
Wywiad z Janem Czapiewski prezesem spółki oo Radbur  

1. Kto i jakie okoliczności wpłynęły na Pana aktywność społeczną i realizację nowatorskich pomysłów na 

Kaszubach? 

 

Na moją aktywność społeczną wpłynęła w latach młodości tzw. stagnacja – brak rozwoju życia gospodarczego      i 

ogólne ubóstwo, wszyscy pracowali w Gdańsku lub w Gdyni oprócz rolników. Budowano porty, fabryki, a wieś nie 

miała nic. Ojciec i wujkowie narzekali że więcej się rozwala niż buduje, a młodzież taka jak ja leniuchuje. A więc to 

jakoś wstępnie mobilizowało do pewnych zmian. Poza tym ojciec i wujek byli społecznikami, w końcu trzeba było 

szukać frontu pracy, a nikt go nie tworzył więc trzeba było samemu podejmować się samodzielnych funkcji w 

tworzeniu stanowisk pracy, które zaczęły służyć coraz  bardziej rozwojowi infrastruktury tj. budowy dróg, szkół oraz 

rozwoju produkcji na potrzeby ubogiego rynku a dodatkowo nie zamierzałem nigdy uciekać ze swojego środowiska. 

Jak się podejmowało na szerszą skalę działania to, to trzeba było robić. Najlepsze wzory zwyczajnie szukałem na 

Kaszubach w Polsce i na wyjazdach zagranicznych tego co w naszym środowisku często było nowatorskie.  

 

2. Jakie są prawa i obowiązki Dzierżawcy Jeziora Ostrzyckiego? 

 

Nie jesteśmy dzierżawcami (choć byliśmy) jeziora Ostrzyckiego a użytkownikami  i nasze obowiązki ograniczają się 

do zarybienia;  odłowów i wędkarstwa na zasadach racjonalnej gospodarki rybackiej. Wodami zarządza RZGW         

i wiele organów państwowych jak gmina, powiat, województwo w zakresie czystości wód, ścieków, kłusownictwa. 

Do obowiązków Użytkownika należy opłata czynszowa  za każdy hektar jeziora a Użytkowników jest 10 razy więcej 

niż rybaków, a są to m.in. wszelkiego rodzaju aktywni turyści, korzystając z prawa powszechnego dostępu do wód. 

A w tym różne ugrupowania kajakarskie i płetwonurków oraz firm ćwiczących różne szkolenia na wodzie, 

kłusowników, zwierząt prawnie chronionych takich jak kormorany, wydry, czy norki, nie mówiąc o czaplach            i 

jeszcze innych ptakach. Ponadto  wód korzystają elektrownie regulujące poziom wody, ośrodki wczasowe, rolnicy i 

wszyscy właściciele działek nadjeziornych obszarów. Każdy z nich coś robi i coś pozostawia na jeziorze. Ponadto to 

wszystko wysoki czynsz za użytkowanie jest główną przyczyną rozwoju infrastruktury rybackiej na jeziorach.   

 

3. Dlaczego dzierżawi Pan jezioro Ostrzyckie? 

Jestem użytkownikiem tego jeziora za zasadach dzierżawy całego kółka Jezior Raduńskich połączonych 

przepływami i jazami, w tym jeziora Ostrzyckiego, do którego wpływają wody z pozostałych 7-miu użytkowanych 

jezior. Jest to jezioro atrakcyjnie położone w stosunku do innych, które również kumuluje szereg nieczystości           z 

pozostałych jezior. Na tym jeziorze mamy najwięcej w przeliczeniu na hektar wędkarzy, do tego dogodne dojazdy 

pociągiem, autobusem, a obecnie samochodami osobowymi. Nad tym są położone takie wielkie ośrodki jak 

Ośrodek Stoczniowy, Elektrociepłowni Gdańsk wybrzeże i jezioro jest położone pod największym szczytem wzgórz 

Szymbarskich z górą Wieżycą, skąd wpływają stosunkowo czyste wody nawierzchniowe.  

