnie” PAFW

• Obelisk Hoffmanna
w Tleniu

• Remont hangaru 
koło zapory w Żurze, 
uporządkowanie terenu 
wokół, wypożyczalnia 
kajaków



Imprezy promujące tereny                                       
nad Zalewem ŻurskimBieg 

Hoffmanna

Impreza                 
na Orientację

Grzybobranie

Wianki Świętojańskie

Wycieczki

Spływ

Zawody 
wędkarskie

Pożegnanie lata



Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna 
chata – hangar w Żurze budzi się do życia”

2007 Bractwo i GOK Osie
Konkurs LGD Bory Tucholskie 



„Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową 

Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie
w 100-lecie urodzin”

2007
Program „Działaj lokalnie” PAFW

• Projekt uzyskał w ocenie komisji 
konkursowej największą ilość punktów 
spośród 42 zgłoszonych propozycji. 

• Wytyczenie szlaku rowerowego                     
im. Sychty 55 km Osie – Grzybek – Żur 
– Drzycim – Gródek – Leosia –
Laskowice – Jeżewo – Brzeziny –
Miedzno – Osie 

• Dwudniowa wycieczka „Szlakiem 
Sychty” na Kaszuby i Kociewie



• Harcerska impreza turystyczna

• Wycieczki rowerowe i autokarowa

• Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego
„Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami 
ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”.



„Pamiętamy o różnorodności naszych 
kulturowych korzeni 

– to, co zostało, niech przetrwa wieki” 
2007-08

Program „Kultura Bliska” FWW

Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się 
wśród 58 wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.wśród 58 wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.
Przeprowadzono prace na 14 cmentarzach ewangelickichPrzeprowadzono prace na 14 cmentarzach ewangelickich ––
w Starej Rzece, w Starej Rzece, SzarłacieSzarłacie, Tleniu, , Tleniu, ZgorzałymZgorzałym Moście, Moście, 
Jakubowie, Brzemionach, Jakubowie, Brzemionach, SpławiuSpławiu, Żurze, Grabowej Buchcie, , Żurze, Grabowej Buchcie, 
BrzezinachBrzezinach--RumlandachRumlandach, Brzezinach, , Brzezinach, BrzezinachBrzezinach--KrużlachKrużlach
oraz w oraz w OsiuOsiu przy Przedszkolu i na cmentarzu katolickim.przy Przedszkolu i na cmentarzu katolickim.
Budżet projektuBudżet projektu (w zaokrągleniu) (w zaokrągleniu) –– 51200 zł51200 zł, , w tym dotacjaw tym dotacja 6300 6300 
złzł, , wkład finansowy wkład finansowy 10700 zł10700 zł, wkład rzeczowy , wkład rzeczowy 99009900 wkład wkład 
niefinansowyniefinansowy 24300 zł24300 zł..



• Zinwentaryzowanie istniejących na terenie gminy Osie                        
i Wdeckiego PK cmentarzy ewangelickich

• Wykonanie planów cmentarzy
• Inwentaryzacja botaniczna terenu

• Usunięcie z cmentarzy dziko porastającej je roślinności, gałęzi,
śmieci, oczyszczenie nagrobków i płyt cmentarnych

• Wydzielenie cmentarzy z otaczającego terenu poprzez 
różnego rodzaju grodzenie

• Ustawienie krzyży dębowych, obelisków z tablicami 
pamiątkowymi i tablic informacyjnych

• Powtórne „otwarcie” i poświęcenie cmentarzy z udziałem 
pastora ewangelickiego oraz księży z parafii Osie i Łążek

• Wydanie publikacji „Żyli wśród nas”, opisującej życie 
naszych sąsiadów innej narodowości i wyznania oraz pozostałe 
po nich cmentarze



„Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych 
korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki”

Położenie – Przy drodze polnej, 

kilkadziesiąt metrów na wschód od 

budynku młyna

Opis roślinności – Pojedyncze: klon 

zwyczajny i świerk pospolity. W 

otoczeniu lilak zwyczajny.

Stan cmentarza – Dobrze zachowanych 

7 nagrobków, brak innych mogił 

(całkowicie zniszczone). Cmentarz jest 

otoczony drewnianym płotem, wspartym 

na murowanych słupkach.

