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Arkadiusz Jażdżejewski –
redaktor naczelny Weekend FM

ROZMOWA

Jak się zaczęła Twoja przygoda z radiem?

Od dziecka byłem zakochany w radiu. 
Mój tata jeździł do pracy za granicę 
i przywoził mi słuchawki. Bawiłem się 
w radio, wiedziałem, że to jest miejsce 
dla mnie. Pamiętam, z jaką ekscytacją 
mówiłem rodzicom, że jest stacja, w któ-
rej mówią o Chojnicach i Człuchowie. Do 
Radia Weekend nie dostałem się jednak 
od razu. Studiowałem dziennikarstwo 
w Poznaniu. Pierwszego castingu nie 
przeszedłem, drugi też wydawało mi się, 
że skończy się niczym. Przygotowywa-
łem się do egzaminu na studiach, kiedy 
zadzwonili, że zwolniło się miejsce dla 
redaktora w Człuchowie. To był 2004 rok. 
Pierwsze relacje z terenu dla radia robi-
łem telefonicznie, potem wyprosiłem 
magnetofon do nagrywania. Był duży, 
na kasety, które trzeba było zgrywać. Ale 
jaki dumny się czułem, kiedy go dosta-
łem! Dla mnie to było coś niesamowitego. 
Później wyjechałem do Anglii, pojawiła się tam opcja współtworzenia polonijnej telewi-
zji, ostatecznie nic z tego nie wyszło. Pracowałem jako kierowca i dostarczałem ludziom 
jedzenie wprost do kuchni. To był dla mnie fantastyczny czas poznawania nowych ludzi. 
Kiedy w 2008 roku zaczął się kryzys w światowej gospodarce, musiałem się zdecydować, 
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czy dalej zostać na Wyspach, czy wrócić do kraju. W 2009 roku wróciłem i do Chojnic, 
i do Weekendu. Cztery lata później zostałem redaktorem naczelnym. Wraz z 30-leciem 
radia obchodzę 10 lat pracy jako redaktor naczelny. A co w tym wszystkim jest najza-
bawniejsze? Niezmiennie od 18 lat odczuwam ogromny stres, kiedy mam prowadzić 
program na żywo. Na początku mojej pracy w radiu byłem lektorem. Posadzili mnie 
przed mikrofonem i dali do odczytania jakiś tekst. Tak mnie to stresowało, że ludzie 
dzwonili, że słuchać się mnie nie da. Do teraz zapalona czerwona lampka, która syg-
nalizuje emisję na żywo, jest dla mnie wyzwaniem. 

Trudno było się przestawić z reportera na redaktora naczelnego?

Kiedy zostałem redaktorem naczelnym Weekend FM, to praktycznie w ogóle nie 
wchodziłem do swojego gabinetu. Na początku starałem się łączyć dalej pracę repor-
tera z pracą naczelnego. Nowe obowiązki, całe mnóstwo różnych formalności, kon-
takty z instytucjami regulującymi pracę radia sprawiły, że musiałem jednak mocno 
ograniczyć zadania reportera. Kiedy zostałem redaktorem naczelnym, martwiłem się, 
jak będę odbierany przez cały zespół, czy sobie po prostu ze wszystkim poradzę. Od 
początku jednak dostałem ogromne wsparcie od każdego radiowca. W radiu nie ma 
takiej typowej hierarchizacji, jak w korporacjach. Tutaj każdy wnosi do zespołu, do 
każdego programu, coś wyjątkowego, coś swojego. To bardzo pomaga każdego dnia.

A jak wygląda typowy dzień Twojej pracy?

Nie ma typowego dnia pracy. Można zaplanować audycje, mieć zaproszonych gości, 
a nagle wydarza się coś, co całkowicie wywraca wszystko do góry nogami. W tym 
roku był to dzień 24 lutego. Mieliśmy zaplanowane audycje tłustoczwartkowe z kon-
kursami. Wybuch wojny sprawił, że wszyscy radiowcy byli w gotowości do przygoto-
wania nowych programów. Każdego dnia towarzyszy nam poczucie ogromnej odpo-
wiedzialności za informowanie społeczeństwa o tym, co się dzieje. Tak było również 
po nawałnicy w 2017 roku. Sami mieliśmy problem z nadawaniem, były problemy 
z jakąkolwiek łącznością, a słuchacze potrzebowali informacji natychmiast. 

Weekend FM jest radiem lokalnym. Co oznacza to dla Ciebie?

Każdego dnia zadajemy sobie pytanie, jak wiadomości, które przekażemy, wpłyną na 
słuchaczy naszego regionu. Jesteśmy najchętniej słuchanym radiem w regionie. To do 
czegoś zobowiązuje. Wychodzimy z założenia, że słuchając radia lokalnego, ludzie 
chcą wiedzieć, co się dzieje w ich okolicy, jaka jest pogoda w Chojnicach czy Tucholi. 
Tym samym jesteśmy mocno skupieni na informowaniu mieszkańców o tym, co ich 
dotyczy, ponieważ wiemy, że to jest dla nich ważne. Następnego dnia po nawałnicy 
byłem w Rytlu na spotkaniu sołtysa z mieszkańcami. Mówił, że brakuje ludzi do pracy 
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przy usuwaniu skutków wichury, że będzie prosił o pomoc wojsko. Zaproponowałem, 
aby kolejnego dnia rano przyjechał do studia. Nagłośniliśmy apel o pomoc i zaczęli 
się zgłaszać ludzie do prac porządkowych. Inny przykład. Potrzebna była przyczepa 
kempingowa dla rodziny z gminy Brusy, która straciła swój dom. W jednej chwili 
wyemitowaliśmy prośbę o taką przyczepę, a w kolejnej – przyczepa już była.

Jak się zmieniło radio przez tych 30 lat z Twojego punktu widzenia?

To jak radio brzmi, jest odzwierciedleniem tego, kto je tworzy. Na początku radia były 
tematyczne audycje muzyczne, ktoś grał rocka, a ktoś inny jazz. To się sprawdzało, 
kiedy nie było serwisów muzycznych, np. Spotify. W redakcji mamy około 17 tys. 
płyt kompaktowych, które teraz mają wartość sentymentalną, wszystkie utwory 
odtwarzamy już cyfrowo. Naszym wyzwaniem było zbudowanie wspólnego brzmie-
nia. Duża w tym zasługa Darka Żuchowicza i Marka Marcinkiewicza, którzy mają 
świetne relacje z wytwórniami oraz samymi artystami. To w naszym radiu swoje pre-
miery miały niektóre piosenki, które później stały się hitami. Słuchacze lokalnych 
rozgłośni są najlepszymi testerami nowych utworów. Do Darka i Marka dzwonią pio-
senkarze z prośbą o opinię na temat danej piosenki. Jeżeli chodzi o artystów i zespoły, 
które zanim pojawiły się w stacjach ogólnopolskich, można było usłyszeć najpierw 
w Weekend FM, to są wśród nich: Daria Zawiałow, Sorry Boys czy Cortez. Dzięki 
dobrym relacjom z wytwórniami fonograficznymi i samymi artystami bardzo często 
na antenie Weekend FM można usłyszeć premierowo piosenki, które dopiero po cza-
sie trafiają na anteny ogólnopolskie. Dla przykładu ostatni singel Eda Sheerana miał 
swoją polską premierę właśnie w Weekend FM. Jak to się stało? To już nasza radiowa 
tajemnica. W ciągu tego czasu zmienił się również nasz kontakt ze słuchaczami. Kie-
dyś był tylko telefoniczny, ale od pięciu lat mamy terenowe studio, z którego możemy 
na bieżąco nadawać, nasi słuchacze mogą nas podglądać w pracy. To jest super, że 
możemy być tak blisko. Naszą siłą jest również to, że od lat Weekend tworzą ci sami 
ludzie, jesteśmy zgranym zespołem. 

A jak widzisz swoją przyszłość?

Nie wiem, gdzie będę i co będę robił za pięć lat, ale moim wymarzonym tematem, 
który chcę zrealizować, jest dobry radiowy reportaż. Kiedyś reportażysta radiowy 
miał taki komfort pracy, że mógł przez pół roku pracować nad jednym materiałem. 
Reportaż to dźwięki i taki dobry reportaż mi się marzy.

Gdybyś mógł przeprowadzić wywiad z dowolną osobą, żyjącą współcześnie lub w prze-
szłości, to kto by to był i jakie pytanie byś zadał?

(Długie milczenie, zdecydowanie za długie, w radiu niedozwolone) 
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Nie wiem, naprawdę nie wiem… Ale pomyślę nad tym.

Czego słuchacze nie wiedzą o pracy w radiu?

Kiedy słuchacz włącza radio, to po prostu słyszy w nim dziennikarza i muzykę. A za 
tym wszystkim stoi potężna harówka radiowców, która przenosi się na każde aspekty 
życia. Praca w radiu to praca 24 godziny na dobę. Strażacy czy policjanci wiedzą, że 
jak się dzieje coś w regionie, o czym trzeba poinformować ludzi, to mogą do mnie 
dzwonić nawet w środku nocy i zawsze telefon odbiorę. Czego jeszcze nie widać? 
Tego, że jak nasz kolega Darek Żuchowicz ma audycję o 6.00 rano, to w pracy jest już 
o 5.00 rano, czyli wstaje o 3.00. Kiedy znika z anteny, to przygotowuje materiały do 
kolejnej audycji. Nie widać tego, że przygotowanie trzyminutowej relacji z lokalnego 
wydarzenia poprzedza kilkugodzinna praca w terenie. Za przygotowaniem bloku 
muzycznego kryje się naprawdę wymagająca praca, aby nasi słuchacze dostali najlep-
szą porcję muzyki i rozrywki. To jest też nasze największe wyzwanie – aby nasze radio 
oferowało treści dla wszystkich. 

Czym jest dla Ciebie radio?

Dla mnie i dla wszystkich radiowców radio to całe życie. Z okazji 30-lecia Week-
end FM dziękuję całemu zespołowi za codzienną harówkę, za przygotowanie dobrej 
muzyki i serwisów informacyjnych. Dziękuję wszystkim, którzy przez 30 lat tworzyli 
radio, byłym reporterom i redaktorom naczelnym. Dziękuję również właścicielom 
stacji, że dbają o to, aby radio zostało w prywatnych rękach i że dają nam pełną wol-
ność i zaufanie w tworzeniu treści.

Rozmawiała: Emilia Kalitta
Fot. ze zbiorów Arkadiusza Jażdżejewskiego



Przez rok byłem współwłaścicielem radia

M ija właśnie 30 lat od powstania Radia Weekend. Stacja działa do dziś, ale jej 
historia nie wszystkim jest dobrze znana. Jak i to, że na początku była to jedna 

wielka improwizacja i wspaniała przygoda. Tak się złożyło, że też mam w niej swój 
udział. Dzięki uprzejmości autora Bedekera chojnickiego A–Ż, pana Kazimierza 
Ostrowskiego, znalazła się w nim i moja facjata z krótką wzmianką o mnie, a w niej 
między innymi takie zdanie (o mnie): „Jeden z trzech założycieli i pierwszych współ-
właścicieli Radia Weekend”. Było nas trzech: Edmund Pobłocki, Leszek Fryca i ja. 
Nasza trójka założyła Radio Weekend. Edek miał wiedzę techniczną, Lechu miał z nas 
najwięcej kasy, a ja co nieco wiedzy radiowej. I tak się zaczęło. Może to i zaskoczenie 
dla czytelników, ale wymazać się tego nie da. Dzisiaj, co smutne, to zdanie, gdyby 
redagowano biogram ponownie, powinno brzmieć: „Jedyny żyjący z trzech założy-
cieli i pierwszych współwłaścicieli Radia Weekend”.

Gdy Joanna Szczep-
kowska 4 czerwca 
1989 roku, w kontrolowa-
nym przez jedynie słuszną 
partię Dzienniku Telewi-
zyjnym, to taki odpowied-
nik dzisiejszych Wiado-
mości w TVP1, a partią 
była PZPR, powiedziała, 
że: „W Polsce skończył się 
komunizm”, coś się jednak 
zaczęło zmieniać. (Młodsi 
czytelnicy „Kwartalnika 

Jak powstało
Radio Weekend

WSPOMNIENIA

PIOTR EICHLER

Mój identyfikator radiowy
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Chojnickiego” mogą już nie wiedzieć, że skrót PZPR oznaczał Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza. Jest szansa, że dowiedzą się, że taka partia władzy, mając wszystkie 

„sznurki władzy” w swoich rękach, może wyczyniać straszne bezeceństwa w państwie 
wbrew wszelkiemu prawu i sprawiedliwości, dzięki nowemu przedmiotowi „Historia 
i Teraźniejszość”, wprowadzanemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do szkół śred-
nich, już potocznie przez wielu nazwanym HiT). Rzeczy nie do pomyślenia wcześniej, 
nawet z pozoru najbardziej szalone, stawały się możliwe. Dowodem na to może być 
moja działalność przy tworzeniu nie tylko chojnickiego radia, ale i niezależnej prasy 
chojnickiej (Odrębny temat? Może kiedyś…). Ale skoro mogły się dziać rzeczy nie do 
pomyślenia – czemu nie spróbować radia?!

Emisje z domu Edka
Pierwsze emisje radiowe o charakterze broadcastingowym przeprowadziliśmy 
z mieszkania Edmunda Pobłockiego przy ul. Prochowej 17 w sierpniu–wrześniu 

1992 roku. Edek skonstruował 
nadajnik na zakres radiowy 
UKF o niewielkiej mocy. Mimo 
to audycje nadawane na antenie 
typu ground plan były bez prob-
lemu w Chojnicach odbierane. 
Puszczana była muzyka z płyt. 
Dla młodego czytelnika, obecnie 
w dobie plików mp3, muzyki gra-
nej z komputera, to może nie być 
takie oczywiste. Królowały wtedy 
jeszcze winyle, kompakty (płyty 
CD) owszem były, ale dosyć 
drogie. A te oryginalne? To już 
szkoda gadać! Muzyczne fascyna-
cje Edka przekładały się na to, co 
leciało. Nie, nie – disco polo czy 
Maria Koterbska nie były treścią 
jego muzycznego życia. Cream, 
Led Zeppelin, T.Rex, Pink Floyd, 
Jimmy Page, Robert Plant, Eric 
Clapton  – to były jego klimaty. 
I taka muzyka płynęła w eter, 
i tylko ona  – żadnego gadania. 
Potem Edek zaczynał uchylać 
rąbka tajemnicy. Dopiero po 

Edmund Pobłocki. Za nim widoczne przyrządy 
pomiarowe – fragment jego warsztatu. To tu powstawały 
pierwsze urządzenia nadawcze Radia Weekend
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jakimś czasie pojawiło się gadanie. Ponieważ wszyscy, którzy zostali wtajemniczeni, 
pracowali zawodowo i nie było za bardzo czasu na zajmowanie się radiem w tygodniu, 
emisje były realizowane w soboty i niedziele. To szło w kierunku unormowania czasu 
nadawania, aby potencjalni słuchacze wiedzieli, kiedy włączyć radioodbiorniki. Róż-
nymi metodami próbowaliśmy poinformować, kiedy nadajemy. Ale tak, by nie zali-
czyć wpadki. Bo to, co robiliśmy, było jednak nadal nie do końca legalne. W „Gazecie 
Chojnickiej”, miesięczniku kierowanym przez Marię Eichler, 25 września 1992 roku 
pojawiła się notatka Nowe radio?, w której czytamy: „W ostatnim czasie pojawiają się 
na falach radiowych UKF rozgłośnie o (…) lokalnym zasięgu. Słyszalne są (…) Radio 
Weekend. To ostatnie jest słyszalne najlepiej, ale jak do tej pory trudno zorientować 
się, skąd nadaje, a jego emisje ok. częstotliwości 70 MHz są nieregularne”. Tekst był 
niepodpisany. Autor się nie ujawnił z tzw. względów bezpieczeństwa. Dzisiaj mogę 
zdradzić jego dane – to byłem ja.

Nazwa Radio Weekend pojawiła się już wtedy, w początkach nadawania. Jej auto-
rem był Srebrny Jacek. To nie żart! Ale po kolei. Wojtek Miller, który przy radiu był od 
początku jego powstania, zaproponował, żeby zapytać słuchaczy, jak ma się nazywać 
radio. Lata 90. ubiegłego wieku to boom na CB radio. Miało je wielu – taksówkarze 
(sławetny kanał nr 2), kierowcy ciężarówek i osobówek, były też stacje po domach. 
Często „sibista” miał swoją ksywkę, np. Darek Zefir, Czesiu Santana, 07, Heniu 400, 
Janusz Sokół. Padały różne nazwy, ale Srebrny Jacek trafił w punkt.

W radiowęźle Mostostalu
Z czasem nadawanie z domu Edka i od znajomego, z jego domu koło Szkoły Podsta-
wowej nr 3, przestało wystarczać. Na przełomie 1992 i 1993 roku dostaliśmy pomiesz-
czenie nieczynnego radiowęzła. Marzenie! Mieliśmy prawdziwe reżyserkę i spikernię! 
Trzeba teraz było temu wszystkiemu nadać nowe ramy, zbudować prawdziwy zespół 
i prawdziwy program. To była moja działka. Przez dwa lata studiów intensywnie 
działałem w radiu uczelnianym UMK w Toruniu. Dostałem tam niezłą szkołę. Jak 
to się mówi – byłem po obu stronach szyby, czyli przeszedłem szkołę zarówno jako 
realizator techniczny programu i jako spiker. Pamiętam, że m.in. pracowaliśmy na 
studyjnych magnetofonach o prędkości przesuwu taśmy 38 cm/s. Komputerów nie 
było! Nagrany materiał dźwiękowy do audycji montowało się, tnąc żyletką taśmę 
i w odpowiednim miejscu sklejając z następnym kawałkiem, wyrzucając to, co zbędne. 
Nauczyłem się wtedy wycinać pojedyncze głoski w wypowiedzi. – „Masz sklejkę?” – 
to było normalne pytanie przy obrabianiu materiału dźwiękowego.

