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CHOJNICKIE
pomniki przyrody





NATURA

WALDEMAR SPICHALSKI

Pomniki przyrody
na terenie Chojnic 

POMNIK PRZYRODY nr 1

Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)
Nr rejestru: 926
Obwód: 290 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 343 cm 
Rok powołania: 1991
Położenie: ul. Bankowa – ul. Grunwaldzka,

działka nr 1694/2

Charakterystyka:
Gatunek drzewa z rodziny bukowatych, osiąga wysokość 20-50 m, żyje ponad 

700 lat, w młodości rośnie dość szybko na wysokość, proces ten kończy się w wieku
120-200 lat, przyrost pnia na grubość trwa jednak
dalej.

Pokrój: drzewo wykształca szeroką koronę,
jednak u młodych drzew jest ona kulista, z czasem
staje się kopułowata.

Pień: krótki, dochodzący do 2-3 m średnicy,
konary grube i rozłożyste, często wyrastają zaled-
wie kilka metrów nad ziemią, co nadaje drzewu
wygląd dwupiętrowy. 

Pąki: jajowate, przekrój poprzeczny zbliżony 
do pięciokąta, łuski brązowe, czarno obrzeżone,
końce czarne, szaro owłosione. 

Liście: długość 5-18 cm, nagie z szarozielonym
odcieniem, od spodu nieco owłosione, ogonki
krótkie, nasady uszate lub sercowate.



Chojnickie pomniki przyrody6

Kwiaty: męskie – długie i wiotkie luźno zwisające kotki, żeńskie – drobne, kształt 
cebulkowaty. 

Owoc: elipsoidalno-walcowate orzechy zwane potocznie żołędziami o długości 
20-40 mm i grubości 10-18 mm, osadzone w półokrągłych miseczkach.

POMNIK PRZYRODY nr 2

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.)
Nr rejestru: 927
Obwód: 342 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 371 cm 
Rok powołania: 1991
Położenie: Las Komunalny, dział ka nr 323

Charakterystyka:
Gatunek drzewa należącego do rodziny buko-

watych. Występuje w stanie dzikim prawie w całej
Europie (oprócz części południowo-wschodniej).
W Polsce zachodniej i południowej jest jednym 
z podstawowych drzew tworzących lasy.

Pokrój: dorasta do ok. 25-30 m wysokości, korona gęsta, szeroka, nisko osadzona,
osiąga wiek do 350 lat.

Pień: kora cienka, gładka,
popielatoszara, młode pędy
owłosione.

Liście: jajowate lub elip-
ty czne, długości do 10 cm, 
ca ło brzegie lub falisto ząbko-
wane, z wierzchu ciemnozie-
lone, błyszczące, od dołu jasne
i matowe.

Kwiaty: roślina jedno-
pienna. Kwiaty męskie ze bra -
ne w główki zwisające na
długich osadkach, kwiaty żeń   -
skie otoczone czterolistkową
okrywą.

Owoc: trójgraniaste, brą-
zowe orzeszki, z miękką owło -
sioną, zdrewniałą torebką
pękającą na drzewie.
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POMNIK PRZYRODY nr 3

Lipa drobnolistna (Tilia cordata
Mill.)

Nr rejestru: 928
Obwód: 370 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 453 cm 
Rok powołania: 1991
Położenie: Las Komunalny, działka nr 322/2

Charakterystyka:
Gatunek drzewa należącego do rodziny lipowatych, w Polsce występuje pospolicie

na terytorium całego kraju. 
Pokrój: duże drzewo liściaste, osiągające wysokość do 30 m, korona regularna –

szerokojajowata lub kulista. Na młodych drzewach gałęzie są pod dużym kątem wznie-
sione do góry, a ich kora jest gładka i ma szary kolor. Na starych drzewach konary 
zwisają w dół, a ich kora jest gruba i nieregularna.

Liście: blaszki, z regularnie piłkowanym brzegiem, mają okrągło sercowaty kształt 
i charakterystycznie zakończony wierzcho łek, są szersze niż dłuższe i lekko wycięte 
u nasady, ustawione skrętolegle, o średnicy 30-70 mm, a brzegi lekko zwinięte do góry.

Pąki: czerwonobrunatne, błyszczące i jajowate, okryte dwiema łuskami, jesienią
przyjmują żółty kolor.

