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„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

 

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



W badaniu wzięło udział 200 osób z 
obszaru LGD Ziemi Człuchowskiej – 40 osób 
uczestniczyło w spotkaniach i wywiadach, 
160 wypowiedziało się poprzez ankietę on-
line. Spośród ankietowanych 81% stanowiły 
kobiety, a 19% mężczyźni. 1% osób w wieku 
<18 lat, 7% osób w wieku 19-24, 47,5% - 
25-40 r.ż., 39% - 41-60 r.ż. i 5,5% powyżej 
60 r.ż. Ankietowani reprezentowali różne 
sektory życia: 44% sektor publiczny, 18% 
sektor prywatny (przedsiębiorcy, rolnicy), 
15% osób – społeczny (organizacje 
pozarządowe, kółka rolnicze, koła gospodyń 
wiejskich). Aż 23% osób nie czuje się 
przynależna do żadnego z sektorów. 77% 
respondentów zamieszkuje region ponad 
20 lat, kolejne 13% - 10-20 lat. Tylko 10% 
ankietowanych mieszka na Ziemi 
Człuchowskiej krócej niż 10 lat. W badaniu 
uczestniczyli mieszkańcy gmin: Czarne, 
Człuchów (miejska i wiejska), Debrzno, 
Koczała, Przechlewo, Rzeczenica 

WSTĘP 
 
Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 
tj. zamieszkujący gminy: Czarne, Człuchów (miejska i wiejska), 
Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, w okresie VII - 
VIII.2021 r. wzięli udział w konsultacjach społecznych dot. 
budowania marki lokalnej obszaru, prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. 
Celem podejmowanych działań jest zbudowanie marki lokalnej i 
wyznaczenie kierunku promocji i rozwoju miejsca. Przygotowana 
w efekcie konsultacji, prac warsztatowych koncepcja marki będzie 
podstawą stworzenia  Znaku Promocyjny. Jego rolą będzie 
rekomendacja dla produktów, usług i inicjatyw związanych z 
regionem Ziemi Człuchowskiej. Region promowany będzie poprzez 
wyróżniające się produkty oraz powstałą z ich połączenia – ofertę 
spędzania czasu wolnego dla turystów i mieszkańców. 
 
W lipcu 2021 r. odbyły się spotkania konsultacyjne i wywiady 
(ankieta) z przedstawicielami samorządów, liderów organizacji i 
grup nieformalnych, osób zainteresowanych rozwojem inicjatyw 
ekonomicznych opartych o zasoby regionu. Na podstawie 
wniosków ze spotkań, publikacji i materiałów źródłowych dot. 
obszaru przygotowano ankietę on-line. Ankieta była aktywna w VIII.2021 r. Wypełniło ją 160 osób, 
wskazując atuty, powody do dumy, kierunki i pomysły na promocję regionu. Konsultacji poddano tezy 
dotyczące regionu, miejsca atrakcyjne w punktu widzenia mieszkańców i osób z zewnątrz, turystów. Ankieta 
w wielu miejscach (pytania otwarte) zachęcała do przedstawienia indywidualnych opinii i pomysłów 
odnośnie promocji regionu i budowania marki. 
Wyniki badania zostały uporządkowane w kilku blokach: 
1. Powody do dumy 
2. Atrakcyjność dla turystów i gości 
3. Znajomość miejsca: wydarzenia, pamiątki z regionu, produkty lokalne, miejsca – wizytówki, pomysły na 
nowe wydarzenia, potrawy i pamiątki lokalne 
4. Lokalizacja  
5. Tezy dotyczące miejsca 
6. Opis regionu. 
 
 

1. POWODY DO DUMY 
 
Ankietowani ocenili atrakcyjność 13 wyróżników regionu, które wskazane zostały przez uczestników spotkań 
i wywiadów dot. budowania marki lokalnej jako najważniejsze, najbardziej reprezentatywne dla regionu. 
Były to: 1) Walory przyrodnicze regionu, 2) Infrastruktura turystyczna nad jeziorami, 3) Baszta Młyńska 
(Baszta Czarownic) i mury obronne w Debrznie, 4) Zamek Krzyżacki w Człuchowie, 5) Mural w Debrznie, 6) 
Droga Jakubowa i Jarmark Św. Jakuba, 7) Lokalne przetwórstwo (np. soki, syropy, oleje), 8) Domy na wodzie, 
łodzie mieszkalne i platformy pływające produkowane pod Człuchowem w Wierzchowie, 9) Lokalne wyroby 
cukiernicze (np. piernik z kamionki, mleczko z doliny, pączek czy rogaliki z wiśniami), 10) Bogactwo upraw 
rolnych i sadów, 11) Szlak handlowy Berlin – Królewiec, 12) Wielość i różnorodność jezior, 13) Czystość 
języka polskiego – brak gwary. 
Wskazane atrakcje dają powód do dumy znacznej części ankietowanych, dla innych pozostając nieznane.  
 