Tworząc programy, nie robiłem tego sam. To było fizyczną niemożliwością. Zespół 
pracowników radia powoli się rozrastał, ale cały czas szukaliśmy chętnych. W pewnym 
momencie, to był jeszcze koniec 1992 roku, daliśmy w prasie ogłoszenie, że Radio 
Weekend poszukuje ludzi do współpracy. Dzisiaj to się nazywa casting, wtedy – musimy 
kimś robić to radio! Jacek Studziński wybrał się na to spotkanie razem z Michałem 
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Leszczyńskim. Do dzisiaj pamięta mnóstwo ludzi stojących w wielkim holu biurowca 
Mostostalu, czekających na coś w rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej i Marię Eichler, 
która była jedną z prowadzących te przesłuchania. Nie był to przypadek, bo z Edkiem 
Pobłockim też się doskonale znała i to on ją o udział w tym przedsięwzięciu poprosił. 
Dzięki naborowi zespół powiększył się na tyle, że można było myśleć o programie od 
7.00 do 22.00–24.00. Zaczęli pracować wtedy między innymi Jacek Porożyński, Marek 
Marcinkiewicz. Wśród pierwszych ludzi radia byli też m.in. Hania Gredka, Roman 
Kortas, Sławek Steinborn, Piotr Sikorski.

Co graliśmy, czyli nasz program
Wspomniany Wojtek Miller, zanim zaczęliśmy emisje przez cały tydzień, przez 5 dni 
starał się stworzyć ramówkę na kolejny weekend, przygotować jakiś konkurs. Kiedyś, 
pamiętam, z Wojtkiem odstawiliśmy na antenie show. Coś nas naszło i zrobiliśmy „na 
żywo” relację, co słychać w mieście. Owo „na żywo” jest w cudzysłowie, bo ja byłem 
przy telefonie w domu, a Wojtek siedział w radiu. Poza tym drobiazgiem reszta była 
na żywo. Całości już nie pamiętam, ale pamiętam, że się świetnie bawiliśmy. Tak nas 
poniosło, że z relacji wynikało, iż w Chojnicach mamy sytuację zbliżoną do tej opi-
sanej w Wojnie światów Wellsa. Czy słuchacze bawili się równie dobrze jak my? Nie 
wiem do dzisiaj…

Bardzo popularne były konkursy „Czy znasz swoje miasto?”. Ludzie dzwonili do 
radia, odpowiadali na antenie. Widzieli, a w zasadzie słyszeli, że nie ma ściemy, że 
to leci na żywo. Konkursy pozwalały odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie  – czy 
jesteśmy słuchani. Będzie odzew na konkurs, czyli słuchają! Według dzisiejszych stan-
dardów, to były konkursy zupełnie nieradiowe, zaprzeczenie tego, co mamy dzisiaj. 
Pytania dotyczyły spraw miasta, bieżącej polityki, tak by większość słuchaczy, jak nam 
się wydawało, miała szansę odpowiedzenia na nie. Ale właśnie dzięki temu mogę dzi-
siaj stwierdzić, że oddawały one lokalny charakter radia. Chojniczanie bardzo pozy-
tywnie podchodzili wtedy do radia. Gdy radiowcy wychodzili robić np. reportaże czy 
sondy uliczne, spotykali się z wyrazami sympatii, rozmówcy wypowiadali się chętnie – 
można było odnieść wrażenie, że chcieli być słyszani w „swoim” radiu.

Program był podzielony na dyżury i bloki autorskie. Teoretycznie każdy dyżur 
był autorski, bo to prowadzący przygotowywali sobie sami muzykę, część słowną, 
ewentualne konkursy, tematy do rozmów ze słuchaczami. Różnica między dyżurami 
prowadzonymi przez m.in. Jacka Porożyńskiego czy Marka Marcinkiewicza (obaj 
pozostali w radiu po zmianie właścicieli i pracują tam do dzisiaj) polegała na czasie 
przygotowania programu i porze jego emisji. Oczywiście były w czasie dyżurów też 
audycje cykliczne, jednak dużo krótsze. W czasie programów przedpołudniowych 
i popołudniowych były czytane wiadomości. Przygotowywały je głównie osoby, które 
te wiadomości czytały (np. Hania Gredka). Dyżury były od 7.00 do 20.00. Bloki auto-
rzy tworzyli w ciągu tygodnia, a ich emisja następowała w godzinach 20.00–22.00. 
Prowadzone były na żywo, ale fragmenty przygotowywano wcześniej, np. wywiady, 
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relacje z wydarzeń kulturalnych czy fragmenty czytanej prozy lub wierszy. Przykładem 
takiego bloku autorskiego były „Rozmaitości” prowadzone przez Jacka Studzińskiego 
i Michała Leszczyńskiego. W ich ramówce m.in. było 5 minut z muzyką poważną, 
5 minut z poezją, wywiady, sondy uliczne, cykl niesamowite opowieści, konkursy. 
W godzinach nocnych pojawiła audycja, w głównej mierze autorstwa Sławka Ste-
inborna, „Wieczór muzyczny”. Zaczynała się o 22.00, gdy kończyły się bloki autorskie. 

Program 24-godzinny wszedł latem 1993 roku i to znowu ostateczną decyzję pod-
jął Edek. Miał z nas chyba najwięcej wiary w to, że to się musi udać. Trochę ułatwiał 
nam życie fakt, że w tamtych czasach, również w rozgłośniach Polskiego Radia, pusz-
czało się w audycjach całe płyty. Dzisiaj rzecz nie do pomyślenia, wtedy słuchacze 
wręcz wyczekiwali takich audycji: 40 minut z kompaktu – zapowiedź i następna płyta. 
Przy winylach trzeba było po jednej stronie coś zagadać, jednocześnie przełożyć płytę 
i puścić ją dalej. Słuchawki z mikrofonem były w takiej sytuacji nieocenione.

Radio napędzane entuzjazmem
Audycje były realizowane przy użyciu powszechnie dostępnego sprzętu. Mikser był 
klasy „radiowęzłowej”, podrasowany przez Edka, przystosowany do emisji stereofo-
nicznej. Używaliśmy gramofonów klasy „Daniela”, kaseciaków „szuflad”, magnetofo-
nów szpulowych, odtwarzacza płyt CD. 

Co do finansowej strony funkcjonowania radia, na początku było to napędzane 
hurraoptymizmem. Nikt nie zadawał pytań: „a za ile i kiedy”. Jednak były wydatki bie-
żące, więc zaczęło się szukanie reklamodawców (droższe), ogłoszeniodawców (tańsze) – 
potrzebne zaczynały być pieniądze. Na tym etapie nie chodziło o skomercjalizowanie 
radia, ale o to, by mniej do tego radia dokładać. Zaczęliśmy tworzyć spoty reklamowe 
(wtedy nikt tego tak nie nazywał…) w postaci jingli, odgrywanych scenek z podkładaną 
muzyką. W pewnym momencie nagrywaliśmy nawet reklamy w profesjonalnych stu-
diach (klient płaci, klient wymaga!) oraz pojawiły się reklamy dostarczane w ramach 
kampanii ogólnopolskich lub regionalnych. Zaistniały też reklamy „barterowe”: rekla-
modawca przekazywał nam zamiast gotówki np. fanty na nagrody w konkursach, co 
doskonale pamięta do dzisiaj Roman Kortas. Zresztą jako realizator techniczny progra-
mów radia również w nagrywaniu tych reklam uczestniczył. Dzięki reklamom byliśmy 
w stanie zacząć nawet członkom zespołu wypłacać drobne gaże. To nie był finansowy 
szał, ale zawsze! Do dzisiaj u jednego z kolegów zachował się PIT o dochodach za 8 mie-
sięcy 1993 roku, podpisany przez Edka Pobłockiego na kwotę 2 094 400 zł.

Koncesja – koniec przygody
Ostatecznie stało się jasne, że bez koncesji się nie obędzie. To był rok 1993  – maj, 
czerwiec, a może kwiecień? Nie pamiętam dzisiaj. Przychodzę do radia, a Edek 
siedzi zły jak osa. Bez kija nie podchodź. Od słowa do słowa okazało się, że była – 
w końcu…, kiedyś to musiało się stać – kontrola Państwowej Agencji Radiokomuni-
kacyjnej (wtedy, dzisiaj jej następcą jest Urząd Kontroli Elektronicznej). Dowalili karę 
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finansową. Zabolało, ale radia nam nie zamknęli. Kiedy było wiadomo, że nie damy 
rady przeskoczyć kosztów koncesji, pojawiły się pytania, co robić dalej? Z nas wszyst-
kich Edek miał do powiedzenia najwięcej, bo Radio Weekend to był jego pomysł, jego 
dziecko, włożył w nie z nas wszystkich najwięcej serca. Gdzieś po drodze pojawiła się 
osoba Piotra Granowskiego. Edek z nim prowadził rozmowy, co z radiem. Ja w nich 
nie uczestniczyłem. W pewnym momencie Edek zakomunikował, że sprzedajemy 
Radio. I tak się też stało  – Radio Weekend zaczęło stanowić część przedsięwzięć 
biznesowych państwa Granowskich.

Cała przygoda z Radiem Weekend jego twórców i pierwszych właścicieli oraz 
zespołu, który to radio razem z nimi tworzył, trwała rok. Czym ten rok był? Odskocz-
nią od codzienności? Realizacją własnych fascynacji mediami? Nadzieją na coś 
innego, co będzie kolejnym etapem zawodowego rozwoju? Szansą na wielki biznes? 
Przygodą? Każdy z uczestniczących w tym przedsięwzięciu musi sobie odpowiedzieć 
na to sam. Z mojego, autora tego tekstu, punktu widzenia na pewno okresem pracy 
z fajnym zespołem ludzi.

Tak, bardzo pobieżnie, bo szczupłość miejsca na więcej nie pozwala, wyglądały 
początki Radia Weekend. Warto w sposób niezafałszowany różne historie przypomi-
nać, również i takie lokalne. W naszym kraju od kilku, a nawet kilkunastu lat mamy 
do czynienia z tworzeniem alternatywnych wersji historii. Osoby niewygodne dla 
aktualnej narracji są eliminowane, bądź ich udział jest marginalizowany wbrew fak-
tom i temu, co wiedzą świadkowie. Okazuje się, że ten mechanizm pisania na nowo 
historii ma się coraz lepiej, również w realiach lokalnych. Ostatnio kolega zagadnął 
mnie, że podobno tworzyłem Radio Weekend.  – „Owszem, nawet byłem jednym 
z jego współwłaścicieli – część pieniędzy na jego uruchomienie pochodziła również 
ode mnie. Razem z Lechem Frycą i Edkiem Pobłockim omawialiśmy pomysł stwo-
rzenia radia, jego kształt i przyszłe działanie. Oficjalnie wszystko było na Edka Pobło-
ckiego. Mało kto wie o moim finansowym udziale, jeszcze mniej to pamięta. Są pew-
nie tacy, którzy mojego udziału w stworzeniu Radia Weekend nie chcą pamiętać albo 
chętnie by to z pamięci wygumkowali. Jak, nie przymierzając, obecnie np. Wałęsę” – 
odpowiedziałem koledze.



Radiowa
pasja

WSPOMNIENIA

ARSENIUSZ FINSTER

D o współpracy z Radiem Weekend zachęcił mnie w 1994 roku Mariusz Paluch, 
który w tej rozgłośni prowadził audycje autorskie i programy nocne. Mariusz znał 

moje zainteresowania muzyczne. Wspólnie zaczęliśmy prowadzić audycję „W kręgu 
glam rocka”. Przynosiłem do studia własne płyty winylowe. Wymowę w języku angiel-
skim konsultowałem z Hanną Jednoralską.

Podczas jednej audycji prezentowałem płytę określonego zespołu i mówiłem 
o jego historii i dyskografii. W sumie przez dwa lata przedstawiliśmy dokonania 
ok. 100 zespołów. Nasz program emito-
wany był w piątki w godzinach 20.00–
23.00. Słuchacze mogli zapoznać się 
z muzyką takich formacji i wykonawców, 
jak: Bay City Rollers, Gary Glitter, Kiss, 
Mud, The Rubettes, Slade, Smokie, Suzi 
Quatro, Sweet czy T.Rex. To były czasy, 
kiedy płytę winylową samodzielnie 
umieszczałem w gramofonie podczas 
programu na żywo.

Po dwóch latach zostałem popro-
szony przez redaktora Romana Guze-
laka do prowadzenia z nim audycji 
MWC, czyli „Muzyka Waszych Czasów”. 
W tym programie prezentowaliśmy 
muzykę z przeszłości: od lat 50. do 
końca lat 80. Stworzyliśmy Listę Prze-
bojów MWC. Do studia zapraszaliśmy 
gości pasjonujących się muzyką ostat-
nich dekad. Przedstawiliśmy w ramach 
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MWC od trzech do czterech tysięcy utworów glamrockowych, softrockowych, rocko-
wych i popowych. Muzykę odtwarzaliśmy już z płyt kompaktowych. Często przeko-
marzaliśmy się z Romanem na temat swoich ulubionych wykonawców. Nasz wspólny 
program przetrwał do czasu, kiedy zostałem burmistrzem (listopad 1998 roku).

W Radiu Weekend prowadziłem ponadto samodzielnie audycje nocne – w różne 
dni tygodnia w godzinach od 21.00 do 6.00 rano. W tych programach organizowałem 
m.in. różnorodne konkursy, np. matematyczne, muzyczne czy geograficzne. Nagrodą 
było przekazanie pozdrowień na antenie. Opowiadałem też np. o wirtuozach gitary: 
Jimim Hendrixie, Rorym Gallagherze czy Carlosie Santanie. 

Bardzo mile wspominam ten czas. Miałem wówczas 30 lat, własną bogatą płyto-
tekę i swoją pasją mogłem się dzielić z licznym gronem słuchaczy. Jako ciekawostkę 
mogę podać, iż w okresie istnienia audycji „W kręgu glamrocka” powstał jej fanklub 
złożony z kilkunastu osób. Udało nam się nawet spędzić razem kilka wieczorów 
w kawiarni przy lampce wina. Z niektórymi z tych osób mam kontakt do dziś.



Mariusz Paluch –
twórca radia RCh+

ROZMOWA

Oprócz najbardziej rozpoznawalnego chojnickiego radia Weekend FM w pierwszej dekadzie 
XXI wieku w naszym mieście z inicjatywy Mariusza Palucha, ówczesnego prezesa Parku Wodnego, 
na falach eteru pojawiła się konkurencyjna rozgłośnia o podobnym informacyjno rozrywkowym 
charakterze. Radio RCh+ zaistniało na falach średnich 1404 kHz w 2006 roku.

Kto to wszystko wymyślił i dlaczego?

Można powiedzieć, że wymyśliłem to 
ja – Mariusz Paluch. Idea narodziła się na 
początku 2006 roku. Spółka Centrum Park 
Chojnice przeżywała wtedy swój najwięk-
szy rozwój. Do Parku Wodnego, do naszej 
spółki, zaczęły dołączać tak zwane spółki 
córki. Przekształciliśmy pierwotny Park 
Wodny w Centrum Park i do niego dołą-
czyliśmy Park Sportu na bazie hal i boisk 
oraz Nature Park, czyli część, która zajmo-
wała się Laskiem Miejskim, domkiem pod 
sosną i całą infrastrukturą w lasku. Obję-
liśmy nad tym opiekę na prośbę burmi-
strza, pielęgnowaliśmy lasek, rozwijaliśmy 
gastronomię w dwóch lokalach. Kolejnym 
elementem był Media Park. Tak umownie 
nazwaliśmy instrumenty, które chcieliśmy 
rozwijać, by promować idee całej spółki, 
a szczególnie sprzedawać nasz produkt, 
czyli Park Wodny. Ponieważ w tamtym 
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czasie istniejące regionalne radio popadło w konflikt z burmistrzem, a w konsekwencji 
tego również ze mną i byliśmy na tak zwanym cenzurowanym, to kierownictwo radia nie-
chętnie odnosiło się do wspierania i informowania o przedsięwzięciach miejskich i naszej 
spółki. W związku z tym poszukiwaliśmy sposobu na to, aby dotrzeć jak najszybciej i jak 
najbezpieczniej do możliwie najszerszej części mieszkańców naszego regionu. Żeby nie 
tylko informować o sprawach bieżących, ale również prowadzić sprzedaż produktów Parku 
Wodnego.

Wynalazłem wówczas w Polsce nowy pomysł, który był wzorcem powstania sieci 
RMF FM, a mianowicie polskie fale średnie, które stworzyły bazę, czyli centrum sta-
cji nadawczej w Polsce i włączały w jej funkcjonowanie lokalne organizacje bądź też 
samorządy, dając im możliwość tego, aby o określonej porze, na określonym paśmie 
lokalne organizacje – które przystępowały do polskich fal średnich – mogły włączać się 
na przykład w dwugodzinny program o sprawach lokalnych. Dwie godziny rano i dwie 
godziny po południu, w pozostałym czasie trwania nadawania sygnału przełączały się 
i podawały informacje z kraju i ze świata. I to był dokładnie powielony wzorzec stacji 
RMF FM, a zresztą polskie fale średnie zostały stworzone przez jednego z twórców 
polskiej edycji Radia Muzyki Faktów.

Pomysł i idea to jedno, a realizacja to już trudniejsza część przedsięwzięcia?

Wykupienie licencji nie było najdroższe, funkcjonowanie tego wzorca także nie było 
najdroższe, znalezienie obsługi radia, która poradzi sobie z redagowaniem, nadawaniem 
i prowadzeniem również było proste, ponieważ już wtedy w Chojnicach było wiele osób, 
które miały za sobą pracę w radiu. Znalezienie obiektu nie było problemem, bo w naszej 
spółce taki można było wygospodarować, montaż finansowy był dość prosty, a opłaty 
licencyjne możliwe do zniesienia. I w ten oto sposób, dzięki prywatnym sponsorom, 
których zachęciłem do tego, aby powstało w mieście niezależne, w jakiejś części samo-
rządowe radio, które w przyszłości miało nadawać w czystym strumieniu, co prawda na 
falach średnich, które jeszcze wówczas były falami o określonej jakości, czyli: szumy, trza-
ski i piski, powstało nasze radio. Muszę dodać, że już wtedy mieliśmy informację o tym, 
że w ciągu roku od powstania naszej stacji, którą nazwaliśmy Radio Chojnice i żeby się 
pozytywnie kojarzyło dodaliśmy do tego plus i z tego wyszło RCh+, będziemy nadawać 
w sposób cyfrowy, a odbiór stacji będzie wówczas idealny, jeśli chodzi o czystość dźwięku. 
Żeby zagwarantować radiu bezpośrednie dotarcie do wszystkich mieszkańców powiatu, 
bo dla nich nadawaliśmy, namówiłem grupę przedsiębiorców do wyłożenia pieniędzy na 
wyprodukowanie takiego odbiornika radiowego, który będzie tylko i wyłącznie wyregu-
lowany i ustawiony na odbiór fal RCh+ i nie trzeba będzie tego szukać, stroić, regulować, 
biegać po kuchni czy łazience w poszukiwaniu fal. Idea była taka, by bezpośrednio po 
włączeniu do gniazdka lub włożeniu baterii radio automatycznie łączyło się z naszą sta-
cją. Dzięki sponsorom udało się zamówić w Chińskiej Republice Ludowej 6000 małych 
odbiorników, na które zdobyłem nawet stosowne dokumenty certyfikatu bezpieczeństwa 
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europejskiego. Zapłaciłem, 
poczekałem i w momencie, 
kiedy one przybyły do Pol-
ski, rozpoczęliśmy dystry-
bucję. Sprzedawaliśmy je 
za symboliczne 20 zł, czyli 
za koszt wyprodukowania. 
Wiele też sprezentowaliśmy 
w różnych akcjach, two-
rząc sobie krąg odbiorców 
na poziomie 6000 gospo-
darstw domowych.