Kwiaty: wzniesione ponad liście, mają dość długą szypułkę i w dolnej części pod-
ługowatą podsadkę.

Owoc: kulisty, twardy, nagi orzech, wielkości 6-8 mm ze skrzydełkami.
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POMNIK PRZYRODY nr 4

Olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.)
Nr rejestru: 929
Obwód: 321 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 400 cm 
Rok powołania: 1991 
Położenie: Las Komunalny, dział ka nr 446

Charakterystyka:
Gatunek drzewa należącego do rodziny

brzozowatych. Olsza czarna to jedno z waż-
niejszych drzew wilgotnych zarośli nad-
brzeżnych i lasów łęgowych niżu.

Pokrój: wyniosłe drzewo osiągające 
wysokość do 40 m z rozłożystą koroną. 
Jest gatunkiem szybko rosnącym, żyje do
ok. 120 lat.

Pień: kora ciemnoszara, prawie czarna,
pękająca.

Pąki: owalne i brunatnego koloru, od-
stające na długich szypułkach.

Liście: długość 4-10 cm, szerokość 3-7 cm, odwrotnie jajowate, z tępym lub wycię-
tym wierzchołkiem, brzeg nierówno podwójnie piłkowany i falisty.

Kwiaty: roślina jednopienna z oddzielo-
nymi kwiatostanami męskimi i żeńskimi, roz-
wijającymi się przed liśćmi. Kwiaty zebrane 
w kotki, męskie ok. 3 cm i żeńskie ok. 1,5 cm. 

Owoc: mały brunatny orzeszek z małymi
skrzydełkami (skrzydlak).

POMNIK PRZYRODY nr 5 (grupa drzew)

1. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)
Nr rejestru: 997
Obwód: 346 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 400 cm 
Rok powołania: 1992
Położenie: Las Komunalny, działka nr 322/2
                          



2. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)
Nr rejestru: 997
Obwód: 342 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 376 cm 
Rok powołania: 1992
Położenie: Las Komunalny, działka nr 336

3. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)
Nr rejestru: 997
Obwód: 325 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 347 cm 
Rok powołania: 1992
Położenie: Las Komunalny, działka

nr 336

4. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)
Nr rejestru: 997
Obwód: 340 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 365 cm 
Rok powołania: 1992
Położenie: Las Komunalny działka nr 336

5. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)
Nr rejestru: 997
Obwód: 311 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 365 cm 

9Pomniki przyrody na terenie Chojnic
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Rok powołania: 1992 
Położenie: Las Komunalny, działka nr 336

Charakterystyka:
Gatunek drzewa z rodziny bukowatych, osiąga

wysokość 20-50 m, żyje ponad 700 lat, w młodo-
ści rośnie dość szybko na wysokość, proces ten
kończy się w wieku 120-200 lat, przyrost pnia 
na grubość trwa jednak dalej.

Pokrój: drzewo wykształca szeroką koronę,
jednak u młodych drzew jest ona kulista, z cza-
sem staje się kopułowata.

Pień: krótki, dochodzący do 2-3 m
średnicy, konary grube i rozłożyste,
często wyrastają zaledwie kilka me -
trów nad ziemią, co nadaje drzewu
wygląd dwupiętrowy. 

Pąki: jajowate, przekrój poprze-
czny zbliżony do pięciokąta, łuski brą-
zowe, czarno obrzeżone, końce czarne,
szaro owłosione. 

Liście: długość 5-18 cm, nagie 
z szarozielonym odcieniem, od spodu
nieco owłosione, ogonki krótkie, na-
sady uszate lub sercowate.

Kwiaty: męskie – długie i wiotkie
luźno zwisające kotki, żeńskie –
drobne, kształt cebulkowaty. 

Owoc: elipsoidalno-walcowate orze -
chy zwane potocznie żołędziami o dłu-
gości 20-40 mm i grubości 10-18 mm,
osadzone w półokrągłych miseczkach.

6. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)
Nr rejestru: 997
Obwód: 325 cm



Aktualizacja obwodu (2017 r.): 
358 cm 

Rok powołania: 1992
Położenie: Las Komunalny, dział -

ka nr 2311/1

Charakterystyka:
Gatunek drzewa należącego do rodziny lipowatych, w Polsce występuje pospolicie

na terytorium całego kraju. 
Pokrój: duże drzewo liściaste, osiągające wysokość do 30 m, korona regularna –

szerokojajowata lub kulista. Na młodych drzewach gałęzie są pod dużym kątem wznie-
sione do góry, a ich kora jest gładka i ma szary kolor. Na starych drzewach konary zwi-
sają w dół, a ich kora jest gruba i nieregularna.

Liście: blaszki, z regularnie piłkowanym brzegiem, mają okrągło sercowaty 
kształt i charakterystycznie zakończony wierzchołek, są szersze niż dłuższe i lekko wy-
cięte u nasady, ustawione skrętolegle, o średnicy 30-70 mm, a brzegi lekko zwinięte
do góry.

Pąki: czerwonobrunatne, błyszczące i jajowate, okryte dwiema łuskami, jesienią
przyjmują żółty kolor.

Kwiaty: wzniesione ponad liście, mają dość długą szypułkę i w dolnej części pod-
ługowatą podsadkę. 

Owoc: kulisty, twardy, nagi orzech, wielkości 6-8 mm ze skrzydełkami.
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POMNIK PRZYRODY nr 6

Źródło Świętego Maksymiliana
Nr rejestru: 998
Rok powołania: 1992
Położenie: Las Komunalny, działka 

nr 336

POMNIK PRZYRODY nr 7 
(grupa drzew)

1. Wierzba biała (Salix albo L.)
Nr rejestru: 999
Obwód: 415 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 563 cm 
Rok powołania: 1992
Położenie: za Urzędem Skarbowym,

przy Strudze Jarcewskiej, działka nr 1232/1

2. Wierzba biała (Salix albo L.)
Nr rejestru: 999
Obwód: 317 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 407 cm 
Rok powołania: 1992
Położenie: za Urzędem Skarbowym, przy

Strudze Jarcewskiej, działka nr 1232/1
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3. Wierzba biała (Salix albo L.)
Nr rejestru: 999
Obwód: 300 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 387 cm 
Rok powołania: 1992
Położenie: za Urzędem Skarbowym,

przy Strudze Jarcewskiej, działka nr 1232/1

Charakterystyka:
Gatunek drzewa należący do rodziny

wierzbowatych. Występuje w Europie i Azji,
w Polsce pospolita na całym terytorium.

Pokrój: drzewo osiągające wysokość
do 30 m. Korona szeroko rozłożysta, gałę-
zie giętkie, drzewo szybko rosnące i dość
krótkowieczne.

Pień: kora szarobrunatna, popękana.
Drewno bardzo miękkie i łatwo próchnie-
jące.

Liście: wąskie, lancetowate o długości ok. 10 cm, zaostrzone, piłkowane na brzegu.
Nasiona: bardzo drobne z pęczkiem srebrnych włosków.
Kwiaty: zebrane w kwiatostany zwane kotkami lub zwyczajowo baziami.

Owoc: filcowato owłosiona szara to-
rebka.

POMNIK PRZYRODY nr 8

Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)
Nr rejestru: 1217
Obwód: 280 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 312 cm 
Rok powołania: 1993
Położenie: Nowe Miasto, działka nr 1389/4

Charakterystyka:
Gatunek drzewa należącego do rodziny

lipowatych, w Polsce występuje pospolicie
na terytorium całego kraju. 

Pokrój: duże drzewo liściaste, osiąga-
jące wysokość do 30 m, korona regularna –
szerokojajowata lub kulista. Na młodych
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drzewach gałęzie są pod dużym kątem wzniesione do góry, a ich kora jest gładka i ma
szary kolor. Na starych drzewach konary zwisają w dół, a ich kora jest gruba i nieregu-

larna.
Liście: blaszki, z regularnie piłkowanym brze-

giem, mają okrągło sercowaty kształt i charaktery-
stycznie zakończony wierzchołek, są szersze niż
dłuższe i lekko wycięte u nasady, ustawione skręto-
legle, o średnicy 30-70 mm, a brzegi lekko zwinięte
do góry.

Pąki: czerwonobrunatne, błyszczące i jajowate,
okryte dwiema łuskami, jesienią przyjmują żółty
kolor.

Kwiaty: wzniesione ponad liście, mają dość
długą szypułkę i w dolnej części podługowatą pod-
sadkę. 