 



Powody do dumy 

Liczba osób oceniająca w skali  0-5 (0 - nie 
wiem, nie mam zdania, nie znam, 1 - zupełnie 

nieważne, 2 - raczej nieważne, 3 - średnio 
ważne, 4 - raczej ważne, 5 - bardzo ważne).  

OCENA 0 1 2 3 4 5 

Walory przyrodnicze regionu 1 1 5 8 29 116 

Infrastruktura turystyczna nad jeziorami  2 8 5 12 52 81 

Baszta Młyńska (Baszta Czarownic) i mury obronne w Debrznie 15 9 12 33 45 46 

Zamek Krzyżacki w Człuchowie 1 2 4 13 42 98 

Mural w Debrznie 22 7 22 29 45 35 

Droga Jakubowa i Jarmark Św. Jakuba 22 9 12 32 46 39 

Lokalne przetwórstwo (np. soki, syropy, oleje) 9 7 5 28 43 68 

Domy na wodzie, łodzie mieszkalne i platformy pływające 
produkowane w Człuchowie pod Człuchowem w Wierzchowie 15 10 13 41 44 37 

Lokalne wyroby cukiernicze (np. piernik z kamionki, mleczko z 
doliny, pączek czy rogaliki z wiśniami) 6 9 16 29 49 51 

Bogactwo upraw rolnych i sadów 2 5 16 32 42 63 

Szlak handlowy Berlin - Królewiec 17 13 24 41 37 28 

Wielość i różnorodność jezior 2 4 10 15 33 96 

Czystość języka polskiego – brak gwary 13 19 15 37 33 43 

Tab. 1. Atuty/powody do dumy w regionie – ocena mieszkańców (przedstawiono liczby mieszkańców 
oceniających każdy atut wskazany w kafeterii w skali 0-5) 

 
Co piąty ankietowany nie zna takich atrakcji jak: Mural w Debrznie, Droga Jakubowa i Jarmark Św. Jakuba, 
podczas gdy połowa ankietowanych ocenia je wysoko i bardzo wysoko (4-5). Średnia ocena dla nich (po 
odrzuceniu oceny 0) wynosi odpowiednio: Mural – 3,6, Droga Jakubowa – 3,7. Kilkanaście % osób nie zna 
Domów na wodzie, Baszty Młyńskiej, Szlaku handlowego Berlin – Królewiec, nie ma informacji o czystości 
języka polskiego na tym obszarze. Znajomość atrakcji i oceny zależne są od miejsca zamieszkania na obszarze 
Ziemi Człuchowskiej. Wyniki ankiety pokazały, że atrakcji nie znają osoby z sąsiednich gmin, co świadczy o 
małej mobilności mieszkańców lub/i nie traktowaniu ich jako miejsc atrakcyjnych do zwiedzania. Dla 
przykładu, Muralu i Baszty w Debrznie nie zna najwięcej mieszkańców Gminy Człuchów, a Droga Jakubowa i 
Jarmark Św. Jakuba – nieznane są najczęściej mieszkańcom Gminy Debrzno, Rzeczenica i Przechlewo. 
 

 
Rys 1. Powody do dumy – średnia ocen mieszkańców 

 
Powodem do dumy dla mieszkańców niewątpliwie są: Walory przyrodnicze regionu (średnia ocen 4,6), 
Infrastruktura turystyczna nad jeziorami (4,2), Wielość i różnorodność jezior (4,3), Zamek Krzyżacki w 
Człuchowie (4,4). Wszyscy wykazują ich znajomość i wysoko je oceniają. 80-90 % osób ocenia je na 4-5. Trzy 
pierwsze z nich stanowią niejako atrakcje obiektywne, stanowiące bardziej potencjał do wykorzystania niż 
konkretne miejsce. Rzeczywistą, wskazaną atrakcją jest Zamek Krzyżacki w Człuchowie.  



     
 

Rys. 2. Rozkład ocen 4 atrakcji najwyżej ocenionych przez respondentów 
 
Zapytani o inne powody do dumy, mieszkańcy wskazywali różnorodne atrakcje i ciekawostki, tj. Jezioro 
Dymno w Koczale posiadające pierwszą klasę czystości, zabytkowy drewniany kościół pw. Św. Mikołaja w 
Starznie, Grota Matki Boskiej z Lourdes w Bińczu, Park historyczny w miejscowości Bińcze, Park miejski z 
promenadą w miejscowości Czarne, Trasa Cisowa – rowerowa, Bukowa Dolina w Rzewnicy, "Kaczy Dołek" 
Gwieździn. Wśród powtarzających się propozycji atutów pojawiły się: rezerwaty przyrody (9 głósów, z czego 
4 rezerwat Miłachowo), rzeki – turystyka kajakowa (13 osób, z czego 10 – wskazało Brdę), jeziora – ich urok, 
różnorodności, dzikie plaże (23), las (24), czyste/świeże powietrze (16 osób). Często pojawiały się konkretne 
słowa związane z uprawianiem turystyki/spędzania czasu wolnego: spływ (8 wskazań), szlak (17), kajak (16), 
szlaki, ścieżki rowerowe (26). Wskazuje to, że mieszkańcy poszukują sposobów korzystania z atrakcji wokół 
siebie, spędzania czasu wolnego na miejscu. 
 