Technikalia są ważne, ale jak funkcjonowało radio?

Zgromadziłem wokół tej idei sporo pozytywnych osób. Redaktorem naczelnym sta-
cji RCh+ została Sylwia Tyborska, kiedyś lektorka i pracownik merytoryczny Radia 
Weekend. Prezenterem i osobą, która czuwała nad emisją muzyki, spotów reklamowych 
i właściwego przyłączania się do sieci ogólnopolskiej był Karol Domozych. Z radiem 
współpracowało też wiele innych osób, które kiedyś były pracownikami lokalnego Radia 
Weekend. Główna idea funkcjonowania była bardzo prosta – mianowicie było to radio 
odprężające, które kierowało swoje programy do ludzi od wieku średniego do dojrzałego. 
Miało mieć charakter stacji lokalnej, prezentującej muzykę łatwą, lekką i przyjemną. 
Prezentowano utwory taneczne, głównie polskie, ale także disco polo. Włączanie się na 
dwie godziny rano i na dwie godziny po południu zaspokajało także przekaz informacji 
regionalnej: gdzie wybuchł gaz, gdzie doszło do kolizji, gdzie interweniowały służby 
i wiele innych. RCh+ znosiło także monopol regionalnej stacji radiowej, której ja także 
przez 10 lat byłem pracownikiem. W konsekwencji stacja wprowadziła pewien bałagan 
na rynku medialnym, zwłaszcza marketingowym i reklamowym, ponieważ na antenie 
radia RCh+ taka sama długość spotu reklamowego kosztowała 1/5 tego, co w swojej 
ofercie miało Radio Weekend. Było to więc bardzo atrakcyjne.

To dlaczego radio nie przetrwało na lokalnym rynku medialnym?

Kampania reklamowa i nakłady poczynione przez Radio Weekend w związku z funk-
cjonowaniem marketingu naszego radia i różnego rodzaju promocje oraz akcje, które 
nam urządzono, doprowadziły do tego, że jako spółka nie byłem w stanie pokrywać 
finansowo funkcjonowania radia, a zwłaszcza płac ludzi i opłat z tym związanych. 
Przychody z reklam w tym czasie spadły, a rada nadzorcza nie zgodziła się na to, abym 
dokładał do radia z funduszy spółki, która wymagała też wsparcia właścicielskiego, ze 
względu na to, że działalność basenu niestety nie była dochodowa. W końcu doszliśmy 
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do wniosku, że na tym rynku jest miejsce tylko dla jednej stacji. Wyciągnęliśmy do 
siebie dłonie, zakopaliśmy topór wojenny, a w zamian za likwidację stacji dano nam 
gwarancję współpracy na przyzwoitych warunkach i w ten oto sposób w 2008 roku 
stacja RCh+ zakończyła swoją działalność. 

Czy utworzenie RCh+ to był dobry pomysł?

Myślę, że tak. Dywersyfikacja źródeł informacji jest zawsze postrzegana pozytywnie. 
To takie prawo demokracji  – STOP dla monopolu informacyjnego. Ponadto wiele 
osób było zadowolonych z działalności RCh+, a pomysł z dedykowanym radioodbior-
nikiem i z łącznością ze słuchaczami był naprawdę bardzo dobry. Jednak konsekwen-
cja działań komercyjnych i wsparcie zaplecza finansowego właścicieli stacji radiowej 
i lokalnej telewizji spowodowały, że na tym rynku to radio nie mogło się obronić.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jacek Klajna
Fot. ze zbiorów Mariusza Palucha
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WERONIKA SADOWSKA

Biblioteka
dla każdego!

AKCJA

B ibliotekarz to człowiek z misją, jego praca to nie tylko obowiązek, ale także wielka 
pasja. Pasja do książek oraz do rozmów z Czytelnikami, czy to w kwestii polecania 

książek, czy po prostu wymiany opinii o lekturach. 23 kwietnia i 8 maja to daty ważne 
dla wszystkich bibliotekarzy oraz miłośników książek. Tego pierwszego dnia obcho-
dzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a drugiego – Dzień Biblioteka-
rza i Bibliotek. Aby podkreślić znaczenie tych dat, Stowarzyszenie LekTURa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Chojnicach po raz kolejny zorganizowały Dwa tygodnie 
z książką. Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza.

Stałe punkty
W ramach cyklu Dwa tygodnie z książką czytelnicy mogli skorzystać z amnestii skie-
rowanej do osób, które nie oddały w terminie wypożyczonej książki lub płyty i teraz 
obawiają się kary za przetrzymywanie bądź też wstydzą się przyznać, że mają zaległo-
ści. Przygotowany został specjalny kącik na parterze MBP, gdzie można było zosta-
wiać nieoddane w terminie zbiory. Przez dwa tygodnie na półki wróciły 102 książki 
i jedna płyta.

Miłośnicy czytania mogli też skorzystać z giełdy książek używanych. Znalazły się 
tam m.in. kryminały, powieści obyczajowe, wojenne, tytuły popularnonaukowe czy 
albumy. Chętnych było wielu, udało im się powiększyć swoje domowe biblioteczki 
o ciekawe egzemplarze. Niezmiennym punktem akcji są również wystawy. W Czytelni 
dla dorosłych eksponowane były książki o książkach, bibliotekach i bibliotekarzach 
oraz wybrane cytaty z książek.

Zajęcia dla dzieci i seniorów
W tym roku do akcji włączyła się Młodzieżowa Rada Miejska – jej członkowie przygo-
towali zajęcia dla najmłodszych czytelników inspirowane książkami. Dwa spotkania 
odbyły się w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci. Uczestniczyły w nich sześciolatki 
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ze Szkoły Podstawowej 
nr 7 i uczniowie z klasy Ic 
integracyjnej z Zespołu 
Szkolno -Przedszkolnego 
nr  3 w Chojnicach. 
Zerówkowicze wysłuchali 
książki Larsa Klintinga 
Kastor uprawia fasolkę, 
natomiast pierwszokla-
siści fragmentu powieści 
O psie, który jeździł koleją 
Romana Pisarskiego. Po 
lekturze uczniowie roz-
mawiali z prowadzącymi 
o jej treści, a także odpo-
wiadali na zadane przez 
młodych radnych pytania. 

Zajęcia czytelnicze w tym roku prowadzili przedstawiciele 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na zdjęciu Karol Wardyn i Mateusz 
Wardyn z sześciolatkami ze Szkoły Podstawowej nr 7  
(fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)

Tworzenie komend dla robota Mind nie było prostym zadaniem, jednak prowadzące warsztaty 
z  edukacji finansowej Anna Kuhn i Lucyna Wodzikowska (w żółtych koszulkach) służyły pomocą  
(fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)
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Na zakończenie wykonywali prace plastyczne. Zajęcia przygotowali: Kamila Jamrowska, 
Agnieszka Niemczyk, Karol Wardyn, Mateusz Wardyn, Damian Klonowski, Mateusz 
Madejski, Kinga Szumacher i Małgorzata Szmaglinska. Wspierała ich opiekunka Rady – 
Żaneta Jasińska.

W Czytelni dla dorosłych gościli natomiast seniorzy z Punktu Opieki Dziennej dla 
Osób Niesamodzielnych w Chojnicach. Wysłuchali oni prelekcji o zabytkach Choj-
nic połączonej z prezentacją multimedialną. Mogli też zobaczyć fotografie przedsta-
wiające najbardziej znane budynki architektury miasta, m.in. Bramy Człuchowskiej, 
kościoła gimnazjalnego, bazyliki, siedzib starostwa czy urzędu skarbowego. Biblio-
tekarka prowadząca zajęcia opowiadała o cechach architektonicznych tych budowli 
oraz o tym, co mieściło się w konkretnym gmachu wcześniej, a co obecnie. Następnie 
zagrali w bingo, w którym musieli, na podstawie krótkiego opisu, zgadnąć, jaki to 
zabytek. Nie zabrakło rów-
nież ciekawostek o mieście, 
m.in. o procesach czarownic. 
Seniorzy mogli zobaczyć też 
wydawnictwa lokalne, które 
znajdują się w zbiorach Pra-
cowni Dokumentacji Regio-
nalnej.

Warsztaty z edukacji 
finansowej

W ramach Dwóch tygodni 
z książką w Wypożyczalni 
i Czytelni dla Dzieci odbyły 
się warsztaty dla dzieci wraz 
z mamą lub tatą pt. „Mama 
i ja  – zakodowany budżet 
domowy, czyli prosto o finan-
sach”. Prowadziły je Anna 
Kuhn i Lucyna Wodzikowska 
ze Stowarzyszenia Eduka-
toria. Głównym celem zajęć 
była współpraca rodzica 
z dzieckiem. Podczas war-
sztatów najmłodsi poprzez 
zabawę dowiedzieli się, czym 
są pieniądze i jak racjonalnie 

Chojniczanie chętnie wybierali książki w ramach inicjatywy 
Biblioteka dla każdego! Na zdjęciu m.in. bibliotekarka Anna 

Maria Zdrenka (fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)
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zaplanować domowy budżet. Uczyli się również rozróżniać swoje potrzeby – te nie-
zbędne od tych, z których można zrezygnować.

Po teorii przyszedł też czas na praktykę. Jednym z zadań było tworzenie komend 
dla robota Mind, który znajdował się na specjalnej macie. Ćwiczenie to wymagało 
logicznego podejścia do tematu i mimo że było niezwykle pracochłonne oraz skom-
plikowane, udało się je wykonać. Na zakończenie uczestnicy otrzymali rodzinne 
dyplomy.

Chojnicki rekord ustanowiony
28 kwietnia mieszkańcy regionu, uczniowie, bibliotekarze i miłośnicy książek usta-
nowili na Rynku chojnicki rekord w jednoczesnym czytaniu. Przez 15 minut przy-
niesione przez siebie książki czytało 798 osób. Inicjatywą ustanowienia naszego 
lokalnego rekordu bibliotekarze chcieli pokazać, że książki są bardzo ważne w życiu 
człowieka i należy po nie sięgać regularnie, ponieważ są skarbnicą wiedzy o ludziach 
i życiu. Jednocześnie zachęcali do odwiedzania chojnickiej biblioteki, w której każdy 
otrzyma pomoc przy wyborze lektury.

W czytaniu udział wzięli uczniowie chojnickich szkół – Szkoły Podstawowej nr 1, 
Szkoły Podstawowej nr 3, Technikum nr 3 i Zespołu Szkół nr 2, a także chojnicza-
nie, którzy chcieli zamanifestować w ten sposób swoją miłość do książek. Podczas 

Na Stary Rynek wraz ze swoimi książkami przyszli głównie uczniowie chojnickich szkół, aby ustanowić 
rekord w jednoczesnym czytaniu (fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)
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akcji chętni otrzymali pieczątki Kręci mnie czytanie, a osoby, które nie miały swojego 
egzemplarza, mogły poczytać „Kwartalnik Chojnicki” rozdawany przez bibliotekarki.

Promocja książek i biblioteki
Z inicjatywą Biblioteka dla każdego! bibliotekarki w ramach akcji wyszły do miesz-
kańców Chojnic. 29 kwietnia na ulicach miasta rozdawały zakładki, promując czy-
telnictwo i bibliotekę, informowały o działalności MBP i jej ofercie. Zachęcały też 
wszystkich do zapisywania się do biblioteki. Dodatkowo każdy mógł wybrać sobie 
książkę, a było z czego, bowiem bibliotekarki miały ze sobą specjalnie przygotowany 
wózek wypełniony publikacjami – książkami beletrystycznymi, a także regionalnymi 
promującymi Chojnice.

Przez całe dwa tygodnie Wypożyczalnia dla dorosłych pod hasłem (Do)wolność 
czytania zachęcała czytelników do wypożyczania książek o różnej tematyce – do wycho-
dzenia poza strefę swoich beletrystycznych upodobań. Bibliotekarki przekonywały nie 
tylko do wypożyczania książek z literatury pięknej, ale także popularnonaukowych, 
po które czytelnicy nie zawsze sięgają, a które okazują się bardzo wartościową lekturą.

Fotograf Tomasz Włoch wsparł akcję Dwa tygodnie z książką i wykonał dronem niecodzienne zdjęcia 
podczas wspólnego czytania na chojnickim rynku (fot. Tomasz Włoch)



14 maja 2022 roku po około rocznej przebudowie odbyło się oficjalne otwarcie 
amfiteatru w Fosie Miejskiej w Chojnicach. Projekt modernizacji zakładał 

utrzymanie obecnych funkcji obiektu, podniesienie standardu architektury do aktu-
alnych potrzeb, ale także wynikał z potrzeby ratowania dawnych murów miejskich, 
baszt i ich najbliższego otoczenia.

IRMINA SZYCA

Otwarcie amfiteatru w chojnickiej
Fosie Miejskiej

INWESTYCJA

Amfiteatr w Fosie Miejskiej po przebudowie
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W ramach inwestycji wykonano:
 • przebudowę amfiteatru poprzez budowę widowni żelbetowej z ławkami 

drewniano -stalowymi oraz sceny żelbetowej z zadaszeniem mobilnym. Obec-
nie na widowni znajduje się około 1000 miejsc siedzących w formie ławek 
z oparciami, wyprofilowanymi w sposób ergonomiczny (dostosowany do syl-
wetki człowieka), w tym około ośmiu miejsc dla osób niepełnosprawnych;

 • nową scenę z zadaszeniem demontowalnym oraz reżyserką;
 • wejście do Baszty Nowej oraz podświetlenie baszt (połączenie sceny z Basztą 

Nową sprawiło, że baszta będzie pełniła rolę zaplecza sceny);
 • plac zabaw dla dzieci z siedziskami w formie konstrukcji żelbetowej pokrytej 

poliuretanem, wyposażony w dodatkowe atrakcje, m.in. zestaw zabawowy  – 
zamek, koń -bujak sprężynowy i równoważnia;

 • toaletę publiczną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • ciąg pieszo -rowerowy na szczycie amfiteatru (w ciągu ul. Grobelnej) wraz 

z oświetleniem i odwodnieniem oraz komunikacją wewnętrzną;
 • dwa zielone parkingi dla organizatorów imprez;
 • monitoring.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach Antoni Szlanga, senator Stanisław Lamczyk, burmistrz 

Chojnic Arseniusz Finster oraz poseł Aleksander Mrówczyński
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Ponadto wykonano 
prace restauratorskie i kon-
serwatorskie murów miej-
skich. Wyposażono teren 
w elementy małej architek-
tury i nasadzono 12 drzew 
oraz krzewy. Wokół 
widowni i sceny założono 
zieleń w formie trawników, 
wykonano łagodne skarpy 
zapewniające bezpieczeń-
stwo i utrzymujące formę 
fosy.

Pierwsza po moder-
nizacji impreza w Fosie 
Miejskiej odbyła się pod-
czas tegorocznej majówki, 
natomiast jej uroczyste 
otwarcie miało miejsce 
14 maja i było połączone 
z 100. rocznicą powstania 
Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego w Chojnicach. 
Symbolicznego przecięcia 
wstęgi trzymanej przez 
harcerzy dokonali: bur-
mistrz Chojnic Arseniusz 
Finster, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Choj-
nicach Antoni Szlanga, 
wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego Leszek 
Bonna, poseł Aleksander 
Mrówczyński oraz sena-

tor Stanisław Lamczyk. Następnie senator Stanisław Lamczyk wręczył burmistrzowi 
Arseniuszowi Finsterowi wyróżnienie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za rewitalizację 
zabytkowych obiektów w mieście. Podziękowanie za zaangażowanie i profesjonalizm 
w realizacji modernizacji amfiteatru otrzymał Zakład Ogólnobudowlany Andrzej 
Byszewski z Chojnic, będący wykonawcą inwestycji. 

Otwarcie zmodernizowanej fosy połączone zostało z obchodami 
100. rocznicy powstania Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
w Chojnicach

Jerzy Gębara, komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 
wręczył sztandar ufundowany przez Radę Miejską  
komendantowi chojnickiego hufca Wojciechowi Zygmańskiemu
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Podczas uroczystości wręczono chojnickim harcerzom sztandar ufundowany 
przez Radę Miejską w Chojnicach z okazji 100-lecia powstania hufca. Na zakończenie 
na scenie wystąpili chojnicki Big Band oraz kielecki Kabaret z Konopi. 

Budowa amfiteatru w Fosie Miejskiej przyczyniła się znacznie do poprawy wize-
runku tej części miasta i stanowi jego wizytówkę. Inwestycję zrealizowano za kwotę 
prawie 3,5 mln zł, z czego nieco ponad 2,8 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a mianowicie z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19, z tzw. tarczy antykryzysowej.

Fot. Daniel Frymark

Koncert chojnickiego Big Bandu



MARIA CZAPLEWSKA

Archaiczne dźwięki ludowych
instrumentów muzycznych w muzeum

WYSTAWA

Co w (muzealnej) trawie piszczy?