Znane miejsca pochówku (numery 

mogił wg planu cmentarza): Cmentarz 

rodzinny 

6 – Otto Herrlitz, *15.II.1860 
+20.XII.1926

7 – Martha Herrlitz, z d. Klatt
*3.IX.1874 +16.XII.1924

Przykładowy 
opis cmentarza 
– Zgorzały Most









„Turystyczna pajęczyna” 
2010 

Konkurs LGD Bory Tucholskie
• Stworzenie mini-sieci (porozumienia) Bractwa Czarnej 

Wody oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Śliwickiej
„Knieja”

• Wytyczenie nowego szlaku rowerowo – pieszego Osie –
Zatoki – Tleń – Wierzchy – Pruskie – rezerwat przyrody 
„Jezioro Martwe” – Łążek – jezioro Piaseczno – Śliwice

• Wydanie mini-przewodnika turystycznego „To warto 
zobaczyć. Gmina Osie – To warto zobaczyć. Gmina 
Śliwice”

– Rajd i zlot „Turystyczna pajęczyna” – 5 tras: kajakowa, 
piesza i Nordic Walking, rowerowa oraz rowerowa Impreza 
na Orientację

– Spotkanie wszystkich grup rajdowych i ognisko – zlot na 
nowym polu biwakowym koło zapory w Żurze





„Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej 
dotyczącej gminy Osie – Przewodnik turystyczny –

praca zbiorowa pod redakcją Mariusza 
Chudeckiego”

• Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 2012, 
publikacja autorstwa członków i sympatyków 
Bractwa

• Budżet projektu – 31000 zł, w tym dotacja                    
11000 zł, wkład finansowy GOK 10000 zł, wkład 
niefinansowy 10000 zł



Zestaw widokówek „Gmina Osie 
na dawnej fotografii 2”

2015



Tablice pamiątkowe Sychta i Hoffmann



Gimnazjalny Konkurs Wiedzy                    
„Nasza mała Ojczyzna Kociewie”

• Dwuetapowy, pisemny
• W I etapie 528 uczniów gimnazjów               

w Gródku, Jeżewie, Laskowicach, 
Lnianie i Osiu odpowiadało na 40 pytań 
testu wielokrotnego wyboru.  

• II etap (75 uczniów) był finałem,      
który treściowo ograniczono do 
godnych zobaczenia miejsc na 
Kociewiu.

• Po pięciu najlepszych uczniów na 
każdym poziomie klasowym oraz trzy 
szkoły drużynowo otrzymały cenne 
nagrody książkowe.



7 października 2017 – po raz 

pierwszy „Leśna Za-Dyszka”
• „Leśna Za-Dyszka” to bieg terenowy                  

na leśnej trasie o długości 10 kilometrów.
Zastąpił on dotychczasowy bieg Żur-Osie. 

• Startowało ponad 100 biegaczy z Polski 
północnej i środkowej. 

• Bieg z Bractwem Czarnej Wody 
współorganizowali i/lub wspierali                               
i sponsorowali: LZS Osie, Gminny Ośrodek 
Kultury w Osiu, Nadleśnictwo Osie, Gzella
Poland, OSP z Osia i Brzezin, Jednostka 
Ratownictwa Specjalistycznego z Osia, 
Wdecki Park Krajobrazowy, Szkoła 
Podstawowa w Osiu, Świecie24 oraz grupa 
osób prywatnych.



Leśna Za-Dyszka



Biegli też osiacy, wśród nich organizatorzy, 
promowano nasze tereny



Podsumowanie 12 projektów
Bractwo (razem z przewodnikiem GOK, bez

Azymutu)
• Dotacje 41 tys. zł
• Wkład finansowy nasz i partnerów 61 tys. zł

• Wkład rzeczowy partnerów 19 tys. zł
• Wkład osobowy nasz i partnerów 72 tys. zł

(stawka max. 15 zł/godz.)

• ŁĄCZNY budżet projektów 193 tys. zł 



Podsumowanie 11 projektów

• 1 złotówka dotacji dała 1,69 zł 

wkładu finansowego i rzeczowego 

Bractwa i partnerów oraz 1,69 zł 

wkładu osobowego (5620 godzin 

pracy społecznej)



„Działalność Klubu Imprez na Orientację

AZYMUT Osie”

2009-2017 (9 projektów)
Zadanie publiczne wspierane przez gminę Osie



Podsumowanie 9 projektów

• Dotacje 73 tys. zł
• Wkład finansowy nasz i partnerów                

61 tys. zł
• Wkład rzeczowy członków Bractwa            

i partnerów 22,5 tys. zł
• Wkład osobowy nasz i partnerów               

99 tys. zł (stawka max. 15 zł/godz.)