2. Atrakcyjność dla turystów i gości 
Spośród 21 atrakcji potencjalnie interesujących dla turystów i osób z zewnątrz, każdy z ankietowanych 
wybierał 3 jego zdaniem najistotniejsze. Kafeteria wyboru: Piękne jeziora, Spływ tratwami po Brdzie, 
Wyprawy wozem cygańskim po regionie, Lawendowy Jarmark Św. Jakuba, Droga Jakubowa, Rejs tratwami 
po Jeziorze Człuchowskim, Domki na wodzie, Turystyka kajakowa, Dobrze oznakowane i dostępne szlaki 
piesze i rowerowe, Krajobraz dolin rzecznych, Bogate sady i pola uprawne, Różnorodność i wielość jezior, 
Czyste powietrze, Zamek Krzyżacki w Człuchowie, Dostępność wieży zamku w Człuchowie dla osób z 
niepełnosprawnością (winda), Kompleksy rekreacyjne nad Jeziorem Żuczek i Rychnowskim, Baszta 
Czarownic i mury miejskie w Debrznie, Mury obronne w Człuchowie i Debrznie, Odpoczynek na uboczu, 
Dogodny dojazd, Czystość języka polskiego – brak gwary. 

 
Rys. 3. Atuty regionu atrakcyjne dla turystów, zdaniem mieszkańców 

 
Za najatrakcyjniejsze dla turystów mieszkańcy uznali: piękne jeziora (7 na 10 osób). Połowa respondentów 
wskazała Zamek krzyżacki z Człuchowie i turystykę kajakową. Co 3 respondent poleciłby znajomym: 
odpoczynek na uboczu i czyste powietrze, co czwarty - różnorodność i wielość jezior, co piaty - dobrze 

Infrastruktura turystyczna nad jeziorami Zamek Krzyżacki w Człuchowie Wielość i różnorodność jezior 



oznakowane i dostępne szlaki piesze i rowerowe.  
 
Wiele osób odpowiedziało, że brak atrakcji godnych polecenia osobom z zewnątrz. Wskazując inne atrakcje 

ciekawe dla osób z zewnątrz ankietowani wyliczyli miejsca związane ze spędzaniem czasu wolnego. Część z 

ankietowanych kolejny raz podkreśliło atrakcyjność lasów, rzek, jezior (16), lecz tym razem wskazali na 

widok, krajobraz wokół, pływanie tratwą nad jeziorem, czystość, czy piękny hotel/ośrodek nad jeziorem w 

Człuchowie, Przechlewie, Rzewnicy. Spokój, wypoczynek na łonie natury, z daleka od miejskiego zgiełku, 

przy jednoczenej bliskości miasta, zaplecza i infrastruktury to coś, co powinno przyciągać turystów.  

Jedyną atrakcją, która pojawia się spoza regionu jest morze. Dodatkowo część dolin rzecznych, atrakcyjnych 

pod kątem turystyki kajakowej – również wybiega do obszarów graniczących z Ziemią Człuchowską. Na 

uwagę zasługują wymienione przez ankietowanych Delikatesy Resler w Człuchowie, stanowiące drugie 

miejsce Domu Handlowego (w tym delikatesów) w Chojnicach – firmy z 25 letnią tradycją w tym zakresie. 

 

3. Znajomość miejsca: wydarzenia, pamiątki z regionu, miejsca – wizytówki 

Mieszkańcy wypowiadali się na temat istniejących oraz zaproponowanych wydarzeń, ciekawych miejsc, 

pomysłów na pamiątki, produktów lokalnych, dań lokalnej kuchni. Oceniali znajomości i zainteresowanie 

zaproponowanych wydarzeń i miejsc, a w ramach pytań otwartych mieli możliwość przedstawienia swoich 

pomysłów i rekomendacji.  

3.1. WYDARZENIA 

Ankietowani ocenili (5 – bardzo ważne, 1 – zupełnie nieważne, 0 – nie wiem, nie znam) wydarzenia 

odbywające się w regionie pod kątem ich wartości dla mieszkańców i promocji Regionu. Poddane ocenie 

wydarzenia zostały wskazane przez uczestników spotkań konsultacyjnych. Były to: Lawendowy Jarmark Św. 

Jakuba, Święto Dzika, Noc Świętojańska, Polish Boogie Festival Człuchów, Krajobraz sceny ludowej – festiwal 

folklorystyczny, Dni Rzeczenicy, Wiedźmobranie, Pożegnanie lata.  