C zęścią oferty przygotowanej na okres letni przez Muzeum Historyczno-Etnogra-
ficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach jest wystawa czasowa „Archa-

iczne brzmienia. Polskie ludowe instrumenty muzyczne”. Ekspozycja prezentowana 
w Bramie Człuchowskiej od początku maja będzie dostępna do końca września.
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Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca międzymuze-
alna. Zabytki ze swoich zbiorów użyczyły aż cztery placówki. Na wystawie znalazły 
się instrumenty muzyczne z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warsza-
wie, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, 
Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Muzeum Instrumentów 
Muzycznych w Poznaniu, będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
Z tych czterech miast przyjechało do Chojnic łącznie aż 135 różnych ludowych instru-
mentów muzycznych, całość została również uzupełniona zabytkami pochodzącymi 
ze zbiorów działu etnograficznego Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana 
Rydzkowskiego w Chojnicach. 

Od czasów neolitu
Dźwięki towarzyszą człowiekowi nieustannie przez całe życie. Zaczyna słyszeć już 
w łonie matki, około 5 miesiąca ciąży. Także małe dzieci w celowy sposób tworzą 
dźwięki, na przykład poprzez stukanie przy pomocy przedmiotów. A do najciekaw-
szych zabawek przyciągających ich uwagę należą te wydające dźwięki – szeleszczące 
czy grzechoczące. Trudno jest wyobrazić sobie początki konstruowania przez czło-
wieka instrumentów muzycznych. Wiemy jednak, że najstarsze kościane gwizdki 
i gliniane jednomembranowe bębenki odnalezione przez archeologów powstały 
prawdopodobnie już w młodszej epoce kamiennej, czyli neolicie. Na XI wiek określa 
się zaś czas powstania pierwszych instrumentów strunowych.
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Muzyka była ważna dla ludności wiejskiej jeszcze w XIX i XX wieku. Można śmiało 
pokusić się o stwierdzenie, że w postaci śpiewu bądź gry na instrumentach muzycz-
nych towarzyszyła człowiekowi od narodzin aż do śmierci: w zwykłe dni w trakcie 
wykonywania pracy, w święta i ważne momenty w życiu. Wystawa prezentowana 
w chojnickim muzeum skupia się właśnie na instrumentach ludowych wytwarzanych 
przez nieprofesjonalnych twórców i wiejskich rzemieślników. Obok instrumentów 
używanych przez muzykantów pojawiają się też tzw. narzędzia muzyczne, na których 
nie jest możliwe granie melodii. Służyły one do wydawania konkretnych dźwięków 
i były wykorzystywane w zwyczajach towarzyszących roku obrzędowemu, a także do 
sygnałowego znakowania zwierząt czy nawet do zabawy. 

Na ekspozycji
Zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez muzykologów zabytki zostały wyeksponowane 
w czterech kategoriach. Każda z nich ma inny kolor: chordofony zaprezentowano na kolo-
rze zielonym, idiofony – brzoskwiniowym, aerofony – na szarym, membranofony – na 
brązowym. Oczywiście podział taki nie jest przypadkowy. Zaliczane do każdej z grup 
instrumenty wydają dźwięk w inny sposób. Chordofony są instrumentami strunowymi, na 
których gra się, uderzając, pocierając bądź szarpiąc struny. W idiofonach źródłem dźwięku 

jest ich powierzchnia – materiał, z którego 
są wykonane wprowadzany jest w wibracje 
przez poruszanie instrumentem, uderzanie 
czy pocieranie. W przypadku aerofonów 
dźwięk powstaje dzięki przepływającemu 
przez nie powietrzu, w membranofonach 
z kolei odpowiada za to mocno naciągnięta 
na nie błona – membrana.

Poza podziałem na wspomniane 
kategorie, wnikliwy zwiedzający 
z pewnością zauważy zróżnicowanie 
instrumentów pod względem wystę-
powania w poszczególnych regionach 
naszego kraju. Na ekspozycji znalazły 
się zarówno popularne na terenie całej 
Polski skrzypce, często do złudzenia 
przypominające te produkowane dziś 
przez profesjonalnych lutników, a także 
pokrewne im niewielkich rozmiarów 
mazanki i złóbcoki o wrzecionowa-
tym kształcie oraz basy o różnych roz-
miarach i kształtach. Uwagę przycią-
gają cymbały pochodzące z regionów 
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kresowych, przywiezione przez dawnych właścicieli na Mazury, lira korbowa zwana 
też dziadowską, zapomniane już fidele kolanowe, o których istnieniu przypomniały 
nam wykopaliska archeologiczne i praca rekonstruktorów. Grzechoczące, dzwoniące 
i trzaskające (nie)instrumenty – narzędzia muzyczne oraz należące do tej samej 
grupy pięknie inkrustowane trzyrzędowe harmonie – zarówno tradycyjnie wydające 
dźwięki dzięki miechowi, ale też te będące oryginalnym polskim wynalazkiem, wyko-
rzystujące do zadęcia pedały poruszane za pomocą nóg. 

W drugiej części wystawy, umiejscowionej na ostatnim piętrze, można obejrzeć 
znane na całym świecie bębny i bębenki, budzące podziw swoją długością trombity. 
Prezentowane są także, mogące wydawać się skomplikowanymi, instrumenty dudzia-
rzy z Wielkopolski i obszarów górskich – gajdy, dudy i kozły, mylnie nazywane przez 
niektórych kobzami. Nie zabrakło też fujarek, piszczałek oraz glinianych gwizdków 
o wymyślnych kształtach, nie zawsze przypominających  jarmarczne ptaszki, z którymi 
są porównywane. Oczywiście wśród eksponatów pochodzących z regionów znalazły się 
też rodzime, kaszubskie instrumenty – diabelskie skrzypce czy niepowtarzalne burczy-
basy. Ich rozpoznanie sprawia dużo radości najmłodszym zwiedzającym.

Ludowa muzyka, instrumenty używane niegdyś przez muzykantów i ludność 
wiejską zachwycają, a także zadziwiają swoją różnorodnością i pomysłowością ich 
twórców. Zwiedzając ostatnie piętra Bramy Człuchowskiej, po raz kolejny możemy 
uświadomić sobie bogactwo polskiej kultury ludowej. Sama ekspozycja to jeszcze nie 
wszystko, w najbliższym czasie ma zostać wydany katalog jej towarzyszący, plano-
wane jest też spotkanie z zespołem ludowym.



JACEK KLAJNA

Stulecie powstania pierwszego
żeglarskiego klubu w Polsce

FOTORELACJA

W roku 2022 mija sto lat od powstania 
pierwszego żeglarskiego klubu w Polsce. 
22 maja w Charzykowach, kolebce polskiego 
żeglarstwa, odbyła się ogólnopolska 
inauguracja sezonu żeglarskiego. 
Uroczystości rozpoczęły się od mszy św., 
potem był przemarsz pocztów i braci 
żeglarskiej z orkiestrą Marynarki Wojennej. 
Na placu wewnętrznym ChKŻ wciągnięto 
banderę na maszt i głos zabrał prezes 
Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz 
Chamera, który gratulował komandorowi 
ChKŻ Krzysztofowi Pestce prawie 
wszystkiego: że klub się rozwija, że godnie 
kontynuuje tradycję, że może się pochwalić 
olimpijczykami oraz medalami, itd.
Po części oficjalnej nastąpiło odsłonięcie 
figury tego, który uchodzi za spiritus movens 
żeglarskiego ruchu w Charzykowach, czyli 
Ottona Weilanda (autorstwa rzeźbiarza 
Jarosława Urbańskiego). Weiland stoi 
z lornetką w ręku, w marynarskiej czapce 
i patrzy na jezioro, które było dla niego 
całym światem. Pomnik odsłonił Krzysztof 
Pestka. Tuż obok statuy Weilanda znajduje 
się wymyślona przez Dariusza Jasnowskiego stylizowana na żagiel „optymistki” ławeczka. 
W hangarze czekała na gości wystawa, przygotowana we współpracy z Muzeum Historyczno
Etnograficznym, ze zdjęciami, modelami bojerów i jachtów, dyplomami oraz wszelkimi innymi 
pamiątkami związanymi z jachtingiem. Była jeszcze projekcja filmu o ChKŻ i koncert szant 
w amfiteatrze.
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ANNA ZAJKOWSKA

Pierwszy Festyn
Przyrodniczo-Ekologiczny

WYDARZENIE

J eśli ktoś twierdzi, że z perspektywy zwykłego zjadacza chleba sposoby dbania o ekologię 
są ograniczone, to znaczy, że 11 czerwca nie odwiedził chojnickiego parku Tysiąclecia. 

Bowiem tego dnia na miejskim zieleńcu odbywał się Festyn Przyrodniczo-Ekologiczny 
„Chojnice dla Ziemi”. Jego organizatorzy to dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach 
Józef Kołak oraz nauczyciel z tejże placówki – Jacek Hałuszkiewicz. Partnerami ogrom-
nego przedsięwzięcia zostały natomiast lokalne firmy, instytucje zajmujące się ochroną 

Festyn Przyrodniczo-Ekologiczny „Chojnice dla Ziemi” otworzyli m.in. starosta chojnicki Marek 
Szczepański oraz wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański (fot. Anna Zajkowska)
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przyrody z całej Polski 
oraz Starostwo Powiatowe 
w Chojnicach. Patronat 
honorowy objął marsza-
łek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk.

Festyn, rękodzieło 
i alpaki

Wydarzenie trwało kilka 
godzin. Miało przyjemną 
formułę pikniku, pod-
czas którego przez zabawę 
można było się wiele 
nauczyć. Kilkadziesiąt sto-
isk oferowało  zdobycie użytecznej wiedzy. Drugie tyle zagospodarowali rękodzielnicy 
oraz producenci żywności opowiadający o swoich wyrobach. Atrakcją bez wątpienia były 

Jakie ekoznaczki znajdują się na opakowaniach  produktów? 
Tą wiedzą dzielili się uczniowie Szkoły Podstawowej 

nr 7 w Chojnicach (fot. Vivianne’s Fantasy Eye)

Pracownicy chojnickich wodociągów informowali m.in. o tym, jak się bada, czy woda jest zdatna 
do użytku oraz jaką przechodzi drogę, zanim z oczyszczalni ponownie trafi do obiegu  

(fot. Anna Zajkowska)
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również zagrody z żywymi zwierzętami, 
np. królikami i alpakami, a także bryczki 
zaprzęgnięte w konie, które umożliwiały 
przemieszczanie się z jednego krańca parku 
na drugi.

Nauka poprzez zabawę.  
Rodzinnie!

Hitem okazała się edukacyjna gra tere-
nowa. Zabawa była wielopokoleniowa. 
Polegała na zbieraniu pieczątek na spe-
cjalnej karcie. Stempla nie otrzymywało 
się jednak za samo podejście do stoisk, 
które rozmieszczone były po całym 
zieleńcu. Należało najpierw wykonać 
zadanie, np. posegregować odpady, 

W dniu festynu zaprzęgnięte w konie bryczki były w parku pojazdami uprzywilejowanymi  
(fot. Vivianne’s Fantasy Eye)

Jak powstaje miód? Jak zadbać o pszczoły? 
Podczas ekofestynu można było o to zapytać 
bartników (fot. Vivianne’s Fantasy Eye)
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odpowiedzieć poprawnie na pytanie lub wysłuchać krótkiego wykładu, np. o leśnych 
zwierzętach. Za prawidłowo wykonane zadania na wielu stoiskach można było otrzy-
mać również sadzonkę rośliny ogrodowej. 

Płacić można  plastikiem
Najmłodsi szturmem ruszyli na dmuchane zamki. Atrakcja nie była jednak, jak 
zazwyczaj to bywa, za złotówki, a za… plastikowe nakrętki po napojach. I tu kolejny 
pozytyw. Pieniądze z zebranych, a potem sprzedanych nakrętek dołożone zostaną do 
zakupu aparatu słuchowego dla potrzebującego dziecka. 

Praktyczne informacje od ekspertów
Ogromem wiedzy podczas ekofestynu na temat lasów, łąk, jezior dzielili się m.in. 
przedstawiciele parków krajobrazowych – zaborskiego, krajeńskiego, trójmiejskiego 
i tucholskiego oraz Nadleśnictwa Rytel. O potrzebie i walorach zbierania deszczówki 
przekonywali pracownicy Wód Polskich. Na wyciągnięcie ręki byli też eksperci od gleby. 
Okazuje się, że np., by mieć w ogródku dorodną marchewkę, wcale nie trzeba kupo-
wać sztucznych nawozów. Można użyć naturalnego lub sprawdzić, jaki mamy rodzaj 
i pH gleby. W razie potrzeby wystarczy kupić odpowiednią ziemię w sklepie i wysypać 
w warzywniaku.

W parku Tysiąclecia stanęły kramiki z rękodziełem. Na zdjęciu ozdoby z motywem kaszubskim 
(fot. Vivianne’s Fantasy Eye)



ANNA MARIA ZDRENKA

Rajd rowerowy
Odjazdowy Bibliotekarz

REKREACJA

S towarzyszenie LekTURa wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach po raz 
dziewiąty zorganizowało rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz w Chojnicach. 

Odbył się on w sobotę 11 czerwca, a trasa Chojnice – Człuchów – Chojnice liczyła 
ok. 40 km. 

Na starcie nie mogło zabraknąć grupowego zdjęcia uczestników rajdu Odjazdowy Bibliotekarz 
w Chojnicach (fot. Arkadiusz Stasiak)
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Ogólnopolska akcja 
Odjazdowy Bibliotekarz 
to, organizowana już od 
2010 roku przez biblio-
teki, instytucje i stowa-
rzyszenia. „Wsiądźmy 
na rowery i ruszajmy 
ulicami naszych miejsco-
wości!” – tak Stowarzy-
szenie LABIB zachęca do 
przygotowywania tego 
wydarzenia. Termin akcji 
jest dowolny, ale raczej 
wiosna i lato. Trasa do 
wyboru – przez miasto 
lub okolice. Długość – do 
ustalenia. Najważniejsze 
jest, że bibliotekarze, czy-
telnicy i miłośnicy książek 
oraz rowerów przyjemnie 
i aktywnie spędzają czas 
w gronie osób o podob-
nych pasjach.

Co roku w maju, 
czerwcu lub na początku 
lipca, już od 2013 roku 
(z jedynym wyjątkiem 
spowodowanym pande-
mią) Rajd Odjazdowy 
Bibliotekarz w Chojni-
cach odbywa się. Ma on 
swoich stałych uczestni-
ków, ale co roku wybie-
rają się także nowe osoby 

Rowerzyści przez miasto jechali m.in. ul. Człuchowską  
(fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)

Trasa rajdu prowadziła malowniczymi terenami  
(fot. Arkadiusz Stasiak)

Jedną z atrakcji przejazdu 
było zwiedzanie zamku, 

w którym siedzibę ma 
Muzeum Regionalne 

w Człuchowie (fot. ze 
zbiorów MBP w Chojnicach)
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zainteresowane akcją. I chociaż w tę czerwcową sobotę dużo się działo, to dopisali 
rowerzyści i pomarańczowy rajd, bo pomarańczowy jest kolorem akcji, odbył się 
zgodnie z planem.

Tradycyjnie przed wyjazdem cykliści spotkali się przed siedzibą MBP, gdzie był 
czas na dekorowanie rowerów odjazdowymi szprychówkami i pomarańczowymi 
ozdobami. Sprawy organizacyjne przedstawiły dyrektor MBP Anna Lipińska i pre-
zes LekTURy Weronika Sadowska. Jechało 26 rowerzystów, a 6 uczestników imprezy 
towarzyszyło im na starcie i czekało potem na pikniku nad Jeziorem Rychnowskim 
w Człuchowie.

Pogoda dopisała, była idealna na taki rowerowy przejazd. Jak się okazało, frag-
ment trasy – z Nieżywięcia do Człuchowa prowadzący okolicami Zagórek – nie 
wszystkim uczestnikom był znany i bardzo się spodobał. Chwalili organizatorów za 
wybór takiego odcinka. Swobodne tempo sprzyjało rozmowom. Rowerzyści jechali 
dróżkami między łąkami oraz leśnymi ścieżkami i chociaż miejscami trasa była piasz-
czysta, wszyscy bez problemu ją pokonali. W samym Człuchowie przejechali ścieżką 
rowerową do Lasku Luizy i stamtąd na zamek. Dzięki uprzejmości dyrekcji i pra-
cowników Muzeum Regionalnego w Człuchowie mogli za darmo zwiedzić obiekt 
i prezentowane w nim wystawy. Ekspozycje były bardzo ciekawe, a widok z wieży 

Na odjazdowym pikniku na plaży nad Jeziorem Rychnowskim można było upiec kiełbaski  
(fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)
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wspaniały. Oglądający uznali, że warto jeszcze raz odwiedzić to miejsce, żeby mieć 
więcej czasu na zwiedzanie. 

Z zamku cykliści udali się na miejsce odjazdowego pikniku przy plaży OSiR 
w Człuchowie. Tam czekało już rozpalone ognisko, a także kiełbaski do upiecze-
nia i termosy z wodą do kawy lub herbaty. Stałym punktem pikniku jest konkurs 
na najbardziej pomarańczowego uczestnika Odjazdowego Bibliotekarza. Tym razem 
wygrała go Katarzyna Ginter, drugie miejsce zajęła Alina Pelowska, zwyciężczyni 
dwóch poprzednich edycji, a trzecie zdobył Piotr Ginter. Nagrody otrzymali także 
najmłodsi uczestnicy – Julia Gapska i Jan Kerplik-Romanowski. Julia była na raj-
dzie po raz pierwszy, a jechała z mamą oraz babcią, która już kolejny raz brała udział 
w imprezie. Jan też debiutował, a towarzyszyła mu mama.

Powrót z Człuchowa do Chojnic był już ścieżką rowerową wzdłuż drogi. Niektó-
rzy uczestnicy wracali szybciej, gdyż wybierali się jeszcze do parku Tysiąclecia, gdzie 
trwał Festyn Przyrodniczo-Ekologiczny „Chojnice dla Ziemi”. Pozostali już w mniej-
szych grupach pokonali ten odcinek. Organizatorzy rajdu – Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Chojnicach i Stowarzyszenie LekTURa – dziękują za udział w akcji i już pla-
nują trasę przyszłorocznego rajdu.