Owoc: kulisty, twardy, nagi orzech, wielkości 
6-8 mm ze skrzydełkami.

POMNIK PRZYRODY nr 9

Cis pospolity (Taxus baccata L.)
Nr rejestru: 1/07
Obwód: 168 cm
Aktualizacja obwodu (2017 r.): 192 cm 
Rok powołania: 2007
Położenie: ul. Igielska 6, działka nr 485/60

Charakterystyka:
Gatunek wiecznie zielonego iglastego

drze wa lub dużego krzewu z rodziny ciso-
watych.

Pokrój: zimozielony krzew lub niewiel-
kie drzewo, wysokość 6-15 m, szerokość 
5-10 m. Gałęzie szeroko rozpostarte, wznie-
sione do góry, wyrastają od samej podstawy
pnia. Często wielopienny.

Pień: kora cienka i gładka, szaro- lub
czerwonobrązowa, często łuszczy się cien-
kimi płatami.

Liście: igły od góry ciemnozielone i błyszczące, od dołu zaś matowe i jaśniejsze.
Zwężają się ku końcowi, tworząc ostry wierzchołek. Na pędach poziomych ułożone
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grzebieniasto w dwóch szeregach, zaś na pędach pio-
nowych lekko spiralnie. Żyją do 8 lat. 

Nasiona: brązowe eliptyczne, długości 6-8 mm,
otoczone charakterystyczną czerwoną, kubkowatą
osnówką.

Kwiaty: kwiaty żeńskie są bardzo małe, zielone,
podobne do pąków liściowych, pojawiają się na dol-
nej stronie pędów. Kwiaty męskie kuliste, żółtozie-
lone, liczne, łuskowate. 

Fot. UM w Chojnicach



Wykaz pomników przyrody w mieście Chojnice 
(oprac. Waldemar Spichalski) 

Lp. Nr rej.
Rodzaj formy

ochrony 
przyrody

Nazwa 
gatunkowa

Obwód pnia 
mierzony

na wys. 130 cm

Aktualizacja 
obwodów pnia

(2017 r.)

1 926 Drzewo Dąb szypułkowy 290 cm 343 cm

2 927 Drzewo Buk zwyczajny 342 cm 371 cm

3 928 Drzewo Lipa drobnolistna 370 cm 453 cm

4 929 Drzewo Olsza czarna 321 cm 400 cm

5 997 Grupa drzew

Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Lipa drobnolistna

346 cm
342 cm
340 cm
325 cm
311 cm
335 cm

400 cm
376 cm
365 cm
347 cm
365 cm
358 cm

6 998
Źródło 

Św. Maksymiliana
- - -

7 999 Grupa drzew
Wierzba biała
Wierzba biała
Wierzba biała

415 cm
317 cm
300 cm

563 cm
407 cm
387 cm

8 1217 Drzewo Lipa drobnolistna 280 cm 312 cm

9 1/07 Drzewo Cis pospolity 168 cm 192 cm
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Ilość
Data 

powołania
Zarządzający Położenie

Nr działki

1 14.08.1991 r.
Własność komunalna, 

zarząd UM w Chojnicach 
Ul. Bankowa 1694/2

1 01.07.1991 r.
Własność komunalna, 

zarząd UM w Chojnicach 
Las Komunalny

323

1 01.07.1991 r.
Własność komunalna, 

zarząd UM w Chojnicach 
Las Komunalny 322/2

1 01.07.1991 r.
Własność SP,

zarząd ZDZ w Zamartem
Las Komunalny 446

6 22.07.1992 r.
Własność komunalna, 

zarząd UM w Chojnicach 
Las Komunalny

322/2
336
336
336
336

2311/1

1 22.07.1992 r.
Własność komunalna, 

zarząd UM w Chojnicach 
Las Komunalny 336

3 22.07.1992 r.
Własność komunalna, 

zarząd UM w Chojnicach 
Za Urzędem Skarbowym

(przy Strudze)
1232/1

1 26.10.1993 r.
Własność SP,

zarząd I LO w Chojnicach
Ul. Nowe Miasto 1389/4

1 19.11.2007 r.
Własność Wspólnota

Mieszkaniowa, 
zarząd UM w Chojnicach

Ul. Igielska 6 485/60



SZKOŁA

PAWEŁ BOCZEK

W cieniu
Filomatki

T ermin „pomnik przyrody” wprowadził niemiecki przyrodnik i podróżnik Ale-
ksander von Humboldt na początku XIX w. W Polsce początki ochrony zabytków

przyrody związane są z rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 15 września 1919 r.