WYDARZENIE 

Liczba osób oceniająca w skali  0-5 (0 - nie wiem, 
nie mam zdania, nie znam, 1 - zupełnie nieważne, 
2 - raczej nieważne, 3 - średnio ważne, 4 - raczej 

ważne, 5 - bardzo ważne).    
Średnia  
(bez 0) OCENA 0 1 2 3 4 5 

Lawendowy Jarmark Św. Jakuba 14 8 13 32 58 35 3,7 

Święto Dzika 19 6 18 38 52 27 3,5 

Noc Świętojańska 12 5 18 42 47 36 3,6 

Polish Boogie Festival Człuchów 7 3 11 23 42 74 4,1 

Krajobraz sceny ludowej – festiwal 
folklorystyczny 17 6 16 43 52 26 3,5 

Dni Rzeczenicy 24 13 22 50 34 17 3,1 

Wiedźmobranie 27 14 23 43 35 18 3,2 

Pożegnanie lata 13 8 15 31 44 49 3,8 

Tab. 2. Ocena wydarzeń organizowanych w regionie w oczach mieszkańców  (przedstawiono liczby 

mieszkańców oceniające konkretne wydarzenia w skali 0-5 oraz średnie oceny dla wskazanych wydarzeń) 

Najbardziej znanymi i poważanym wydarzeniem w regionie jest Polish Boogie Festival Człuchów. ¾ 

ankietowanych ocenia go wysoko i bardzo wysoko (4-5). Wszystkie wydarzenia cieszą się dość dużym 



zainteresowaniem.  

 

Rys. 4. Ocena funkcjonujących w regionie wydarzeń pod kątem ich wartości dla mieszkańców i promocji 
Regionu (średnia ocen mieszkańców) 

 
Wyniki oceny istniejących w regionie wydarzeń pokazały, że: 

➢ Zdecydowanym faworytem mieszkańców jest Polish Boogie Festival Człuchów – otrzymał najwyższą 
średnią ocenę mieszkańców, 4/5 ankietowanych ocenia go na 4-5, najmniej osób uważa, że go nie 
zna (7 %). 

➢ Wysokie średnie ocen charakteryzują Pożegnanie Lata i Lawendowy Jarmark Św. Jakuba. 
➢ Znaczna część ankietowanych nie wie o istnieniu lub nie potrafi ocenić wydarzeń, 

najprawdopodobniej nie brała w nich udziału.  O ile w przypadku wydarzeń Dni Rzeczenicy (15% nie 
zna) czy Święta Dzika można powiedzieć, że mają one znaczenie typowo lokalne, o tyle  
Wiedźmobranie (17% nie zna) czy Lawendowy Jarmark mają potencjał na święto o znaczeniu 
ponadlokalnym. 

 
Poza poddanym ocenie wydarzeniom -  ankietowani wymienili wiele innych, w których chętnie uczestniczą, 
związanych z miejscowością, rodziną, świętami, pasjami, wodą (regaty, szanty, morsowanie). Część z nich 
powtórzyło się kilka razy: Triathlon w Przechlewie (8), targi ogrodnicze w Przechlewie, dzień dziecka (10), 
mistrzostwa Polski w lepieniu pierogów.  
 
Zapytano również o wyrażenie opinii o wydarzeniach hipotetycznych, których obecnie nie ma, które można 
zaplanować (pomysły pojawiły się częściowo podczas warsztatów). Zainteresowanie nimi oceniano w skali 1 
do 5. Pomysły na nowe wydarzenia pojawiły się lub były omawiane podczas wspólnych warsztatów. Ich 
uczestnicy podkreślali, że mieszkańcy mają za mało powodów do wyjścia z domu, do spotkań, że oferta 
spędzania czasu wolnego jest ograniczona. Były również głosy, że różnorodne wydarzenia i spotkania kiedyś 
się odbywały, ale ich zaniechano. Wyniki ankiety wskazują, że obecnie zainteresowanie aktywnością z 
zakresie warsztatów, lekcji, wycieczek byłoby większe wśród członków społeczności lokalnej. Wszystkie 
wskazane wydarzenia spotkały się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 
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Ocena funkcjonujących w regionie wydarzeń



WYDARZENIE Liczba osób   

OCENA   1 2 3 4 5 Średnia 

Targ produktów lokalnych w konkretny dzień 
tygodnia 

  3 13 38 67 39 3,8 

Warsztaty edukacyjne, np. nauka na rycerza, tańce 
średniowieczne 

  20 48 39 35 18 2,9 

Kursy i szkolenia z zakresu rękodzieła  (np. makrama, 
malowanie, haftowanie) 

  13 28 50 34 35 3,3 

Kursy przetwarzania produktów (np. produkcja soku, 
sera, oleju, przetworów, frytek z różnych warzyw, 
przygotowania potraw na bazie produktów 
lokalnych) 

  4 21 45 48 42 3,6 

Miejsce regularnych spotkań  – np. „sobota na 
ryneczku” „niedziela nad jeziorem”, „sobota u Luizy” 
z kawiarenką, ogródkiem letnim 

  7 22 42 49 40 3,6 

„Pchli targ” – targ używanych przedmiotów 
(sprzedaż lub wymiana produktów między 
mieszkańcami 