W tegorocznej edycji konkursu na najbardziej pomarańczowego rowerzystę udział wzięli:  
Piotr Ginter, Katarzyna Ginter i Alina Pelowska. Na zdjęciu też organizatorki rajdu  

(fot. Arkadiusz Stasiak)



ŻANETA JASIŃSKA

Back in Pink –
InterTony 2022

FESTIWAL

Make Music Not War

S łońce świeciło wysoko. Temperatura dochodziła do 30 stopni Celsjusza. Nic tylko 
schować się w cieniu domu lub wybrać się nad jezioro. Jednak przed wejściem 

na Stadion Miejski Kolejarz 1926, pod czarnymi flagami, ludzie stali w kolejce. Co 
mogło ich skłonić do opuszczenia przyjemnego chłodu? Odpowiedź jest prosta: 
dobra muzyka i wspaniała atmosfera! 18 czerwca odbyła się siódma edycja Festiwalu 

Wolontariusze odpowiedzialni za organizację festiwalu tuż przed otwarciem 
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InterTony. Bramy otworzyły się po 15.00, niemal godzinę przed wejściem na główną 
scenę pierwszych muzyków.

InterTony to nie tylko muzyka…
Od momentu otwarcia uczestnicy mogli rozkoszować się licznymi atrakcjami, a w punk-
cie info zdobyć wszystkie interesujące ich wiadomości. Tuż za wejściem witała ich kur-
tyna wodna, dająca chwilę ukojenia w panującym upale. Dalej znajdowała się strefa 
merchu, czyli strefa sprzedaży festiwalowej. Tradycyjnie można było zakupić nie tylko 
produkty zespołów, które tego dnia gościły na scenie, ale także pamiątki festiwalowe. 
W tym roku były to limi-
towane koszulki, bluzy 
z długimi rękawami oraz 
nieśmiertelniki. W tym 
samym miejscu, dzięki 
giełdzie płytowej, można 
było uzupełnić swoją 
domową kolekcję o nowe 
albumy. Tuż obok znajdo-
wała się strefa SCM, którą 
współtworzyli wolontariu-
sze na co dzień działający 
w Samorządnym Centrum 
Młodzieżowym oraz radni 
z Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Chojnicach. 

Najbardziej obleganą 
atrakcją w tej strefie było 
miejsce, w którym wyko-
nywane były tatuaże 
z henny oraz malowano 
twarze farbkami  – zain-
teresowani byli zarówno 
nieletni, jak i dorośli. 
Dużą popularnością cie-
szył się makijaż wzoro-
wany na postaci Erica 
Dravena z filmu Kruk. 
Można było także usiąść 
wygodnie i zagrać w gry 
planszowe. Dużym wzię-
ciem cieszyły się szachy 

Strefa SCM – wolontariusze (w różowych koszulkach, od lewej) 
Paulina Depka Prądzinska, Kinga Szumacher i Kacper Lica

Strefa relaksu
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oraz Jenga w wydaniu 
Eurodesk Polska. Przy 
ścianach namiotu znajdo-
wały się plansze z plaka-
tami poprzednich edycji 
festiwalu oraz z innych, 
licznych wydarzeń orga-
nizowanych przez Funda-
cję Rozwoju Ziemi Choj-
nickiej i Człuchowskiej.

Chwila odpoczynku 
Strefa gastro połączona 
została w tym roku ze 
strefą relaksu, na której 
po raz pierwszy posta-
wiona została druga scena. 
Dzięki temu podczas 
oczekiwania na poszcze-
gólne występy na głównej 
scenie, uczestnicy mogli 
usiąść i w spokoju zjeść 
coś smacznego lub napić 
się czegoś zimnego, słu-
chając dźwięków muzyki. 
Te przyjemne klimaty 
zapewniał PU’S Jam Band. 
Chętni mogli także dołą-
czyć do wspólnego jam 
session. 

Punkowe brzmienia
Najważniejsze działo się 
jednak na głównej scenie. 
O godzinie 16.00 miało 
miejsce oficjalne rozpo-
częcie festiwalu. Głos 
zabrali Aleksandra Fryca 
i Michał Karpiak – człon-
kowie zarządu Fun-
dacji Rozwoju Ziemi 

Druga scena przy strefie odpoczynku

Występ zespołu No Shelter. z Niemiec



Back in Pink – InterTony 2022 51

Chojnickiej i Człuchowskiej oraz Peter Ullrich  – gość specjalny, przemawiający 
w imieniu muzyków z partnerskiego miasta Emsdetten. Prowadzącym imprezę, tra-
dycyjnie już, był Ireneusz Koźlak. 

Jako pierwszy na scenie zagościł deathcore’owy zespół Revenge Insanity, którego 
perkusista był wolontariuszem Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej 
oraz uczestnikiem wielu wspólnych przedsięwzięć muzyków z miast partnerskich. 
Rozruszali oni widzów przed występem pierwszych gości z Emsdetten  – zespołu 
Manøver, prezentującego crust punk z wyraźnymi wpływami ciężkich odmian metalu. 
Jako trzeci scenę przejęli muzycy z Thrashtalk. Tym samym po raz pierwszy na inter-
tonowych deskach zagościł zespół reprezentujący nasze partnerskie miasto Bayeux 
z Francji. Po tym występie nastąpił miły gest  – muzycy, organizatorzy, wolontariu-
sze oraz goście – wszyscy razem – zaśpiewali Sto lat! obchodzącej urodziny wolonta-
riuszce. 

Następnie na scenę wkroczył warszawski Wolftrap13 złożony z muzyków, którzy 
wyemigrowali do Polski z Białorusi i Rosji. Po nich tłum porwały dźwięki niemie-
ckiego hardcore’owego No Shelter., dobrze znanego chojnickiej publiczności. Kolej-
nym gościem miał być amerykański zespół Days N Daze. Niestety musiał odwołać swój 
występ ze względu na problemy zdrowotne muzyków. W ostatnim momencie jego 
miejsce na festiwalu zajął warszawski Moron's Morons. Tuż przed gwiazdą wieczoru 
wystąpił punkowy JAD. Energetyczne, krótkie utwory bardzo przypadły do gustu 

Warszawski zespół Moron's Morons
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publiczności. Gdy słońce 
schowało się już za hory-
zontem, a temperatura 
nieco spadła, nastąpił 
moment, na który wszy-
scy czekali. Na scenę 
wkroczył zespół, którego 
nikomu nie było trzeba 
przedstawiać. Legenda 
punk rocka, a zarazem 
prekursorzy tego gatunku 
w Polsce. Zespół Dezerter.

Dziękujemy!
Dziękujemy z całego serca 
wszystkim gościom, muzy-
kom, organizatorom oraz 
wolontariuszom i liczymy, 
że za rok spotkamy się 
ponownie. Pod sceną, 
razem skacząc i razem się 
bawiąc. Za organizację 
wydarzenia odpowiadała 
Fundacja Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchow-
skiej wraz z Chojnickim 
Centrum Kultury, sto-
warzyszeniem muzyków 
rockowych Rockinitiative 
Emsdetten e.V., centrum 

młodzieżowym Jongerencentrum Cerberus z Hengelo oraz stowarzyszeniem Musi-
koblokos z Bayeux. Organizację festiwalu wsparły: Fundacja Współpracy Polsko-

-Niemieckiej, Miasto Chojnice oraz Powiat Chojnicki.

Fot. ze zbiorów Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej

Gwiazda wieczoru – Dezerter

Tak bawili się uczestnicy – pogo podczas festiwalu



IRMINA SZYCA

Dni Chojnic z udziałem
przedstawicieli miast partnerskich

WSPÓŁPRACA

W dniach 24–26 czerwca po pandemicznej przerwie odbyły się Dni Chojnic. 
Oprócz muzycznych atrakcji świętu miasta towarzyszył tradycyjny Jarmark 

Świętojański, a także wizyty zagranicznych gości z miast partnerskich: Emsdetten 
(Niemcy), Korsunia Szewczenkowskiego (Ukraina) oraz Bayeux (Francja).

Uroczyste powitanie zagranicznych delegacji nastąpiło w piątek w ratuszu, po czym 
odbyła się specjalna konferencja prasowa, będąca podsumowaniem działań pomocowych 

Wystąpienie burmistrza Emsdetten Olivera Kellnera podczas konferencji prasowej
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na rzecz Ukrainy. Obecnie 
w Chojnicach przebywa 
ok.  900 osób z Ukrainy. 
Są to głównie kobiety 
z dziećmi. Część pań już 
pracuje, natomiast dzieci 
chodzą do szkół i przed-
szkoli. Na szczęście wszyscy 
mieszkają w domach i nikt 
nie śpi na sali gimnastycz-
nej. Prowadzone są zbiórki, 
a zebrana pomoc jest na bie-
żąco rozdysponowywana. 

Podczas konferencji naj-
pierw wystąpił Oliver Kell-
ner, burmistrz Emsdetten, 
który do Chojnic przyje-
chał po raz pierwszy. Opo-
wiedział, że po ataku Rosji 
na Ukrainę natychmiast 
powołano specjalny zespół 
mający na celu opracowa-
nie działań pomocowych 
dla Ukraińców, jak i miasta 
partnerskiego Chojnic Kor-
sunia Szewczenkowskiego. 
Dzięki aktywnemu zaanga-
żowaniu i codwutygodnio-
wym wideokonferencjom 
burmistrzów Emsdetten 

i Chojnic udało się zebrać i przekazać liczne dary, m.in. artykuły medyczne, sprzęt przeciw-
pożarowy, odzież ochronną, śpiwory, batony energetyczne, a także pieniądze w kwocie 92 tys. 
euro. To nie wszystko. W samym Emsdetten rozpoczęto ewidencję mieszkań, w których 
mogliby zamieszkać uchodźcy. Zebrano także laptopy dla zapewnienia Ukraińcom kontaktu 
z rodzinami oraz dokończenia w sposób zdalny nauki przez dzieci.

Następnie głos zabrał burmistrz Korsunia Szewczenkowskiego Mykola Berezovyi, który 
również przyjechał do Chojnic po raz pierwszy. Opowiedział o obecnej sytuacji wojennej, 
a także podziękował za każdy rodzaj niesionej pomocy, a przede wszystkim za solidar-
ność i życzliwość. Pokazał również nagranie, na którym przedstawiono rozdysponowanie 
zebranej pomocy z Polski. Wręczył również burmistrzowi Chojnic flagę Ukrainy podpisaną 
przez żołnierzy broniących Mariupola w geście podziękowania za dotychczasowe działania.

O pomocy niesionej Ukrainie przez mieszkańców francuskiego 
Bayeux opowiedziała radna Françoise Jean-Pierre

Z flagą Ukrainy podpisaną przez żołnierzy z Mariupola
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Podczas konferencji 
wystąpiła również radna 
z miasta Bayeux – Fran-
çoise Jean-Pierre. Francuzi 
także nie pozostali obo-
jętni na sytuację na Ukrai-
nie. Wystosowali zapytanie 
do chojnickiego ratusza 
o najpilniejsze potrzeby 
Ukraińców, a następnie 
zebrali pieniądze i wysłali 
na Ukrainę transport 
z materiałami medycznymi. 
Ponadto mieszkańcy tego 
miasta wspierają reporte-
rów wojennych, aby mieć rzetelne informacje z Ukrainy. Obecnie w Bayeux przebywa 
oficjalnie 15 rodzin z Ukrainy.

Po spotkaniu uczestnicy udali się do „Parasolki”, świetlicy dla dzieci polsko-
-ukraińskich, utworzonej przez stowarzyszenie Pomocomocni. Następnie wzięli 
udział w wernisażu wystawy fotografii chojniczanina Jurka Uske w sali wystawowej 
Chojnickiego Centrum Kultury „Abstrakcja to muzyka mojej wyobraźni”. Natomiast 
wieczorem uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Dni Chojnic w parku Tysiąclecia, 
gdzie mieli możliwość przywitania się z chojniczanami i wysłuchania koncertów pol-
skich zespołów: Chłopcy z Placu Broni, Kobranocka oraz Sztywny Pal Azji. Następ-
nego dnia w sobotę goście uczestniczyli w koncercie zespołu Pectus. 

Na zakończenie Dni Chojnic burmistrz Chojnic razem z burmistrzem Emsdetten 
Oliverem Kellnerem posadzili w parku Tysiąclecia długowieczne drzewo – Klon Gol-
den King. Tym wydarzeniem uczczono 25-lecie partnerstwa miast Chojnice i Ems-
detten, które przypadało w 2021 roku, jednak ze względu na pandemię zostało odło-
żone. Posadzone drzewo ma symbolizować trwałość związku, w jakim są oba miasta. 
W uroczystości uczestniczyły także delegacje Bayeux i Korsunia Szewczenkowskiego. 

Trwająca wojna na Ukrainie pokazała, na czym powinno polegać partnerstwo miast. 
To nie tylko wzajemne odwiedzanie się i wymiana doświadczeń o charakterze kultural-
nym, sportowym, gospodarczym i informacyjnym. To przede wszystkim współpraca 
polegająca na solidarności, zaufaniu i niesieniu pomocy, gdy któraś ze stron jej potrze-
buje. Kolokwialnie mówiąc, partnerstwo Chojnic z Emsdetten, Korsuniem Szewczen-
kowskim i Bayeux zdało egzamin. Więzi między tymi miastami zacieśniły się jeszcze 
bardziej i udowodniono, że każde wsparcie ma znaczenie i nie ma kilometrów dróg, 
których by nie można pokonać, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. 

Fot. Daniel Frymark

Sadzenie drzewka w parku Tysiąclecia przez burmistrza Chojnic 
i burmistrza Emsdetten



MARIA EICHLER

Parasolka ochroni
nie tylko przed deszczem

POMOC

J uż miesiąc po wybuchu wojny na Ukrainie chojniczanie wystartowali z pomysłem, 
który miał na celu opiekę nad dziećmi z tego kraju. Bo kiedy ich mamy pójdą do 

pracy, one nie mogą zostać same…
Pomysł był autorstwa zawiązanego niedawno stowarzyszenia Pomocomocni. To 

koalicja „dobrych i uczynnych ludzi, którzy chcą zostawić świat lepszym, niż go 
zastali”. Chce wspierać i pomagać w trudnych sytuacjach, by ratować dzieciństwo 

Zabawek jest tu całe mnóstwo
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dzieci zagrożonych traumą wojny, dawać poczucie bezpieczeństwa rodzinom. Wszak 
mamy wojnę tuż za naszą granicą i kilkuset uchodźców w Chojnicach (przede wszyst-
kim kobiety z dziećmi).

31 marca był pierwszym dniem otwarcia świetlicy dla najmłodszych w wieku od 
3 do 7 lat, które przyjechały do nas z Ukrainy. Znajduje się ona na najwyższej kon-
dygnacji starego szpitala (w części frontowej). Pomieszczenia są dzierżawione. Dzięki 
pomocy ludzi dobrej woli i firm udało się je wyposażyć i dostosować do funkcji, jakie 
mają pełnić. Świetlica powstała głównie dla dzieci pracujących kobiet, działa na dwie 
zmiany. Jej nazwa – „Parasolka” w pełni oddaje ideę, jaką jest ochrona i pomoc.

Przybić piątkę z Iron Manem 
Przestronny lokal urządzony do zabawy, wypoczynku, rekreacji, z regałami na książki 
i zabawki, ze stolikami, kanapami, dywanami jest przyjazny dla maluchów. Dawid 
Sikorski, prezes Pomocomocnych, podkreśla, że jest tu też salka dydaktyczna, z tablicą 
i wyposażeniem, gdzie odbywają się rozmaite zajęcia, w tym nauka języka polskiego.

Podczas rozruchu wnętrze wypełniło się balonami, a dzieciaki hasały wśród nich, 
wybierając sobie zabawki i nawiązując pierwsze kontakty. Rodzice, którzy przyszli 
zapisać swoje pociechy, przyglądali się maluchom, a te na ogół nie miały oporów, by 
puścić rękę mamy czy taty. Zwłaszcza gdy w sali pojawił się Iron Man (Piotr Plata)! 

Sala główna jest jasna i przestronna
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O,  to była sensacja nie lada, bo każdy chciał dostać od niego prezent albo przybić 
piątkę!

Partnerstwo bez granic
– „Jesteśmy dobrej myśli” – mówili zgodnie podczas pierwszego dnia rozruchu Robert 
Harmaciński, Bartek Just i Tomasz Włoch ze stowarzyszenia Pomocomocni. I faktycz-
nie „Parasolka” jak na razie jest na prostej. Pomaga miasto, a także miasto partnerskie 
z Niemiec. Z Emsdetten przesłano ponad 90 tys. euro, które zostały przeznaczone na 
funkcjonowanie świetlicy. Jak widać, partnerstwo miast w tym przypadku sprawdziło 
się doskonale (przypomnijmy, że Chojnice mają też partnera na Ukrainie – miasto 
Korsuń Szewczenkowski).

„Parasolkę” widać w mieście  – jej podopieczni wzięli udział w Dniu Dziecka, 
bawili się na festynie integracyjnym na stadionie Kolejarza razem z ŚDS. A Pomoco-
mocni nie spoczęli na laurach, cały czas szykują pomoc humanitarną dla Ukrainy (do 
9 czerwca zbierali dary dla domów dziecka), we Lwowie założyli oddział stowarzysze-
nia, a poszerzyli działalność również o zbiórkę wysłużonego (ale sprawnego) sprzętu 
AGD i mebli, które mogą się jeszcze komuś przydać. I to nie tylko przybyszom z Ukra-
iny, ale także mniej zasobnym mieszkańcom Chojnic.

W dniu rozruchu świetlicy nieoczekiwanym gościem był Iron Man



PRZEMYSŁAW ZIENTKOWSKI

Z wizytą w mieście Lutra.
Poszukiwanie śladów działalności Titiusa

NAUKA

N ajwybitniejszy chojniczanin, znany na całym świecie, którego imieniem nazwano 
jeden z większych kraterów na księżycu, asteroidę oraz gatunek skorpiona  – 

Johann Daniel Titius urodził się w Chojnicach w 1729 roku. Miasto od ponad 300 lat 
należało wówczas do Prus Królewskich. Jako poddany polskiego króla Johann Titius 
rozpoczął naukę wpierw w chojnickiej szkole powszechnej dla protestantów, a następnie 

Spotkanie delegacji Chojnic z burmistrzem Wittenbergi Jochenem Kircherem  
(fot. ze zbiorów urzędu w Wittenberdze)
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w gdańskim gimnazjum Ateneum 
pod okiem swojego wuja Hano-
viusa. Wykształcenie uzupełniał 
na uniwersytecie w Lipsku, gdzie 
po studiach pracował jako wykła-
dowca do 1756 roku. Następnie 
przyjął nominację profesorską 
w Wittenberdze – wykładał mate-
matykę, fizykę, biologię, filozofię 
i teologię. Od 1768 roku pełnił 
również funkcję rektora. Z tym 
wybitnym (w owym czasie) ośrod-
kiem akademickim związał się aż 
do śmierci w 1796 roku. Zasłynął 
przede wszystkim z odkrycia reguły 
służącej obliczaniu średniej odle-
głości między planetami oraz sze-
regu innych odkryć z zakresu fizyki 
(termometria), biologii (Remiz 
Polonorum, uwagi do klasyfikacji 
roślin i zwierząt Linneusza, roz-
prawa o płciowości roślin, podręcz-
nik biologii dla studentów, projekt 
zalesienia dzielnicy Stogi w Gdań-
sku i wiele innych), historii (Relacja 
o uczonych mężach pochodzących 
z miasta Chojnice, Całkowite pod-
danie ziem pruskich na rzecz króla 
polskiego). Był też tłumaczem, 
redaktorem i wydawcą ważnych 
dzieł oświeceniowych naukowców.

