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TRADYCJA

Jaka jest chojnicka kuchnia?
Rozmowa z Bogdaną Trzeciak 

Jeśli mówimy o tradycjach kulinarnych w Choj-
nicach, to bardziej widoczne są wpływy pomor-
skie, kaszubskie czy może niemieckie, zważywszy
na historię naszego miasta?

Tradycje kulinarne się przenikają, na przy-
kład kaszubskie są spokrewnione z niemieckimi.
W chojnickiej kuchni widoczne są naleciałości
niemieckie. Dania z ziemniaków, sałatki ziem-
niaczane czy buraki – to tradycje niemieckie.
Kuchnia niemiecka to kuchnia oszczędna, dla
przykładu Kaszubi śledzie moczyli w wodzie i podawali z mlekiem lub śmietaną, 
a Niemcy śledzie moczyli w mleku, a podawali z wodą i też były smaczne. Nasze placki
ziemniaczane przyrządzane były po niemiecku – podawane z cukrem i śmietaną, albo
tarte pół na pół na małych i dużych oczkach i podawane ze zsiadłym mlekiem lub 
z surówką i sosem. Naleciałością niemiecką są też sałatki ziemniaczano-warzywne z jabł-
kiem, bez majonezu, bo u nas sałatki były przyrządzane bez majonezu. Także z Niemiec
wywodzi się kisiel z rabarbaru, mirabelki czy kwiatu bzu z pianą z białek. Żółtka zwykle
były wykorzystywane do ciast, a białka ubijane na pianę i dodawane do ugotowanego
kompotu zagęszczonego mąką. Takie musy były przyrządzane w chojnickich restaura-
cjach przez stare kucharki. Z kaszubskich wpływów to na pewno grzyby, ziemniaki pie-
czone lub gotowane w zupach i dania rybne. Kaszubi jedli śledzie i ryby słodkowodne
– karasie, okonki, płotki, uklejki, szczupaki, a w święta karpie. Natomiast dorsz kiedyś
był uznawany za paszę dla zwierząt. W naszej kuchni używało się dużo cebuli, kopru,
majeranku i mięty, która posiada właściwości trawienno-konserwujące.

Mamy w naszej kuchni jakieś wpływy kosznajderskie?
Kosznajdrzy głównie przyrządzali potrawy ziemniaczane i placki ziemniaczane. Jesz-

cze niedawno w niektórych wsiach popularne były placki ziemniaczane przyrządzane jak

Bogdana Trzeciak jest emerytowaną
nauczycielką przedmiotów spożywczych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieśl-
ników w Chojnicach. Prowadzi regio-
nalne warsztaty kulinarne. Pod jej
okiem szkolili się bezrobotni na kursach
organizowanych przez Szkołę Biznesu
oraz przekwalifikujący się rolnicy z Po-
morza, uczęszczający na warsztaty 
finansowane z funduszy unijnych.
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Bogdana Trzeciak z uczestnikami warsztatów kulinarnych w Chojnicach w 2012 roku

kotlet schabowy i jedzone z chlebem – takie kanapki, w których zamiast mięsa był placek
ziemniaczany. Zsiadłe mleko słodzili cukrem lub melasą i spożywali samo, podczas gdy
u nas zsiadłe mleko było dodatkiem do innego dania, na przykład do ziemniaków. Jedli
także zupę śledziową ze śledzi zalanych mlekiem, jak na Kaszubach. Spożywali kaszankę
smażoną z cebulką i kawałkami czerstwego chleba, takimi dzisiejszymi grzankami.

A jeśli chodzi o dania mięsne? Co z klasycznym schabowym?
Typowa dla naszej kuchni była wieprzowina. Popularne były kury i kaczki. Kotlet

schabowy pieczony w piekarniku w tzw. duchówce, czyli brytfannie, to tradycyjne pol-
skie danie, a właściwie słowiańskie. Schabowy panierowany stał się później popularny.
U nas schab też często był wkładany w kawałku do słoika i pieczony. Zwyczaj wekowa-
nia pocho dzi z Niemiec. Tradycyjnie polskie są też boczek faszerowany, gołąbki i pie-
czony udziec cielęcy – mięso nacierane było czosnkiem, majerankiem, pieprzem i solą,
pieczone i potem krojone na plastry. Gołąbki u nas przyrządzane były bez przecieru
pomidorowego – mięso zawijało się w liść kapusty, podsmażało i potem dusiło, do sosu
nie dawało się śmietany.

Czy kasze były często spożywane? Albo ryż, który dzisiaj jest bardzo popularny?
W naszej kuchni dominowały ziemniaki. Jeśli chodzi o kasze, to uważane były 

za pokarm dla biedaków. Na naszym terenie głównie używana była kasza gryczana. Po-
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pularna była kasza manna, która podawana była na słodko, ale także jako dodatek 
do zup – kaszę ugotowaną bez cukru wylewało się na blachę, a gdy ostygła, kroiło się
na kawałki i dodawało do zup, jak kluski. Z kaszy manny robiono także cukierki – roz-
gotowaną kaszę mieszano z cukrem i olejkiem, formowano cukierki i obtaczano je 
w kakao. Wcześniej zamiast kaszy używano do tego ziemniaków. Z kaszy jęczmiennej
czy gryczanej robiono kotlety, przyrządzane jak mielone, i podawano je z sosem grzy-
bowym. Kaszą zagęszczana była zupa kartoflanka. Kasza była także dodawana do że-
berek z gotowaną kapustą. Ryż natomiast był rzadko używany, bo był drogi.

A jak na naszą kuchnię wpłynęły lata PRL-u?
Wtedy do menu weszły potrawy w piwie, tatar, faszerowane jajka, sałatki warzywne

z majonezem, zrazy w sosie ze śmietaną, pieczenie w ciężkich sosach śmietanowych 
i sosy zagęszczane. Była też moda na kalmary i faszerowane ryby, np. faszerowane szczu-
paki. W PRL-u popularne stały się parówki, a to głównie z powodu braku mięsa.

Jakie dania serwowano wtedy w restauracjach?
Jedną z najstarszych chojnickich restauracji był Tur przy pl. Niepodległości, gdzie

przed wojną była restauracja Urban. Potrawy były tam tradycyjne, proste, ale też 
wyszukane. Innym miejscem była Kolorowa przy placu Jagiellońskim. Tam serwo-

Bogdana Trzeciak prowadziła warsztaty kulinarne w Konarzynach w 2011 roku
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Dania, które powstały pod kierunkiem Bogdany Trzeciak

Tradycyjne wypieki wykonane podczas zajęć



wano tradycyjne gęste zupy z wkładką, kiełbasę na ciepło, mięsa pieczone podawane 
z ziemniakami i gęstymi sosami, czyli typowo polską kuchnię. Były też zylce, ryby 
w galaretach i jajecznica po chłopsku – jajka smażono na wytopionej słoninie ze skwar-
kami i zagęszczano mąką. Na wiosnę podawane były gotowane ziemniaki polane ma-
słem lub ze skwarkami i jajka sadzone smażone z dwóch stron. Dawne tradycje
kulinarne podtrzymywał Piast mieszący się na skrzyżowaniu ulic Stefana Batorego 
i 31 Stycznia, w sąsiedztwie placu Jagiellońskiego. Serwowane tam były typowe choj-
nickie potrawy – placki ziemniaczane, zupa rybna, sałatka ziemniaczana postna, 
buraczki z jabłkami, kisiel z kawałkami jabłek, legumina, zylce – czyli galarety, stópki

9Jaka jest chojnicka kuchnia? Rozmowa z Bogdaną Trzeciak

Szczupak faszerowany w całości i porcja szczupaka faszerowanego podanego 
z sosem chrzanowym z miętą

– czyli raciczki pieczone z dodatkiem kapusty kiszonej albo grzybów oraz zupa owo-
cowa z kładzionymi kluskami i niezaciągana mąką. Ta restauracja zdobyła niejedną
srebrną patelnię w ogólnopolskim konkursie kulinarnym. Restauracja Polonia przy 
ul. Dworcowej specjalizowała się z kolei w daniach rybnych. Popularna była kawiarnia
Kaszubska przy ul. Kościuszki, gdzie podawano przeboje PRL-u – krem sułtański i torty
bezowe. Z kolei w cukierni Jednoralskiego przy ul. Piłsudskiego były bardzo dobre tory
bezowe i ciastka napoleonki.
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Pierniki wykonane z ziemniaków

Czy z tradycyjnej kuchni warto zaczerpnąć jakieś zasady żywieniowe?
Tak. Powinniśmy jeść to, co jest uprawiane w naszym kraju, to, co rośnie w naszej

szerokości geograficznej, bo nasze organizmy są przystosowane do tego typu żywności.
Tak jak to robiły stare kucharki, nie mieszajmy tłuszczy zwierzęcych i roślinnych – 
do smażenia mięsa należy używać smalcu lub masła klarowanego. Warto jeść ziemniaki,
bo naprawdę są zdrowe – mają dużo witaminy C, błonnika, białka, są bogate w potas 
i fosfor, trzeba tylko odpowiednio je przyrządzać. Ziemniaki należy zalewać wrzącą oso-
loną wodą (10 g soli na 1 kg ziemniaków), tak aby woda była ok. 1,5-2 cm poniżej ziem-
niaków. Wolna przestrzeń nad ziemniakami do krawędzi garnka powinna wynosić 
ok. 4-5 cm. Należy gotować pod przykryciem i nie odkrywać przykrywki. Szybko zago-
tować, potem zmniejszyć płomień i wolno dogotować. Czas gotowania to ok. 10-15 minut.
Wracając do pytania, to pamiętajmy o różnorodności w jedzeniu. Jeśli mamy na coś ape-
tyt, to znaczy, że naszemu organizmowi tego brakuje. Tak więc jedzmy wszystko, sma-
kujmy różnych potraw i nie przesadzajmy z modami żywieniowymi i dietami.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka
Fot. z archiwum Bogdany Trzeciak
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Przepisy pani Bogdany Trzeciak na dania, które można uznać 
za typowe dla tradycyjnej kuchni chojnickiej:

Sałatka z ziemniaków z jabłkami
Składniki:
80 dag ziemniaków, 30 dag jabłek, 20 dag selera, 1 średnia cebula, sól, cukier, pieprz, 
2-3 łyżki oleju
Sposób wykonania:
Ziemniaki gotujemy w mundurkach, obieramy i kroimy w kostkę. Następnie obrany seler 
i jabłka ścieramy na tarce – na dużych oczkach, a cebulę drobno siekamy. Do ziemniaków
dodajemy jabłka, seler, cebulę, olej i wszystko mieszamy. Doprawiamy do smaku cukrem,
solą i pieprzem.

Kisiel z jabłek
Składniki:
ok. 0,5 kg jabłek, 3/4 litra wody, 15 dag cukru, 6 dag mąki ziemniaczanej
Sposób wykonania:
Wodę zagotować z cukrem i odstawić. Następnie wlać do niej mąkę rozrobioną w zimnej wo-
dzie i mieszając, zagotować. Do przestudzonego kisielu dodać obrane i starte na dużych
oczkach jabłka.

Placki ziemniaczane I
Składniki:
1,5 kg ziemniaków, 1 jajko, 1 średnia cebula, 2-3 łyżki mąki, sól do smaku, olej do smażenia
Sposób wykonania:
Ziemniaki oraz cebulę obrać i zetrzeć na tarce. Następnie wymieszać wszystkie składniki 
i doprawić solą. Smażyć na rozgrzanym oleju.

Placki ziemniaczane II
Składniki:
1,5 kg ziemniaków, 1/3 szkl. mleka, 1/3 szkl. mąki, 2 cebule, 1 jajko, sól, pieprz do smaku,
olej do smażenia
Sposób wykonania:
Ziemniaki oraz cebulę obrać i zetrzeć na tarce. Ziemniaki zalać wrzącym mlekiem, cały czas
je mieszając. Dodać pozostałe składniki, wymieszać i usmażyć. Podawać ze zsiadłym mle-
kiem, kefirem lub sosem cebulowym oraz surówkami.
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Placki ziemniaczane III
Składniki:
1-1,2 kg ziemniaków, 0,5 kg jabłek, 3-4 szkl. mąki, 1-2 jajka, 1 mała cebula, sól do smaku, olej
do smażenia
Sposób wykonania:
Ziemniaki i cebulę zetrzeć na tarce – połowę ziemniaków na dużych oczkach, połowę na ma-
łych. Jabłka zetrzeć na wiórki na dużych oczkach. Dodać pozostałe składniki, wymieszać 
i doprawić do smaku. Usmażyć. Podawać z cukrem.

Zupa śledziowa
Składniki:
2 całe solone śledzie, 2 cebule, 1 szkl. mleka, cukier, sól, pieprz do smaku, 3/4 litra wody lub
w proporcji jeden do jednego woda i śmietana lub śmietana ze zsiadłym mlekiem
Sposób wykonania:
Śledzie oczyścić, zalać wodą i odstawić na ok. dwie godziny. Po upływie tego czasu odlać
wodę, śledzie podzielić na płaty, zalać mlekiem i odstawić na ok. pół godziny. W tym czasie
cebule obrać, pokroić na drobną kostkę, posolić i popieprzyć oraz także odstawić na pół go-
dziny. Osączone śledzie pokroić na kawałki i połączyć z cebulą. Płyn (wodę) doprawić octem,
cukrem, solą i zalać nim śledzie. Odstawić w chłodne miejsce na ok. dwie godziny. Podawać
z ziemniakami w mundurkach.



ZDROWIE

Dieta to styl życia 
Rozmowa z dietetykiem 
Aliną Pasionek 

Jak w skrócie scharakteryzowałaby Pani to, czym zajmuje się dietetyka?
Większość ludzi żyje w przekonaniu, że dietetyka zajmuje się wyłącznie odchudza-

niem, czyli gubieniem wymarzonych ilości kilogramów, co skutkuje pięknym wyglą-
dem. Ale nie dla wszystkich jest ważne, z czego chudniemy – prawdziwa redukcja wagi
to taka, w której zmniejszamy tkankę tłuszczową, przy zachowaniu tkanki mięśniowej.
Jest to niezwykle istotne, ponieważ tkanka tłuszczowa nie tylko sprawia, że nie czujemy
się atrakcyjnie, ale jest dodatkowym organem, który produkuje hormony prozapalne,
natomiast tkanka mięśniowa w odwecie atakuje hormonami przeciwzapalnymi, a także
stymuluje metabolizm. Oprócz standardowej redukcji wagi, dietetyka zajmuje się 
ogółem zagadnień związanych z profilaktyką chorób i otyłości, promocją zdrowia 
i edukacją żywieniową, żywieniem w różnych chorobach i dolegliwościach, a także mo-
tywowaniem swoich klientów.

Alina Pasionek – dietetyk,
propagatorka zdrowego sty -
lu życia opartego na diecie 
i aktywności fizycznej, holis-
tycznego podejścia do czło-
wieka, współtwórczyni bloga
www.zafitowani.pl, amatorka
zdrowego i pysznego je-
dzenia. Prowadzi również
war sz taty „ABC zdrowego
odżywiania”.



Dlaczego ludzie zgłaszają się do dietetyka i z jakimi problemami żywieniowymi naj-
częściej pojawiają się chojniczanie?

Do dietetyka zgłaszają się ludzie z różnymi problemami, można ich podzielić 
na kilka grup. Pierwsza to osoby przychodzące z powodu ciążącej im od dłuższego
czasu otyłości. Są to osoby świadome konsekwencji otyłości 
i odczuwające niedogodności z nią związane. Często jej
powód jest oczywisty, ale są też osoby, u których przy-
czynę trzeba znaleźć. Okazuje się, że schudnięcie nie
zawsze jest takie łatwe, czasami należy najpierw
podreperować zdrowie, a chudnięcie odstawić 
na drugi plan. Kolejna grupa przychodzi już 
ze zdiagnozowanymi problemami i to nie zawsze
są osoby „do odchudzania”. Problemy z tarczycą
(w tym niedoczynność i nadczynność tarczycy, 
Hashimoto), cukrzyca, insulinooporność, refluks, 
problemy gastryczne, nietolerancje i alergie pokarmowe –
to jest tylko kilka dolegliwości, z jakimi zgłaszają się klienci. Przychodzą również osoby,
które zwyczajnie chcą przytyć. Niektórzy nie dowierzają, że ktoś może mieć problemy
z przytyciem, ale czasami jest to trudniejsze niż schudnięcie. Całkiem sporo jest też
osób, które chcą poprawić swoje osiągnięcia w sporcie. Zauważyłam, że jest to grupa
ludzi najbardziej zdeterminowana i zdyscyplinowana. Sportowcy są w stanie poświęcić
więcej czasu na przygotowanie posiłków, pilnują ilości i pory jedzenia, nie zaniechują
treningów, tylko jak już się zabierają za sport i dietę to od A do Z. Dla dietetyka jest to
również spore pole do popisu – możliwości suplementacyjnych w sporcie jest nieskoń-
czenie wiele, jak i manipulowania węglowodanami, białkami i tłuszczami.

Co myśli Pani o tych wszystkich modnych dietach: kapuścianej, Dukana, kopenhaskiej
i innych?

Według mnie dieta to nic innego jak po prostu styl życia. Każdy ma jakąś dietę, czy
jest mięsożercą, czy wegetarianinem, czy chce schudnąć, czy przytyć. Na zdrowy styl
życia składa się dieta i ruch, to idzie w parze i nie można lekceważyć ani jednego, ani
drugiego. I nie chodzi wcale o wyczynowy sport, tylko o zwykłe aktywności fizyczne,
począwszy od spacerów, przez bieganie, basen, po siłownię, aerobik, trening funkcjo-
nalny itp. Diety nie można zamknąć w tabelce i określonych ramach. Na to pytanie nie

ma jednej dobrej odpowiedzi, jak i nie ma jednej idealnej diety dla wszystkich.
Każdy jest indywidualnym przypadkiem i takimi kategoriami należy się

kierować. Istotną kwestią jest to, po co chcemy zmieniać
naszą dietę? Bo jeżeli tylko po to, by pięknie wyglądać 

na ślubie czy na balu sylwestrowym i zrzucić 20 kg w dwa ty-
godnie, to nie trzeba iść do dietetyka. Wystarczy sięgnąć po po-

pularne diety cud z internetu i mamy efekt slim gwarantowany…,
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a do tego w pakiecie efekt jo-jo, efekt zwisów nadmiaru skóry i efekt niedoborów mi-
kroskładników (witamin i minerałów). Jeżeli podejmujemy decyzję o przejściu na dietę,
to łączmy ten fakt ze zmianą stylu życia na zdrowszy i lepszy, zmianą nawyków żywie-
niowych, włączeniem ruchu do naszego życia i trzymaniem się swoich wytycznych
przez całe życie. Dietetyk ma za zadanie pokierować oraz wskazać co jest dobre i złe,
dać zalecenia zgodne ze stanem zdrowia, nauczyć jeść zgod-
nie ze swoim organizmem i robić to tak, żeby sprawiało
przyjemność i nie było katorgą. Kto ma obecnie czas 
na pilnowanie tabelek, przygotowywanie dziesięciu różnych
posiłków, gotowanie osobnego obiadu dla siebie i dla
rodziny?