  4 19 39 56 42 3,7 

Pokazy rycerskie   13 30 42 47 28 3,3 

Lekcje z historią regionu (spacery, wycieczki, 
wykłady) 

  9 19 46 42 44 3,6 

Tab.3. Ocena proponowanych/nowych wydarzeń przez mieszkańców  (przedstawiono liczby mieszkańców 
oceniające konkretne wydarzenia w skali 0-5 oraz średnie oceny dla wskazanych wydarzeń) 

 
Duże i bardzo duże zainteresowanie co najmniej połowy ankietowanych wzbudziły: Targ produktów 
lokalnych w konkretny dzień tygodnia, Kursy przetwarzania produktów (np. produkcja soku, sera, oleju, 
przetworów, frytek z różnych warzyw, przygotowania potraw na bazie produktów lokalnych), Miejsce 
regularnych spotkań  – np. „sobota na ryneczku” „niedziela nad jeziorem”, „sobota u Luizy” z kawiarenką, 
ogródkiem letnim, Pchli Targ, Lekcje z historią regionu (spacery, wycieczki, wykłady).  
 

 
Rys.5.  Zainteresowanie nowymi wydarzeniami (średnia ocen mieszkańców) 

 
Pytanie o własne propozycje imprez, w których chcieliby brać udział mieszkańcy, wywołało duże 
zaangażowanie ankietowanych. Padło wiele propozycji. Część osób wyraziło aprobatę dla wydarzeń 
proponowanych w kafeterii w poprzednim pytaniu, opisując ich przebieg i propozycje uzupełnienia. Targ 
produktów lokalnych pojawił się wiele razy w różnych odsłonach: tematyczny, bożonarodzeniowy, 
ogrodniczy, rycerski, w połączeniu z edukacją o zdrowym żywieniu, targami ogrodniczymi, turystycznymi. 
Zainteresowanie wzbudził targ miejski jako dobry pomysł na wsparcie lokalnych biznesów, przede wszystkim 
tych rolniczych, zwrócenie uwagi na lokalność. Propozycja, by odbywał się albo konkretnego dnia po 
południu (po pracy) albo w soboty.  



Ważnym zbiorem propozycji są imprezy wodne – od zawodów, pływania samodzielnie wykonanymi 
tratwami, spływów tratwami po wyścigi kajakowe, nurkowanie, morsowanie, festiwal szantowy. 
Czasy krzyżackie to kolejny powód do spotkań dla mieszkańców. Proponują wydarzenia: Człuchów i życie 
mieszkańców w czasach świetności Zamku Krzyżackiego, wakacyjne niedziele z teatrem dla dzieci na zamku 
w Człuchowie, turniej rycerski z degustacją lokalnych specjałów, pokazy rękodzieła, impreza rycerska. 
 
 
3.2. PAMIĄTKA Z REGIONU  
Wśród pomysłów na pamiątki związane z regionem, pojawiają się charakterystyczne kształty, miejsca i 

okoliczności związane z konkretnym produktem. Powtarzające się motywy i kształty pamiątek to: 

- zamek (20 wskazań) oraz przedmioty nawiązujące do czasów krzyżackich – miecze, stroje, figurki rycerzy 

- baszta czarownic (7) 

- brelok/magnes na lodówka z zaznaczeniem charakterystycznych miejsc, atrakcji na mapie, 

- symbole gmin – dzik (12 wskazań), bocian (4) 

- produkty spożywcze, przetwory, alkohol (piwo, miód pitny, wódka), w szczególności miód (18  wskazań) 

- pamiątki drewniane (11) 

- lawendowe gadżety (12). 

3.3. Polecane produkty lokalne 

Ankietowani wskazali produkty lokalne, które znają, używają i mogą polecić innym: 

- olej – 34 razy, w szczególność z Koczały (6) 

- miód (40 odpowiedzi) 

- produkty ekologiczne z Rzeczenicy (6) 

- produkty z konkretnych gospodarstw/firm: p. Kułynyczów z Koczały, Rogaliki z wiśniami z cukierni Angeliki 

w Debrznie, wędliny i  pasztet od Pana Rafała Majchrzyka, sad dębnica - owoce, A-Grosik Wierzchowo 

przetwórstwo owoców i warzyw produkty mięsne bez śladu węglowego z GoodValley w Przechlewie 

- ryby wędzone, soki i owoce - sad Grzymisław 

- rękodzieło: wyroby ceramiczne Arkuszyński, wyroby z witek brzozowych p. Marii Wójcik  

- mydełko lawendowe, 

- usługi: spływy kajakowe, Polish Boogie Festival 

3.4. Dania, których brak w lokalach gastronomicznych 

Zapytani o produkty i dania, których brakuje w lokalnej kuchni, menu restauracji lokalnych uczestnicy 

ankiet wskazali: 

- dania bazujące na produktach lokalnych   

- kuchnia kaszubska (6 osób), np. kiszki kaszubskie 



- ryby (33) 

- grzyby (8) i inne „dary lasu”  

- dziczyzna (18) 

- dania wegetariańskie, jarskie (8) 

- pierogi (6). 
 