Dziś pomnikami przy-
rody w brzmieniu Ustawy 
o ochronie przyrody z 2004 r.
są: „pojedyncze twory przy-
rody ożywionej i nieożywio-
nej o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej, kul-
turowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odzna-
czające się indywidualnymi
cechami, wyróżniającymi je
wśród innych tworów, oka-
załych rozmiarów drzewa, 
krze wy, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, gła -
zy narzutowe oraz jaskinie”.

Człowiek nie tylko karmi
się naturą, ale także potrafi się
nią delektować. Stąd wiekowa
lipa drobnolistna (Tilia cor-
data) w centrum miasta, do -
tykająca budynku szkoły przy
ul. Nowe Miasto i spełniająca
kryteria prawne, staraniem
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dyrekcji szkoły, władz Za borskiego Parku
Krajobrazowego i Fundacji Ekologicznej
Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, rozporzą-
dzeniem wojewody z dnia 14 lutego 1995 r.
stała się pomnikiem przyrody i otrzymała
imię Filomatka. Od tego dnia jest nietykalna.

Uroczystość zgromadziła wielu ekolo-
gów chojnickich szkół, przedstawicieli
władz mia sta i gminy, pracowników Zabor-
skiego Parku Krajobrazowego, Fundacji
Ekologicznej Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej
oraz uczniów i nauczycieli szkoły, stając się
żywą lekcją ochrony przyrody. Mimo de -
szczu humory dopisywały, a w listowiu 
„bohaterki” obok zgiełku miejskiej ulicy
przewijały się nuty deszczu, wiatru i dźwię-
ków kapeli „Kaszëbe.

Do dziś jej widok i cień pod nią wywo-
łują błogą zadumę i stan przyjemnego uspo-



kojenia, co sprzyja pozbywaniu się skutków stresu, bo ewolucja obdarzyła nas głęboką
potrzebą obcowania z przyrodą. 

O lipie poeci pisali wiersze, wielu wierzy w jej pozytywną energię oraz w to, że
chroni przed piorunami i złymi duchami. W Polsce występuje pospolicie na terenie 
całego kraju.

Lipa kwitnie przez dwa tygodnie na przełomie czerwca i lipca, dorasta do wysokości
30 metrów i może dożyć tysiąca lat. Przed Filomatką zatem z pewnością świetlana 
przyszłość.

Fot. ze zbiorów Zespołu Szkół w Chojnicach
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ZDROWIE

WERONIKA SADOWSKA

Nietypowe walentynki
w chojnickiej bibliotece

14 lutego wielu kojarzy się z walentynkami, dniem zakochanych, świętem miłości.
Dlatego właśnie tego dnia Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, Stowa-

rzyszenie LekTURa i Fundacja DKMS zorganizowały Dzień Dawcy Szpiku pn. „Oddaj
szpik z miłością”. Każdego dnia w Polsce ktoś dowiaduje się, że cierpi na nowotwór
krwi, a jego jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczep komórek macierzystych
od dawcy niespokrewnionego. Wciąż wielu chorych nie znajduje swojego bliźniaka 

Formularze do rejestracji oraz materiały promocyjne MBP i Stowarzyszenie LekTURa 
otrzymały z Fundacji DKMS
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genetycznego, stąd pomysł bibliotekarzy i członków stowarzyszenia, by zorganizować
akcję rejestracji i zwiększyć chorym możliwość wyzdrowienia.

Zgłosiło się około 40 osób

W godzinach od 10.00 do 17.00 w holu MBP na potencjalnych dawców czekały bib-
liotekarki i członkinie Stowarzyszenia LekTURa, przeszkolone przez Fundację DKMS
do przeprowadzenia akcji. Podczas tego niezwykłego dnia do siedziby biblioteki przybyło
blisko 40 osób, które chciały zarejestrować się w bazie DKMS. Niestety, niektórzy z przy-
czyn zdrowotnych nie mogli zostać potencjalnymi dawcami, ale mimo wszystko należą
im się podziękowania za chęci i odwagę. Ostatecznie udało się zarejestrować 31 osób,
które za kilka miesięcy otrzymają od fundacji kartę informującą o wpisaniu do bazy.