Rok 2022 w Chojnicach, uchwałą Rady Miejskiej, ogłoszony został Rokiem 
Johanna Daniela Titiusa. W ten sposób zdecydowana większość radnych (przeciw 
była tylko Janina Kłosowska, zaś Bartosz Bluma wstrzymał się od głosu) pragnęła 
uczcić 250. rocznicę ogłoszenia Reguły Titiusa -Bodego. To matematyczne prawo 
postawiło Johanna Daniela Titiusa na piedestale nauki obok takich odkrywców, jak: 
Kopernik, Galileusz, Newton, Fibonacci, Maxwell, Heisenberg, Tesla, Darwin, Men-
del, Skłodowska -Curie czy Einstein.

To właśnie w ramach obchodów Roku Titiusa pod koniec czerwca 2022 roku 
delegacja Chojnic udała się do Wittenbergii na zaproszenie burmistrza Jochena Kir-
chera. Delegacja została bardzo ciepło przyjęta w Starym Ratuszu na wittenberskim 

Chojnicka delegacja przy pomniku Marcina Lutra, od lewej: 
Jacek Knopek, Jacek Klajna, Irmina Szyca, Przemysław 
Zientkowski i Bogdan Kuffel (fot. ze zbiorów urzędu 
w Wittenberdze)
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rynku. Po wzajemnym przedstawieniu się i wymianie uprzejmości przystąpiono do 
roboczego spotkania, podczas którego zaprezentowano stan aktualnych badań pro-
wadzonych w Chojnicach, a poświęconych Titiusowi. Zdano relację z dotychczaso-
wych osiągnięć, zaprezentowano dwujęzyczne publikacje dzieł wybitnego chojni-
czanina oraz poproszono o wsparcie merytoryczne na dalszy etap prac. Burmistrz 
Kircher zadeklarował daleko idącą pomoc w poszukiwaniach i dokumentowaniu śla-
dów J. D. Titiusa. Od razu też oddelegował pracownika odpowiedzialnego za kontakt 
i przesyłanie informacji do Chojnic. Na zakończenie wręczono na ręce burmistrza 
Wittenbergi pamiątkowy medal z wizerunkiem Johanna Daniela Titiusa (Scientifica 
Progressio Chojniciana) oraz zaproszono do Chojnic. Następnie chojniczanie udali się 
zwiedzać stary Uniwersytet w Wittenberdze, gdzie pracował Titius. Odnaleziono tam 
pamiątkową tablicę potwierdzającą ten fakt.

W skład delegacji wchodzili: Bogdan Kuffel – radny miejski, Jacek Klajna – radny 
powiatowy, Irmina Szyca  – pracownik Urzędu Miejskiego, prof. Jacek Knopek 
i dr  Przemysław Zientkowski  – Pełnomocnik Burmistrza Miasta Chojnice ds. Roz-
woju i Współpracy Naukowej (inicjator przedsięwzięcia i autor artykułu). Wizyta 
chojniczan spotkała się z dużym zainteresowaniem. Była szeroko komentowana 
w lokalnych mediach. Relację zamieszczono chociażby w gazecie „Mitteldeutsche 
Zeitung”, a reportaż nadała lokalna stacja telewizyjna RBW.

Pamiątkowa tablica na budynku starego Uniwersytetu w Wittenberdze (fot. Przemysław Zientkowski)



WERONIKA SADOWSKA

O bieganiu
i nie tylko

KSIĄŻKA

N a początku kwietnia na chojnicki rynek wydawniczy trafiła nowa publikacja 
200 maratonów Andrzeja Górnowicza opracowana przez Przemysława Zient-

kowskiego, a wydana przez Miasto Chojnice. W książce na 81 stronach znajdziemy 
nie tylko biografię i wypowiedzi tytułowego bohatera, ale także historię Sekcji Biego-
wej Florian w Chojnicach, którą obecnie kieruje Andrzej Górnowicz.

Publikację otwiera 
wspomniana już historia 
sekcji Florian od momentu 
jej powołania w 1984 roku, 
poprzez organizowane 
biegi i inicjatywy, a także 
osiągniecia innych bie-
gaczy. Część druga to 
rodowód rodziny Gór-
nowiczów od pierwszego 
do szóstego pokolenia. 
Następnie w książce poja-
wia się wykaz 200 mara-
tonów Andrzeja Górno-
wicza z oznaczeniem dat, 
miejscowości, uzyskanych 
miejsc i osiągniętych 
czasów. Pominięci nie 
zostali też inni florianie. 
O ich rekordach w bie-
gach maratońskich można 
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dowiedzieć się z zawartego zestawienia. Całość zamyka kronika zdjęć, na których zoba-
czymy zarówno tytułowego bohatera, innych biegaczy, jak i imprezy organizowane 
przez sekcję biegową.

Wydawnictwo napisane jest prostym językiem i w zwięzły sposób przedstawia 
wiele istotnych faktów, czy to z życia Andrzeja Górnowicza, czy z działalności Sek-
cji Biegowej Florian. Zebranie niektórych informacji w tabele ułatwia czytelnikowi 
dotarcie do interesujących go wiadomości. Walorem są także fotografie, które uatrak-
cyjniają tekst. O ile fragmenty książki ukazywały się na łamach różnych wydawnictw, 
to teraz zostały zebrane w całość, co zdecydowanie wpływa na korzyść tej publikacji. 
Zainteresowani biografią biegacza oraz historią kierowanej przez niego sekcji bie-
gowej otrzymali tutaj komplet informacji. Tytuł ten warto mieć w swojej domowej 
biblioteczce.



MACIEJ WEROCHOWSKI

Stowarzyszenie Targowisko
Młodzieżowa w Chojnicach

ORGANIZACJA

T argowisko przy ul. Młodzieżowej powstawało powoli. Było z nim jak z trawni-
kiem, po którym ludzie przechodzą, torują ścieżkę, a później powstaje chodnik. 

Mieszkańcy sami wskazali, jak wytyczyć przejście. 
W latach 80. na tym miejscu przy ul. Młodzieżowej znajdował się parking dla 

samochodów, często pusty, bo posiadanie auta było wtedy luksusem. Później na par-
kingu została zlokalizowana pierwsza w Chojnicach giełda samochodowa. Można 
było na niej zakupić cuda techniki minionej epoki. Zaczął się również pojawiać sprzęt 
radiowy i AGD. Na początku lat 90. nastąpił czas przemian, czyli wolny rynek. No 
i się zaczęło. Pierwszy pojawił się rolnik z ziemniakami, które miał na wozie konnym. 

W trakcie budowy nowej hali
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Atrakcją był piękny koń. 
Potem przyjechał kolejny 
sprzedawca z rybami, 
później pojawiły się jajka 
z fermy w Lubni. Z czasem 
zaczęło pojawiać się coraz 
więcej warzyw, owoców 
oraz odzieży. W 1990 roku 
stanęły pierwsze stałe sto-
iska na kołach, to znaczy 
przyczepy, które służyły 
kiedyś jako strzelnice.

Jaki z tego wniosek? To 
targowisko wybrali han-
dlowcy oraz kupujący. I tak 
funkcjonuje już ponad 
30 lat. Oczywiście musiała 
być decyzja Rady Miejskiej 
w Chojnicach o przezna-
czeniu tego miejsca na 
działalność handlowo-

-usługową. Przez pierw-
sze 10 lat sprzedaż prowa-
dzona była w namiotach, 
pod parasolami i z przy-
czepek samochodowych. 
W 2000 roku powstały 
34 jednolite pawilony 
handlowo -usługowe. Póź-
niej plac targowy wzbo-
gacił się o kolejne. Razem 
było ich 64.

Lata 2000–2010 były 
okresem wielu dyskusji na 
temat rozwoju targowiska 
i jego przyszłości. Eks-
pansja sklepów wielko-
powierzchniowych wymu-
szała konkretne działania. 
Wtedy handlowcy posta-
nowili się zjednoczyć. 

Targowisko przy ul. Młodzieżowej przed przebudową

Edmund Kowalewski, najstarszy członek stowarzyszenia podczas 
wywiadu dla radia Weekend FM

Prezes Maciej Werochowski (z prawej) z członkiem honorowym 
stowarzyszenia Markiem Boną
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Z pomocą przyszedł Urząd Miejski. Najlepszym rozwiązaniem do komunikacji z wła-
dzami było założenie stowarzyszenia. Udało się! Na zebraniu wyłoniony został komitet 
założycielski. 1 września 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Chojnicach zostało 
zarejestrowane Stowarzyszenie Targowisko Młodzieżowa. Wybrano prezesa i zarząd. 
Po dwóch latach działalności liczba członków wynosiła 27, a obecnie jest 22. 

Najważniejszy cel został osiągnięty. Handlowcy się zjednoczyli i stworzyli wspólny 
front. Już miał kto ich reprezentować i komunikować się z władzami miasta. Na początku 
udało się zrealizować kilka zadań, między innymi zmianę regulaminu targowiska, wybór 
ajenta, wykonanie tablicy ogłoszeń, stojaków na rowery, wyznaczenie miejsc dla zaopa-
trzenia. Dyskutowano też i analizowano potrzebę zmodernizowania rynku, w szczegól-
ności jego zadaszenia. W 2020 roku udało się go wyremontować. Powstała nowoczesna 
hala targowa z oświetleniem ledowym, monitoringiem, radiowęzłem i budynkiem 
gospodarczym wraz z sanitariatami, również dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Targo-
wisko Młodzieżowa spraw-
dziło się w 100 procentach. 
Było i jest łącznikiem mię-
dzy sprzedawcami a mia-
stem. Inwestycja, która 
powstała, była konsulto-
wana z osobami handlu-
jącymi od wielu lat, zna-
jącymi potrzeby tzw. dołu, 
mającymi wiedzę prak-
tyczną na temat rozwią-
zań ułatwiających pracę 
i zapewniających komfort 
klientom i sprzedawcom. 
Dziś na targowisku funk-
cjonują firmy rodzinne. 
Niektórzy handlowcy mają 
30-letni staż.

I tak minęło 30 lat. 
Handel stoi tu na wysokim 
poziomie. Bezpośredni 
kontakt z klientem, moż-
liwość potargowania się 
czy dotknięcia produktu, 
to atuty tego miejsca. I co 
dalej? Jakie plany i marze-
nia? Ano, teraz trzeba 

Członkowie Stowarzyszenia Targowisko Młodzieżowa Ilona 
i Bogusław Waśkowscy oraz wiceprezes Lucyna Donczyk

Członkini Marianna Laszkiewicz i wiceburmistrz Adam 
Kopczyński
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dbać o estetykę targowiska 
i dalszy rozwój. Zabiegamy 
o uruchomienie radiowęzła, 
o zamknięcie hali po godzi-
nach handlu, o postawienie 
parkometru na przylegają-
cym parkingu, zainstalowa-
nie fotowoltaiki na dachu 
hali. W przedniej części 
obok ławeczek chcemy 
zamontować tablicę z bie-
żącymi ogłoszeniami, ale 
też z historią tego miejsca 
i naszego stowarzyszenia. 
Zamierzamy kontynuować 
coroczny majowy festyn 
dla klientów. Pierwsza 
taka impreza została przy-
jęta bardzo entuzjastycz-
nie. Bardzo dziękujemy 
naszym klientom za hoj-
ność w zbiórce na rehabili-
tację Oliwki. Uważamy, że 
powinno to być nie tylko 
miejsce zakupów, ale rów-
nież miejsce, gdzie można 
spotkać znajomych i poga-
wędzić na świeżym powietrzu.

To targowisko jest piękną wizytówką Chojnic, prawdziwą perełką. Banery z foto-
grafiami miasta usytuowane na tylnych ścianach pawilonów dodatkowo zwiększają 
atrakcyjność tego miejsca i wiele mówią o samych Chojnicach. Targowisko to żyje, jest 
zupełnie inne niż markety. Wartością dodaną są osoby tam pracujące, które nie tylko 
sprzedają towar, ale też chętnie porozmawiają i doradzą. Poza tym ten targowiskowy 
gwar i atmosfera, to coś niezwykłego.

Zapraszamy na targowisko! Życzymy wszystkim klientom przyjemnych i udanych 
zakupów, życzymy też zdrowia, spokoju i wspaniałych urlopów. Natomiast światu 
życzymy potrzebnego spokoju i życia bez wojen.

Fot. ze zbiorów Stowarzyszenia Targowisko Młodzieżowa

O przebudowie targowiska materiał zrobiła TVP Gdańsk,  
na zdjęciu członek stowarzyszenia Jan Zawalisz

Bronisława Zakrzewska, handlująca w tym miejscu od 30 lat



Trzy pytania do…
Małgorzaty Szmaglinskiej

WYWIAD

1. W marcu bieżącego roku nastą-
piła inauguracja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Chojnicach. Co 
to za organ i na jakiej zasadzie 
funkcjonuje?

Krótko mówiąc, Młodzieżowa 
Rada Miejska w Chojnicach jest 
przedstawicielstwem młodzieży. 
Ma ona charakter opiniotwórczo-

-doradczy. MRM tworzy grupa 
młodych ludzi z chojnickich 
szkół ponadpodstawowych. 
Naszym zadaniem jest reprezen-
towanie interesów młodzieży 
wobec władz miasta, a także 
wspieranie aktywności i roz-
woju młodych ludzi w mieście. 
Spotykamy się na sesjach w sali 
obrad Rady Miejskiej, minimum 
raz na trzy miesiące. Możemy 
współpracować z wieloma insty-
tucjami i organizacjami, a także, 
co istotne, nie jesteśmy związani 
z żadną partią polityczną czy 
ugrupowaniem politycznym.

Małgorzata Szmaglinska, przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach jest 
uczennicą III klasy Liceum Ogólnokształcącego 
im. Filomatów Chojnickich. Interesuje się muzyką, 
tańcem, aktorstwem, siatkówką i malarstwem. Swoją 
przyszłość wiąże ze śpiewem oraz aktorstwem, 
planuje podjęcie studiów wokalnoaktorskich.
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2. Co skłoniło Panią do ubiegania się o mandat młodzieżowej radnej, a następnie o funk-
cję przewodniczącej. Jakie były Pani oczekiwania wobec pracy w Radzie?

Tak naprawdę sama chyba nie wpadłabym na pomysł, żeby ubiegać się o mandat rad-
nej, jednak zmieniło się to po szkoleniu w Starogardzie Gdańskim, na którym pozna-
łam obecnych radnych. Od dłuższego czasu udzielałam się w życiu swojej szkoły, wielu 
wolontariatach, pracowałam z młodzieżą oraz dziećmi, więc te wszystkie aspekty 
także były pewną motywacją. Później, ze względu na swoje doświadczenie, stwierdzi-
łam, czemu by nie spróbować w MRM. Codziennie mam dużą styczność z młodymi 
ludźmi, znam ich potrzeby i problemy. Jeżeli chodzi o bycie przewodniczącą, to odpo-
wiedzialna funkcja, natomiast nie wolno zapomnieć, iż w MRM działamy wszyscy 
wspólnie. Oczekiwań raczej nie miałam, najważniejsze dla mnie było, żebyśmy jako 
radni umieli ze sobą współpracować, ale na to nie mogę narzekać – ekipa jest świetna.

3. Jakie działania Młodzieżowej Rady Miejskiej są w planach na bieżącą kadencję i jak 
widzi Pani przyszłość MRM w Chojnicach?

Chcielibyśmy skupić się na potrzebach młodzieży. Głównym celem jest to, aby każdy 
młody chojniczanin miał możliwość poszerzania swoich pasji. Jest mnóstwo rzeczy, 
które moglibyśmy ulepszyć, a także takich, które warto byłoby wprowadzić w życie 
naszego miasta. Z takich większych projektów, o którym obecnie jest dość głośno, 
to budowa drogi S22 – oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to projekt na kilka, 
a nawet kilkanaście najbliższych lat. Na pewno chcemy w głównej mierze zająć się 
promocją kultury i organizacją atrakcyjnych wydarzeń. Wizji, które możemy razem 
z radnymi zrealizować, jest wiele.

Pytania zadawała: Irmina Szyca
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KWIECIEŃ
 1 W Szpitalu Specjalistycznym przestał działać punkt pobrań wymazów na COVID19.
  W Ratuszu odbyła się promocja książki 200 maratonów Andrzeja Górnowicza, wyda

nej przez Urząd Miejski, w opracowaniu Przemysława Zientkowskiego.
 2 Władze miejskie, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych spotkali się 

w Chojnickim Centrum Kultury z rodzinami, które przyjęły uchodźców z Ukrainy.
  Koncert gdańskiego Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w kościele gimna

zjalnym połączony został ze zbiórką pieniędzy na rzecz Ukrainy.
 4 Burmistrz Arseniusz Finster wystosował pismo do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka 

z pytaniem o przyczyny skokowego wzrostu ceny asfaltu, który utrudnia realizację 
zaplanowanych przez samorząd inwestycji drogowych.

  Rada Miejska jednomyślnie przyjęła wniosek radnego Zdzisława Januszewskiego 
o usunięcie czerwonych gwiazd z ogrodzenia cmentarza żołnierzy radzieckich. W maju 
gwiazdy zostały wycięte, a płot poddany renowacji.

  Chojnicka firma MTB zdecydowała o bezpłatnym przekazaniu dla uchodźców z Ukrainy 
sześciu domków modułowych. Staną one na miejskim gruncie przy ul. Armii Krajowej.