3.5. MIEJSCA – wizytówki 

Ankietowani wskazali miejsca, w które zabraliby swoich gości (wizytówki regionu):  

➢ Zamek – 81 wskazań 

➢ Jezioro – 74  

➢ Człuchów – 70 

➢ CANPOL/CAMPOL – 39 

➢ Spływ – 26 (najczęściej Brdą) 

➢ Debrzno – 24  

➢ Baszta Czarownic – 21  

➢ Rzeka – 11. 

 

 

4. LOKALIZACJA 

Zaproponowano 4 wskazówki lokalizacyjne: 1) Dawna Granica Polski, Północ Polski, Pojezierze Pomorskie,  

2) Człuchów, Pojezierze 

Pomorskie, Północ Polski, 

3) Po drodze nad morze, 

Kaszuby, Człuchów, 4) 

Kraina Jezior i Rzek, 

Człuchów, po drodze nad 

morze. 

Prawie połowa 

ankietowanych wybrała 

wskazówkę Kraina Jezior i Rzek, Człuchów, po drodze nad morze. Dwie kolejne wskazówki preferowała co 5 

osoba. W obu tych wskazówkach powtarza się Człuchów, w jednej z nich droga nad morze. Wskazówka, w 

której brak Człuchowa – została oceniona jako najmniej trafna. 

Wśród dodatkowych wskazówek lokalizacyjnych mieszkańcy podają: Chojnice (20 osób), Zamek (13), granice 
województw (23) oraz pojedyncze odpowiedzi: Bory Tucholskie, 100 km od morza, w drodze do Bydgoszczy, 
Malborka, Piły, Szczecinka, skrzyżowanie dróg, styk Kaszub i Kujaw i inne. 
 

5. TWIERDZENIA O REGIONIE 

Ankietowali oceniali w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniami dotyczącymi regionu. 6 spośród 13 tez 

zyskały bardzo wysoką i wysoką średnią ocen od mieszkańców.  

 



TEZA O REGIONIE 
Średnia 

ocen 

Mamy więcej atrakcji przyrodniczych niż inne regiony na północy Polski 3,4 

Wielu mieszkańców dużych miast chce zamieszkać u nas z powodu walorów przyrodniczych  3,7 

Wielu mieszkańców dużych miast chce odpoczywać u nas z powodu walorów przyrodniczych i 
czystego powietrza 4,1 

Znam miejsca w Regionie (atrakcje turystyczne, hotele, pensjonaty, restauracje, 
wypożyczalnie sprzętu) , które chętnie poleciłbym turystom 3,7 

Moich gości zachwyca piękno krajobrazu i natury, cenią sobie czystość Regionu 4,1 

Znam przewodników, miłośników i znawców naszego Regionu, których mógłbym polecić 
rodzinie i znajomym 2,9 

Wielu mieszkańców zna i potrafi wskazać innym dawne granice Polski na naszym obszarze 2,8 

Historia i przebieg szlaku handlowego Berlin – Królewiec znane są mieszkańcom naszego 
Regionu 2,7 

Trasy rowerowe i piesze wzdłuż jezior i rzek są atrakcyjne dla naszych gości 3,8 

Znam i zabieram moją rodzinę, znajomych w miejsca, których nigdy nie widzieli, są jedyne i 
niepowtarzalne 3,7 

Historia naszego obszaru jest interesująca dla osób z zewnątrz 3,5 

Mieszkańcom Regionu znane są lokalne atrakcje np. rejs czy spływ tratwami, przejazd wozem 
cygańskim 3 

Mieszkańcy Regionu cenią i kultywują kuchnię lokalną 3,1 

                                       Rys. 6. Średnia ocena znajomości tez dot. regionu. 

Najwyższą ocenę otrzymały tezy: „Wielu mieszkańców dużych miast chce odpoczywać u nas z powodu 

walorów przyrodniczych i czystego powietrza”, „Moich gości zachwyca piękno krajobrazu i natury, cenią 

sobie czystość Regionu” oraz „Trasy rowerowe i piesze wzdłuż jezior i rzek są atrakcyjne dla naszych gości. 

Kolejne 3 tezy (średnia ocena 3,7) stanowią dopełnienie, wszystkie dotyczą potencjału regionu. 

 

6. Komunikat o regionie 

Mieszkańcy opisywali swój region bardzo różnorodnie. Odnosili się do sytuacji ekonomicznej, rozwoju 
lokalnego, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, atrakcyjności turystycznej, spokoju. Oto przykładowe 
opisy: 

 Piękny, bogaty w lasy i jeziora, przyjazny środowisku 
 Piękna kraina czystych jezior, malownicze krajobrazy, bezkresne łąki i pola gdzie można zaznać ciszy i 

spokoju, ale też można pysznie zjeść w lokalnych restauracjach i zwiedzić historyczne miejsca 
 Tylko do nas na ryby i po grzyby! 
 Miejsce spokojnego wypoczynku i bliskości natury. 
 Komturia Człuchowska. 