Czy żeby się zdrowo odżywiać, trzeba jeść produkty bio, eko
czy tzw. superfoods?

W obecnych czasach nie jesteśmy w stanie zdrowo się odżywiać, 
możemy tylko jeść zdrowiej i minimalizować wszystkie szkodliwe czynniki,
o których mamy wiedzę. Nawet jeżeli staramy się wybierać certyfikowane produkty,
superfoods, mięso i warzywa od znajomego rolnika, to i tak oddychamy tym samym
zanieczyszczonym powietrzem i hodujemy w tej samej glebie, która jest jak gąbka. Ale
oczywiście nie możemy popadać w skrajności, tylko starać się robić, co w naszej mocy,
żeby nie dostarczać żadnych sztuczności i chemii do organizmu. Co do tego, czy mu-
simy jeść tylko produkty eko i superfoods, to odpowiedź brzmi nie. To zależy od za-

sobności naszego portfela i tego, gdzie mieszkamy. Osoby zamożne
będą kupować produkty z kokosa, jagody goji, nasiona chia,

komosę ryżową, spirulinę i chlorellę, a osoby, które
mają swoje gospodarstwo, będą jadły superfoods 

ze swojego ogródka i z lasu. Jeżeli chcemy odży-
wiać się zdrowo, to nie musi oznaczać, że całą wy-
płatę powinniśmy przeznaczać na egzotyczne
jedzenie. Często zapominamy o superfoods,
które mamy pod nosem. Przykładami mogą być:

żółtko prawdziwego wiejskiego jaja, które zawiera
wszystkie witaminy oprócz witaminy C; aronia

i żurawina, które posiadają antyoksy-
danty, witaminy i minerały; miód z dobrej pasieki; nasze polskie
kiszonki, które zawierają naturalne kultury bakterii wspomagające
pracę układu pokarmowego. Ale na pewno każdy z nas może
zwracać uwagę na składy produktów i eliminować konserwanty 
i dodatki do żywności. Mieszkając w Chojnicach, mamy łatwiej-
szy dostęp do swojskich i naturalnych wyrobów niż mieszkańcy 
dużych miast.
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Jakie są najczęstsze błędy żywieniowe Polaków, w tym także chojniczan?
Panuje powszechna opinia, że od tłuszczu się tyje, stąd ludzie unikają go jak ognia,

a prawda jest taka, że obecnie to węglowodany nas gubią (głównie puste kalorie: gotowe
słodycze, wypieki, pieczywo, makarony). Tłuszcz i cholesterol (wszystko oczywiście 
w umiarze) jest nam potrzebny do prawidłowej pracy hormonów, do przyswojenia wi-
tamin A, E, D, K oraz funkcjonowania układu nerwowego. To właśnie jeden z błędów
żywieniowych Polaków, w tym także chojniczan. Wśród innych wymienić można: za-
jadanie się suplementami niczym cukierkami, również tabletkami przeciwbólowymi;
ślepą wiarę w reklamy; pochłanianie gotowych słodyczy, które są produktem wysoko
przetworzonym, często zawierają barwniki, konserwanty, syrop glukozowo-fruktozowy.
Kolejny błąd to brak regularności i samodyscypliny. To właśnie
regularne spożywanie posiłków powinno być pierwszym
krokiem do zmiany stylu życia. Zasadą również nie jest
to, że każdy musi jeść 5 posiłków dziennie. Często
Polacy w swojej diecie zawierają zbyt dużą ilość
żywności przetworzonej i nie czytają etykiet pro-
duktów spożywczych. Wystarczy poczytać składy
niektórych ulubionych artykułów spożywczych, żeby
po nie więcej nie sięgnąć. Polecam tu korzystanie z odpowiednich aplikacji na telefon
lub książek. Na koniec chciałabym dodać, że ważnym błędem żywieniowym jest jedze-
nie w pośpiechu i podjadanie pomiędzy posiłkami. Dajmy organizmowi strawić to, 
co już zaczął trawić, gdyż zaczynając cokolwiek przeżuwać, dajemy mózgowi sygnał 
do tego, żeby zaczął cały proces trawienia na nowo.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Weronika Sadowska
Fot. i grafiki Martyna Jażdżejewska
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Gotuj 
z książką

N a rynku wydawniczym ukazuje się 
w ostatnich latach sporo książek kuli-

narnych popularyzujących kuchnię regio-
nalną – pomorską, kaszubską czy borowiacką.
Znajdziemy w nich zarówno przepisy na re-
gionalne specjały zaczerpnięte ze starych 
receptur, jak i na te tradycyjne, ale z akcentem
nowoczesnym. Są także inne przepisy wypró-
bowane i polecane przez kucharki. Oto 
przegląd niektórych książek kulinarnych, 
z którymi można smacznie, zdrowo i przy-
jemnie gotować, zgodnie z tradycją naszego
regionu. I choć nie ma w nim publikacji 
dotyczącej wyłącznie kuchni chojnickiej, 
w każdej z prezentowanych odnajdziemy coś
ze smaków dzieciństwa.

„Kuchnia kaszubska” – autorka przepisów Dorota Próchniewicz, wstęp
Roman Marcinek, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2015

Jest to książka w serii „Polska kuchnia regionalna”. We wstępie znajdziemy infor-
macje o atrakcjach turystycznych Kaszub, natomiast w części kulinarnej przepisy
kuchni kaszubskiej, którą – jak zauważa Dorota Próchniewicz – można scharaktery-
zować stwierdzeniem: „po chłopsku, ale na bogato”. Są to więc dania z ziemniaków, ka-
pusty, fasoli, dyni i warzyw korzennych, w tym brukwi. Także dania z ryb, zarówno
morskich, jak i słodkowodnych, które królowały w kaszubskiej kuchni oraz mięsne, 
w tym z gęsi i kaczki. Zamieszczone przepisy podzielone zostały na: przekąski z ryb 
i mięsa, potrawy z warzyw, zupy (sycące i gęste), dania główne z mięsa i ryb, wypieki 



i przysmaki z owoców oraz dania świąteczne. Autorka podaje m.in. receptury na dania,
których – jak podkreśla – nie spotyka się w innych regionach, czyli na kaczkę pomorską
faszerowaną kaszą, jabłkami i śliwkami, kurę podawaną z ryżem na słodko, smażone 
i marynowane śledzie, zupę brzadową z suszonych owoców czy kiszkę, którą gotuje się
w wąskich płóciennych woreczkach. Książkę uatrakcyjniają ładne zdjęcia dań i kaszub-
skich krajobrazów, do pooglądania przed gotowaniem.

Zyta Górna „Smaki Kaszub”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Gdańsk 2014

Ta książka kucharska zawiera przepisy
podane w językach kaszubskim i polskim.
Sporo miejsca zajmują w niej potrawy świą-
teczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie, ale
znalazły się także receptury na dania na co
dzień, zupy, desery, przetwory i nalewki. Au-
torka Zyta Górna prowadzi gospodarstwo
rolne w Zgorzałem w gminie Stężyca i intere-
suje się kuchnią tradycyjną. W „Smakach Ka-
szub” zamieściła przepisy zachowane w jej
rodzinie od pokoleń. Są to tradycyjne i proste
dania, jak ziemniaki z kwaśnym mlekiem,
duszona kapusta czy zupa ziemniaczana, 
a z deserów keksy, wafle czy legumina cytry-
nowa. Niektóre z nich mogą być ciekawostką
dla turystów czy tych, którzy mieszkają 
w Chojnicach od niedawna. Znajdziemy
także receptury na dania bardziej praco-
chłonne, jak szczupak w galarecie czy pieczeń
wieprzowa. Z napojów – na nalewkę z dzikiej róży, z pigwy, aronii, truskawek i syrop 
z mniszka lekarskiego. Obok każdego przepisu zamieszczone zostały zdjęcia apetycznie
wyglądających potraw, gdyż – jak przeczytamy w tej książce – „każdy produkt jest tyle
wart, ile włożyło się w niego serca, pracy, ale też jak jest podany do stołu”.

Beata Waśniewska „Nowoczesna kuchnia kaszubska”, 
Wydawnictwo Region, Gdańsk 2014 (kolejne wydania – 2015 i 2016 rok)

Autorka Beata Waśniewska jest gdynianką i prowadzi blog kulinarny cudaismaki-
regionu.blox.pl, na którym promuje kaszubski region. Gotuje z pasją, o czym można
się przekonać, zaglądając do „Nowoczesnej kuchni kaszubskiej”. Znajdziemy w niej 
ok. 70 przepisów na tradycyjne dania ze współczesnymi akcentami. Jak zdradza autorka,
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zamieściła w nich to, co pamięta z dzie-
ciństwa, to, czego nauczyła ją babcia 
i to, co wyniosła z kaszubskiej szkoły, czyli
jej codzienne kulinarne eksperymenty.
Książkę zaczynają słodkości. Potem są re-
ceptury na zupy, na dania mięsne, prze-
kąski, dania dla dzieci, kaszubskie ryby
oraz dania z warzyw, grzybów i mąki.
Rzeczywiście, w wielu daniach wykorzys-
tane są produkty popularne w dzisiejszej
kuchni. Jest serniczek melonowy na bazie
wafli ryżowych, zupa szczawiowa z rukolą 
i kulkami ryżowymi, a pierożki ze szpa-
ragami podane są z pesto z rukoli. 
Autorka proponuje zupę z brukwi bez tra-

dycyjnej gęsiny i zmiksowaną na krem, a gęś z sosem rokitnikowo-pigwowym. Przepisy
ciekawe, ale niektóre dla lubiących dłużej przebywać w kuchni. A dla wszystkich 
na zachętę zdjęcia apetycznie wyglądających i ładnie podanych potraw. 

Anna Balcerzak „Potrawy stare 
i współczesne na każdą okazję”, 
Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2014

Autorka Anna Balcerzak mieszka 
w Brzeźnie Szlacheckim i z gotowaniem
związana była zawodowo. Pod wpływem
walki z chorobą postanowiła spisać swoje
przepisy kulinarne i podzielić się nimi. –
„Chciałam, żeby czytelnik z tą książką zro-
bił wszystko. Dania i na Wielkanoc, i na
wesele. Żeby książka była dla dziecka, dla
laika i dla wykwalifikowanego kucharza –
mówiła autorka podczas promocji publi-
kacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Chojnicach w styczniu 2015 roku. 
W pierwszym dziale swojej książki „Kuch-
nia sercu bliska (Gochy na Kaszubach)”
zamieściła przepisy na tradycyjne potrawy
kaszubskie z Gochów – np. czerninę,
bigos kaszubski, sos potrawkowy, kiszkę kaszubską czy okrasę z gęsi. Dalej są różno-
rodne przepisy na słodkości, sałatki, zupy oraz na dania mięsne, z dziczyzny, rybne,
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jarskie i z ziemniaków. Znajdziemy także receptury na pieczywo i porady jak piec chleb,
a także jak zrobić zakwas, który można stosować zamiast drożdży. Mogą zainteresować
sosy na ciepło i zimno, np. sos do raków, szpinakowy czy serowy, oraz zaprawy i kon-
fitury. Kucharka zamieściła proste przepisy z produktów łatwo dostępnych, a także po-
rady, jakie produkty i z czym używać, żeby nasze potrawy były smaczne i zdrowe.
Gotowanie z tą książką ułatwi alfabetyczny indeks przepisów.

„Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza. 
Receptury tradycyjnych i regionalnych potraw”, Wydawnictwo Optima,
Bydgoszcz 2014

Jest to publikacja wydana na zlecenie pomorskich lokalnych grup działania, w tym
chojnickiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. Zanim przystą-
pimy do gotowania, możemy poczytać o wielokulturowości kuchni Pomorza. Jak za-
uważa Ewa Gilewska, etnograf Muzeum Narodowego w Gdańsku, na tradycje kulinarne
Pomorza wpływ miało położenie geograficzno-przyrodnicze, prowadzona gospodarka
rolniczo-hodowlana, osadnictwo, za-
bory i migracje ludności. Silny wpływ
na tradycje kaszubskie, kociewskie 
czy borowiackie miała m.in. kultura
niemiecka. W książce znajdziemy 
35 przepisów tradycyjnych i regional-
nych, w tym 6 pochodzących z regionu
chojnickiego. Są to: zupa zagraj (na
bazie ziemniaków i boczku), zupa 
parzybroda (z białej kapusty) i rol-
mopsy ze śledzia bałtyckiego w zalewie
słodko-kwaśnej według receptur Te-
resy Kropidłowskiej z Łęga, a także potrawka z wiejskiej kury Ireny Dorawy z Krojant,
peklówka gotowana z szynki wieprzowej Gabrieli Babińskiej z Łęga (potrawa ta jest
wpisana na listę produktów tradycyjnych) oraz borowiacka polewka owocowo-grzy-
bowa Ewy Reszki z Łęga. Można więc wypróbować te i pozostałe przepisy. Warto też
obejrzeć ładne zdjęcia tych pyszności, które wykonał Stefan Olszak. Całość uzupełnia
praktyczny indeks dań.

„Grażyna Szelągowska, „Kuchnia z rodowodem. Potrawy i produkty 
tradycyjne województwa kujawsko-pomorskiego”, Muzeum Etnograficzne
im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Toruń 2012

Okładka tej książka przypomina stary zeszyt z przepisami oddziedziczony po babci.
Tekst wzbogacają także stare zdjęcia i stylizowane ilustracje. Zasięg prezentowanych
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potraw ograniczony został do województwa
kujawsko-pomorskiego, ale znajdziemy tu
przepisy z Borów Tucholskich, które udostęp-
niły mieszkanki Tucholi, Bladowa i Drożdzie-
nicy. Możemy także poznać tradycyjne
specjały sąsiedniego Kociewia i Krajny, 
a także Kujaw, Pałuk, ziemi chełmińskiej oraz
dobrzyńskiej. Również w tej publikacji ze
wstępu dowiemy się więcej o regionalnych
tradycjach jedzeniowych, które, jak zauważa
Grażyna Szelągowska, przetrwały najdłużej
głównie w Borach Tucholskich i na Kujawach.
Książkę rozpoczynają przepisy na potrawy 
i produkty z nabiału, dalej są dania mięsne 
i rybne, potrawy ze zbóż, kasz, warzyw, roślin
strączkowych, ziemniaków i owoców, prze-
pisy na pieczywa, ciasta i inne produkty cu-
kiernicze, na smalec, napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe oraz przepisy z poradników
i czasopism. Można wypróbować różne

wersje regionalnych ajntopów, czernin, żurków i smalców, a także borowiackie flyndze,
kujawskie szabloki z fasoli, krajeńskie ciasto miodownik czy kociewskie i kujawskie ru-
chanki. Mogą zainteresować receptury na wino
z bławatka lub chabru. Ponadto możemy zapo-
znać się z listą produktów tradycyjnych woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Przyda się
wykaz jednostek wagi i miary, gdyż w przepi-
sach zdarzają się funty, łuty i kwarty.

„Tradycyjna kuchnia kaszubska”, wybór
przepisów i redakcja Jarosław Ellwart,
Wydawnictwo Region, Gdynia 2010

Jest to publikacja stylizowana na starą książ -
kę kucharską. Zawiera ponad 60 przepisów 
zebranych wśród gospodyń z okolic Pucka,
Wejherowa, Kartuz oraz bliższych nam Bytowa
i Kościerzyny. Zgodnie z zapowiedzią redaktora
Jarosława Ellwarta, są to dania proste i pożywne
– z ryb, drobiu, kasz i grzybów oraz popularne
desery. Dania posiadają kaszubskie i polskie



nazwy, ale spisane są już tylko w języku polskim. Znajdziemy tu receptury na zupy, 
potrawy mięsne, z warzyw, mąki i grzybów, ryby oraz na ciasta i słodkości. Obok prze-
pisów na dania utożsamiane z kaszubską kuchnią znajdziemy też na te mniej popularne,
jak zupa musztardowa, indyk na słodko, maślaki zapiekane, lin po kaszubsku w kiszonej
kapuście czy tort z fasoli. Przy wyborze potraw do gotowania pomocny będzie indeks
przepisów według głównych składników. Można też skorzystać z przelicznika proporcji
podawanych miarek.

„Tradycyjna kuchnia Borów Tucholskich”, wybór przepisów i redakcja
Jarosław Ellwart, Wydawnictwo Region, Gdynia 2010

Jest to druga książka z serii „Tradycyjne
kuchnie na Pomorzu” Wydawnictwa Region,
wydana w podobnej szacie graficznej jak 
opisana wcześniej „Tradycyjna kuchnia ka-
szubska”. Ta publikacja zawiera także ponad
60 przepisów, ale tym razem zebranych
wśród gospodyń z okolic Tucholi, Cekcyna,
Gostycyna, Kęsowa, Lubiewa, Osia i Śliwic.
Część receptur była już wcześniej publiko-
wana, m.in. przez Marię Ollick z Tucholi.
Tutaj także przepisy podzielone zostały na
zupy, potrawy mięsne, z warzyw, mąki i grzy-
bów, ryby oraz ciasta i słodkości, z tym 
że znajdziemy w nich dania borowiackie.
Można z tą książką przyrządzić rosół z wę-
gorza, zupę z zielonych gąsek, pasztet z za-
jąca, babkę ziemniaczaną, mace borowiackie,
sos porzeczkowo-chrzanowy czy deser mię-
towy. Wszystko prosto opisane, jednak 
w niektórych przepisach brakuje dokładnej
ilości potrzebnych produktów, co może utrudnić gotowanie. I tym razem w publikacji
mamy do dyspozycji przelicznik proporcji podawanych miarek oraz indeks przepisów
według głównych składników. A na końcu jest miejsce na Notatki Gospodyni.
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KSZTAŁCENIE

Nauka zawodu w branży
spożywczej i gastronomicznej

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników
w Chojnicach kształci się 500 uczniów w 20 zawodach. Młodzież zajęcia prak-

tyczne jako młodociani pracownicy odbywa w około 130 zakładach rzemieślniczych 
i innych produkcyjno-usługowych.

Ważną branżą w naszej szkole są zawody spożywcze i gastronomiczne. W zawodach
cukiernik, piekarz i wędliniarz kształci się 33 uczniów w dziewięciu zakładach pracy, na-
tomiast w zawodzie kucharz 60 uczniów zajęcia praktyczne odbywa w 18 restauracjach.