 

 

 

 



 

4. Czy dzierżawi Pan jeszcze inne jeziora Kaszubskie? 

Oprócz Jeziora Ostrzyckiego użytkuję większość jezior Raduńskich związanych rzeką Radunią to jest: Wielkie           i 

Małe Brodno, Kłodno, Białe, Rekowo, oraz Radunia Górna i Dolna o łącznym obszarze 1948ha. Jeziora te są 

połączone rzeką Radunią i stanowią system kaskadowy i są zbiornikami wód pitnych dla Gdańska. Nad tymi 

jeziorami powstały w ostatnich 2 latach dwa amfiteatry jeziorne, oraz jeden park Kamienny w Chmielnie                 i 

Młodzieżowe Centrum Wodne w Brodnicy Dolnej. Powstała również Stacja Limnologiczna w Borucinie oraz ponad 

40 ośrodków rekreacyjno-wczasowych i około 6000 działek i domków letniskowych. Jeziora te są położone na 

obszarze 4 gmin. Rybactwo na jeziorach uprawiamy jedynie nocą, bo w okresie lata kiedy następuje żerowanie i 

przyrost masy rybnej jest pełno turystów, którzy zaplątaliby się w sieciach. Również najczęściej zarybiamy nocą, by 

chronić narybek przed drapieżnikami, a wpuszczamy średnio rocznie 4-6 mln wylęgu sielawy, 1,5 mln szczupaka, 

mając obecnie nowoczesną wylęgarnię w obiegu zamkniętym. Gospodarka jeziorowa jest powiązana również z 

innymi działami naszej działalności, jak choćby warsztat i transport.  

5. Które z tych jezior jest najbliższe Pana sercu i dlaczego? 

Najbliższe jezioro mego serca jest każde które użytkuje, ale szczególnie bliskie jest mi jezioro Ostrzyckie i to dlatego 

że praktycznie jest najbliżej gospodarstwa, ale ponadto jest to jezioro tak pięknie połączone w kształcie podkowy, 

średniej głębokości 7 m i ma tak piękną linię brzegową o długości 19 km, przy średniej długości 6 km, są dwie 

wyspy, 3 dopływy wody oraz 1 odpływ Rzeki Raduni są 2 jazy w Ostrzycach i Brodnicy ma również najwięcej 

ośrodków wczasowych, rezerwat przyrody i tradycje zakonu, młynów i powodzi. Mogą być tu hodowane wszystkie 

gatunki kaszubskich ryb, gdyby nie zniszczone dno jeziora o osadach dennych i pojawiającym się siarko wodorze, 

który wykończył bazę żywieniową dla węgorza, leszcza i innych gatunków, czyli mamy tu większość czarnego dna 

bez roślin, mięczaków i skorupiaków. Co musi ulec poprawie.    

6. Jak Pana zdaniem należy chronić jeziora? 

Jeziora istnieją 13 tys. lat i odnowie trudno mówić, gdyż nastąpiły kolosalne przemieszczenia tych jezior ich 

powierzchnia się  bardzo skurczyła., jednak człowiek w ostatnich latach ich waloryzacje znacznie zniszczył i musi je 

przywrócić do pierwotnej funkcji, chociażby z przed 40 lat co może nastąpić przez zatrzymanie wszelkich spływów 

nieczystości, które powodują silny wzrost glonów, w wyniku których tworzą się strefy beztlenowe, a bez tlenu          

w wodzie nie ma życia. Woda najbardziej zanieczyszczona zostaje przy dnie jeziora co jest dużym zagrożeniem, 

czego dawniej nie było. Ponadto trzeba podnieść świadomość społeczną całego otoczenia i uruchomić aktywność 

osób za to odpowiedzialnych, którzy są opłacani przez państwo. Wysokie opłaty czynszowe winne wracać             na 

ochronę jezior, na rekultywacje, kanalizacje i wszelkie inne regulacje. Jeziora są położone w parku krajobrazowym 

co w sumie daje wiele ograniczeń chroniących przed zanieczyszczeniem, zarządzeniem wojewody zabroniono 

budowy urządzeń gospodarczych nad brzegami jezior, grodzenia ich a szczególnie zabroniono wykonywania robót 

ziemnych i używania wszelkiego rodzaju sprzętu motorowodnego na jeziorach oraz organizowania imprez 

motorowych, co w sumie ma się przyczynić do polepszenia istniejącego stanu. Ponadto obowiązuje na jeziorach   w 

wyznaczonych terenach tzw. NATURA 2000.  
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