 
W kontekście komunikacji – istotnym będzie kogo zaprosimy do wspólnej opowieści, kto może sprawić, że w 
tworzenie wspólnej opowieści o regionie – włączą się mieszkańcy, że usłyszą ją osoby z zewnątrz. W tym  
może pomóc Ambasador Regionu. 
Mieszkańcy spośród kilku wskazanych osób wybierali osobę, która w sposób szczególny (ich zdaniem) 
promuje lub/i wykazuje szczególny związek z regionem 



 
Ponad 60% osób za ambasadora regionu uznała Panią Martę Annę Żmudę Trzebiatowską, znaną aktorkę 
teatralną i filmową. Dużą sympatią mieszkańcy darzą również Pana Adama Bondarenko (Dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie), P. Kamilę Baar – Kochańską (aktorkę) i P. Krzysztofa Jackowskiego 
(jasnowidza).   
 
WNIOSKI I REKOMENDACJE 

➢ Powody do dumy dla mieszkańców to: Walory przyrodnicze regionu, Infrastruktura turystyczna nad 
jeziorami, Wielość i różnorodność jezior i Zamek Krzyżacki w Człuchowie. Wszyscy ankietowano 
wykazali ich znajomość, 80-90 % osób oceniło je wysoko lub bardzo wysoko (4-5). 

➢ Za najatrakcyjniejsze dla turystów mieszkańcy uznali: piękne jeziora (70 % ankietowanych), Zamek 
krzyżacki z Człuchowie (50%) i turystykę kajakową (50%). Co 3 respondent poleciłby znajomym: 
odpoczynek na uboczu i czyste powietrze, co czwarty - różnorodność i wielość jezior, co piaty - 
dobrze oznakowane i dostępne szlaki piesze i rowerowe. 

➢ Spośród 13 tez dotyczących potencjału regionu, jego wykorzystania i znajomości wśród 
mieszkańców i osób z zewnątrz najwyższą ocenę otrzymały tezy bardzo ogólne: „Wielu mieszkańców 
dużych miast chce odpoczywać u nas z powodu walorów przyrodniczych i czystego powietrza”, 
„Moich gości zachwyca piękno krajobrazu i natury, cenią sobie czystość Regionu” oraz „Trasy 
rowerowe i piesze wzdłuż jezior i rzek są atrakcyjne dla naszych gości. Znajomość lokalnej kuchni, 
przewodników, historii regionu zyskały słabsze oceny. 

➢ Badanie pokazało brak znajomości wśród mieszkańców: atrakcji i atutów regionu, wydarzeń 
występujących w sąsiednich miejscowościach na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Człuchowskiej. Poddane ocenie atuty miejsca i wydarzenia organizowane z regionie znane są i 
oceniane wysoko przez dużą część osób, innym będąc nieznane. Mieszkańcy chętnie wskazują swoje 
własne powody do dumy i wydarzenia, w których uczestniczą lokalnie.  

➢ Mieszkańcy zdecydowanie wybrali wskazówki dot. lokalizacji obszaru. Prawie połowa ankietowanych 
wybrała wskazówkę Kraina Jezior i Rzek, Człuchów, po drodze nad morze. Warto byłoby zatem 
spojrzeć na sieć rzek i jezior w całym Powiecie, wyszukać połączenie regionu przez rzeki z morzem, 
ale i drogami wodnymi łączącymi region z innymi obszarami, atrakcjami (np. zamkami). 
Wskazywałoby to drogę do planowania projektów współpracy dla Lokalnej Grupy Działania (LGD) 
Ziemi Człuchowskiej przy tworzeniu infrastruktury turystycznej – szlaków kajakowych, rowerowych 
czy pieszych – z innymi LGD czy instytucjami działającymi w tym temacie. 

➢ Mieszkańcy wskazali miejsca na obszarze Ziemi Człuchowskiej, w które najchętniej zabierają swoich 
gości. Część osób wybrała Zamek, Baszta Czarownic, Człuchów, Debrzno, Canpol, czyli konkretne 
atrakcje, punkty na mapie. Inni wskazali ogólnie, że gości zabiorą nad jezioro, nad rzekę czy na 
spływ. Wizytówki regionu dotyczą zatem, podobnie jak powody do dumy i atrakcje dla turystów, 
tematyki zamkowej i wodnej. 

➢ Pomysły na pamiątki z regionu krążą również wokół czasów krzyżacki i zamkowych. Pojawiają się 
propozycje kształtów i formy pamiątek takie jak: zamek, miecze, stroje, figurki rycerzy, baszta 
czarownic. Kolejnym istotnym rodzajem pamiątek są produkty spożywcze występujące w regionie: 
przetwory owocowe i warzywne, alkohol (piwo, miód pitny, wódka), a w szczególności miód. 