Konkurs na najlepsze ciasto – Smaki jesieni, ChCK 8.10.2015 r.



Młodzież naszej szkoły uczestniczy w wielu konkursach. Do najważniejszych zali-
czyć należy:

•  XIX Ogólnopolski Konkurs Cukierniczy w Poznaniu w dniach 19-20.04.2016 r. 
– uczennica Monika Jaszewska uzyskała tytuł laureatki;

•  XXI Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz we Wroc-
ławiu w dniach 11-13.04.2016 r. – uczeń Tomasz Szulc uzyskał tytuł finalisty;

•  IX Festiwal Potraw Kaszubskich „Kaszëbsczé Jestkú” w Somoninie w dniu
01.10.2016 r. – uczniowie zajęli IV miejsce.
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Wojewódzki Turniej Cukierniczy 12.01.2016 r., I miejsce – Monika Jaszewska

•  Powiatowy Konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz – od wielu lat
uczniowie szkoły znajdują się w pierwszej trójce;

•  Konkurs Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2017 – przygotowanie dania głównego 
z krewetek z dodatkiem dowolnej Primerby Knorr Professional. Do eliminacji
wstępnych przystąpiło dwóch uczniów. Jeden z nich Damian Matyja zakwalifi-
kował się do półfinału;

•  Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny Oliviera Roellingera skierowany 
do uczniów z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji 
i Słowenii dnia 6.04.2017 r. – zgłosiliśmy uczniów naszej szkoły.



Szkoła jest organizatorem wielu imprez w branży spożywczej i gastronomicznej, 
takich jak:

•  Pokazy potraw świątecznych oraz kuchni kaszubskiej, niemieckiej i francuskiej;
•  Pokazy świątecznego nakrycia stołów;
•  Pokazy wyrobów i wypieków świątecznych;
•  Dzień Ziemniaka – degustacja potraw z ziemniaka;
•  Andrzejki – poczęstunek słodkimi galaretkami;
•  I Świąteczna Bitwa na Ciasta między uczestnikami reprezentującymi Warsztaty

Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy 
i ZSP nr 2;

•  Przygotowanie degustacji podczas imprez organizowanych przez inne podmioty
np. Dzień Seniora, Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, Targi Mody
i Urody.

Aktywność w tej branży możliwa jest dzięki zaangażowaniu nauczycieli: Barbary
Chlasty, Iwony Kołak, Piotra Szynwelskiego, Jacka Hałuszkiewicza, a przed laty Bog-
dany Trzeciak i Marii Markowskiej. Słowa podziękowania należą się również praco-
dawcom zatrudniającym naszych uczniów za wsparcie szkolnych przedsięwzięć. 

Oprac. Józef Kołak, dyrektor Szkoły 
Fot. Barbara Chlasta i Jacek Hałuszkiewicz
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WSPOMNIENIA

MARIUSZ BRUNKA

Chojnickie jadłodajnie 
Refleksje smakosza

A ch te poświąteczne kilogramy. Właściwsze byłoby w takiej sytuacji intensywne 
zażywanie ruchu aniżeli intelektu. Z drugiej strony miło pozostać w tematyce 

kuchennej, przypominając sobie nieco informacji o niegdysiejszych chojnickich jadło-
dajniach. Najstarsze były oczywiście karczmy (np. „Techowa” na Małych Osadach czy
„Pod Ropuchą” przy szosie bytowskiej), w których serwowano na potrzeby tutejszych
i przyjezdnych ciepłą strawę i napitek. Pito i jedzono przy tym to, co produkowano 
na miejscu. Rzeźnicy dostarczali świeżych wyrobów, zaś miejscy browarnicy zapewniali
bezkonkurencyjny przez wieki na pój – piwo. Kwalifikowaną postacią karczmy stał się
następnie zajazd, gdzie oferowano gościom możliwość bezpiecznego przenocowania 
w mieście. Najpopularniejszy był chyba „Czerwony Dzban” przy pla cu św. Jerzego.

Jakościową zmianą było w tym zakresie jednak zbudowanie w 1846 roku „Domu An-
gielskiego”, który obok sal restauracyjnej i tanecznej miał też – teatralną. Przez dziesiątki
lat usytuowana tam była restauracja „Pod Turem”, na którą składały się już tylko dwie
sale: pełna rozgardiaszu, w której podawano alkohol i druga nadto zaciszna, w której
odmawiano go klientom. Dla gości hotelowych i ich przyjaciół z miasta ważną funkcję
pełniły też restauracje hotelowe, np. hotelu Reichshofa przy ulicy Dworcowej, gdzie 
w grudniu 1918 roku powołano Powiatową Radę Ludową, organizującą podstawy przy-
szłego włączenia Chojnic do państwa polskiego.

Szczególną rolę odgrywała leśna restauracja zwana „Wileminką”. Położona na wzgórzu
Wilhelminy w Lasku Miejskim stanowiła swoiste uzupełnienie atrakcji parkowych. Już
ok. 1899 roku wytyczono tam nie tylko aleje spacerowe, ale i urządzenia sportowo-
-rekreacyjne w postaci kortu tenisowego i toru do zjazdu saneczkowego. Ponieważ nie-
dzielne spacery stanowiły stały element rytuału mieszczańskiego, restauracja ta mogła
liczyć na ciągły napływ klientów. Organizowano tam również popularne potańcówki.
Popularność Wileminki wzrosła jeszcze w okresie międzywojennym. I tak w trakcie
jednej z majówek w połowie lat 30. poznali się tam moi dziadkowie i z sentymentem
wspominali przez kolejne dziesięciolecia to miejsce i panującą tam atmosferę.

Wracając do kuchni, chciał bym pokrótce przypomnieć kilka miejsc, w których 
jadali posiłki „na mieście” niegdysiejsi chojniczanie. Wśród smaków dzieciństwa bo-



wiem pamiętam nie tylko te „z domu” 
i „u babci”, ale także i te, których po
raz pierwszy spróbowałem w pobli-
skiej kawiarni lub restauracji. I tak nie
raz towarzyszyłem babci, w trakcie jej
prawie codziennych przedpołudnio-
wych wizyt w kawiarni „Słowianka”
przy ulicy Kościuszki. Przy stoliku 
zasiadały wówczas tam panie Skrzyp-
cowa i Millerowa i zapałem rozmawiały
o rozlicznych sprawach. Ja zadowa-
lałem się dwiema gałkami lodów 
i możliwością obserwowania zgroma-
dzonego towarzysza, pośród którego
nie brakowało osób powszechnie zna-
nych. Z uwagą czytano tam dostępną
w kawiarni prasę, grano w szachy
(szczególnie dr Słonicki) lub karty,
albo słuchano przebojów z szafy gra-
jącej… Oj, brakuje dziś prawdziwego
życia kawiarnianego w naszym mie-
ście. Wówczas spotkania „przy małej
czarnej” były powszechne, a mnie
martwiło tylko to, że gdy panie przy
stoliku dochodziły do naprawdę cie-
kawego tematu, płynnie przechodziły
na niemiecki, aby „Broń Boże” szcze-
niaka nie zgorszyć…

Samych kawiarni i cukierni było przy tym całkiem sporo. Już naprzeciw wspom-
nianej „Słowianki” usytuowana była „Mocca”, w której jadało się wspaniałe lody śmie-
tankowe. Kawiarnię tę prowadziła spółka Ruc-Pudlis. Przy Młyńskiej z kolei w „Cristalu”
Falkowskiego delektowano się lodami „cassate”, zaś cukiernia pana Jednoralskiego 
przy dawnej ulicy Świerczewskiego oferowała napoleonki, których wspaniałe ciasto
francuskie powstawało z świeżego masła „na miejscu”, a nie z wątpliwych mrożonek
„z importu”. 

Nie mogę nie wspomnieć o „Czarze” przy Gdańskiej, w którym przez kilka lat 
pracowała moja mama. Prowadzona przez państwo Szyców piekarnia z kawiarnią 
(w obecnym budynku zakładu pogrzebowego – sic!) miała wzięcie m.in. u gości domu
kultury, co powodowało, że można tam było spotkać na przykład członków zespołu
„Dwa plus jeden” raczących się jedną gałką lodów, albo pijącego kawę Jaremę Stępow-
skiego, który wprowadził tam modę na noszenie przez mężczyzn frotowych skarpet…
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Wileminka ok. 1916 r. źródło: „Ziemia Chojnicka 
na starej widokówce ze zbiorów 

Tadeusza Święcickiego”, Chojnice 2010



Kilka lat później brat właściciela zamienił „Czar” w „Piracką”, opierając się na bardziej
„zbójeckiej” klienteli…

Jeśli chodzi o sale stricte restauracyjne, najgorszą reputacją cieszył się osławiony
wówczas „trójkąt bermudzki” (zdecydowanie wypada pisać to małymi literami!) przy
placu Jagiellońskim. „Piast”, „Ludowa” i „Mały bar” (Zagłoba), zwany „mordownią” 
– stanowiły miejsce nader częstego „zaginięcia” licznych panów, ceniących walory 
napojów wyskokowych nad ustabilizowane życie rodzinne… Podobny standard ofero-
wał „Gryf ” przy Dworcowej. Ale pobliskie „Rybki” ceniono już bardziej za szeroką
ofertę potraw rybnych. W tym czasie zresztą, obok faktycznie przestrzeganego piątku,
władze wprowadziły „bezmięsne” poniedziałki, co miało m.in. zachęcać mieszkańców
do oferty „Baru mlecznego” lub garmażerii przy 31 Stycznia.

Oczywiście powyższa lista nie jest wyczerpująca. W sumie „jedzenie na mieście”
ciszyło się wówczas sporym zainteresowaniem. Modne były czasami nawet niektóre
punkty spoza miasta. I tak przez pewien czas jeżdżono „na flaki” do odnowionej 
gospody w Żalnie albo na strip-tease „z zakąską” na Skarpę. Ale charzykowskie dansingi 
i zabawy taneczne, w tym tradycja chojnickich studniówek, to raczej temat na osobne
opracowanie…
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BIBLIOTEKA

WERONIKA SADOWSKA

70 lat minęło
Jubileusz chojnickiej biblioteki

R ozwój czytelnictwa w polskim społeczeństwie jest bezpośrednio związany z poja-
wianiem się po II wojnie światowej publicznych bibliotek. Rok 1946 był począt-

kiem wielu placówek bibliotecznych w Polsce, w tym także Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnicach, wówczas Biblioteki Powiatowej. W październiku 2016 roku
książnica w Chojnicach obchodziła 70-lecie powstania. Przez te kilkadziesiąt lat bib-
lioteka próbowała swoją ofertą zaspokoić czytelnicze potrzeby jej użytkowników, 
gromadząc bogaty zbiór książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, orga-
nizując między innymi spotkania autorskie, wystawy, zajęcia dla dzieci i młodzieży czy
lekcje biblioteczne. Również obchodzony jubileusz był głównie zaadresowanych 
do bibliofili, moli książkowych i czytelników MBP, ponieważ jak mówił niegdyś Joachim
Lelewel: „Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca,
jest po to, aby była powszechnie użytkowana”.

Beletrystyka z nauką w tle

To właśnie z myślą o wspomnianych adresatach przygotowany został cykl Siedem
spotkań na 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej, trwający w październiku i listopa-
dzie. Promocje książek i wizyty autorów skierowane były do różnych grup społecznych.
Coś dla siebie znaleźli miłośnicy beletrystyki, literatury popularnonaukowej oraz tej
stricte naukowej. Dorośli, a także młodzież i dzieci. Serię zainaugurowało spotkanie 
z twórcą bestsellerów Januszem Leonem Wiśniewskim, autorem m.in. zekranizowanej
powieści Samotność w Sieci. Janusz Wiśniewski na co dzień mieszka we Frankfurcie,
jednak nadal jest mocno związany z Polską, a szczególnie z Toruniem, w którym się
urodził. Pisarz opowiadał o swoim życiu zawodowym, ponieważ pomimo pisania ksią-
żek, pracuje jako informatyk w korporacji naukowej w Niemczech. Jak sam mówił, jest
bardziej naukowcem niż pisarzem, ma tytuły magistra fizyki i ekonomii oraz stopnie
doktora informatyki i chemii.
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Wizyta autora była okazją do wymiany uwag i wiedzy naukowej między innymi na
temat miłości i jej chemicznego aspektu, poligamii i monogamii, a także o uwarunko-
waniach historycznych i geograficznych powieści gościa. Nauka wplatana w karty
książki zaciekawiła miłośników twórczości Janusza Leona Wiśniewskiego. Zaintereso-
wanie twórczością Wiśniewskiego widać było także po frekwencji, bo na spotkaniu 
pojawiło się blisko 90 osób. Sam autor chętnie opowiadał o sobie i tematyce swoich
książek, zarówno tych napisanych, jak i tej, która jeszcze nie została wydana. Autor
uchylił chojniczanom rąbka tajemnicy na temat swojej nowej powieści. Czytelnicy do-
wiedzieli się także, skąd pisarz czerpie pomysły. Jak sam mówił, lubi obserwować ludzi,
ich zachowanie oraz życie. Często zdarza się, że temat książki znajdzie na ulicy. Miłoś-
nicy literatury w czasie spotkania mieli też możliwość zdobycia autografu. Autor, mimo
bardzo długiej kolejki osób czekających na podpis, bardzo chętnie pozował do zdjęć 
z czytelnikami. Z każdym też starał się zamienić kilka słów. Sympatyczne spotkanie 
z ciekawym gościem było idealną inauguracją jubileuszu biblioteki.

Książki naukowe

Politologia, a właściwie polityka zagraniczna, była tematem spotkania promującego
książkę pod redakcją Rafała Willi i Jacka Knopka pt. Polska polityka zagraniczna 1989-

Pierwszym gościem jubileuszu był Janusz Leon Wiśniewski. Autor opowiadał o sobie i swojej
twórczości, rozdawał autografy, pozował do zdjęć i dyskutował z każdym zainteresowanym



-2014. Gościem promocji był drugi z redaktorów, chojnicki profesor Jacek Knopek.
Prelegent politykę zagraniczną Polski w latach 1989-2014 ocenił pozytywnie, mimo że,
jego zdaniem, nie była ona wolna od błędów. Zwrócił też uwagę na to, że członkostwo
Polski w Pakcie Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej zmieniło jej położenie
geopolityczne i zmusiło władze III RP do wyznaczenia nowych priorytetów w polityce
międzynarodowej.

Podczas święta MBP odbyły się także promocje dwóch książek lokalnych autorów,
których prace magisterskie zwyciężyły w organizowanym przez Urząd Miejski w Choj-
nicach konkursie na najlepszą pracę z zakresu nauk społecznych. Książki te dotyczyły
bezrobocia i agresji. Dorośli czytelnicy pojawili się na promocji książki Magdaleny
Nowak pt. Bezrobocie jako czynnik warunkujący dysfunkcjonalność w rodzinie, zaś mło-
dzież wysłuchała wykładu Damiana Noski na temat jego książki Agresja wśród współ-
czesnej młodzieży polskiej. Studium socjopedagogiczne. Prezentowane teksty napisane
były nie z przypadku, gdyż ich pomysłodawcy interesują się opisywanymi tematami, 
a nawet są ściśle z nimi związani przez wykonywaną pracę zawodową. 

Podczas promocji pierwszej z wymienionych książek, jej autorka, Magdalena Nowak,
przybliżyła uczestnikom spotkania profil osoby długotrwale bezrobotnej oraz spiralę
jej upadku. Stwierdziła także, że bezrobocie jest jednym z ważniejszych problemów
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Chojniczanka Magdalena Nowak promowała swoją książkę „Bezrobocie jako czynnik 
warunkujący dysfunkcjonalność w rodzinie”. Na zdjęciu także Przemysław Zientkowski, 

inspektor ds. rozwoju i współpracy naukowej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach



społecznych. Według niej dobrym sposobem do walki z bezrobociem jest bezpośredni
kontakt z osobą długo pozostającą bez pracy, przede wszystkim motywowanie jej i za-
chęcanie do podjęcia działań w kierunku poszukiwania zatrudnienia. Jak mówiła, is-
totną rzeczą w aktywizowaniu bezrobotnych jest także prowadzenie kursów.

Z kolei Damian Nosko opowiedział młodzieży o swojej pracy w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie-Dworcu, przyczynach powstawania zachowań
agresyjnych i rodzajach agresji. Poruszył także temat agresji w grach komputerowych,
filmach i serialach. Stwierdził, że młodzieży i dzieciom nie powinno się zakazywać 
korzystania z nich, jednak powinno się zwracać uwagę na to, czy są one dostosowane
do ich wieku. Spotkanie z autorem prowadził trener rozwoju osobistego Adam Mo-
drzejewski, zajmujący się także profilaktyką antyalkoholową.

Filozofia dialogu i muzyka

Nie lada gratką dla miłośników filozofii była promocja książki austriackiego filozofa
z przełomu XIX i XX wieku Ferdynanda Ebnera Słowo i realności duchowe. Fragmenty
pneumatologiczne w tłumaczeniu i pod redakcją naukową doktora Krzysztofa Skorul-
skiego. W czasie tego spotkania bibliotekę odwiedzili znani naukowcy i znawcy filozofii
dialogu, której Ebner był prekursorem, m.in.: prof. Jarosław Jagiełło, prof. Piotr Kostyło
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Uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich w Chojnicach uczestniczyli w wykładzie Damiana Noski
pt. „Wokół książki »Agresja wśród współczesnej młodzieży polskiej«”
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Tłumaczenie dzieła Ferdynanda Ebnera, zajmującego się filozofią dialogu, w Czytelni MBP 
promował Krzysztof Skorulski, autor polskiego przekładu. Na zdjęciu także prowadzący 

spotkanie Przemysław Zientkowski

czy prof. Joachim Piecuch. Redaktor naukowy książki opowiedział o autorze, jego życiu
i powstawaniu tego dzieła filozoficznego. Filozofię dialogu scharakteryzował natomiast
pokrótce profesor Jarosław Jagiełło, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II, który zabrał głos podczas dyskusji. Zarówno on, jak i redaktor naukowy dzieła
uważani są za największych znawców myśli filozoficznej Ferdynanda Ebnera. Krzysztof
Skorulski dodał także, że wielu późniejszych myślicieli wzorowało się na Ebnerze, 
w tym Józef Tischner, a ciekawostką może być to, że jednym z popularyzatorów myśli
tego filozofa w Niemczech i Francji był Paulus Lenz-Medoc, który urodził się w 1903
roku w Chojnicach.