 6–7 W auli Zespołu Szkół przy Nowym Mieście trwały XXIX Kwietniowe Spotkania z Poezją.
 9 Na Jarmarku Wielkanocnym były stoiska ze świątecznymi potrawami, ozdobami i ręko

dziełem.
 12 Z okazji Dnia Sapera w ChCK swoje zbiory prezentowało m.in. Muzeum Ziemi Kaszub

skiej i Sprzętów Militarnych z Goręczyna.
 20 Burmistrz Chojnic podpisał umowę na budowę żłobka miejskiego przy ul. Portowej, 

która dofinansowana zostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

  Młodzieżowa Rada Miejska zorganizowała w parku Tysiąclecia igrzyska z okazji Dnia 
Sportu dla Rozwoju i Pokoju.

  Poseł Marek Biernacki, były polityk PO, obecnie Koalicji Polskiej, otworzył w Chojni
cach biuro poselskie przy ul. Kościuszki.

 21 Z okazji Dnia Ziemi Chojnicki Alarm dla Klimatu i stowarzyszenie „Charzy…” przepro
wadziły happening „Dajmy drzewom prawo”.

 23.04–8.05 W Miejskiej Bibliotece Publicznej trwały akcje czytelnicze w ramach Dwóch tygodni 
z książką. Jedną z nich było ustanowienie chojnickiego rekordu w jednoczesnym czytaniu.

 29 Na Starym Rynku, z inicjatywy posła Aleksandra Mrówczyńskiego, można było oglą
dać wystawę Instytutu Pamięci Narodowej „TU rodziła się »Solidarność« rolników”.

 30 Panie z Formacji Estilo Akademii Tańca Piętro Wyżej na Mistrzostwach Europy World 
Artistic Dance Federation w Warszawie zdobyły tytuł mistrzyń Europy w zsynchronizo
wanym pokazie tańca latynoamerykańskiego.
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MAJ
 2 Wystawę „Józef Piłsudski i jego żołnierze” prezentującą eksponaty z kolekcji Bogdana 

Kuffla można było oglądać w ChCK.
 3 W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami. 

W Fosie Miejskiej wystąpiły zespoły i kapele ludowe z różnych regionów Polski.
 4 1004 maturzystów przystąpiło w powiecie chojnickim do egzaminu dojrzałości. 
 7 MKS Chojniczanka po dwóch latach wróciła do rozgrywek I ligi.
 11 W ChCK odbył się VIII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Euro Song” 2022. Hasłem 

przewodnim było „Solidarni z Ukrainą”.
 12 Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się promocja drugiego wydania monografii 

Kosznajderia LGD „Sandry Brdy”, która odbyła się w MBP.
 14 Amfiteatr w Fosie Miejskiej został uroczyście otwarty po trwającym ponad rok remoncie.
  Z okazji setnej rocznicy istnienia Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Chojnicach 

władze miasta ufundowały harcerzom sztandar.
  W placówkach muzealnych, ChCK, MBP, kościołach oraz w centrum miasta trwały 

imprezy z okazji Europejskiej Nocy Muzeów. 
  W Baszcie Kurza Stopa otwarta została wystawa „100 lat żeglarstwa chojnicko

charzykowskiego 1922–2022. Nasi mistrzowie”, przygotowana przez muzeum wspól
nie z Chojnickim Klubem Żeglarskim.

 16 Decyzją ministra zdrowia zniesiony został w kraju stan epidemii, obowiązujący od 
20 marca 2020 roku. Zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego.

  Podczas sesji Rady Miejskiej dyplomy za zaangażowanie społeczne na rzecz pamięci 
narodowej odebrali: Józef Kołak, Jacek Hałuszkiewicz, Julita Zenker, Adrianna Opas 
i Zespół Szkół nr 2.

 18 Stypendyści oraz laureaci nagród burmistrza Chojnic w dziedzinie sportu i kultury ode
brali w ChCK okolicznościowe dyplomy.

 20 I Chojnicki Piknik Seniora zorganizował w parku Tysiąclecia Klub Radnych Arseniusza 
Finstera.

  LGD „Sandry Brdy” promowała publikację Z wiatrem po Jeziorze Charzykowskim. 
100 rocznica założenia Klubu Żeglarskiego Chojnice 1922–2022.

 22 W Charzykowach trwały obchody stulecia żeglarstwa chojnicko charzykowskiego. 
Przy klubie ChKŻ odsłonięta została rzeźba Ottona Weilanda z ławeczką.

 23 Z Chojnic na Ukrainę pojechał autobus OSP wypełniony darami z Chojnic oraz part
nerskiego Emsdetten w Niemczech.

 25 Wykład „Johann Daniel Titius (1729–1796) na tle osiemnastowiecznych nauk przyrod
niczych” wygłosił dr hab. Piotr Daszkiewicz.

 27 XX Piknik Samorządowca w Zespole Szkół przy Nowym Mieście odbył się pod hasłem 
„Jesteśmy razem z Ukrainą”. W pomieszczeniu po Klubie Pod Budą władze starostwa 
otworzyły Klub Seniora.
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CZERWIEC
 3 Festyn rodzinny „Mama, tata i ja” odbył się na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i w Fosie 

Miejskiej.
  Klub Red Devils poinformował o wycofaniu się z rozgrywek Statscore Futsal Ekstra

klasy z powodu braku funduszy.
 4 Uroczyście otwarto nowo wybudowane hospicjum „Aniołowo” przy ul. Strzeleckiej, któ

rego inicjatorem powstania było Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum. 
  W parku Tysiąclecia odsłonięta została ławeczka upamiętniająca medyka i działacza 

sportowego Jarosława Armadę, Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice. 
 4–5 Chojnicka OSP zorganizowała warsztaty ogniowe przy Parku Wodnym dla strażaków 

z całej Polski.
 6 Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej wraz z ChCK zaprezentowała na 

Starym Rynku wystawę fotografii Pauliny Ciesielskiej „Oblicza wolontariatu”.
 7 W wieku 69 lat zmarł Andrzej Bramański, długoletni pracownik Muzeum Historyczno

Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego.
 10 Przeciwnicy inwestycji na polanie w Lasku Miejskim zorganizowali „Społeczny Spacer 

dla Lasku”. Akcja skłoniła burmistrza do zmiany lokalizacji planowanego tam domu 
opieki dla seniorów. 

  XXIII Przegląd Piosenki Religijnej Credo odbył się w Fosie Miejskiej.
 11 W parku Tysiąclecia trwał Festyn Przyrodniczo Ekologiczny „Chojnice dla Ziemi”.
  Trasa rajdu Odjazdowy Bibliotekarz w Chojnicach prowadziła do Człuchowa.
  Na wieczór z poezją ukraińską „Potem zaczęła się wojna” do podziemi kościoła gimna

zjalnego zaprosiło stowarzyszenie Centrum Kultury Podziemia.
 18 Podczas siódmej edycji Festiwalu InterTony po raz pierwszy wystąpił zespół z partner

skiego miasta Bayeux we Francji. 
 19 Festyn Chojnickie Aniołowo organizowany przez TPH przyciągnął dużo osób do Fosy 

Miejskiej.
 20 Wspólnota Szkół Katolickich obchodziła jubileusz 30lecia działalności, przełożony 

o rok z powodu pandemii. Podziękowania otrzymała odchodząca na emeryturę dyrek
tor Marianna Ziarno.

 22 Na zebraniu Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego obecny był prezes zarządu głów
nego Jan Wyrowiński. Legitymację członkowską chojnickiego oddziału odebrał Marek 
Balicki – lekarz, polityk i były minister zdrowia.

 24–26 Bogato prezentował się program Dni Chojnic. Były koncerty, Jarmark Świętojański 
i Pomorski Dzień Aktywnego Seniora. W parku Tysiąclecia zasadzono drzewo symbo
lizujące 25lecie przyjaźni z Emsdetten.

 28 Na Walnym Zgromadzeniu Red Devils Futsal Club Chojnice rezygnacje złożyli prezes 
Natalia Dalecka i wiceprezes Maciej Lemańczyk.

Opracowała: Anna Maria Zdrenka
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JACEK KLAJNA

Kapitan Sykstus Mądry (1896–1940).
Ofiara zbrodni katyńskiej

BIOGRAFIA

S prawa zbrodni katyńskiej od lat wzbudza skrajne emocje i z całą pewnością 
na długie lata, jeśli nie na zawsze, podzieliła Rosjan i Polaków. Było to jedno 

z najohydniejszych ludobójstw w historii ludzkości. Sowieccy oprawcy, na rozkaz 
komunistycznych przywódców, bez sądu, strzałem w tył głowy wymordowali tysiące 
polskich oficerów. Wśród ofiar tego 
ludobójstwa byli także chojnicza-
nie. Nie mamy dokładnych danych, 
ile osób związanych z policją, strażą 
graniczną, a przede wszystkim ze 
stacjonującymi w naszym mieście 
w okresie międzywojennym jednost-
kami wojskowymi, zginęło w Katy-
niu. Dotychczas nikt dogłębnie nie 
zbadał jeszcze tego zagadnienia. 
Jedną z „chojnickich ofiar Katynia” 
jest kapitan Sykstus Mądry.

Kapitan Sykstus Mądry, oficer 
66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, 
a następnie 1.  Batalionu Strzelców, 
chociaż pochodził ze Śląska, spędził 
w Chojnicach prawie 20 lat. Jego 
żona i córki, rodowite chojniczanki, 
mieszkały w naszym mieście znacz-
nie dłużej. 

Sykstus Mądry, syn Stanisława 
i Wiktorii z Maszczyków, urodził 
się 27 marca 1896 roku w Sosnowcu. Sykstus Mądry
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Tam ukończył Wyższą Szkołę Realną im. Stanisława Staszica w dzielnicy Pogoń. 
1 kwietnia 1919 roku w Sosnowcu ochotniczo wstąpił do wojska polskiego i wziął 
udział w powstaniu górnośląskim (19.08.1919–21.08.1919). Po udziale w powstaniu 
kontynuował karierę wojskową. 21 grudnia 1920 roku ukończył Szkołę Podchorą-
żych Piechoty w Warszawie i 1 maja 1921 roku został awansowany na podporucz-
nika. Pierwszym garnizonem młodego oficera został Lublin. Od 20 kwietnia 1921 do 
11 sierpnia 1921 roku pełnił tam obowiązki dowódcy plutonu CKM i wychowawcy 
w Okręgowej Szkole Oficerskiej nr 2 w Lublinie, a od 12 lipca 1921 do 31 października 
1922 roku obowiązki dowódcy kompanii. Kolejnym garnizonem Sykstusa zostały 
pomorskie Chojnice, do których przybył 30 września 1922 roku. Został wyznaczony 
na dowódcę plutonu, a następnie dowódcę kompanii w 66. Kaszubskim Pułku Pie-
choty w Chojnicach (1.11.1922–28.02.1926). 1 lutego 1923 roku został awansowany 
na porucznika. W tym czasie (30.11.1924–8.08.1925) odbył także staż w 8. pułku 
saperów. W 1926 roku stacjonujący w Chojnicach batalion 66 pp został wyłączony 
z jego składu i przemianowany na 1. Batalion Strzelców. 1 marca 1926 roku Sykstusa 
Mądrego przeniesiono do 1. Batalionu Strzelców, gdzie od 30 marca 1931 pełnił obo-
wiązki adiutanta dowódcy.

Dwa tygodnie wcześniej bardzo mocno zmieniło się także życie prywatne Sykstusa. 
14 marca 1931 zawarł w Chojnicach związek małżeński z Wandą Rozalią Najdowską 

Sykstus Mądry, żona Wanda, starsza córka Krystyna i młodsza córka Sława w 1937 roku
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(akt nr 18/1931). Rodzina zamieszkała przy ul. Mickiewicza 29, gdzie mieszkali 
także rodzice panny młodej. Z małżeństwa urodziły się dwie córki: Krystyna Róża 
(3.10.1931, Chojnice) i Sława Dobrochna (10.10.1937, Chojnice). 

19 marca 1938 roku Sykstus awansował na kapitana i w drugiej połowie 1938 roku 
wyznaczono go na etat oficera żywnościowego w batalionie manewrowym Ośrodka 
Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie nad Narwią, dokąd przeprowadził się wraz 
z rodziną.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. 3 września o północy rozpo-
częła się ewakuacja rodzin oficerów z Różana. Kapitan Sykstus Mądry był już wtedy, 
zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym, w Łowiczu. 6 września 1939 roku napisał 
do żony list, który wrzucił do skrzynki pocztowej w „jakiejś” wsi pod Warszawą. List 
ten jednak nigdy nie dotarł do adresatki. Ze względu na brak jakichkolwiek materia-
łów trudno ustalić losy Sykstusa podczas pierwszego miesiąca kampanii wrześniowej. 
Należy podejrzewać, że walczył w składzie 115 pp, który nie występował w organizacji 
pokojowej wojska polskiego i został sformowany w sierpniu 1939 roku, w mobilizacji 
alarmowej przez Ośrodek Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie dla rezerwowej 
41. Dywizji Piechoty. W kampanii wrześniowej 115 pułk walczył w składzie macie-
rzystej dywizji. 4 września dywizja koncentrowała się w rejonie Różana z zadaniem 
jego obrony oraz linii Narwi na północ i południe od miejscowości. 5 września dywi-
zja toczyła już ciężkie walki w obronie Różana z wojskami niemieckiego Korpusu 

„Wodrig” z 3. Armii. Podejmowane kilkakrotnie próby opanowania przez Niemców 
miasta oraz sforsowania Narwi zostały odparte z dużymi dla nich stratami. Naza-
jutrz jednak Polacy ponieśli porażkę. Sprzeczne rozkazy Naczelnego Dowództwa 
spowodowały chaos w dowodzeniu i w konsekwencji odwrót znad Narwi do nowego 
miejsca koncentracji na północ od Wyszkowa. Zdezorganizowane oddziały zostały 
wycofane na południe do przepraw na rzece Bug (rejon Broku). Następnie dowódca 
dywizji otrzymał rozkaz ponownie podporządkowujący go GO „Wyszków”. Wobec 
przedwczesnego wysadzenia mostu w Broku 7 września dywizja znajdowała się w peł-
nym odwrocie na Wyszków. 116 pp maszerował z Kobylina na Grądy, 114 pp – na 
Plewki, a 115 pp – na Czarnowo. Tyle wiemy z historii pułku i dywizji. A jaki był szlak 
bojowy kapitana Mądrego?

Z całą pewnością 3 października 1939 roku Sykstus walczył pod Kockiem, pod 
generałem Franciszkiem Kleebergiem. Potwierdził to kapral, który był łącznikiem 
kapitana Mądrego i wiosną 1940 roku w Łukowie, gdzie przebywała wówczas Wanda 
Mądrowa z dziećmi u rodziny Sykstusa, pytał o kapitana. Bitwa pod Kockiem sto-
czona została w dniach 2–6 października 1939 pomiędzy oddziałami polskiej Samo-
dzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” generała Kleeberga a niemieckimi oddziałami 
XIV Korpusu Zmotoryzowanego generała von Wietersheima. Była to ostatnia bitwa 
kampanii wrześniowej stoczona przez regularne wojsko. Należy domniemywać, że to 
właśnie tam kapitan Mądry dostał się do niewoli niemieckiej. Łącznie trafiło do niej 



78 Z dziejów miasta

16 860 żołnierzy SGO „Polesie”, w tym 1255 oficerów. Z czasem Niemcy stopniowo 
przekazywali jeńców polskich swoim sojusznikom Rosjanom – łącznie 13 757. 

Wziętych do niewoli Rosjanie kierowali (przez Lwów i Kijów) do obozu przej-
ściowego w Tiotkino, a także do Gorodok i Bołoto. Kapitan Mądry trafił do obozu 
Bołoto, który znajdował się pomiędzy Tiotkino a Putiwlem nad zakolami rzeki Sejm. 
Tak naprawdę były to baraki kopaczy torfu. Wiemy to z kartki przemyconej w bucie 
przez kapitana Goliana, któremu udało się uzyskać zwolnienie z obozu. W poło-
wie listopada 1939 roku w Warszawie kapitan Golian przekazał Wandzie Mądrowej 
kartkę podpisaną przez Sykstusa Mądrego. W pierwszych dniach listopada przyszedł 
także list z PCK informujący, że mąż był widziany w obozie bolszewickim we wsi 
Bołoto. Zatem kapitan Mądry przebywał w Bołoto prawdopodobnie od momentu 
przekazania go Rosjanom do początków listopada. Do Kozielska przywieziono Syks-
tusa Mądrego transportem jeńców z Ukrainy prawdopodobnie na początku listopada 
1939 roku. Najpierw Rosjanie oddzielili szeregowców od oficerów. Szeregowcy opuś-
cili obozy i przynajmniej niektórzy trafili do Polski drogą przekazania ich Niemcom. 
Oficerowie z sumskiej obłasti (w sumie były w tych okolicach cztery obozy barakowe 
i jeden w monastyrze) zostali zaś skierowani drogą na Briańsk do Kozielska.

Pierwsza strona kartki Sykstusa Mądrego przemyconej w bucie przez kapitana Goliana
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12 grudnia 1939 roku Wanda Mądrowa otrzymała pierwszy list od męża z Koziel-
ska. W liście tym, datowanym na 20 listopada 1939 roku, Sykstus podał nazwiska 
osób, które znalazły się razem z nim w obozie w Kozielsku. Najprawdopodobniej 
chodziło o powiadomienie ich rodzin o miejscu ich pobytu. Zaznaczył, że wolno im 
pisać tylko jeden list miesięcznie. W liście wymienia współosadzonych: dr Dreszler – 
powiatowy lekarz weterynarii z Chojnic (ul. Dworcowa 14), Wróblewski z Brus (por. 
rez.), Grabowski – prezes sądu, Kociatkiewicz – komisarz straży granicznej zachod-
niej, Konarzyny koło Chojnic. W liście są tylko nazwiska. Pozostałe informacje dodała 
Wanda Mądrowa. W Wielki Poniedziałek 29 stycznia 1940 roku przyszedł kolejny 
list, a 21 lutego dostała kartkę od męża, który napisał, że nie otrzymał żadnej kore-
spondencji ani od żony, ani od teściów. W kolejnej kartce, 26 lutego 1940 roku, pełen 
radości, Sykstus napisał, że dostał wreszcie list od żony i że wkrótce będzie wracał do 
domu. Przebywający w obozach polscy oficerowie nie wiedzieli jednak, jaki tragiczny 
los zaplanowali dla nich sowieccy oprawcy. 5 marca 1940 roku Ławrientij Beria, szef 
NKWD ZSRR, napisał list do Józefa Stalina z propozycją wymordowania polskich 
jeńców wojennych przez rozstrzelanie.