Rejestracja to ważna decyzja

A jak przebiegała rejestracja? Na początku wolontariusz przeprowadzał z poten-
cjalnym dawcą komórek macierzystych krótki wywiad, na podstawie którego był w sta-
nie ocenić, czy ta osoba może zarejestrować się w bazie. Podstawowe pytania dotyczyły
m.in. wieku, wagi, chorób, przebytych operacji czy branych na stałe leków. Ważną in-
formacją było również to, czy dana osoba zna i zgadza się na oba sposoby pobrania

14 lutego bibliotekę odwiedziło sporo osób, które chciały zostać 
potencjalnymi dawcami szpiku kostnego



szpiku kostnego: z krwi obwodowej oraz z talerza kości biodrowej. Każdy powinien
zdawać sobie sprawę z tego, że już sama rejestracja jest bardzo ważną i odpowiedzialną
decyzją, gdyż daje choremu na nowotwór krwi szansę i nadzieję na uratowanie życia. 

Następnie trzeba było wypełnić formularz z danymi osobowymi, które posłużą 
w przyszłości do kontaktu fundacji z konkretną osobą. Po kwestiach formalnych od-
bywało się pobieranie wymazu z wewnętrznej strony policzków, co łącznie trwało dwie
minuty, a następnie tyle samo trzeba było poczekać, aby utrwalił się materiał gene-
tyczny. Końcowym etapem było przejście do punktu kontroli. Chętni mogli również
wesprzeć Fundację DKMS, wrzucając dobrowolny datek do puszki.

Nie mogłeś przyjść – nic straconego

Wszystkim, którym nie udało się przybyć na naszą akcję do Miejskiej Biblio teki
Publicznej w Chojnicach, polecamy zamówienie darmowego pakietu rejestracyjnego 
ze strony Fundacji DKMS (www.dkms.pl). A tym, którzy się pojawili, bardzo dzięku-
jemy za wsparcie akcji i chęć podarowania komuś tak bezcennego daru, jakim jest życie.

Co o akcji powiedzieli jej uczestnicy?
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Monika Szymecka: O chojnickiej akcji dowiedziałam się z fanpage’a biblioteki na Fa-
cebooku. Jako dziennikarka informację rozpropagowałam także na portalu Chojnice24.



Pomyślałam, że skoro i tak wybiorę się do biblioteki zrobić materiał z akcji, to wezmę
w niej udział. Tym bardziej że przemknęło mi kilka takich akcji, ale zawsze skończyło
się tylko na chęciach i myśli: kiedyś to zrobię. W związku z czym nie miałam na co cze-
kać. Akcja przebiegła w sympatycznej atmosferze. Nie wiedziałam, że dawców będą 
rejestrować panie bibliotekarki. Myślałam, że przyjedzie ktoś z zewnątrz, więc zarówno
dla mnie, jak i pań wolontariuszek był to debiut i byłyśmy troszkę przejęte, ale i pod -
ekscytowane. Szkoda jedynie tego, że więcej osób nie skorzystało z możliwości reje -
stracji. Podoba mi się, że taka akcja może się odbywać praktycznie wszędzie. Nie musi
to być szpital. Osoby, które są zdrowe, mają wiele szczęścia, jednak mogą go mieć jeszcze
więcej, dzięki poczuciu, że są w stanie podzielić się życiem z kimś jeszcze. A uczucie, 
gdy znajdziemy genetycznego bliźniaka i dzięki nam lekarze uratują mu życie, musi
być niesamowite. Do tego jednak długa droga, ale zawsze warto zrobić krok w dobrym
kierunku.
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Marta Wojtas: Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w akcji organizowanej w bib-
liotece. Prawie bym o niej zapomniała, ale przypomniała mi kuzynka, która też zareje-
strowała się tego dnia. Dzięki temu szybko przed pracą udało mi się przyjść. Całemu
przedsięwzięciu towarzyszyła bardzo sympatyczna atmosfera. Jeżeli ktoś nie wiedział,
w jaki sposób odbywają się rejestracja czy późniejsze oddanie szpiku, bez problemu
mógł się tego dowiedzieć od pań, które tego dnia rejestrowały dawców. Myślę, że trzeba
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uświadamiać nasze społeczeństwo o potrzebie rejestrowania się, ponieważ na całym
świecie choruje bardzo dużo osób i każdy, kto się zapisze, być może będzie mógł ura-
tować życie jednej z nich. Ludzie często rezygnują z takiej możliwości, bo po pierwsze
ich to nie dotyczy, a po drugie boją się, że może coś im się stać podczas oddawania ko-
mórek macierzystych. Dlatego trzeba informować innych o tym, że jest to bezpieczne.
Dzisiaj jesteśmy zdrowi, ale jutro, za miesiąc czy rok każdy z nas może potrzebować
pomocy. Mam nadzieję, że będę mogła kiedyś komuś pomóc, aby powiedzieć: Jest to
piękny dzień na ratowanie życia.