Coś dla siebie znaleźli też miłośnicy muzyki, a dokładniej poezji śpiewanej. Podczas
jednego z wieczoru mieli możliwość wysłuchania koncertu w wykonaniu zespołu Szep-
tem, który tworzą Hanna Butkiewicz i Sandra Antkiewicz. Słuchacze zostali zabrani 
w podróż do świata utworów: Starego Dobrego Małżeństwa, Antoniny Krzysztoń, ze-
społu Pod Budą, Wolnej Grupy Bukowina, Grzegorza Turnaua, Roberta Kasprzyckiego,
Edyty Geppert, Elżbiety Adamiak i Czerwonego Tulipana. Koncert został nagrodzony
gromkimi brawami. A liderka zespołu Hanna Butkiewicz podkreśliła, że dopóki zdrowie
jej pozwoli, będzie zarażać innych poezją i podsycać w nich ogień, żeby chociaż się tlił.
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Dzieci też świętowały

Najmłodsi czytelnicy również uczestniczyli w obchodach 70-lecia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnicach. Z myślą o nich odbyło się spotkanie z Wiesławem Drabikiem,
pisarzem, tłumaczem i ilustratorem. Podczas wizyty pisarza uczniowie dowiedzieli się,
w jaki sposób powstaje książka, że musi mieć okładkę oraz że podczas druku wykorzys-
tuje się cztery podstawowe kolory. Wiesław Drabik pokazał, jak wygląda arkusz drukar-
ski, z którego po rozcięciu powstaje gotowy egzemplarz. Następnie autor opowiedział
dzieciom, jak zaczęła się jego przygoda z pisaniem, bo zanim zaczął tworzyć, pracował
jako inżynier. Najmłodsi mieli również okazję posłuchać niektórych opowieści, np. 
o strażakach, smoku, policji i Świętym Mikołaju. Podczas spotkania dzieci brały też
udział w konkursach, m.in. na rymowane dokończenie zdań. Za prawidłową odpowiedź
otrzymywały naklejki, a osoba z ich największą liczbą zdobyła książkę z autografem go-
ścia. Również pozostali mieli możliwość otrzymania autografu ze specjalnie stworzoną
rymowanką.

Wspomnienia sprzed lat

Przez 70 lat istnienia książnicy w Chojnicach przez placówkę przewinęło się mnó-
stwo czytelników i pracowników, zorganizowano mnóstwo wystaw i eventów, zmianie

Zespół Szeptem w składzie Hanna Butkiewicz i Sandra Antkiewicz zabrał uczestników 
wieczoru poezji śpiewanej do niesamowitej lirycznej krainy
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Dla Zosi, co widziała stado łosi, dla Juleczki co nie lubi cebuleczki, takie rymowanki 
usłyszały dzieci podczas spotkania z Wiesławem Drabikiem. Na zdjęciu w czasie jednego 

z rymowanych konkursów

uległy też system pracy bibliotekarzy i zadania biblioteki. Aby powspominać to, co się
przez ten czas wydarzyło, przygotowana została specjalna wstawa, która prezentowała
informacje o historii MBP, jej strukturze i organizowanych przedsięwzięciach oraz do-
kumenty mówiące o powstaniu placówki, katalogi kartkowe, stare pieczątki, dyplomy,
podziękowania i gratulacje, kroniki, fotografie, księgi inwentarzowe oraz księgi ubytków
i księgę korespondencji. O historii biblioteki na łamach pierwszego numeru „Kwartal-
nika Chojnickiego” napisała Anna Maria Zdrenka w tekście pt. Historia Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej w Chojnicach.

Dwa miesiące świętowania i organizowane w tym czasie spotkania przyciągnęły 
do biblioteki wielu czytelników, zarówno tych zaprzyjaźnionych, odwiedzających ją 
na co dzień, a także nowe osoby zainteresowane prezentowaną przez MBP ofertą kul-
turalną. Chojniczanie mogli się przekonać, że ich biblioteka jest miejscem, do którego
warto przyjść. Zarówno po to, żeby wypożyczyć książkę, jak i miło spędzić czas.

Fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach



SPORT

ANDRZEJ GóRNOWICZ

Bieg
długodystansowy

U prawianie sportu w sposób szczególny uczy człowieka pewnych prawd o świecie
i o nim samym. Nieco innych informacji dostarczają sporty drużynowe, a innych

sporty indywidualne. Pochylmy się nad tymi drugimi, a konkretnie nad biegami 
długodystansowymi. Biegi długodystansowe zaliczane są do tzw. sportów wytrzyma-
łościowych, w których największą rolę odgrywa odporność na wysokie obciążenia; 
na zmęczenie, niedobór wody i pokarmu. Błędem byłoby jednak mniemać, że owa 
odporność dotyczy wyłącznie ludzkiego ciała, że zależy tylko od predyspozycji fizycz-
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nych. Dobrze przygotowane ciało jest dopiero fundamentem – decydującym czynni-
kiem jest ludzka psychika. Kłania się tutaj równowaga pomiędzy rozwojem fizycznym
a estetycznym, jeżeli nie równowaga to dążenie do tej równowagi, rozwój człowieka 
na płaszczyźnie kultury i sportu. Trudne to, ale możliwe, jeżeli się chce. Czego więc
uczy i wymaga bieg długodystansowy?

1. Cierpliwości

Biegacz jest osobą cierpliwą i wytrwałą, gdyż tylko długie i żmudne treningi po-
zwalają osiągnąć dobre rezultaty. Nic nie przychodzi łatwo i bezboleśnie. O ile, dajmy
na to, piłkarz czy koszykarz może brak przygotowania nadrobić talentem czy sprytem,
o tyle biegacz wytrenowany być musi. W przeciwnym wypadku padnie w połowie trasy
kompletnie wyczerpany. Cierpliwość biegacza wyrabia się nie tylko poprzez długość
treningów, ale także poprzez ich tempo – często spokojne, jednostajne, wręcz usypia-
jące. Nieraz nachodzi pokusa, aby przyspieszyć, popędzić, ile sił w nogach; pokusa, aby
wysilić się bardziej, ale krócej. Jednak dobry zawodnik potrafi się kontrolować i trzyma
tempo. W decydującym momencie, podczas wyścigu, umiejętność panowania nad sobą
będzie kluczowa dla osiągnięcia założonego celu. Wytrwałość zaś rodzi się podczas
niesprzyja jących okoliczności. Nie jest
problemem wyjść na trening, kie dy
za ok nem słoneczna, ciepła po goda,
a nogi same rwą się do biegu. Wy-
trwałość może się ukazać dopiero
wtedy, gdy odbycie treningu jest
ostatnią rzeczą, o jakiej się myśli.
Wtedy zawodnik przekonuje się, ile
jest wart on sam i jego postanowie-
nia. Czy potrafi unieść się ponad
dyskomfort i własną niechęć, czy po-
trafi postępować zgodnie z wcześ-
niejszymi założeniami?

2. Pokory

Doświadczony biegacz jest osobę
pokorną; rozumie, jak wiele spraw
leży poza kręgiem jego wpływów.
Godzi się z tym, że trud wielomie-
sięcznego treningu może zostać
prze kreślony w najważniejszym dniu
– dniu zawodów. Oto okazuje się, że
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źle rozplanowuje siły i na finiszu jest wyprzedzany przez kolejnych rywali. Oto tuż
przed zawodami łapie kontuzję, a to przeziębia się, a to silny wiatr nie pozwala na po-
bicie rekordu życiowego, a to, a tamto… Biegacz jest pokorny do tego stopnia, że ma
świadomość, jak wiele zależy od niego samego. Rozumie, że jego trudu nie poniesie
nikt inny, że to on sam musi stawić czoła zmęczeniu i bólowi. Wie, ile zależy od jego
nastawienia, że nie może sobie pozwolić na „odpuszczenie”, na zejście poniżej wyzna-
czonego tempa. Wie, że w jego rękach spoczywa jego sukces i jeżeli nie da z siebie
wszystkiego – przegra. 

3. Strategii

Jest też strategiem; jak generał przed bitwą określa zasób sił, jakość wcześniejszego
przygotowania, morale, czynniki sprzyjające, czynniki wrogie. Jak szef sztabu, biegacz
musi opracować precyzyjną taktykę wyścigu. Podejście pod tytułem „dam z siebie
wszystko” niechybnie przyniesie mu klęskę. Musi rozplanować każdy kilometr trasy,
określić, jak będzie pokonywał podbiegi, a jak zbiegi; czy będzie biegł z kimś, czy 
samemu; kiedy przypuści decydujący atak. Oczywiście taki plan nie jest sztywnym sche-
matem, którego nie można zmienić. Okoliczności panujące na trasie niejednokrotnie
zmuszają do weryfikacji wcześniejszych decyzji i podjęcia nowych.
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4. Optymizmu

W końcu biegacz jest optymistą. Za wszelką cenę nie wpuszcza do umysłu myśli
podkopujących jego siłę. Choć czuje się zmęczony i słaby, nie mówi: nie dam rady lub
źle ze mną. Wręcz przeciwnie, jak mantrę powtarza: poradzę sobie, jestem na to przy-
gotowany, dam radę! Można by powiedzieć, że zaprzecza rzeczywistości; odrzuca prozę
życia, a ulatuje w poezję. Pomija zmęczenie swego ciała, a podziwia piękno trasy, piękno
stworzone przez Pana, cudowny świat – Polskę, dziękuje ludziom pomagającym bie-
gaczom, ignoruje ból w stawach, kręgosłupie, a delektuje się wrzawą tłumu; nie zauważa
suchego jak pustynia gardła, ale rozkoszuje się myślą o tym, że warto poświęcić ten wy-
siłek i ból za kogoś, za coś, ofiarować Bogu… Ileż to czasu podczas biegu jest na prze-
myślenia i medytacje oraz modlitwy. Pesymizm zostawia w szatni, a skupia się tylko 
na tym, co może mu pomóc w szczęśliwym dotarciu do celu.

•  •  •

Na własnym przykładzie mogę przedstawić stany emocjonalne biegacza długodys-
tansowego przed startem do MARATONU:

1. STRACH – przed startem, nie wiem, co mnie czeka i jaka dolegliwość mnie do-
padnie;
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2. PODNIECENIE – w momencie startu i na pierwszych metrach dystansu serce
szaleje;

3. CHĘĆ WALKI i ścigania się – na około dziesiątym kilometrze, dlaczego tak
wolno biegnę, jednak muszę szanować siły na później;

4. BÓL i zniechęcenie – gdzieś od 35 km, właściwie wszystko boli, mam wszystkiego
dość;

5. ZADOWOLENIE, radość wręcz szczęście, o trudach i bólu zapominam – na mecie.

Jacy szczęśliwi są zawodnicy chojnickiego Klubu Biegacza FLORIAN, którzy w licz-
bie 65 dokonali trudnego, wyczerpującego „zaliczenia” biegu maratońskiego – dziesię-
cioro pokonało tenże dystans poniżej trzech godzin. Wielce chwalebne jest to, że
Florianie rodzinnie pokonywali maraton, i tak – Zbigniew Wiśniewski z synem Ada-
mem, Wiesław Skwierawski z synem Kamilem, Andrzej Górnowicz z synem Aronem,
Zenon Hartuna z synami Marcinem i Piotrem, Leszek Chamier Cieminski z synami
Szymonem i Wojciechem oraz rodzeństwa Ireneusz i Artur Kułakowscy, Ewa Dudojc
z Jerzym Rudnikiem i Tadeuszem Rudnikiem. Należy wspomnieć bardzo wyczerpujące
pielgrzymki biegowe z Chojnic na Jasną Górę, do Watykanu, do Warszawy na beatyfi-
kację ks. Jerzego Popiełuszki, szlakiem męczeńskiej drogi błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki z Bydgoszczy do Włocławka.

Fot. ze zbiorów ChKS Kolejarz
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JUBILEUSZ

KAZIMIERZ OSTROWSKI

Wielka
mała ojczyzna

Z rzeszenie Kaszubsko-Pomorskie obchodzi niezwykły jubileusz – 60-lecie działal -
ności. Jest to, obok Związku Podhalan, najstarsza organizacja regionalna w Polsce.

W ciągu tych sześciu dekad były okresy ożywienia i rozwoju na przemian z latami
słabszej aktywności, ale jest jedna rzecz, która wyróżnia Zrzeszenie wśród wielu innych:
od początku było i jest nadal organizacją samorządną, niepodporządkowaną naciskom
polityki i aktualnej władzy. Siedzibą władz ZKP jest Gdańsk, zaś jednym z najstarszych
i działających nieprzerwanie oddziałów jest Oddział Miejski w Chojnicach.

Ciągłość ruchu kaszubskiego

Ruch kaszubski, któremu początek dał w połowie XIX wieku dr Florian Ceynowa, po
raz pierwszy przybrał formę organizacyjną w Towarzystwie Młodokaszubów w 1912 roku.
Inicjatorem tej organizacji był dr Aleksander Majkowski. Naczelną ideą Towarzystwa był
rozwój społeczno-kulturalny w oparciu o wartości i tradycje kultury Kaszub. Wybuch
wojny położył kres działalności młodokaszubów, lecz zasiane ziarno zakiełkowało 
w przyszłości. W dwudziestoleciu międzywojennym ruch regionalny na Kaszubach i Po-
morzu był rozczłonkowany i nie wygenerował wspólnej organizacji, powstały jedynie sto-
warzyszenia o zasięgu lokalnym. Jednym z najbardziej znaczących było Zrzeszenie
Regionalne Kaszubów, powstałe w Kartuzach w 1929 roku. Ogniwem ruchu regionalnego
było również Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy, powołane w grudniu 1934
roku. Z głównym nurtem regionalizmu środowisko chojnickie łączyły postacie takich
wybitnych działaczy kaszubskich, jak m.in. poeta i dziennikarz Franciszek Sędzicki, dra-
maturg i poeta Stefan Bieszk, a przede wszystkim poeta, historyk regionu, publicysta Jan
Karnowski. Po II wojnie światowej próba wznowienia działalności TMChiO okazała się
nieskuteczna, w nowej sytuacji politycznej nie było bowiem miejsca dla regionalizmu. 

Oznaki odwilży w 1956 roku zmobilizowały grono działaczy kaszubskich do wzmo -
żenia starań o powołanie regionalnej organizacji. Wydarzenia tej jesieni faktycznie
zakończyły w Polsce okres stalinowski, w którym działalność tego typu organizacji była



niemożliwa, a ludność kaszubska pod wieloma względami była dyskryminowana. 
Po przewrocie październikowym intelektualiści kaszubscy doskonale wyczuli i wyko-
rzystali chwilową dezorientację władz w kwestii polityki wewnętrznej. Działania
przyniosły pozytywny skutek i 29 października na spotkaniu w Gdyni 32 działaczy
powołało do życia Zrzeszenie Kaszubskie. Dnia 2 grudnia 1956 roku odbył się w Gdańsku
I Zjazd, na którym uchwalono statut oraz wybrano władze Zrzeszenia Kaszubskiego.
Statut organizacji następująco określał jej główny cel: „Rozbudzanie szerokiej inicjatywy
społecznej dla wszechstronnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu kaszub-
skiego i całego Pomorza (…); Zachowanie i rozwijanie wartości kultury regionalnej”.
Na III Zjeździe Delegatów 18 października 1964 roku nazwę organizacji zmieniono 
na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 

W 1975 roku w związku z reformą administracji i likwidacją powiatów, została
zmieniona struktura ZKP. Przestały istnieć oddziały powiatowe, natomiast istniejące
koła terenowe otrzymały status samodzielnych oddziałów o zasięgu gminy lub danej
miejscowości, miasta.

Na południowej rubieży 

Po grudniowym zjeździe niezwłocznie przystąpiono do budowania struktury nowej
organizacji. W zjeździe w Gdańsku powiat chojnicki reprezentowali: Józef Osowicki 
i Stanisław Rolbiecki z Chojnic oraz Kazimierz Tomala – kierownik szkoły w Brzeźnie
Szlacheckim. Podjęte przez nich działania zakończyły się utworzeniem Oddziału Powia-
towego ZK w Chojnicach. Dokonało się to na tłumnym zebraniu 27 stycznia 1957 roku,
w niedzielne przedpołudnie, w powiatowym domu kultury. Kto był na tym spotkaniu
(jak niżej podpisany), na długo zapamiętał jego podniosłą i gorącą atmosferę –
powszechną aprobatę, przebijający z wielu wypowiedzi entuzjazm, otwarcie wyrażane
postulaty i nadzieje. Wybrano władze oddziału, do zarządu weszli: prezes S. Rolbiecki,
zastępca Stanisław Karpus, sekretarz J. Osowicki, skarbnik Edmund Piękny. Trzeba tu
zaznaczyć, że w ciągu pierwszych piętnastu lat główną postacią i sprężyną działalności
był sekretarz Osowicki.

Grono działaczy skupionych wokół zarządu z energią przystąpiło do tworzenia
ogniw ZK na terenie powiatu. Na zebrania organizacyjne przychodziło od kilku -
dziesięciu do ponad dwustu (w Karsinie i Czersku) osób. W ciągu dwóch miesięcy
powstało osiem kół, do których przystąpiło łącznie 530 osób, zaś w końcu pierwszego
roku Zrzeszenie w powiecie liczyło 11 kół i ponad 900 członków. Początkowy okres
działalności charakteryzował się szczerym zapałem i ambitnymi planami, ale utrzy-
manie wysokiego poziomu aktywności okazało się trudne dla zarządu powiatowego,
na miejscu zaś brakowało przywódczych jednostek. Większość kół poczuła się osamot-
niona i po krótkim okresie działalności przestała istnieć. 

Największe i najaktywniejsze było Koło Miejskie ZK w Chojnicach z liczbą 
120 członków. Jednocześnie działacze chojniccy stawiali szereg postulatów i oczekiwali
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wsparcia władz w ich realizacji. Jako
pierwszy wysunięto postulat włącze  nia
powiatu chojnickiego do wojewódz-
 twa gdańskiego. WRN w Gdańsku
przychyliła się do wniosku, lecz władze
województwa bydgoskiego wyraziły
zdecydowany sprzeciw, wobec czego
sprawa upadła. Jak wiadomo, scalenie
Kaszub w jednym województwie po-
morskim nastąpiło ponad 40 lat póź niej
– w 1999 roku. Postulowano m.in.
aktywizację gospodarczą powiatu, two -
rzenie warunków do rozwoju tury -
styki, edukację regionalną w szkołach
oraz wydawanie dzieł literatury ka -
szubskiej, a ze spraw miejskich – m.in.
ponowne włączenie Charzyków do
miasta, utworzenie komunikacji auto-
busowej, powołanie szkoły rzemiosł
artystycznych, reaktywowanie mu -
zeum. Na rozwiązywanie tych i innych
problemów działacze regionalni nie
mieli wpływu, mogli jedynie domagać
się załatwienia ważnych spraw. Nie -
które udało się zrealizować przy
współpracy z władzami miasta, m.in. w 1959 roku uruchomiono w Chojnicach
komunikację miejską, w 1960 roku zostało otwarte Muzeum Regionalne. 