• ŁĄCZNY budżet projektów             
255,5 tys. zł



Podsumowanie 9 projektów

• 1 złotówka dotacji dała 1,14 zł 

wkładu finansowego i rzeczowego 

Bractwa i partnerów oraz 1,36 zł 

wkładu osobowego (7755 godzin 

pracy społecznej)



Impreza na Orientację NAD WDĄ

2012-2017 (6 projektów)
Zadanie publiczne wspierane przez 
Województwo Kujawsko-Pomorskie



Podsumowanie 6 projektów

• Dotacje 14 tys. zł
• Wkład finansowy nasz i partnerów                    

19,5 tys. zł
• Wkład rzeczowy partnerów 14,5 tys. zł

• Wkład osobowy nasz i partnerów 52,5 
tys. zł (stawka max. 15 zł/godz.)

• ŁĄCZNY budżet projektów                        

100,5 tys. zł



Podsumowanie 6 projektów

• 1 złotówka dotacji dała 2,48 zł 

wkładu finansowego i rzeczowego 

Bractwa i partnerów oraz 3,80 zł 

wkładu osobowego (4070 godzin 

pracy społecznej)



Projekty zlecone 

przez Wdecki PK

• „Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze                  
i historyczne ślady okresu międzywojennego                   
na terenie WPK” 2013

• Przeprowadzenie czterech dwudniowych 
warsztatów edukacyjnych łącznie dla 200 
osób

• Budżet finansowy projektu około 60 tys. zł



Na tropach II RP

� Tematyka warsztatów – 5 wykładów pierwszego dnia –
Historia terenów Parku * Leśnictwo i ochrona przyrody * 
Turystyka na terenie Parku w II RP * Pomorska Elektrownia 
Krajowa Gródek * Rola Parku w ochronie krajobrazu 
przyrodniczego i kulturowego.

� Wycieczka autokarowa w drugim dniu – Tleń – Jeżewo
(kościół św. Trójcy z obrazem Hermana Hana) – Laskowice 
(park dworski, Muzeum Misyjne werbistów) – Diabelski 
Kamień – Elektrownia Żur – Osie (Ogród Edukacji 
Ekologicznej) – Tleń



Na tropach                                                

II RP

• Wydanie przez Park publikacji opartych na naszych 
wcześniejszych „Szlakami prof.. Alfonsa 
Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi 
Świeckiej” oraz „Żyli wśród nas. Legenda                    
o Osiu”



Projekty zlecone 

przez Wdecki PK

• „BIO+ – bioróżnorodni, 
bioświadomi, bioodpowiedzialni
w województwie kujawsko –
pomorskim” 2015-2016 

• W pierwszej, warsztatowej 
części projektu, wzięło udział   
15 gimnazjów z powiatu 
świeckiego, tucholskiego                     
i Chełmna. 



Bio+

• Od marca do czerwca na czterech dwudniowych 
warsztatach w Tleniu dziesięciosobowe drużyny 
reprezentujące szkoły  poznawały elementy 
biologii i geografii oraz uczyły posługiwania się 
różnymi przyrządami pomiarowymi , mapą                        
i kompasem,  prowadzenia obserwacji 
przyrodniczych i ich prezentowania. 

• Podsumowaniem warsztatów był test 
wielokrotnego wyboru, składający się z 40 pytań, 
związanych tematycznie z odbytymi zajęciami. Na 
jego podstawie 10 szkół z najwyższymi wynikami 
zostało zakwalifikowanych do drugiej części –
konkursowej – projektu Bio+. 



Bio+
• Uczniowie tych szkół w październiku i listopadzie 

przeprowadzili w swoim miejscu zamieszkania 
obserwacje pogody oraz inwentaryzację flory 
i fauny. Zgromadzone i przetworzone informacje 
oraz wnioski z nich wynikające przedstawili komisji 
konkursowej. Ta wyłoniła pięć szkół, które 
rozegrały ścisły finał 12 stycznia 2016 roku
w Osiu. Zwycięska ekipa Gimnazjum w Cekcynie
otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 
20 tys. złotych na wyposażenie pracowni 
biologicznej.

• Łączny budżet finansowy projektu ze strony 
Bractwa 140 tys. zł (+20 tys. zł nagroda                         
od Wdeckiego PK)



„Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego PK. 