Radosław Połom: O możliwości rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego
wiedziałem już wcześniej z kilku źródeł – z kampanii reklamowych w telewizji, Face-
booka i innych mediów społecznościowych. Do rejestracji zachęcił mnie także jeden 
z kolegów, który oddał szpik. Dlatego skorzystałem z chojnickiej akcji zorganizowanej
przez bibliotekę. Takie przedsięwzięcia powinny być przeprowadzane zdecydowanie
częściej i jeszcze bardziej propagowane – przynajmniej lokalnie. Moje wrażenia po tym
dniu są jak najbardziej pozytywne i zdecydowanie uważam, że trzeba brać udział w ta-
kich akcjach. A zachętą niech będzie to, że oddanie próbki do badania jest kompletnie
bezbolesne i zajmuje tylko kilka minut. Pomocne przy rejestracji są osoby, które przyj-
mują zgłoszenie, więc nie ma się czego bać. Trzeba pamiętać, że można uratować komuś
życie.
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Natalia Grabowska: Jestem częstym gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej, stąd
też dowiedziałam się o planowanej akcji. Zachęciły mnie zarówno informacje na pla-
katach, jak i rozmowy z bibliotekarzami. Już kiedyś zastanawiałam się, czy nie zostać
dawcą szpiku kostnego, ale jakoś nie było okazji. Nigdy nie trafiłam na taką akcję. 
Rozważając zapisanie się do bazy potencjalnych dawców, myślałam o tym, jak by to
było, gdyby ktoś z mojej rodziny zachorował. Liczyłabym wtedy, że inni także będą
chcieli mi pomóc. Dlatego nie zastanawiałam się za długo. Uważam, że takie przed-
sięwzięcia są bardzo pozytywne, a zarazem potrzebne, aby uświadamiać, że każdy z nas
może uratować komuś życie. Osobiście nie boję się oddania szpiku, bo wiem, że postą-
pię dobrze, zgodnie ze swoim sumieniem.

Fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach



STOWARZYSZENIE

JACEK KLAJNA

Chojnickie Stowarzyszenie
Miłośników Kolei

I dea powołania stowarzyszenia narodziła się 26 maja 2015 r., kiedy to założona 
została strona o nazwie „Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei” na portalu

społecznościowym Facebook. Głównym inicjatorem i założycielem strony był Damian
Otta. Strona bardzo szybko zdobyła popularność dzięki codziennej publikacji kolejo-
wych aktualności z Chojnic i regionu. W ciągu niecałych trzech miesięcy swój akces
zgłosiło 15 osób wymaganych prawnie do założenia stowarzyszenia.  

Pociąg specjalny w pobliżu Brzuchowa, 24 X 2015 r.