Przede wszystkim jednak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie skupiło się na realizacji
swych statutowych celów, w tym szczególnie na rozwijaniu i upowszechnianiu kultury,
kultywowaniu tradycji, upamiętnianiu wydarzeń i postaci z przeszłości Kaszub i Po-
morza, popularyzacji wiedzy o regionie. Wieloletnia, wytrwała praca u podstaw
budowała świadomość regionalną oraz zbiorową pamięć historyczną mieszkańców
południowych Kaszub. 

Naukowcy, pisarze, dziennikarze

Działaniem na rzecz upowszechnienia wiedzy o przeszłości i kulturze regionu były
organizowane sesje popularnonaukowe. Kilkakrotnie uczczono w taki sposób Jana
Karnowskiego, także Stefana Bieszka, ks. Bolesława Makowskiego. Odbyły się sesje 
na temat najnowszej historii Chojnic w 60. rocznicę odzyskania niepodległości; z okazji
45. rocznicy obrony Chojnic w 1939 roku; w 50. rocznicę powstania Towarzystwa
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– 13 lutego 1983 r. Wiceprezes ZG ZKP Stanisław
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Miłośników Chojnic i Okolicy (1984); odbyły się debaty o roli ZKP w społeczności
lokalnej. Wszystkie przedsięwzięcia popularyzatorskie ukazywały Zrzeszenie jako
spadkobiercę lokalnych tradycji.

Na zaproszenie Zrzeszenia odwiedzali Chojnice i wygłaszali wykłady naukowcy 
z ośrodków uniwersyteckich, głównie z Gdańska, niektórzy wielokrotnie: językoznawca
Edward Breza, etnograf Ryszard Kukier, historyk kultury i literatury Jerzy Samp,
socjolog Brunon Synak, historycy Józef Borzyszkowski, Stanisław Gierszewski, Andrzej
Gąsiorowski, Wacław Odyniec, Stanisław Mielczarski, Marian Fryda, Janusz Kutta, 
historyk i socjolog Cezary Obracht-Prondzyński, prasoznawca Wiktor Pepliński, 
historyk literatury Ferdinand Neureiter z Salzburga i wielu innych. W 1974 roku odbył
się całoroczny cykl wykładów naukowych w ramach Studium Wiedzy o Pomorzu, przy
współpracy z Gdańskim Towarzystwem Naukowym.

Silny akcent położono nas popularyzację literatury kaszubskiej i pomorskiej poprzez
kolportaż literatury pięknej i dzieł naukowych oraz spotkania autorskie. W całym okresie
odwiedziło Chojnice kilkudziesięciu twórców, wśród nich uznani pisarze i poeci, jak
m.in. Jan Trepczyk, Jan Piepka, Lech Bądkowski, Józef Ceynowa, Stanisław Pestka oraz
liczni młodzi, wchodzący na ścieżkę twórczości artystycznej. Chętnie przybywali 
na spotkania wybitni publicyści oraz naczelni redaktorzy „Pomeranii” – Izabella Tro-
janowska, Wojciech Kiedrowski, Edmund Szczeniak, Dariusz Majkowski. 
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Historia upamiętniona

Oddział ZKP w Chojnicach był inicjatorem (najczęściej też fundatorem) licznych
tablic i pomników upamiętniających wybitne postacie bądź ważne wydarzenia 
z przeszłości regionu. 

W 1964 roku w gmachu przy ul. Młyńskiej 30 została odsłonięta tablica pamiątkowa
Jana Karnowskiego, który pracował w tym budynku jako sędzia. Następnie powstały
tablice: nauczyciela gimnazjum i badacza kaszubszczyzny Leona Biskupskiego (1973,
ul. Piłsudskiego 2); założyciela muzeum J. Rydzkowskiego (1980 w Bramie Człu chow -
skiej); działacza kulturalnego dr. Jana P. Łukowicza (1957, ul. Piłsudskiego 41); J. Rydz -
kowskiego i działacza społecznego mec. Feliksa Kopickiego (1991, pl. Jagielloński 8);
lekarza i opiekuna filomatów dr. Hipolita Ostoja-Lniskiego (1994, ul. Kościuszki 29);
nauczycielki wybitnie zasłużonej w czasie okupacji Franciszki Szablewskiej (2000, 
w gmachu szkoły przy ul. Szpitalnej); długoletniego organisty, dyrygenta i kompozytora
Franciszka Gierszewskiego (2001, w bazylice); epitafium nagrobne historyka sztuki, 
ks. kan. Bolesława Makowskiego (2004, cmentarz parafialny). W 1982 roku przy ul. Gim-
nazjalnej 1 została wmurowana tablica pamiątkowa „Gazety Chojnickiej” w 70. rocznicę
powstania, a w 1985 roku w murze otaczającym Zakład Poprawczy tablica pamięci 
pomordowanych przez hitlerowców więźniów tego zakładu. W 1958 roku w holu SP
nr 5 zostało odsłonięte popiersie poety H. Derdowskiego, zaś w 1983 roku w lesie przy
ul. Strzeleckiej obelisk ku czci Jana III Sobieskiego. 
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dra J. P. Łukowicza przy ul. Piłsudskiego 41, 
13 września 1986 r. (fot. A. Bramański)



Ponadto ZKP przyczyniło się do powstania tablicy pomordowanych księży 
na ścianie bazyliki (1989), pomnika F. Ceynowy i 700-lecia Chojnic (1975, u zbiegu
ulic Ceynowy i Derdowskiego); pomnika Obrońców Chojnic (1984, ul. Świętopełka). 

Wielki wkład wniósł oddział Zrzeszenia w Chojnicach w powstanie pomnika H. Der-
dowskiego w Wielu (1957); pomnika – krzyża na Górze Piszczatej w Borzyszkowach
(1982); pomnika Odsieczy Wiedeńskiej w Brzeźnie Szlacheckim (1983); tablicy
pamiątkowej Józefa Słomińskiego w Lipnicy (1981) oraz w Borowym Młynie tablicy
upamiętniającej patriotyczny czyn mieszkańców w 1920 roku (1985).

Z inicjatywy ZKP patronami chojnickich szkół zostali regionaliści (SP 1 – J. Rydz -
kow ski, SP 5 – H. Derdowski, SP 7 – J. Karnowski), Biblioteka Pedagogiczna otrzymała
imię S. Bieszka, zaś LO imię Filomatów Chojnickich. Na wniosek Zrzeszenia Rada
Miejska nadała wielu ulicom imiona zasłużonych postaci z dziejów regionu i miasta
Chojnic. 

Wszystkie barwy kultury

W 1978 roku odbyły się w Chojnicach po raz pierwszy Dni Folkloru Kaszubskiego,
a w ich ramach dwudniowy przegląd pieśni, tańca i muzyki kaszubskiej o statuetkę
Złotego Tura. Była to wspólna inicjatywa działaczy ZKP i dyrektora Domu Kultury 
Stefana Myszki. Dni wraz z przeglądem folkloru o Złotego Tura odbywały się odtąd
corocznie, w latach 90. w cyklu dwuletnim. Występom zespołów artystycznych
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Spotkanie w ratuszu z okazji 30-lecia oddziału ZKP, 31 stycznia 1987 r.



towarzyszyły wystawy sztuki ludowej, jarmarki kaszubskie, kiermasze wydawnictw 
regionalnych i inne wydarzenia: Zrzeszenie było współorganizatorem wielu z nich. 

W 1985 roku po raz pierwszy zostały zorganizowane Dni Kultury Pomorskiej, 
od tego czasu w Chojnicach odbywają się one corocznie (przedtem wiosną, obecnie
jesienią), przy współpracy z niektórymi instytucjami kultury. Na program składają się
wystawy twórczości artystycznej, wystawy historyczne, koncerty folklorystyczne,
zespołów instrumentalnych bądź recitale, spotkania z pisarzami i dziennikarzami, 
spektakle teatralne, sympozja edukacyjne dla młodzieży, promocja nowości literatury
kaszubskiej i pomorzoznawczej i in. Poprzez organizację bloku imprez Zrzeszenie prag-
nie zwrócić uwagę społeczeństwa na bogactwo i wartości kultury Kaszub i Pomorza,
przełamać stereotyp kojarzenia kultury regionalnej wyłącznie z ludowością. Szereg im-
prez (m.in. przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną) odbywa się niezależnie 
od Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej (taka jest obecna nazwa). Nieocenioną formą
popularyzacji kultury jest wieloletnia działalność zespołów folklorystycznych: Ziemi
Chojnickiej „Kaszuby” oraz dziecięco-młodzieżowych „Kaszëbë” i „Bławatki”, którym
Oddział ZKP patronuje i współpracuje z nimi na co dzień.

Słowo drukowane

Pod koniec lat 70. Oddział ZKP w Chojnicach podjął próbę działalności edytorskiej.
Zaczęło się od katalogu wystawy twórczości plastycznej Jana Duraja (1978), w ślad 
za tym zaczęliśmy wydawać pozycje książkowe. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że
sprawa nie była prosta. Na każdą pojedynczą publikację trzeba było uzyskać pozwolenie
departamentu książki MKiS (odmowy były częstsze niż akceptacja), wykazać się po -
siadaniem papieru, otrzymać zezwolenie urzędu cenzury, znaleźć drukarnię… Sukce-
sem było więc wydanie w latach 80. kilku znaczących publikacji, w tym dwóch teczek
wzorów hau kaszubskiego w nakładzie 10 tys. egz. każda (Szkoła borowiacka i Szkoła
tucholska), które okazały się bestsellerami. Dużą wartość popularyzatorską miał cykl
publikacji opracowanych przez Klemensa Szczepańskiego: Chojnicki Wrzesień. Wspom-
nienia z 1939 roku; Krojanty. Szlak bojowy 18 Pułku Ułanów Pomorskich we wrześniu
1939 r.; W mroku nocy. Z lat okupacji na ziemi chojnickiej 1939-1945. Ogółem pod
znakiem Oddziału ZKP w Chojnicach wyszło dotychczas ponad 30 publikacji książko -
wych, ponadto broszury i druki ulotne.

W 1978 roku ukazał się biuletyn „Bazuny”, który wydawany w następnych latach
(pomimo kłopotów z cenzurą) miał charakter wydawnictwa ciągłego. Biuletyn zawierał
zarówno materiały informacyjne o ZKP, jak też artykuły o tematyce kulturalnej, histo-
rycznej, biograficznej itp. Do 1987 roku ukazało się 12 numerów „Bazun”.

W 2008 roku został wydany pierwszy numer biuletynu ZKP w Chojnicach pt.
„Kluka”, również o charakterze czasopisma regionalnego. Kolejne numery „Kluki”
ukazują się regularnie co roku.
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Na binie, czyli teatr kaszubski

Rok 2007 obchodzony był przez ZKP jako Rok Bernarda Sychty. Z tej okazji grono
członków Zrzeszenia w Chojnicach przygotowało przedstawienie utworu scenicznego
Sychty pt. Spiące wòjskò. Premiera odbyła się 7 października w Chojnickim Domu Kul-
tury i stała się znaczącym wydarzeniem kulturalnym. Były to zarazem narodziny
kaszubskiego teatru amatorskiego, gdyż zespół aktorski już w następnym roku przy go -
tował dramat – moralitet Lecha Bądkowskiego (w przekładzie na kasz. Z. Jankowskiego)
Sąd nieòstateczny, który został wystawiony również w Teatrze Miniatura w Gdańsku. 
W kolejnych latach wystawiono sztukę Aleksego Peplińskiego Bëtowsczé strôszczi;
minia turę pt. Córci młynarza – legendę D. Sikorskiej w adaptacji scenicznej J. Ko -
siedowskiej; komediowy utwór Romana Drzeżdżona pt. Niesama; wreszcie w 2015 roku
utwór sceniczny pt. Bë pòznac swòjégò ògardnika. Pierwsze przedstawienia reżyserowała
F. Baska-Borzyszkowska, trzy ostatnie zaś J. Kosiedowska, scenografia do wszystkich
inscenizacji była dziełem Danuty Wolińskiej. Trzon zespołu aktorskiego stanowi grupa
amatorów, członków Zrzeszenia, którzy występują od początku, lecz obsada aktorska
była uzupełniana w zależności od potrzeby. Premiery sztuk miały miejsce w Chojni-
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cach, następnie teatr był zapraszany do wielu miejscowości, grał w kilkunastu miastach
i wioskach na Pomorzu. 

Sceniczna aktywność i osiągnięcia chojnickiego zespołu skłoniły Zarząd Główny
ZKP w 2013 roku do zorganizowania w Chojnicach Przeglądu Teatrów Kaszub-
skich pod nazwą Zdrzadniô Tespisa. Oprócz spektakli prezentowanych przez kilka 
grup teatralnych z Kaszub, w ramach przeglądu odbyły się warsztaty dla aktorów
prowadzone przez profesjonalistów. Podobny przebieg miały przeglądy II i III w latach
2014 i 2015. 

Kaszubski od przedszkola 

W niektórych szkołach podstawowych w Chojnicach w programach nauczania 
od dawna są obecne wybrane zagadnienia z przeszłości, geografii i przyrody, kultury
Pomorza, Kaszub i rodzinnego miasta. W SP nr 7 edukacja przebiega w myśl wskazań
Jana Karnowskiego: „Wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi:
poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich i ogólnoludzkich”. Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie służy pomocą w organizowaniu zajęć regionalnych.

W myśl ustawy uchwalonej przez Sejm RP w 2005 roku kaszubski jest językiem 
regionalnym, dzięki czemu społeczność kaszubska uzyskała prawo do nauki języka
ojczystego, a nauczanie jest dotowane z budżetu państwa. Oddział ZKP w zakresie
swych możliwości wspiera inicjatywy edukacyjne. W 2009 roku w SP nr 1 im. J. Rydz -
kowskiego została zorganizowana nauka dla grupy 18 dzieci, głównie członków zespołu
„Bławatki”; zajęcia prowadziła J. Kosiedowska. Główną przeszkodą w upowszechnieniu
nauki był brak wykwalifikowanych nauczycieli, ale to się zmienia. W 2010 roku nadobo -
wiązkową naukę j. kaszubskiego podjęło siedemdziesięciu uczniów klas podstawowych
i gimnazjalnych Wspólnoty Szkół Katolickich, a dwa lata później rozpoczęła się nauka
w Szkole Podstawowej nr 7. Od 2014 roku mają możliwość uczyć się języka i kultury
kaszubskiej uczniowie Technikum nr 3 przy ul. Sukienników. W ramach programu
uczniowie uczestniczą w warsztatach artystycznych, zwiedzają Kaszuby, poznają kulturę
regionu, artystów i pisarzy, uczestniczą w konkursach itd. 

Również w chojnickim przedszkolu Wesołe Przedszkolaki (ul. Reymonta) przez
kilka lat prowadzony był pilotażowy program nauczania języka i kultury kaszubskiej
dzieci najmłodszych. Wielką popularnością w przedszkolach i klasach nauczania
początkowego cieszą się spotkania w cyklu „Kaszëbsczé bajania”, których uczestnicy
poznają bajki kaszubskie i często pierwszy raz stykają się z językiem. Spotkania
prowadzą J. Kosiedowska i Małgorzata Dykiert. 

Sojusz dla regionu

Tak w przeszłości, jak i obecnie wielostronna działalność ZKP nie byłaby możliwa
bez wsparcia i pomocy instytucji i zaprzyjaźnionych organizacji. Przede wszystkim 
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w różnych sytuacjach Zrzeszenie korzysta z życzliwej pomocy burmistrza i Urzędu
Miejskiego oraz podobnie jak inne organizacje pozarządowe otrzymuje granty (niestety,
nader skromne) na realizowane zadania. Również Urząd Gminy Chojnice oraz Staro -
stwo Powiatowe okazjonalnie udzielają wsparcia. Szereg przedsięwzięć jest efektem do-
brego współdziałania z Miejską Biblioteką Publiczną. Niezawodnymi, wieloletnimi
sojusznikami są także Chojnickie Centrum Kultury (dawniej ChDK) oraz Muzeum
Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego. Konsekwentna i efektywna jest
współpraca z chojnickimi szkołami, a pełną życzliwością nacechowane są kontakty 
z parafią pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Wiele wspólnych działań łączy ZKP z Choj -
nickim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. 

Moc i chwała

Oddział Miejski ZKP w Chojnicach posiada osobowość prawną, został wpisany 
do KRS w Sądzie Rejonowym w Gdańsku 30 stycznia 2002 roku. Jest jednym z ponad
siedemdziesięciu oddziałów Zrzeszenia rozsianych w kraju, nie tylko na Pomorzu,
posiadających szeroką autonomię w zakresie treści i form działalności. Oddział w Choj -
nicach od początku ma swych przedstawicieli we władzach ZKP w Gdańsku, tj. w Radzie
Naczelnej i Zarządzie Głównym (dawniej Prezydium ZG). 
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Przed sześćdziesięciu laty ówczesne Zrzeszenie Kaszubskie w Chojnicach roz -
poczynało działalność od spotkań i prelekcji we własnym kręgu, od cotygodniowych
półgodzinnych audycji regionalnych w miejskim radiowęźle i kolportażu dwutygodnika
„Kaszëbë”, dopóki nie został ze względów politycznych zlikwidowany. Później przyszła
pora na otwartą działalność publiczną. Ostatnie lata charakteryzują działania na rzecz
zachowania rodzimego języka poprzez nauczanie w szkołach, teatr kaszubski, upow -
szech nianie literatury kaszubskiej. Działaczom Zrzeszenia przyświeca idea kształtowania
dwojakiej – polsko-kaszubskiej tożsamości, nie tylko członków i sympatyków naszej
wspólnoty, lecz całej społeczności miasta Chojnic i szerokiej okolicy. Na sztandarze
naszego oddziału umieściliśmy hasło zaczerpnięte z wiersza poety Leona Heykego:
Kaszëbë – naszô mòc i chwała. Jesteśmy świadomi, że w kaszubszczyźnie są nasze ko-
rzenie, z niej czerpiemy życiodajne soki i szczepową dumę. 