➢ Sukces Polish Boogie Festival Człuchów pokazuje, że jest potencjał i potrzeba stworzenia kolejnych 
wydarzeń, które przyciągałyby do regionu osoby z zewnątrz. Festiwal ten otrzymał najwyższą 
średnią ocenę mieszkańców, 4/5 ankietowanych ocenia go na 4-5, jest znany praktycznie wszystkim. 



W 2021 r. odbył się 17 Polish Boogie Festival, jedyny taki w Europie Środkowo-Wschodniej!). 
➢ Mieszkańcy regionu z dużą otwartością podchodzą do pomysłów na nowe wydarzenie, przywołują 

wydarzenia, które były organizowane w latach ubiegłych. Organizacja targu produktów lokalnych 
może stanowić ważny punkt – zaplecza żywnościowego dla mieszkańców, miejsca poznawania 
produktów lokalnych przez mieszkańców, atrakcji turystycznej dla turystów, a z czasem – stałego 
miejsca targowego, odwiedzanego „po drodze” przez osoby podróżujące w celach turystycznych 
(np. nad morze) i służbowych. Zorganizowane w Człuchowie mogłoby dobrze uzupełniać się z 
funkcjonującymi tam delikatesami. Obietnica ciągłego dostarczenia produktów lokalnych np. dla 
osób z zewnątrz byłaby spełniona zawsze, ponieważ w sklepie z Człuchowie są produkty pochodzące 
z obszaru LGD Ziemi Czluchowskiej. Mogłoby ich być tam więcej lub/i mogłyby być eksponowane na 
półce z produktem lokalnym z tego obszaru (docelowo pod marką lokalną). 

➢ Wydarzenia, które są obecnie organizowane można poszerzyć o nowe propozycje, dostosowując je 
tematycznie. Wiedźmobranie można obudować ofertą kobiecych koncertów, pokazu mody, targów 
ogrodniczych, urządzeń gospodarskich, produktów lokalnych, napojów, rękodzieła, ubrań, które 
mogą być atrybutami wiedźmy w rozumieniu kobiety, która zmienia świat, wychodzi poza 
stereotypy, podróżuje (niekoniecznie na miotle). Konkurs potraw i eliksirów prozdrowotnych, 
dodających energii, koloryzujących, magicznych z nagrodami (sprawność wiedźmy w konkretnej 
dziedzinie, nagrody rzeczowe – np. wyposażenie do świetlicy czy kuchni KGW) – stanowiłby powód 
do przybycia dla kół gospodyń wiejskich z całej LGD. Konkurs na pojazd wiedźmy, którym 
przemieszcza się po obszarze LGD – pływając, jeżdżąc czy chodząc – byłby okazją do zaangażowania 
kreatywnych osób, firm, grup młodzieżowych (możliwość stworzenia grup młodzieżowych z 
wszystkich szkół z obszaru). Warsztaty dot. recyklingu, czystości mogą stanowić kolejną kompetencję 
Wiedźmy jako kobiety, która zmienia świat, czyni go bardziej EKO (edukacja ekologiczna jest 
konieczna, by atut regionu – czystość wody i powietrza, zieleń, walory prozdrowotne – został 
uwypuklony i był doceniany w życiu codziennym mieszkańców. Wokół Zamku w Człuchowie również 
powinno zaistnieć wydarzenie, nawiązujące do czasów dawnych, z różnorodnymi tematami (jak przy 
Wiedźmobraniu), lecz dostosowanych do tematyki zamkowej, rycerskiej. Ciekawym byłoby 
odtworzenie/rekonstrukcja zdobycia zamku – można wówczas pokazać znaczenie dróg/połączeń 
wodnych wokół zamku. O ile jest dużo rekonstrukcji bitew na ziemi (a nawet lotniczych), o tyle woda 
nie jest często ich elementem (choć takie przykłady już istnieją). 

➢ Z uwagi na to, że Kraina Rzek i Jezior to nazwa, która podlegała już opracowaniom, została 
zapamiętana przez mieszkańców – warto to wykorzystać. Jeśli woda ma stanowić atut, powinna 
zostać wprowadzona do życia codziennego społeczności jako element, motyw przewodni wydarzeń, 
konkursów, świąt czy konkursów organizowanych dla dzieci, młodzieży, rodzin, turniejów szkolnych, 
koncertów muzycznych. Ankietowani poddawali liczne propozycje imprez wodnych – od zawodów, 
pływania samodzielnie wykonanymi tratwami, spływów tratwami po wyścigi kajakowe, nurkowanie, 
morsowanie, festiwal szantowy. Istotnym będzie stosowanie słów kojarzących się z wodą, 
stworzenie mapki regionu której podstawą jest woda (a wszystko inne jest nad nią, przy niej lub w 
niej). Woda jest jednym z najistotniejszych atutów miejsc wybieranych na urlop czy weekend, zatem 
jest ważna dla rozwoju turystyki na obszarze LGD Ziemi Człuchowskiej. 

 
 

 
 

 
 
 