Ostatnia kartka Sykstusa Mądrego wysłana do żony
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W kwietniu 1940 roku w Kozich Górach koło Katynia dopełnił się los kapitana 
Sykstusa Mądrego. Po ataku Niemców na Rosję Sowiecką na terenach masowych 
mordów rozpoczęły się prace ekshumacyjne. „Nowy Kurier Warszawski”, niemiecka 
gadzinówka dla Polaków, w środę 16 czerwca 1943 roku opublikował kolejny spis 
ekshumowanych i rozpoznanych oficerów. Był to koniec nadziei Wandy Mądrowej 
i jej dwóch córek na szczęśliwy powrót ojca z wojny. Pod numerem 02273 na liście 
ekshumowanych widniało nazwisko kapitana Sykstusa Mądrego. 14 lipca 1943 roku 
Wanda Mądrowa dostała list z PCK potwierdzający jego śmierć.

Jeszcze w trakcie okupacji rodzina wróciła do Chojnic na ul. Mickiewicza 29, 
gdzie zamieszkiwała przed wojną. Takie było życzenie Sykstusa, bo miało to jemu uła-
twić odnalezienie rodziny. W tym samym domu mieszkali również rodzice Wandy – 
Agnieszka i Jan Najdowscy. Wanda Mądrowa rozpoczęła pracę, by utrzymać rodzinę. 
Zatrudniona była w księgowości: w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Choj-
nicach na stanowisku głównej księgowej, w Hospicjum w Czarnej Wodzie, a także 
w Młynach przy ul. Świerczewskiego (dzisiaj Piłsudskiego). Równocześnie zajmowała 
się wychowaniem i kształceniem córek. Obydwie uczęszczały do Liceum im. Filo-
matów Chojnickich w Chojnicach. Krystyna wybrała studia medyczne w Poznaniu, 
została lekarzem pediatrą. Sława ukończyła Politechnikę Poznańską, Wydział Maszyn 
Roboczych i Pojazdów. Obydwie pracowały w Poznaniu. Na początku lat 70. Wanda 
Mądrowa, po śmierci swoich rodziców, wyprowadziła się do Poznania. Ojciec Wandy 
zmarł w 1971 roku. Tuż przed wyjazdem do Poznania pracowała w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, która mieściła się wówczas w Ratuszu (Urząd Miasta znajdował się 
wtedy w budynku obecnego Starostwa). 5 października 2007 roku kapitan Sykstus 
Mądry został pośmiertnie awansowany na stopień majora na podstawie decyzji Mini-
stra Obrony Narodowej.

Zawarte w artykule dokumenty i informacje pochodzą z archiwum rodzinnego córki Sykstusa 
Mądrego – Sławy Barlitz.
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W Roku
Wybickiego

PATRON

ALINA JARUSZEWSKA

L iczne grono Czytelników „Kwar-
talnika Chojnickiego” odwiedziło 

zapewne Muzeum Hymnu Narodo-
wego w Będominie koło Kościerzyny. 
W bieżącym roku przypada 200. rocz-
nica śmierci twórcy polskiego hymnu 
i Sejm upamiętnił to wydarzenie. 
Obchodzimy Rok Józefa Wybickiego. 
W Chojnicach mamy ulicę jego imienia 
(boczną od ul. Bytowskiej).

Oświeceniowy intelektualista
Józef Rufin Wybicki (1747–1822) należy 
do grona najwybitniejszych Pomorzan; 
wywodził się wszak z kaszubskiej familii. 
Życie tego zasłużonego Polaka związane 
było z epoką rozumu  – oświeceniem. 
Hasła i wartości towarzyszyły Wybi-
ckiemu we wszystkich przejawach jego 
działalności. Oświeceniowy racjonalizm 
harmonijnie łączył z umiłowaniem wiel-
kiej i małej ojczyzny. Polsce służył na 
rodzinnym Pomorzu, w Wielkopolsce 

Logo Roku Wybickiego (www.pomorskie.eu)

Portret Józefa Wybickiego z pocztówki  
ze zbiorów Muzeum Hymnu Narodowego 

w Będominie
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i na Mazowszu oraz, wie-
lokrotnie, poza jej grani-
cami. 

Patron roku 2022 to 
postać złożona i nietuzin-
kowa: był klasycystycznym 
literatem, energicznym 
politykiem i wysokiej rangi 
urzędnikiem. Jego zasługi 
pozostają jednak w cieniu 
Pieśni Legionów Polskich 
we Włoszech napisanej 
w lipcu 1797 roku w Reg-
gio nell’Emilia.

Płodny pisarz
Wybicki pasjonował się 
m.in. twórczością dra-
matyczną i teatrem. Jego 
sztuki, np. Zygmunt August, 
dawno zostały zapo-
mniane, podobnie jak inne 
liczne utwory i publikacje 
dotyczące nauk prawnych. 
W obiegu czytelniczym 
pozostają jedynie Listy 

patriotyczne…, których rangę podkreśliła ich edycja w prestiżowej serii Biblioteka Naro-
dowa.

Życie przynosi jednak niespodzianki; nazwisko Wybickiego stało się znane milio-
nom rodaków (i nie tylko) dzięki Mazurkowi Dąbrowskiego. Możemy być dumni, że 
autor hymnu państwowego (od 1927 roku) pochodził z Kaszub.

Szkoda natomiast, iż młody Józef Rufin nie podjął nauki w niezbyt odległym od 
Będomina kolegium jezuickim w Chojnicach, tylko w Starych Szkotach (obecnie 
w obrębie Gdańska). Byłby w jego biografii wątek chojnicki…

(fot. Kazimierz Jaruszewski)

(fot. Kazimierz Jaruszewski)
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ROCH SZUMYK

W dawnych dobrach rycerskich,
czyli Siciny i Sicinki

REGION

M a powiat świecki swoje Czaple i Czapelki, może mieć też powiat tucholski Siciny 
i Sicinki (gmina Kęsowo).

Wieś Siciny graniczy z jednej strony z Tuchółką, z drugiej zaś z Kęsowem. W miej-
scowości pod koniec pierwszej dekady XXI wieku mieszkało 61 osób. Osada na kar-
tach historii pojawiła się 
(jako Sieciny) w 1352 roku 
w dokumencie krzyżackim 
wystawionym w Tucholi 
przez komtura Konrada 
Wullekopa. W później-
szych aktach urzędowych 
wzmiankowana jest jako 
Sytzyn, Sycyn tudzież 
Syciny. Nazwa może się 
zatem wywodzić od rze-
czownika „sieci”, co wią-
zać możemy z sąsiedztwem 
zbiorników wodnych: 
jeziora Siciny i rzeki 
(strugi) Kicz, będącej 
dopływem Brdy.

Z Lustracji starostwa 
tucholskiego z 1570 roku 
wynika, że ówczesne 
dobra rycerskie dzier-
żawili Walenty i Jakub 
Sicińscy. Ks. dr Romuald 
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Frydrychowicz (wychowanek gimnazjum pruskiego w Chojnicach) w Słowniku geogra-
ficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. 10, s. 478) podaje, iż dobra 

sicińskie w 1885 roku 
obejmowały 863 ha, w tym 
498 ha roli ornej. W skład 
majątku wchodziły rów-
nież dwa folwarki: Sicinki 
(3 domy z 35 mieszkań-
cami) oraz Sady (15 osób 
zamieszkałych w 1 domu). 
W samych Sicinach było 
wówczas 10 budyn-
ków mieszkalnych ze 
164 osobami (140 katoli-
kami i 24 ewangelikami). 

Siciny i Sicinki 
(dawny folwark) należą 
(i w przeszłości należały) 
do parafii rzymskoka-
tolickiej w Jeleńczu. Na 
terenie Polski znajduje się 
jeszcze inna wieś o nazwie 
Siciny  – w powiecie 
górowskim, w wojewódz-
twie dolnośląskim.



Kwartalnik Chojnicki
nr 40/2022

OFICYNA
artystyczna





Emilia Łuszczak – chojniczanka o wielu 
zainteresowaniach. Jest absolwentką kierunku 
Sztuka Nowych Mediów na PolskoJapońskiej 
Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. 
Rysuje, maluje, tworzy grafiki komputerowe, 
artystycznie pracuje z drewnem, masą 
modelarską, a nawet szydełkuje. Na co dzień 
pracuje jako grafik i animator w firmie tworzącej 
gry mobilne. Chojniczanie mieli okazję zapoznać 
się z próbką jej twórczości na wystawie pod 
tytułem „Mityczne stworzenia i bóstwa mitologii 
słowiańskiej i nie tylko”, którą można było 
oglądać we Wszechnicy Chojnickiej oraz 
w Chojnickim Centrum Kultury w 2021 roku.

GRAFIKA

Emilia Łuszczak:
Lubię próbować nowych rzeczy

Na co dzień zajmujesz się tworzeniem gier… 

Tak, jestem grafikiem. Pracuję w firmie komputerowej z Gliwic, która zajmuje się 
m.in. tworzeniem gier mobilnych. Jestem głównym grafikiem i animatorem.

Skąd to zainteresowanie? Jak to się stało, że zostałaś grafikiem gier mobilnych?

Z zainteresowania sztuką. W dzieciństwie lubiłam coś sobie tak po prostu nabazgrać. 
Zawsze lubiłam plastykę, to był mój ulubiony przedmiot, tak nie chwaląc się, zawsze 
miałam piątki. I to zainteresowanie z czasem się pogłębiało, rysowałam coraz więcej. 
W liceum zdecydowałam, że pójdę na studia artystyczne, ale niekoniecznie widziałam 
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się na ASP, raczej na kie-
runku związanym z gra-
fiką, chociaż wtedy jesz-
cze nie tworzyłam na 
komputerze. Na studiach 
zetknęłam się po raz 
pierwszy z grafiką kom-
puterową. Wtedy właśnie 
kupiłam tablet graficzny, 
który był mi potrzebny 
na zajęcia. Bardzo, bardzo 
przyjemnie wspominam 
moje studia. Umożliwiły 
mi rozwój umiejętności 
typowo plastycznych, ale 
także poznanie nowych, 
takich jak rzeźba, foto-
grafia, film, linoryt, kali-
grafia. Tam nauczyłam 
się obsługi aplikacji gra-
ficznych i animacji. Zaraz 
po studiach nie znalazłam 
pracy i w sumie można 

powiedzieć, że praca sama mnie znalazła, przez moją znajomą, która poleciła mnie 
firmie, w której też pracowała jako grafik. 

Jeśli chodzi o takie artystyczne rzeczy, to jest to u mnie dosyć szerokie pojęcie. 
Nie tylko grafika mnie pasjonuje. Uwielbiam na przykład sobie coś tam poszydełko-
wać, postrugać w drewnie, wyrzeźbić, ulepić z gliny. Lubię próbować nowych rzeczy. 
Ostatnio specjalnie kupiłam takie małe drewienka z lipy, ostry nożyk i zaczęłam sama 
strugać, oglądając tutoriale na YouTube.

Czyli nie tylko grafika komputerowa?

Nie, nie tylko. Oj, już tak mam, że jak mnie coś zainteresuje, to też muszę spróbować. 
Mam tyle pomysłów, tylko brak czasu na to wszystko.

Czy masz też jakieś zainteresowania, które nie są stricte artystyczne?

A mam, na przykład uwielbiam czytać, mam taką małą biblioteczkę, większość to 
fantastyka. Uwielbiam też majsterkować, lubię posiedzieć w ogródku przy kwiatach. 
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Jeżeli chodzi o roślinki, to mam małego fioła na ich punkcie, w pokoju też mam ich 
pełno. Także głównie książki, uprawa roślinek, no i granie w gry.

Czy sama też grasz w gry? Mobilne? Komputerowe?

Tak, ja uwielbiam, wręcz kocham grać. W każdej możliwej chwili. Moja komórka, kom-
puter, PlayStation pełne są gier. Moim marzeniem w dzieciństwie było dostać konsolę, 
gwiazdor mi ją przyniósł i nie było wtedy szczęśliwszego dziecka na świecie! Także 
zaczęło się to u mnie od gierek retro, 16-bitowych. Z nostalgią wspominam takie jak: Chip 
and Dale, Kapitan Pazur, Jazz Jackrabbit. Długo by wymieniać… Wiadomo, najpierw była 
szkoła, ale czasem światło się zgasiło, rodzice poszli spać, a ja siedziałam i sobie grałam.

Twoja wystawa, która była ponad rok temu, to były mityczne stworzenia? Skąd wziął się 
pomysł na taką pracę dyplomową?

Tak, mityczne bóstwa, demony z różnych mitologii. Wpadłam na pomysł, aby je opisać, 
jak szukałam jakiegoś ciekawego tematu na pracę dyplomową. Dużo osób też robiło 
swój dyplom z mitologii, 
ale typowo słowiańskiej. Ja 
nie chciałam powielać tego 
tematu, więc stwierdzi-
łam, że zaczerpnę z kilku 
według mnie najciekaw-
szych, np. słowiańskiej, 
greckiej, nordyckiej czy 
japońskiej i taki miszmasz 
powstał w tej mojej pracy 
dyplomowej. Mitologia 
zawsze mnie interesowała, 
a przy okazji dyplomu 
mogłam to zainteresowa-
nie pogłębić. Gdy czyta-
łam na temat tych mitycz-
nych stworzeń, w głowie 
powstawały mi obrazy, 
wyobrażenia o nich i te 
najciekawsze rysowałam. 
Na przykład z greckiej 
mitologii wybrałam Atenę, 
bo to moja ulubiona bogini. 
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Bardzo interesująca jest też Hekate, 
na którą w głowie zrodziło mi się 
mnóstwo pomysłów. Dlatego to 
one trafiły do mojego dyplomu. Na 
obronę moje obrazy przeniosłam 
na koszulki, potem wydrukowa-
łam i teraz wiszą w moim pokoju.

Skąd połączenie mitologii akurat 
tych czterech kultur? Zauważyłaś 
pomiędzy nimi jakieś podobień-
stwa?

Oj tak. Podobieństw jest bardzo 
dużo. Jeżeli chodzi o mitologię 
grecką, nordycką oraz słowiań-
ską, to cechuje je główny pan-
teon bogów. Zawsze występuje 
naczelne bóstwo, np. Zeus, Odyn 
czy Perun, który przedstawiony 
jest jako gromowładny władca 
wszystkich bogów. Obok nich 
występuje główne bóstwo żeń-
skie  – Hera, Frigg czy Mokosz. 

Natomiast w mitologii japońskiej głównym bóstwem jest kobieta – Amaterasu. Jeżeli 
chodzi o mitologię japońską to już zupełnie inna bajka. Występujące tam różne bóstwa, 
demony, kompletnie różnią się od naszych rodzimych. Japońska mitologia charakte-
ryzuje się bardzo obszerną, kolorową gamą bóstw, bożków, demonów. Wybrałam ją 
dla kontrastu, stwierdziłam, że będzie ciekawie, no i tak chyba wyszło.

Jakiego tematu są gry, które tworzysz? Jak to wygląda?

Są to dość różne tematy, bo to nie tak, że mamy jakiś określony kierunek, jeżeli chodzi 
o gierki. Tematyka jest różnorodna, każda jest inna, od Match Three do typowych gier 
idle. Na przykład stworzyliśmy gierkę z chomikiem, który chodzi od lewej do prawej 
i zanosi jabłuszka z sadu do wytwórni jabłek, gdzie potem są wywożone i sprzeda-
wane. Za zarobione pieniądze możemy ulepszać farmy, w której pracują chomiki, by 
móc zarabiać jeszcze więcej. Nie trzeba tam dużo robić, po prostu klika się w cho-
miczki, żeby je przyspieszyć czy łapie się bonusy, które od czasu do czasu pojawiają się 
na mapie. Mamy plan, by zrobić większą, bardziej przemyślaną grę typu tower defense. 
Ale to na razie plany, także póki co nic więcej nie mogę powiedzieć. 
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Jak wygląda tworze-
nie? Jak zawsze zaczyna 
się od pomysłu. Cała 
nasza załoga lubi gry, 
więc pomysłów jest sporo. 
Wybieramy temat, krótka 
burza mózgów, rysowa-
nie, animacja, przesłanie 
do programistów, testy, 
poprawki i gotowe. Oczy-
wiście w wielkim skrócie, 
bo tworzenie wymaga wielu godzin konsultacji, zmian, ale ponieważ pracujemy wszyscy 
zdalnie (moja firma jest w Gliwicach), to nie mamy z tym problemu. Stale się rozwijamy, 
mogę śmiało powiedzieć, że nasze gry są coraz ciekawsze. Ostatnio sporo zamówień 
mamy z Chin.

Jakie są Twoje plany na przyszłość?

Na razie pasuje mi to, co robię. Mam stałą pracę, robię to, co lubię i nie chciałabym 
tego zmieniać. Chciałabym tylko znaleźć więcej czasu na dodatkowe zajęcia, może 
i zarobkowe, np. rzeźbienie w glinie czy tworzenie odlewów, bo zawsze się tym inte-
resowałam. Kupiłam sobie jakiś czas temu glinę i ona sobie na razie leży i cierpliwie 
czeka, aż jej użyję. 

Czy myślałaś o spróbowaniu swoich sił w tworzeniu gier pełnowymiarowych, kompute-
rowych?

Oczywiście, że myślałam, ale nie jest to proste. Chyba marzeniem każdego grafika 
i programisty jest stworzenie gry na miarę Wiedźmina. Na razie nabieram doświadcze-
nia przy „mobilkach”. Z czasem chciałabym pracować przy tworzeniu gier 3D, takich 
bardziej w moim stylu. Jestem osobą, która woli ciemniejsze, tajemnicze klimaty, 
a na przykład nasze gierki są bardziej urocze, jeżeli można to tak nazwać. Fajnie, że 
mogę spróbować nowego stylu. Chciałabym najpierw podszkolić się w projektowaniu 
modeli 3D. Gry typu Wiedźmin bazują właśnie na tych modelach. No i cóż, artyści 3D 
zarabiają o wiele więcej niż graficy. Ale póki co nabędę doświadczenia, poduczę się przy 
okazji i może kiedyś w przyszłości zacznę robić większe projekty.

Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiała: Maria Czaplewska
Fot. ze zbiorów Emilii Łuszczak
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