FOTORELACJA



W Święto Niepodległości w auli LO im. Filomatów Chojnickich odbył się Koncert laureatów 
II Powiatowego Konkursu Kawiarenki Piosenki Polskiej, którego organizatorem było Stowarzy-
szenie „Dworek Polski”, współorganizatorem Powiat Chojnicki, a partnerami Chojnickie Centrum
Kultury i Zespół Szkół w Chojnicach. Fot. Marian Nowak



STOWARZYSZENIE

MARIA WRóBLEWSKA
CZESŁAW SELKE

Mała przechadzka po 30 latach 
Chojnickiego Towarzystwa
Polsko-Francuskiego

D nia 4 października 1986 roku odbyło się zebranie wy-
borcze powołujące Oddział Towarzystwa Przyjaźni

Polsko-Francuskiej. Wybrano wówczas 15-osobowy Zarząd oraz czte-
roosobową Komisję Rewizyjną. Pierwszym prezesem Oddziału Stowarzyszenia w Choj-
nicach został Zdzisław Piecha, a zastępcami Grażyna Winiecka i Czesław Selke,
sekretarzem Marek Pruski, skarbnikiem Katarzyna Piasecka, szefem Komisji Rewizyjnej
Józef Iwicki. Już w grudniu tegoż roku do Chojnic przyjechała pierwsza grupa przyjaciół
z Francji. Goście zostali przyjęci przez rodziny chojniczan. Nowy Rok 1987 witany był
wspólnie na balu sylwestrowym.

Rozpoczął się okres rozwijania kontaktów z zaprzyjaźnionym z Chojnicami Bayeux
w Normandii. Były wizyty władz, wyjazdy turystyczne i wzajemne poznawanie naszych
krajów – Francji i Polski.

Współpraca doprowadziła do zmiany statusu Stowarzyszenia z Oddziału TPPF 
na samodzielne i niezależne Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie, które zostało
zarejestrowane 18 lutego 1992 roku. Na walnym zebraniu wyborczym, zgodnie z nowym
statutem, został wybrany dziewięcioosobowy Zarząd. Główne funkcje objęli: prezesa
– Czesław Selke, wiceprezesów: Kazimierz Lemańczyk i Mirosław Galikowski, sekre-
tarza – Eugenia Granowska, a skarbnika – ponownie Katarzyna Piasecka.

Działalność przyjmowała coraz to więcej form. W kwietniu tego samego roku grupa
osób z chóru Consono uczestniczyła w festivalu Bayeux chant’e I’Europe. Śpiewacy 
z Chojnic wystąpili w katedrze w Bayeux podczas koncertu galowego.

Działalność Towarzystwa ukierunkowała się na organizację Dni Kultury Francuskiej
przy udziale Ambasady Francuskiej w Warszawie lub pod patronatem Konsula Hono-
rowego w Gdańsku. W ramach tych dni organizowano konkursy: prozy, piosenki 
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i poezji francuskiej, których laureaci wielokrotnie brali udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Prozy i Poezji Francuskiej w Bydgoszczy oraz Ogólnopolskim Konkursie Pio-
senki Francuskiej w Lubinie. W Międzynarodowym Konkursie Piosenki Francuskiej
w Splicie laureatkami zostały Magdalena Marczewska i Magdalena Kosobucka, otrzy-
mując w nagrodę warsztaty muzyczne w Paryżu.

Dla dzieci i młodzieży organizowano różne konkursy plastyczne, takie jak: „Wido-
kówka z Francji”, „Kartka bożonarodzeniowa z Francji”, „Francja moich marzeń” czy
warsztaty „Miniatura wieży Eiffla”. Pokłosie konkursów plastycznych prezentowano
podczas wystaw. Dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
odbył się też konkurs literacki „Moja przygoda we Francji”. Szkoły chojnickie kształcące
w zakresie żywienia prezentowały kuchnię francuską, przygotowując specjały do de-
gustacji. Każda ze szkół: ZSP nr 2, Technikum nr 2 (dawniej ZSKP) oraz CKZiU (daw-
niej CKU) prześcigały się w cudach kulinarnych pieszczących podniebienia gości. Były
też konkursy wiedzy o Francji i quizy. Corocznie prezentowano filmy produkcji fran-
cuskiej w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Cisza”.

Miały też miejsce znaczące wydarzenia artystyczne. Czterokrotnie występowała
Edyta Geppert z recitalami. Gościliśmy także Zespół pod Budą, Leszka Długosza i Jana
Jakuba Należytego. W Chojnicach występował dwukrotnie Zespół Muzyki Dawnej

Otwarcie wystawy Martyny Marii Lemańczyk i Kazimierza Lemańczyka „Normandia, Bretania 
i nie tylko” w ramach obchodów 30-lecia ChTPF. Muzeum Historyczno-Etnograficzne 

w Chojnicach Galeria Sztuki Współczesnej ‘84 Baszta Kurza Stopa (fot. Beata Królicka)
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„Klub św. Ludwika”. Odbywały się recitale poezji śpiewanej Georges’a Brassensa i pio-
senek Edith Piaf; koncerty fortepianowe Jeana Claude’a Cottiera i Barbary Drążkowskiej
– chojniczanki, studentów Akademii Muzycznej i Zespołu Szkół Muzycznych z Poz-
nania, Eweliny Korzeniewskiej, uczestników konkursów chopinowskich – Jacka Kortusa
oraz pianisty z Japonii.

Swoje spektakle prezentowały Teatr Wilama Horzycy z Torunia i Teatr Muzyczny 
z Gdyni. Były również wyjazdy na spektakle i koncerty do Opery Nova w Bydgoszczy,
Teatru Muzycznego w Gdyni, Opery Poznańskiej czy Filharmonii w Gdańsku, a także
spotkania z ciekawymi ludźmi: Jerzym Suczyńskim, Aleksandrem Jantą-Połczyńskim,
kombatantami walczącymi w Normandii.

Towarzystwo było inicjatorem wystaw i plenerów malarskich z udziałem artystów
francuskich w Polsce i polskich we Francji, m.in. interdyscyplinarnej wystawy twór-
czości i sztuki regionu chojnickiego w Bayeux. Swoje miejsce miało też tournée zespo-
łów folklorystycznych „Kaszuby” i „Kaszëbë” w północnej Francji oraz występy
francuskiego zespołu muzyki dawnej „Selune”.

Od trzydziestu lat Towarzystwo upowszechnia najbardziej znaną w świecie fran-
cuską dyscyplinę sportową – petanque-boules, popularnie zwaną „grą w kule”, organi-
zując i uczestnicząc w turniejach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Obecnie trwają przygotowania się do udziału w rozgrywkach ligowych. Towarzystwo
jest członkiem Polskiej Federacji Petanque i uczestniczy w pracach jej Zarządu. Odby-
wały się też mecze piłki nożnej i ręcznej Falaise-Chojnice i międzynarodowe turnieje
bokserskie.

Ponadto Towarzystwo współpracuje w przygotowywaniu wydawnictw, audycji ra-
diowych i telewizyjnych (np. filmu popularyzującego Normandię).

Od kilkunastu lat organizowane są imprezy plenerowe dla członków Towarzystwa,
ich rodzin i sympatyków. „Piernikalia” w Widnie i spływy kajakowe są sztandarowymi
wydarzeniami rekreacyjno-turystycznymi w sezonie letnim.

W działalności Stowarzyszenia dużą rolę odgrywają podróże. Po latach z trudem
organizowanych wyjazdów do Francji, wejście Polski do UE w 2004 r. i do strefy Schen-
gen dało nam możliwość swobodnego podróżowania do francuskich zaprzyjaźnionych
rodzin oraz wyjazdów indywidualnych w dowolne regiony i miejsca. Razem wyrusza-
liśmy także w podróże po naszym kraju, odwiedzając Warszawę, Wrocław, Poznań 
i Kraków. W ostatnich latach byliśmy też u sąsiadów – w Niemczech (Berlin), Austrii
(Wiedeń) i na Węgrzech (Budapeszt). Dokąd powiedzie nas następna wyprawa, zoba-
czymy…

Corocznie, bardzo licznie, członkowie i sympatycy spotykają się okresie bożonaro-
dzeniowym na spotkaniach opłatkowych. Podczas tych wieczorów składamy sobie 
życzenia, siadamy do wspólnej wieczerzy z wigilijnymi daniami, śpiewamy kolędy 
w języku polskim i francuskim. Jest to dla nas czas refleksji i wspólnego przeżywania
w świątecznym nastroju.
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W Chojnicach można dostrzec trwałe ślady działalności ChTPF. Towarzystwo było
inicjatorem nadania nazwy ulicy „aleja Bayeux” i ulicy „Rue Chojnice” w Bayeux.

Podejmowano także współpracę ze szkołami w regionie chojnickim. W ramach tzw.
wymiany realizowano kolonie letnie dla dzieci i wizyty młodzieży.

W ciągu trzydziestoletniej działalności Towarzystwo realizowało rozmaite formy
współpracy z bliźniaczym miastem Bayeux w Normandii i miastem Conches poprzez
nasze Koło Terenowe z Człuchowa. Koło terenowe było integralną częścią Towarzystwa
przez 18 lat. W 2014 roku usamodzielniło się, przekształcając się w Człuchowskie 
Towarzystwo Polsko-Francuskie. Doskonale prowadzi swoją działalność statutową 
i współpracę z zaprzyjaźnionym Conches. Prezeską Człuchowskiego Towarzystwa 
została Bogumiła Konczanin, która przez kilka kadencji pełniła funkcję wiceprezeski
w naszym Towarzystwie. Współpraca jest prowadzona również przez władze samorzą-
dowe partnerskich miast Człuchowa i Conches.

Obecnie zaistniała realna szansa na ponowne zbliżenia obu miast, tj. Bayeux i Choj-
nic. Nadzieja zrodziła się podczas Dni Chojnic w czerwcu 2016 roku, gdyż z wizytą 
do Chojnic przybyły z Bayeux: wicemer, radna miejska oraz przewodnicząca Towarzy-
stwa Przyjaźni Bayeux-Chojnice. To nowe zadanie dla obecnego ośmioosobowego 
Zarządu Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego: prezesa Czesława Selke,
wiceprezesów Marii Wróblewskiej i Marzeny Pańskiej-Przytarskiej, sekretarz Krystyny
Kijek, skarbnika Ewy Rybakowskiej oraz członków: Aleksandry Sypniewskiej, Doroty
Lissewskiej i Wiesława Nawrota. W tym składzie (z niewielkimi zmianami) Zarząd pra-
cuje już czwartą kadencję.

Członkowie ChTPF w Wiedniu przed Schönbrunn, 2015 r. (fot. ze zbiorów prywatnych)



W szeregach Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego brakuje młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych i akademickiej. Za sprawą wyboru przez uczniów język fran-
cuski zniknął z programów nauczania. Spośród języków obcych szkołach dominuje 
angielski i niemiecki. Mimo to podejmowane były próby organizowania grup języka
francuskiego czy chociaż kół zainteresowań w starym i nowym ogólniaku. Jednak 
działania te nie przyniosły większych efektów. Tylko nieliczni uczniowie korzystają 
z możliwości nauki języka francuskiego, a szkoda, bo Chojnickie Towarzystwo Polsko-
-Francuskie narodziło się właśnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Choj-
nickich.

Niekwestionowanym osiągnięciem Towarzystwa było umożliwienie bezpośredniego
kontaktu z Francją setkom mieszkańców regionu chojnickiego i człuchowskiego,
zwłaszcza w czasach, gdy nie było jeszcze możliwości swobodnego podróżowania.
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Przemówienie zastępcy mera Bayeux z okazji otwarcia Dni Chojnic, czerwiec 2016 r. 
(fot. Irmina Szyca)



HISTORIA

ALINA JARUSZEWSKA

Zaduszki
Naukowe

C hojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk po raz drugi zorganizowało Zaduszki
Naukowe. Rok temu w Baszcie Kurza Stopa prof. Włodzimierz Jastrzębski, ceniony

historyk II wojny światowej, opowiadał o Pomorzanach na Volksliście. Tematem tego-
rocznych zaduszek było wspomnienie postaci dr. Jana Kazimierza Szalewskiego oraz
dokonań pomorskich partyzantów. W prelekcji w Bramie Człuchowskiej prof. Jastrzębski
przedstawił losy wojennych bohaterów na przykładzie J.K. Szalewskiego oraz członków
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Sporo miejsca prelegent poświęcił też
innym organizacjom uczestniczącym w ruchu oporu.

Prof. Włodzimierz Jastrzębski
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Jan Kazimierz Szalewski (1914-1988) – nauczyciel i dowódca oddziału partyzan-
ckiego. Maturę uzyskał w 1935 r. w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Chojnicach.
Ukończył następnie Seminarium Nauczycielskie w Grudziądzu i Instytut Komunalny 
w Warszawie. Przed wojną pracował jako urzędnik. Związany był z Polskim Związkiem
Zachodnim. Podczas okupacji walczył w szeregach TOW „Gryf Pomorski” i Armii 
Krajowej. Uczestniczył m.in. w akcjach wykolejenia pociągów niemieckich na trasie
Tczew-Chojnice. Po wojnie zatrudniony był w szkolnictwie średnim Kościerzyny, Staro-
gardu Gdańskiego i Słupska. Aresztowany i wielokrotnie nękany przez funkcjonariuszy
UB. W 1966 roku obronił rozprawę doktorską na temat polityki osadniczej Rzeszy na Po-
morzu Gdańskim w czasie II wojny światowej. Po przejściu na emeryturę zamieszkał 
w Gdańsku. 

Fot. Andrzej Bramański

Członkowie i sympatycy ChTPN



PODRóŻE

JACEK KLAJNA

Na rowerach
przez Indie

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej 9 grudnia odbyło się spotkanie 
z małżeństwem podróżników – Krzysztofem i Bernadettą Nowackimi, którzy

podzielili się wrażeniami z wyprawy rowerowej do Indii oraz zaprezentowali kilkaset
wykonanych tam zdjęć. Państwo Nowaccy pojechali do Indii w celu poznania kultury
i życia codziennego Hindusów, a ich rowerowa wyprawa trwała aż 40 dni. 

Spotkanie miało charakter pokazu setek zdjęć, do których komentarz podróżnicy
wygłaszali naprzemiennie. Co ciekawe, zdjęć było tak dużo, że wszystko to, co aktualnie
opowiadano, miało swoje odzwierciedlenie w kilku fotografiach. Podróżnicy pokazali

Indie fascynują egzotyką



Kronika chojnicka64

Hampi



Indie, jakich nie zobaczymy w oficjalnych folderach i nie zwiedzimy z biurami podróży.
Na fotografiach utrwalono prawdziwe życie indyjskiej prowincji: olśniewającą przyrodę,
wspaniałe kolorowe szaty Hindusów, wszędobylskie i ciekawskie dzieci, obrzędy religijne,
biedę i brud zagubionych w dżungli wiosek, niewesołą dolę hinduskich kobiet oraz
wiele innych elementów codziennego życia Indii. Podróżnicy opowiadali, między
innymi, jak zostali zaproszeni na trzy hinduskie śluby, dzięki czemu mogli poznać
obrzędy towarzyszące tym uroczystościom. Wszędzie spotykali się z wielką życzliwością
miejscowych i wszędzie, gdzie się pojawili, wzbudzali wielkie zainteresowanie. Hindusi
z indyjskiej prowincji traktowali polskie małżeństwo jako swoistą ciekawostkę i każdy
chciał mieć z nimi pamiątkową fotografię. 
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Fort Chitradurga

Poruszali się rowerami, w których „naprawie pomagała cała wioska”, a noce spędzali
w odludnych miejscach „w namiocie za 40 zł z marketu”. W porozumiewaniu się,
oprócz postkolonialnego języka angielskiego, najskuteczniejszy okazał się język migowy.
– Jak byliśmy głodni, to pokazałem na „pusty brzuszek”, wspominał pan Krzysztof, 
a pani Bernadetta uzupełniła – to była najskuteczniejsza metoda, gdyż w Indiach jest
40 dialektów i sami Hindusi z różnych regionów mają problemy komunikacyjne. 

Zachwycające były zdjęcia z rezerwatu żółwi, rezerwatu tygrysów oraz sanktuarium
dzi kich ptaków. Bajkowym miejscem okazał się Fort Chitradurga. Wchodził on w skład
imperium Vijayanagara, które opierało się kalifatowi z Delhi przez 500 lat. Zbudowany



został w X w. n.e. na siedmiu wzgórzach i ogrodzony siedmioma murami, w których było
19 bram. Na terenie fortu znajdowało się wiele zbiorników wodnych zbierających wodę
deszczową, tak by fort nigdy nie cierpiał z powodu jej braku. Posiadał system tajnych
wejść oraz korytarzy i ukryć w jaskiniach wykorzystywanych w wypadku zagrożeń. 

Część trasy wiodła wzdłuż wybrzeża, gdzie podróżnicy fundowali sobie, oprócz
zwiedzania, prawdziwy wypoczynek, m.in. trzy dni plażowania na wyspie Goa. Życie
Hindusów nad rzekami to materiał na osobny artykuł. Wypoczywają tam, śpią, jedzą,
piorą, myją się, odprawiają obrzędy religijne i wysypują popioły swoich zmarłych.

Ciekawostką jest też indyjska stacja benzynowa. Towar „główny”, czyli benzyna 
do wszechobecnych motocykli, to dwie butelki z czerwoną zawartością wiszące u powały
tej konstrukcji. W głębi jest sala sprzedaży i zaplecze kuchenne, gdzie podróżny może
zamówić jedzenie, a z przodu sala konsumpcyjna.  

Stacja benzynowa
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Spotkanie z podróżnikami wywarło na jego uczestnikach ogromne wrażenie –
czuli się niczym po przeczytaniu przygód Tomka Wilmowskiego. Państwo Nowaccy
udali się już w kolejną podróż, tym razem do Kenii. Miejmy nadzieję, że za jakiś 
czas w Czytelni MBP znów opowiedzą o swoich przygodach, tym razem na Czarnym
Lądzie.

Fot. Krzysztof i Bernadetta Nowaccy
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PAŹDZIERNIK

1 5. edycja Dnia Seniora w Chojnicach odbyła się w Centrum Parku.

3 Czarny protest przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej odbył się także w Choj-
nicach.

Na emeryturę przeszła dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
Teresa Szynwelska. Obowiązki dyrektora pełni Grzegorz Makowski.

5.10-15.11
Siedem spotkań na 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach. A w nim
spotkanie z pisarzami Januszem L. Wiśniewskim i Wiesławem Drabikiem, promocje
książek: Polska polityka zagraniczna 1989-2014, Magdaleny Nowak o bezrobociu 
i Damiana Noski o agresji młodzieży, spotkanie z Krzysztofem Skorulskim – tłuma-
czem książki Ferdynanda Ebnera, a także koncert zespołu Szeptem.

8 Prawybory zorganizował Projekt Chojnicka Samorządność, a w ratuszu odbyła się
debata poświęcona partiom politycznym.

10 Chojniczanie włączyli się w obchody Dnia Tańca Ludowego i zatańczyli na rynku.

14 W Collegium ARS wystąpili Janusz Kasprowicz – z zespołu Projekt Vołodia i Stani-
sław Marinczenko.

15 Na rynku otwarta została wystawa „Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko – życie,
męczeńska śmierć, pamięć”.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym Sopockiej Szkoły Wy-
ższej, który obchodzi 10-lecie funkcjonowania.