Południowe Kociewie” 2016
• Publikacja zawiera opis geograficzny              

i historyczny Kociewia, głównie 
świeckiego, oraz charakterystykę 
gwary, zwyczajów i haftu kociewskiego.



„Dziedzictwo kulturowe 
Wdeckiego PK. Południowe 

Kociewie” 2016

• 24 listopada w Tleniu 
odbyły się warsztaty,        
a 25 listopada wycieczka 
na trasie  wiodącej po 
terenach Wdeckiego
Parku Krajobrazowego.

• Budżet finansowy 
projektu 32 tys. zł



„Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego PK. 

Południowe Kociewie” 2017

• Publikacja zawiera charakterystykę rzeki Wdy

i jej doliny, prezentuje zwyczaje kociewskie              

i strój ludowy, opisuje Wdecki PK oraz Zespół 

Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. 



„Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego PK. 
Południowe Kociewie” 2017

•Warsztaty odbyły się w Osieku 24 listopada, a wycieczka 
25 listopada prowadziła po terenach z budownictwem 
kociewskim oraz atrakcjami krajobrazowymi. 
•Budżet finansowy projektu 22,5 tys. zł



Działalność gospodarcza 

Bractwa

• Projekty zlecone przez Wdecki Park 
Krajobrazowy – 4 projekty

• Łączny budżet finansowy 254,5 tys. zł



Bractwo 2000-2017

• 31 projektów – budżet 803,5 tys. zł
• 2015 rok – 6 projektów, budżet około                    

194 tys. zł
• Przepracowano społecznie w projektach 

17675 godzin
• Poza projektami pracę w Bractwie (200-300 

godzin rocznie) i Azymucie (2006-2008 
prawie 400 godzin) można szacować 
dodatkowo na co najmniej 4700 godzin  
darmowego działania 



GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA 
BRACTWA CZARNEJ WODY

2000 – 2017



Osiągnięcia Bractwa 2000-17

• Zrealizowanie, wspólnie z partnerami, 
trzydziestu jeden projektów – łączny budżet 
ponad 800 tys. zł

• Uzyskanie dotacji we wszystkich 
konkursach ponadgminnych, w których 
startowaliśmy (na wysokich miejscach) –
prawie 55 tys. zł

• Zebranie funduszy i wkładu rzeczowego na 
realizację  projektów – Bractwo i partnerzy oraz 
sponsorzy (bez dotacji) prawie 198 tys. zł



Osiągnięcia Bractwa 2000-17

• Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków                    
i partnerów Bractwa w darmowe wykonanie 
konkretnych prac w ramach projektów (ponad 17,5 
tys. roboczogodzin, wartości 223,5 tys. zł wg niskich 
stawek) 

• Uzyskanie dużego efektu społecznego –
zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz 
wspólnoty: w działaniach projektowych jako 
wykonawcy brało udział łącznie około 300 osób                 
z gminy

• Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – każda 
złotówka dotacji przyniosła 1,55 zł od Bractwa, 
partnerów i sponsorów oraz co najmniej 1,75 zł 
wartości społecznej pracy zaangażowanych                     
w projekty osób



Osiągnięcia Bractwa 2000-17
• Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych          

im. ks. dr. Bernarda Sychty (55 km) oraz „Tropami II RP”
(56 km) i rowerowo-pieszego „Turystyczna Pajęczyna”
(35 km)

• Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami 
wielu imprez, wycieczek, konkursów, zawodów i wystaw
dla lokalnej i szerszej społeczności 

• Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, 
uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru, 
wykorzystanego później jako pole biwakowe 

• Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na 
terenie gminy Osie i Wdeckiego PK cmentarzy ewangelickich

• Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku 
Krajobrazowego, powiatu świeckiego, Kociewia i Borów 
Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu wycieczek 
autokarowych, rowerowych i pieszych oraz spływów 
kajakowych

• Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach 



Publikacje               

Bractwa



Publikacje 

Bractwa



Publikacje, szczególnie o charakterze 
turystycznym, z autorskim udziałem 

członków Bractwa - przykłady



Osiągnięcia Bractwa 2000-17

Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci 
związanych z naszą gminą, powiatem i Kociewiem –
prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty
(obeliski z tablicami pamiątkowymi i nazwy ulic)



Uzyskanie statusu organizacji 

pożytku publicznego 2009
• W latach 2010-2017 z 1% podatku

uzyskaliśmy przychód około 20000 zł –

rocznie od 2000 do 4500 zł.