16-23 Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w tym roku m.in. z wystawą ikon Romana Kru-
czyńskiego, promocją książki Krzysztofa Gradowskiego Pomorska emigracja do Bra-
zylii, spotkaniem z tłumaczką Bożeną Ugowską i sympozjum edukacyjnym.

20 Wieczór wspomnień Telewizyjnego Turnieju Miast Chojnice – Dzierżoniów 1986-
-2016 odbył się w restauracji Sukiennice.

21-23 Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie świętowało 30-lecie istnienia koncertem
Piotra Bakali, wystawą fotografii Martyny Marii Lemańczyk i malarstwa Kazimierza
Lemańczyka oraz spotkaniem z Janem Sabiniarzem.

27 W klubie Filomata otwarta został wystawa fotografii koni Dominiki Szałkowskiej 
i promocja 11 numeru Chojnickiego Biuletynu Informacyjnego „Filomata”.

30 „Ostatnie pogo u Kornela” w pubie przy ul. Młodzieżowej. Lokal Kornela Lewy, lau-
reata Dokonań Roku 2010, zmienił właściciela.
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LISTOPAD

2 Zaduszki Naukowe w Bramie Człuchowskiej z wykładem prof. Włodzimierza Jast-
rzębskiego.

3 Na rozpoczęcie kolejnej edycji Teatru Repertuarowego w auli SP nr 1 można było
obejrzeć monodram Rafała Domagały o Hansie Christianie Andersenie.

4-5 W ramach wystawy BZ WBK Press Foto 2016 uznana fotograf Karolina Jonderko
prowadziła warsztaty fotograficzne.

9 Felicja Baska-Borzyszkowska, nauczycielka kaszubskiego w Technikum nr 3 w Choj-
nicach i Kaszubskim LO w Brusach otrzymała wyróżnienie w konkursie Nauczyciel
Pomorza Roku 2016.

9-10 Chojnickie Dni Tischnerowskie z wykładami o Tischnerze m.in. prof. Tadeusza Ga-
dacza oraz z seminarium naukowym i cyklem filmowym „Tischner czyta katechizm”.

11 Z okazji Święta Niepodległości na Koncert Kawiarenki Piosenki Polskiej zaprosiło
Stowarzyszenie „Dworek Polski”.

Wystawa „Piłsudski i jego żołnierze” ze zbiorów Stanisława Wyrzyckiego, Jana Kop-
cia i Bogdana Kuffla otwarta została w Centrum Sztuki Collegium ARS.

42 podmioty wykonawcze – soliści, duety i zespoły – zaprezentowały się podczas
VII Spotkania z pieśnią i piosenką patriotyczną „Cześć Polskiej Ziemi” w SP nr 1.

19 „Kolejarz”. W drodze do A-klasy – to tytuł wystawy zdjęć Aleksandra Knittera przy-
gotowanej w ramach obchodów 90-lecia ChKS Kolejarz.

24 Debatę „Jak wykorzystać potencjał kolei w regionach” zorganizowały w CEW władze
miasta wraz z Towarzystwem Kolejowym w Chojnicach.

25 W Muzeum Historyczno-Etnograficznym otwarta została wystawa „Skarby ukryte 
w ziemi. Łużycki depozyt z Charzyków w świetle kolekcji brązów na Pomorzu”.

Pod Parkiem Wodnym pikietowali domagający się odwołania prezesa Mariusza 
Palucha w związku z nieinformowaniem o skażeniu wody pałeczką ropy błękitnej.
Była także kontrpikieta.

27 Wystawę „Dzieje Chojnickiego Węzła Kolejowego” przygotowało Chojnickie Stowa-
rzyszenie Miłośników Kolei, Chojnickie Centrum Kultury i Towarzystwo Kolejowe 
w Chojnicach.

Spektakl „Mit” Chojnickiego Studia Rapsodycznego w wykonaniu Viktorii Szopińskiej
otrzymał na 31. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora nagrodę „Szczebel
do kariery”.

28-30 18. edycja Chojnickiego Filmobrania była retrospektywą filmów islandzkiego reżysera
Baltasara Kormákura.
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GRUDZIEŃ

1 Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził wygaśnięcie mandatu przewodniczącego
Rady Miejskiej Mirosława Janowskiego. Urząd Miejski wystąpił o uzasadnienie wyroku.

2 Wieczór poetycko-muzyczny poetki z Brus Małgorzaty Ostrowskiej połączony z pro-
mocją jej tomiku poetyckiego odbył się w Centrum Sztuki Collegium ARS.

4 Cheerleaderki z Chojnickiego Studia Move Your Body zostały brązowymi medalist-
kami Grand Prix Polski Cheerleaders w Kobylnicy.

5 W „Widokowej Cafe” otwarta została wystawa zdjęć Aleksandra Knittera „Skatepark”.

8 W MBP promowana była książka Piotra Kalki i Jarosława Ellwarta Archeologiczne
zabytki Pomorza.

9 Pochodzący z Chojnic podróżnik Krzysztof Nowacki opowiedział w MBP o swoich
podróżach rowerem.

9-11 IX Jarmark Bożonarodzeniowy z kolędami i świątecznymi kiermaszami.

Wieczór z twórczością mistyka Thomasa Mertona odbył się w kaplicy przy domu
księży emerytów.

10 150 psów zaprezentowało się podczas II Mikołajkowej Wystawy Psów Ozdobnych 
i do Towarzystwa, zorganizowanej przez Związek Kynologiczny.

11 Przy parafii Matki Bożej Królowej Polski powstał Parafialny Klub Honorowych Daw-
ców Krwi.

12 W Kościerzynie podpisano umowę o unijnym dofinansowaniu modernizacji transpor-
towych węzłów integrujących na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego.

14 Samorządne Centrum Młodzieżowe podsumowało kolejny rok działalności fotogra-
ficznej wystawą pokazującą festiwal InterTony w obiektywie.

15 Chojnickie koło Pracodawców Pomorza po raz 4 zorganizowało gwiazdkę dla uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych.

17 Trenerem I-ligowej MKS Chojniczanki został Piotr Gruszka, który zastąpił Macieja
Bartoszka.

23 Na rynku odbył się protest wobec obecnej sytuacji politycznej w kraju z udziałem
działaczy i sympatyków PO i KOD.

28 Z okazji 150-lecia OSP w Collegium ARS otwarta została pamiątkowa wystawa i pro-
mowana książka Malwiny Szopiery i Anny Marii Szpajdy Ochotnicza Straż Pożarna
w Chojnicach.

29 Promocja książki Chojnice w Wojnie Trzynastoletniej pod redakcją Bogdana Kuffla 
i Przemysława Zientkowskiego.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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DUCHOWIEŃSTWO

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Sufragan 
z chojnicką maturą

W czerwcu br. minęła 110. rocznica śmierci ks. Jana Trepnaua, biskupa sufragana
diecezji chełmińskiej, maturzysty chojnickiego. Jan Chrzciciel Trepnau urodził

się 18 czerwca 1835 roku w Bobowie (powiat starogardzki) w polskiej, licznej rodzinie
szewca Piotra i Heleny Kuchtowskiej. Jak podaje ks. Henryk Mross w Słowniku biogra-
ficznym kapłanów diecezji chełmińskiej…, jego naukę finansował wuj, ks. Jan Krzykowski
(1788-1864), kapelan Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie. Chodził do szkoły elementarnej
w Starogardzie Gdańskim, gdzie poznał język niemiecki. 



Zdolny młodzieniec

Jako dziewięciolatek rozpoczął naukę w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Choj-
nicach; uzyskał tu wolne utrzymanie w konwikcie i stypendium Towarzystwa Pomocy
Naukowej (od 1850 r.). Był uczniem pilnym i sumiennym, świadectwo dojrzałości uzys-
kał w wieku 19 lat (co było wówczas rzadkością). Po maturze studiował w Seminarium
Duchownym w Pelplinie i otrzymał 27 czerwca 1858 roku święcenia kapłańskie. W ostat-
nim roku studiów obrano go seniorem (starszym) kleryków. Był wikarym w Gdańsku
(kościół św. Brygidy), Tczewie, ponownie w Gdańsku (kościół św. Mikołaja), administ-
ratorem w Nowem (1863-1864), następnie proboszczem w Nidzicy (od 8 marca 1864 r.),
gdzie założył Bractwo Trzeźwości i Bractwo Różańcowe. Pełnił obowiązki prodziekana
pomezańskiego i inspektora szkół ludowych. Jako proboszcz w Nowej Cerkwi k. Pelplina
(od 11 maja 1869 r.) był dziekanem gniewskim (1872-1883). Należał do Towarzystwa
Naukowego w Toruniu (1876-1884). Został kanonikiem Kapituły Katedralnej w Pelplinie
(instalowany 2 grudnia 1883 r.), delegatem biskupim i radcą duchownym. 

Nietęgie zdrowie

Był wątłego zdrowia. Już po święceniach cierpiał na chorobę oczu, leczył się w klinice
okulistycznej w Berlinie. Wiele lat chorował na cukrzycę, która z czasem doprowadziła
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Kościół pw. św. Wojciecha w Bobowie na Kociewiu



do powikłań w postaci nawracającej
choroby oczu oraz serca. Nie zanied-
bywał jednak obowiązków kościel-
nych i duszpasterskich. Cieszył się
wielkim szacunkiem i zaufaniem
władz diecezjalnych. Po śmierci 
ks. Juliusza Prądzyńskiego (również
wychowanka chojnickiego gimnaz-
jum) przez dwa lata pełnił obowiązki
kuratora Zakładu NMP Anielskiej 
w Kościerzynie – średniej szkoły dla
dziewcząt. 

Sakra u kresu życia

Został dziekanem kapituły; in-
stalacja nastąpiła 1 kwietnia 1895
roku. Prekonizowany na biskupa 
sufragana 3 października 1905 roku
(Flavianopolis), otrzymał sakrę w ka-
tedrze pelplińskiej 10 grudnia 1905
roku. Święceń biskupich udzielił mu
bp Augustyn Rosentreter w asysten-
cji bpa Edwarda Likowskiego z Poz-
nania i bpa Eduarda Herrmanna z Fromborka. Sumę pontyfikalną odprawił w drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia 1905 roku. Po kilku tygodniach sprawowania urzędu
wyświęcił 13 kleryków na subdiakonów. Dnia 6 maja 1906 roku diakona Edmunda Fitt-
kaua wyświęcił na kapłana. Cztery dni później ciężko zachorował na serce.

Biskup Trepnau, wychowanek Gim -
nazjum Chojnickiego, zmarł 16 czer -
wca 1906 roku w Pelplinie, pochowany
został na cmentarzu w Nowej Cerkwi. 

Fot. Patryk Jutrzenka Trzebiatowski
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Nagrobek na cmentarzu przykościelnym 
w Nowej Cerkwi k. Pelplina 
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Przywracanie pamięci, czyli…
dr Fryda na tropach 
Konstantego Kościńskiego

K onstanty Kościński, patron jednej z człuchowskich ulic, pochodził z rodziny chłop-
skiej. Przyszedł na świat w 1858 roku we Wlewsku w powiecie brodnickim (obecnie:

działdowskim). Jego rodzice byli później właścicielami niewielkiego gospodarstwa rolnego
w pobliskim Lidzbarku.

Popularyzator pomorskiej historii

Niedostatek sprawił, że ukończył kilka klas szkoły średniej, nie uzyskując matury.
Wykazywał się jednak znakomitą pamięcią i inteligencją. Został samoukiem, szczególne
postępy czynił w nauce języków; oprócz wyniesionej z domu polszczyzny rychło przy-
swoił sobie znany ze szkoły język niemiecki, a ponadto poznał jeszcze zawiłości dwóch
języków starożytnych (greki i łaciny) oraz dwóch nowożytnych (francuskiego i rosyj-
skiego). Talent filologiczny spożytkował w późniejszych badaniach historycznych.

Ten nieco zapomniany dziś badacz i popularyzator Kaszub z przełomu XIX i XX
wieku podjął pracę w pruskim sądownictwie. Był etatowym sekretarzem sądowym 
w Grudziądzu, w Nowem (1885-1893), ponownie w Grudziądzu (1894-1898), a na-
stępnie w Człuchowie (1899-1903). Przebywając w tym ostatnim mieście, nierzadko
odwiedzał Chojnice. 

Zawód prawniczy obudził w nim zmysł historyczny. Z czasem został płodnym 
publicystą. Najchętniej swoje artykuły, broszury i przyczynki poświęcał Kaszu-
bom i Wielkopolsce. Potrafił rzetelnie badać przeszłość miasta i powiatu, w którym
aktualnie przebywał. Czas wolny od pracy w sądzie wykorzystywał nierzadko na wy-
jazdy terenowe, skrupulatnie rejestrował wszelkie zebrane informacje. Docierał do ar-
chiwów parafialnych, dworskich, a nawet domowych. Jak podaje dr Marian Fryda: 
w samym Człuchowie odnalazł wiele cennych dokumentów sprzed pierwszego rozbioru
Polski. 



Jako badacz lokalnej przeszłości miał też sporo
szczęścia. Pracując i mieszkając przez osiem lat 
w Nowem nad Wisłą, żywo interesował się prze-
szłością tego miasta i trafił na cenne znalezisko.
W skrytce w farze odkrył w 1889 roku zbiór sta-
rych ksiąg i akt kościelnych dotychczas niezna-
nych historykom. Materiały te znalazły potem
odzwierciedlenie w czterech jego broszurach trak-
tujących o historii Nowego, m.in. o Arcybractwie
Różańca świętego. 

Społecznik i patriota

Z zapałem poszukiwał też śladów polskości.
Ukształtowany w patriotycznym środowisku
krzewił ducha narodowego w miejscowościach,
gdzie pracował w sądownictwie. Działalność ta
zaniepokoiła władze pruskie do tego stopnia, że
w 1903 roku został przeniesiony służbowo do
miasta Wittenberg k. Berlina. Kościński czuł się
szykanowany i kilka miesięcy później zło żył dymisję z pracy państwowej. Zamieszkał
wraz z żoną i synem w Gnieźnie, a następnie przeniósł się do Poznania. W stolicy Wiel-
kopolski został dziennikarzem m.in. w „Dzienniku Poznańskim”. Sporo czasu przezna-
czał też na działalność o charakterze społeczno-patriotycznym. Był aktywnym
członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, któremu ofiarował część zgromadzo-
nego przez siebie archiwum. Kiedy ciężko zachorował, podjął decyzję o powrocie w ro-
dzinne strony. Ostatnie miesiące życia spędził, pod opieką żony Anny, w zakupionym
gospodarstwie w Lidzbarku. Zmarł w 1914 roku w wieku 56 lat. Syn Konstantego i Anny 
Kościńskich, Kajetan, był doktorem prawa i autorem jednej z pierwszych w Europie
prac prawniczych dotyczących motoryzacji: Das Recht des Automobils (Berlin 1915).

Z bogatego dorobku Kościńskiego wymienić należy pierwszą polską monografię
Człuchowa oraz trzy historyczne opracowania parafii dekanatu człuchowskiego: Bo-
rzyszków, Konarzyn i Przechlewa. Materiały te przydatne mogą być także współczes-
nym historykom i regionalistom. 

O Chojnicach z początku wieku

Problematyce pomorskiej, a szczególnie kaszubskiej, Kościński poświęcił pracę 
o dramatycznym tytule Kaszubi giną. W tej publikacji, wydanej w 1905 roku w Pozna-
niu, zamieścił krótki opis Chojnic. Zacytujmy jego fragment: „W rzeczywistości Choj-
nice robią wrażenie miejscowości niemieckiej, choć na szyldach spotkać można także
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Konstanty Kościński 
(fot. ze zbiorów Mariana Frydy)
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nazwiska kaszubskie i polskie (…).
Język polski jest tu tylko kopciusz-
kiem, bo w składach, na ulicy i w ko-
ściele przeważa niemczyzna. Więcej
barwy swojskiej nabiera podczas tar-
gów i jarmarków, jako też podczas
roków sądów przysięgłych, na które
(…) znaczny procent Kaszubów przy-
bywa” (Kaszubi giną. Wiązanka wia-
domości historycznych i statystycznych,
Poznań 1905, s. 20).

Śladami Kościńskiego

Trudnego zadania przywrócenia
pamięci zapomnianego już badacza 
pomorskich, w tym człuchowskich 
i chojnickich, dziejów, podjął się dr Ma -
rian Fryda. Ten zaprzyjaźniony z choj-
niczanami człuchowski regionalista 
tak opowiada o swojej pasji związanej
z dawnym historykiem i dziennika-
rzem oraz jego dokonaniami:

Moje pierwsze spotkanie z Kościń-
skim to rok 1990. Wtedy to wpadła mi
w ręce jego praca „Człuchów. Obrazek historyczno-statystyczny z przeszłości Pomorza”
(Roczniki TNT, R. XVI: 1907), będąca jednocześnie pierwszą napisaną po polsku mono-
grafią miasta. W tym samym roku dzięki staraniom naszego oddziału ZK-P wydaliśmy
reprint tej pracy w ilości 99 egz. 

Później zacząłem szperać w archiwach i bibliotekach w Toruniu i Poznaniu. Fotografię
odnalazłem w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Pochodzi ona z legitymacji dzienni-
karskiej Kościńskiego. Odnalazłem także jego rękopisy w bibliotece uniwersyteckiej w Poz-
naniu. Zebrało się tego w sumie dość sporo. Miałem także pomysł na biografię, ale…
zająłem się innymi sprawami. 

Zebrana przeze mnie bibliografia prac Kościńskiego liczy ponad 50 mniejszych i więk-
szych wydawnictw i zapewne jeszcze nie jest pełna. Pod koniec 2016 r. ma się ukazać,
pod moją redakcją, reedycja trzech opracowań Kościńskiego o parafiach w Konarzynach,
Borzyszkowach i Przechlewie.

Reasumując, można stwierdzić, iż fascynacja przeszłością regionu bywa zaraźliwa.
Pasjonat o sto lat młodszy przypomina postać badacza historii, o którym (prawie)
wszyscy już zapomnieli. Pięknie jest odkrywać dawnych… odkrywców.

Dr Marian Fryda (fot. ze zbiorów 
Janiny Kosiedowskiej)
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Górnicza
wioska

W malowniczo położonej, małej miejscowości Piła na
terenie Borów Tucholskich Stowarzyszenie Miesz-

kańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” w 2013 roku uru-
chomiło atrakcję turystyczną pod nazwą Górnicza Wioska. Inspiracją do stworzenia
tego miejsca było odnalezienie w pobliskim lesie murowanych pozostałości bliżej nie-

Multimedialna makieta w skali modelarskiej prezentująca funkcjonowanie 
podziemnych kopalń węgla brunatnego w okresie 1900-1921. 

(fot. Tymon Markowski, źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl)
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określonych obiektów. Po dokładnym sprawdzeniu dostępnych w Polsce i Niemczech
materiałów archiwalnych i przeprowadzeniu w porozumieniu z konserwatorem zabyt-
ków pierwszych badań archeologicznych odsłonięte zostały pozostałości – jak się póź-
niej okazało – jedynej w Polsce północnej podziemnej kopalni węgla brunatnego.
Stowarzyszenie uzyskało od Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie pisemne potwierdzenie unikatowości tego miejsca w tej części kraju, co
stało się impulsem do rozpoczęcia przez nie działalności. Organizacja uruchomiła ini-
cjatywę w nurcie ekonomii społecznej, czyli wioskę tematyczną, która stała się miejscem
pracy, ale co równie ważne – promocji i upowszechniania wyjątkowego dziedzictwa kul-
turowego, historycznego i przyrodniczego województwa.

W ramach prowadzonych działań stworzona została ścieżka dydaktyczna połączoną
z głosową usługą audioprzewodnika, odtworzona została część obiektów zabytkowych
kopalni – fragment sztolni upadowej kopalni Montania oraz infrastruktury obsługu-
jącej kopalnię w przeszłości. Na działce o powierzchni 1 ha udostępnionej mieszkańcom
przez gminę Gostycyn powstała infrastruktura wioski tematycznej. Ze środków unij-
nych wybudowano budynek Garncarni oraz Stary Tartak. Wspólnymi siłami odtwo-
rzono również budynek Maszynowni kopalni Olga, w której umieszczony został
interaktywny model prezentujący życie i funkcjonowanie społeczności górniczej z lat

Przed wejściem pod ziemię – spotkanie z duchem kopalni Skarbnikiem
(fot. Ludmiła Zaremba-Bielecka)
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1917-1921. Górnicza Wioska stworzyła „Pole dla Gzubów”, czyli jedyny w regionie 
XIX-wieczny plac zabaw, prezentujący stare tradycyjne gry i zabawy, „Bosego Antka”
będącego ścieżką sensoryczną oraz zagrodę wiejską przedstawiającą życie mieszkańców
Borów Tucholskich w XIX i na początku XX wieku. Mieszkańcy, którzy jeszcze kilka
lat temu nie mieli żadnego pomysłu na siebie, dziś zarabiają między innymi poprzez
prowadzenie warsztatów z kowalstwa, garncarstwa, tworzenia ozdób z wełny i filcu
oraz szkolenia z dziedziny ekonomii społecznej i organizacji ruchu turystycznego z wy-
korzystaniem innowacyjnych metod z zastosowaniem gier strategicznych. W ofercie
wioski znajdują się także chętnie wybierane przez grupy zorganizowane biesiady 
borowiacko-śląskie oraz „Wesela Sztygara”, czyli biesiady w formie rekonstrukcji tra-
dycyjnego wesela śląsko-borowiackiego, które odbyło się w miejscowości w latach 30.
XX wieku. Górnicza wioska to miejsce, w której zasmakować można lokalnej kuchni
przypominającej smaki i zapachy dzieciństwa, np. niesamowitych gofrów na węglu bru-
natnym oraz szyszkach pieczonych, które stały się wizytówką tego miejsca.

Przed mieszkańcami kolejne wyzwania, m.in. stworzenie interaktywnego, podziem-
nego muzeum górnictwa węgla brunatnego w województwie kujawsko-pomorskim –
jedynego tego typu w skali kraju. Lawinowo przyrastająca ilość turystów oraz trend
związany z tworzeniem wiosek z tematem przewodnim na terenie całego kraju pchnęły

W Górniczej Wiosce cofamy się w czasie i poznajemy smaki i zabawy dzieciństwa 
(fot. Joanna Karwasz)



organizację do wyróżnienia się oraz zabezpieczenia poprzez opatentowanie pomysłu
oraz nazwy Górniczej Wioski. Obecnie jedynie Stowarzyszenie ma prawo wykorzysty-
wać nazwę swojej wioski we wszystkich prowadzonych przez nią działaniach. Krok ten
oraz przeprowadzona odpowiednia promocja okazały się magnesem dla zaintrygowa-
nych tematem mieszkańców z terenu całej Polski, także południowej, z rejonów Górnego
i Dolnego Śląska do przyjazdów do Borów Tucholskich i zwiedzania województwa. 

Od odkrycia pozostałości starych murów w pobliskim lesie upłynęło osiem lat. 
W chwili obecnej wieś tematyczna „Górnicza Wioska” zapewnia pracę kilkunastu
mieszkańcom gminy Gostycyn, rocznie obsługuje kilka tysięcy turystów oraz, co naj-
ważniejsze, zdobyte środki reinwestuje społecznie, nieustannie budując kapitał spo-
łeczny miejscowości i rozwijając miejsce promujące niesamowite i unikatowe w skali
kraju dziedzictwo kulturowe i historyczne województwa kujawsko-pomorskiego – pod-
ziemne kopalnie węgla brunatnego. Górnicza Wioska to niepowtarzalne i wyjątkowe
miejsce z rodzinną atmosferą, które z pewnością warto i należy odwiedzić!

Górnicza Wioska czynna jest: 
– od kwietnia do listopada dla grup zorganizowanych 
– od połowy czerwca do końca sierpnia dla osób indywidualnych. 
Przed przyjazdem najlepiej sprawdzić godziny otwarcia i dostępność terminów

zwiedzania. Więcej informacji na stronie www.gorniczawioska.pl.
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Pod ziemią w sztolni upadowej kopalni Montania z 1916 roku
(fot. Tymon Markowski, źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl)
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Beata Wnuk Lipińska
Od kreski do piksela 

Jesteś artystką, jaka jest Twoja dziedzina artystyczna, którą się zajmujesz?
Ogólnie ciężko powiedzieć, kto jest artystą, ale rzeczywiście można tak mnie chyba

nazwać. Już od najmłodszych lat zawsze lubiłam rysować, jakieś drobne rysunki, po-
stacie. W szkole podstawowej najważniejszym dla mnie przedmiotem była plastyka.
Pamiętam, że właśnie na plastyce, na zajęciach dotyczących epoki renesansu rysowa-
liśmy swoje koncepcje. Wtedy właśnie zauważyłam, że coraz bardziej mi się to podoba.
W szkole średniej rysowanie sprawiało mi wiele przyjemności. Zastanawiałam się, co 
z tym zrobić, jak to wykorzystać. Postanowiłam, że zapiszę się do Chojnickiego Domu
Kultury na koło plastyczne. I tam właśnie
poznałam panią Danutę Wolińską, która
pokierowała mnie na drogę, którą powin-
nam podążać, wskazała mi moje mocne
strony, w czym najlepiej się czuję i jak
umiejętnie tworzyć rysunek. Po kilku 
latach uczęszczania na zajęcia do domu
kultury stwierdziłam, że chciałabym stu-
diować kierunek, który wiązałby się właś-
nie z rysunkiem, abym mogła studiować
to, co lubię. Razem z panią Danutą wyse-
lekcjonowałam teczkę z moimi pracami,
które wykorzystałam w procesie rekrutacji
na studia. Wybrałam Politechnikę Ko -
szalińską, Instytut Wzornictwa. Tam za-
częłam kształtować swoje umiejętności 
i patrzeć inaczej na sztukę. Wykładowcy
byli prawdziwymi artystami. Trafiłam na
wyjątkowych profesorów. Profesor Taszy -
cki był niesamowity, wystarczyło naryso- Beata Wnuk Lipińska



wać kreskę, jeśli potrafiło się ją odpowiednio wytłumaczyć. Profesor Kazimierz Jałow-
czyk to był dla mnie prawdziwy artysta! Miał pewną manierę, na zajęciach zawsze pusz-
czał The Doors. Uwielbiał ich! Inspirowali go. Mnie z kolei nazywał „tsunami”.

Dlaczego?
Moje prace zawsze były według niego niespokojne. Nawet martwa natura była u mnie

zawsze poruszona. 

Wcale nie taka martwa…
… no właśnie i dlatego profesor nazwał mnie tsunami.

Trafił z określeniem?
Muszę przyznać, że tak, ponieważ jestem niespokojna. Wyglądam na osobę spo-

kojną, ale mam w sobie dużo energii, która się rozprzestrzenia trochę tu, trochę tam.
Chyba faktycznie mam w sobie coś z tsunami. Na studiach najbardziej podobał mi się
rysunek. Zajęcia z tego przedmiotu prowadziła doktor Klimczak, u której ukończyłam
zajęcia z wyróżnieniem. To jest właśnie to, co najmilej wspominam. Bardzo się wtedy
rozrysowałam, powstało wiele moich prac. Te prace, które wtedy stworzyłam na stu-
diach i po, sprawiły, że odczuwałam potrzebę pokazania ich innym. Powstała wtedy
moja pierwsza wystawa. Znalazłam wycinki prasowe z tej wystawy w Chojnickim
Domu Kultury z 2010 roku. Zainspirowało mnie to, aby pomyśleć o kolejnej wystawie,
już w innym kierunku. Moja pierwsza wystawa zawierała prace zatytułowane „Twarzo-
wość Pospolita, czyli moje maski codzienności”. Była to odpowiedź na Gombrowi-
czowską walkę na miny z Ferdydurke. Każdy z nas ma miny i przybiera jakieś pozy, żeby
dobrze wypaść, żeby dobrze się prezentować, inną minę, kiedy jesteśmy zdenerwowani,
inną gdy jesteśmy w innej sytuacji. To był właśnie główny aspekt mojej wystawy. 
Na większości tych prac byłam ja, ale nie zawsze było to tak widoczne. Prace były wy-
konane w różnej technice, np. flamastrami czy tuszem. Powstały też prace, które były
kalką, a nawet kserem. Dzięki tej wieloformie udało się stworzyć różne grafiki. Inne
prace, które pokazałam na tej wystawie, były również walką na miny, ale trochę taką
kogucią, twarze, które bardzo dużo pokazują. (Beata pokazuje oprawione w ramy grafiki
i wskazuje jedną konkretną) To moja ulubiona praca. Twarz jest tu ukryta w tej czer-
wonej plamie. Inną pracą, którą pokazałam na wystawie, była praca „Znaki czasu”. Beata
odchodzi od stołu, przy którym rozmawiamy i przynosi złożone w prostokąt połączone
przezroczyste płytki z białymi plamami. To jest taka dziwna praca, którą przygotowałam 
na zajęcia u prof. Taszyckiego. Jest to moja swoista odpowiedź na temat związany 
z przemijaniem i z ciałem. Te płytki z półprzezroczystymi plamami to plamy odciśnięte
na moim ciele. Mam do niej ogromny sentyment.

Jest utrwaleniem Ciebie sprzed lat.
Tak, na tych płytkach jest część mnie. Bardzo byłam zadowolona z tej wystawy 

i dumna, że mogłam swoją twórczość zaprezentować szerszej publiczności.
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Twarzowość Pospolita, formy na papierze, 10 x 10 cm, tusz

Twarze i ciało to główny przedmiot twoich artystycznych inspiracji, czy był to raczej
moment w życiu?

To był taki moment. Ogólnie zawsze lubiłam rysować postacie, głównie tylko głowę
i przedramiona. Takie greckie, z przymrużeniem oka. Do dzisiaj lubię rysować tylko 
w sposób fragmentaryczny.

A dlaczego nie całe postacie?
Ciężko to wytłumaczyć, ale zawsze lubiłam dzielić to, co widzę. Mam też taką pracę,

która pokazuje tylko korpus ludzkiego ciała, bez głowy i bez nóg. Obecnie najbardziej
inspiruje mnie to, czym zajmuję się zawodowo, czyli grafika projektowa. Po studiach



Twarzowość Pospolita, formy na papierze, 10 x 10 cm, flamaster
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stwierdziłam, że chciałabym się rozwijać właśnie w tym kierunku i wybrałam studia
podyplomowe z grafiki projektowej w Poznaniu. Był to również piękny czas dla mnie,
zarówno jeśli chodzi o studiowanie, ale przede wszystkim w zakresie poznania progra-
mów graficznych.



Przejście z rysunku do grafiki projektowej to zmiana również narzędzia do tworzenia.
Czym się w związku z tym zajmujesz?

Ostatnio skupiłam się na tworzeniu grafik metodą low poly, która wywodzi się 
z grafiki trójwymiarowej. Polega ona na rysowaniu za pomocą siatki składającej się 
z wielokątów. Obecnie interesują mnie motywy związane z naturą. Chcę pokazać, jak
można tworzyć grafikę, nie wykorzystując pędzla czy ołówka.

A czym, oprócz względów technicznych, różni się grafika wykonana ołówkiem trzy-
manym w dłoni od tej wykonanej myszką, którą sterujesz?
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Twarzowość Pospolita, formy na papierze, 10 x 10 cm
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Kiedy tworzy się rysunek na papierze i coś nie wyjdzie, jak sobie zaplanowałam, to
mogę to wymazać, poprawiać, podejść do tego jeszcze raz. Projektując w programie
graficznym, poprawiając coś, mogę do tego coś po prostu dodać lub ująć. Rysunek za-
czynam od szkicu, który przedstawia to, co chciałabym zawrzeć w grafice, następnie
przenoszę to na większą powierzchnię. Rysunek odręczny daje większą możliwość wy-
rażenia swoich emocji i swojej twórczości. Machnięcie ręką, w której trzymam ołówek,
jest mocniejsze niż przeciągnięcie kreski na ekranie komputera. Myśląc o własnym roz-
woju – przygotowanie grafiki projektowej mogłoby być ciekawą odpowiedzią na to, jak
się obecnie czuję i co mi sprawia przyjemność. 

Twarzowość Pospolita, formy na papierze, 10 x 10 cm, flamastry



A co ci sprawia przyjemność?
Tworzenie grafiki metodą low poly. Stworzyłam tą metodą grafikę przedstawiającą

portret jelenia. Myśląc o mojej kolejnej wystawie, chciałabym właśnie pokazać grafikę
projektową. Moja grafika to w rzeczywistości mniejsze lub większe trójkąty, które 
dopiero przy oddaleniu pokazują dane zwierzę. Natomiast przy zbliżeniu widzimy 
po prostu trójkąty o różnym kształcie i różnych odcieniach danego koloru.

Na grafikach z okresu studiów bardzo ostrożnie używałaś kolorów. W grafice projek-
towej możesz zaszaleć z kolorami i wybrać kolor tak wymieszany komputerowo, jakiego
sama byś nie stworzyła. Wykorzystujesz tę możliwość?
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Znaki Czasu, odciśnięte formy linii papilarnych, 10 x 10 cm, klej + plexi



Rzeczywiście, głównie używałam stonowanych kolorów. Zawsze bardzo lubiłam
czerwień. Nawet podczas wystawy okazało się, że ściana była pomalowana na czerwono,
taki ciekawy zbieg okoliczności. Lubię też szarość, czerń, granat. Kolory te najbardziej
wyrażały to, co rysowałam. Ciężko mi teraz powiedzieć, jak rozwinie się moja praca. 
Na razie ta, którą zrobiłam, jest raczej wyważona kolorystycznie, jest między granatem,
a fioletem. Podejrzewam jednak, że kolejne prace utrzymam w szarościach i bardziej
stonowanych barwach. Feeria barw to nie jestem jednak ja. Jak rysowałam jakąś pracę,
to zamykałam się w kwadracie. Pamiętam, jak na studiach profesor Klimczak mówiła,
żeby znaleźć swój format papieru, jaki najbardziej nam odpowiada. Ja wybrałam kwad-
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Jeleń, 50 x 50 cm, grafika wektorowa



rat i większość moich prac jest właśnie kwadratowych. Tak jak lubię szarości w kolorach,
tak też najbardziej odnajdę się w kwadratowej przestrzeni. Jest dla mnie najbardziej
wyważona. 

Jest w grafice projektowej miejsce na Beatę-tsunami?
Grafika projektowa na pewno jest bardziej zachowawcza, ale można tam znaleźć

mnie. Tak długo wykańczam każdy element, aż jestem gotowa go pokazać. Również
podczas studiów gdy coś tworzyłam i nie byłam z tego zadowolona, to poprawiałam,
usuwałam, coś dodawałam, ale nigdy nie niszczyłam swoich prac. Tworzyłam je tak
długo, aż poczułam, że jestem z nich zadowolona. Przypomniało mi się, gdy na studiach
rysowaliśmy czajniki na szarym papierze. Na mojej pracy było trochę białej farby, trochę
ołówka, w jednym miejscu coś było rozmazane, ale właśnie wtedy uznałam swoją pracę
za skończoną. Odpowiada mi to, co nie jest pozornie dokończone. Może właśnie dlatego
nie rysuję całej postaci, a tylko fragmenty, o czym już wspomniałam. Najbardziej lubię
tworzyć bez robienia przerw, nawet gdy oznacza to pracę do późnej nocy. Wracanie do
nieukończonej pracy nie sprawia mi przyjemności, wtedy jest nawet ryzyko, że nigdy
jej nie skończę. Lubię pracować od początku do końca, bez przerw.

Jest dużo ludzi, którzy lubią rysować. Warto tę pasję pogłębiać na studiach? Można 
z tego uczynić zawodowy element swojego życia?

Jak najbardziej. Studiowanie tego, co nas pasjonuje, pozwala poznać samego siebie.
Oczywiście są ludzie, którzy nie potrzebują studiów, aby tworzyć i być artystą. 

A czego dowiedziałaś się o sobie na studiach?
Dowiedziałam się, jak wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Przede wszystkim technik 

rysunkowych, malarskich, przestrzennych, których nie poznałam wcześniej i gdyby nie
studia, to prawdopodobnie nigdy bym się o nich nie dowiedziała. Również gdyby nie
studia podyplomowe z grafiki projektowej, nie poszerzyłabym swoich horyzontów, być
może moja praca graficzna nigdy by nie powstała, nie poznałabym inspirującej roli gra-
fiki projektowej. Ale na pewno dowiedziałam się o sobie tego, że jestem osobą, która
lubi mocną, intensywną kreskę i że jestem nieraz spokojna, a nieraz nieprzewidywalna.

Co Tobie osobiście daje tworzenie prac? Jest sposobem na wyciszenie?
Rysowanie mnie bardziej pobudza, bardziej mnie, jakby to powiedzieć, motywuje.

Tworząc coś, słucham muzyki, która rozładowuje napięcie. Jednocześnie więc jestem
zrelaksowana i pobudzona. Kiedy tworzyłam wspomnianą wyżej grafikę, to słuchałam
Leszka Możdżera i okazało się, że jego takty doskonale komponują się z moim rytmem
pracy. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Emilia Kalitta
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