Rodzynki z pozarządówki 2009

• Za realizację projektu „Pamiętamy                               
o różnorodności naszych kulturowych korzeni -
to, co zostało, niech przetrwa wieki„                       
Bractwo znalazło się na IV miejscu
wśród 12 nagrodzonych projektów w Konkursie               
o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne 
realizowane przez organizacje pozarządowe pod 
nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”

• Na konkurs zgłoszono 49 projektów 



Rodzynki 2009



Rodzynki 2009

• Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Wsparcia 
Inicjatyw Pozarządowych 
„Tłok” oraz Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich 
wydały kalendarz                   
z 12 wartościowymi 
projektami – nasza 
inicjatywa firmuje 
miesiąc listopad.



Za swoją piętnastoletnią aktywną                                
i owocną działalność 11 listopada 2015 roku 

Bractwo otrzymało wyróżnienia gminne –
srebrną Statuetkę Gminy i grawerton dla prezesa



Rodzynki 

z pozarządówki

2016

• Za realizację projektu 
„Działalność Klubu Imprez 
na Orientację Azymut Osie 2015”
Bractwo zostało laureatem 
Konkursu o Nagrodę Marszałka 
Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na najlepsze 
inicjatywy społeczne 
realizowane przez organizacje 
pozarządowe pod nazwą
„RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”





Filarem działalności Bractwa Czarnej Wody jest 
jej społeczny charakter, który przejawia się             

w kilku aspektach:

• Działamy na rzecz lokalnej społeczności i w jej interesie, choć 
zadania do wykonania wybieramy też według naszych zainteresowań

• My, nasi partnerzy i sympatycy pracę na rzecz Bractwa 
wykonujemy w naszym czasie wolnym

• Wszystkie pozyskane pieniądze są wydawane wyłącznie na 
działalność statutową

• Nasza praca jest wyceniana dla rozliczenia projektu, ale nie 
otrzymujemy za nią żadnych gratyfikacji finansowych, nawet w 
postaci zwrotu kosztów wyjazdu itp. Wręcz odwrotnie, drobniejsze,            
a czasem i większe rachunki, bywały opłacane z prywatnych 
pieniędzy. Nie dotyczy to projektów realizowanych dla Wdeckiego PK 
w ramach działalności gospodarczej, które przewidują odpłatność 
za wykonaną pracę.  

• Każdy swoja pracę wykonuje ochotniczo, nie ma formalnych 
nakazów, lecz wspólne ustalenia



Zaangażowanie społeczne

• Projekt Cmentarze 2007-08 – udział                   
180 osób w różnych pracach

• Przepracowanie za darmo 17675 godzin
w ramach projektów Bractwa

• Najwięcej pracy w krótkim okresie wymagają 

ostatnie dni przed oraz przeprowadzenie 

samej Imprezy na Orientację Nad Wdą



Kapitał społeczny

• Prof. Janusz Czapiński w „Diagnozie 2009” 

stwierdza, że w krajach rozwiniętych                            

o sukcesie decyduje nie to, co ludzie mają              

w głowach, ale to, co jest między ludźmi –

decyduje jakość relacji społecznych.                        

Im większe zaufanie społeczne, im większa 
gotowość do współpracy, skłonność do 
stowarzyszania się, gotowość do działania 
na rzecz innych ludzi, tym lepsze 
perspektywy rozwojowe.



• Nasze stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, 
u nas każdy może znaleźć „działkę”, która go 
interesuje,  w której może coś zrobić dla siebie                
i dla innych. Bardzo chętnie widzimy u nas osoby            
z własnymi pomysłami i chęcią ich realizacji                  
w szerszym gronie.

• Czekamy więc na ludzi, którzy wniosą 

nowe pomysły i nowe siły.



Dane Bractwa

• ADRES: Bractwo Czarnej Wody, ul. Rynek 2, 86-150 
Osie, tel. (052) 33 29 568 (GOK)

• ADRES KONTAKTOWY: Józef Malinowski,                             
ul. Kopernika 3, 86-150 Osie, tel. 530 702 068

• bczw@poczta.onet.pl, 
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl, 
www.bractwoczarnejwody.org.pl

• KRS 0000003678 REGON 092935041                               
NIP 559-18-17-154

• Konto: Bank Spółdzielczy w Osiu
49 8169 0006 0010 5734 2000 0010 



2000 – 2017