Dnia 21 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej, udo-
stępnionej inicjatorom dzięki uprzejmości wiceburmistrza Edwarda Pietrzyka oraz 
dyrektor MBP Anny Lipińskiej, odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia. 
Oficjalny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ChSMK uzyskało 14 października 
2015 r. i od tego czasu posiada status stowarzyszenia rejestrowego. Stowarzyszenie 
skupia wszystkich tych, którym bliska jest kolej. W szeregi stowarzyszenia wstępują
osoby zatrudnione na kolei, miłośnicy fotografii kolejowej, miłośnicy klasycznych skła-
dów pociągów oraz kolejowej historii, a także osoby interesujące się kształtowaniem
sieci komunikacji publicznej. Tym, co łączy wszystkich członków, jest zamiłowanie 
do środków komunikacji zbiorowej i chęć ochrony dziedzictwa kolejowego PKP. Z bie-
giem czasu stowarzyszenie zdobywało nowych członków i sojuszników w działaniu.
Obecnie bardzo blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem Miłośników Historii Gryfa
Pomorskiego „Cis” Męcikał, Koronowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki „Szczę-
śliwa Dolina”, Pomorskim Oddziałem Przewozów Regionalnych w Gdyni, PKP PLK
Zakładem Linii Kolejowych w Bydgoszczy oraz w Gdyni, a także Szkołą Podstawową
nr 3 w Chojnicach. Współpracuje również z jednostkami samorządu terytorialnego: 
Miastem Chojnice, Powiatem Sępoleńskim i Nakielskim, a także organizacjami kultu-
ralnymi: Chojnickim Centrum Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeń-
skim oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Więcborku. 

Otwarcie przystanku kolejowego w Brzuchowie, 9 X 2015 r.
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Celem działalności stowarzyszenia jest: 
a) popularyzacja wiedzy o kolejnictwie;
b) popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa;
c) podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa

oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem;
d) popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej 

i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności 
we własnym zakresie; 

e) prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających 
do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa;

f) gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie mate-
riałów służących propagowaniu historii kolei; 

g) konsultacje, doradztwo i szkolenia w zakresie historii kolei oraz konserwacji,
utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych;

h) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie mode-
larstwa kolejowego; 

i) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, a w szczegól-
ności promowanie kolei jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. 
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Prezes ChSMK Damian Otta oraz członek stowarzyszenia Piotr Gromowski (z prawej)



Stowarzyszenie realizuje wymienione powyżej cele poprzez: organizację przejazdów
pociągami specjalnymi, zastawionymi z historycznego taboru kolejowego, po liniach,
które na co dzień nie są wykorzystywane w planowym ruchu pasażerskim. Do tej pory
stowarzyszenie zorganizowało cztery przejazdy pociągami specjalnymi. Inną z form
działalności jest gromadzenie eksponatów i pamiątek związanych z historią kolejnictwa.
Stowarzyszenie utrzymuje izbę tradycji kolejarskich na piętrze chojnickiego dworca
kolejowego, a głównym celem na przyszłość jest utworzenie w Chojnicach muzeum
kolejnictwa. Stowarzyszenie utrzymuje się przede wszystkim ze składek członkowskich
(w wysokości 15 zł/miesiąc) oraz darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw. 
Na realizację zadań „Roku Kolejarzy” stowarzyszenie uzyskało dotację od miasta Choj-
nice w wysokości 5 tys. zł. Organizację przejazdów specjalnych dofinansowują również
lokalne samorządy oraz PKP Polskie Linie Kolejowe czy też Lasy Państwowe. W bieżą-
cym roku stowarzyszenie planuje wydanie dwóch publikacji związanych z historią kolei
w Chojnicach. 

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, kto interesuje się koleją, komunikacją
zbiorową, a także historią kolejnictwa czy też regionalnej sieci linii kolejowych. Siedziba
stowarzyszenia znajduje się w Chojnicach, lecz teren działania stowarzyszenia obejmuje
duży region, który wykracza poza ramy administracyjne województw pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Członkowie stowa-
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Uczestnicy przejażdżki drezynowej w Pruszczu Bagienicy



rzyszenia nie muszą pochodzić z Chojnic. Aktywnymi członkami ChSMK są osoby 
z Tczewa, Sypniewa, Helu, Koronowa, a nawet z Krakowa. 

Siedziba stowarzyszenia znajduje się na piętrze budynku stacyjnego chojnickiego
dworca PKP, tam odbywają się zebrania członków oraz w tym miejscu mieści się eks-
pozycja zbiorów stowarzyszenia. Adres korespondencyjny i główna siedziba stowarzy-
szenia znajdują się w Chojnicach przy ulicy Strzeleckiej 68. Obecnie stowarzyszenie
liczy 22 członków. Z członkami stowarzyszenia można się kontaktować przez stronę
na Facebooku: www.facebook.com/SMKChojnice, mailowo: smkchojnice@wp.pl, przez
stronę internetową www.smkchojnice.pl oraz telefonicznie z prezesem stowarzyszenia
Damianem Ottą – tel. 692 091 977.

Fot. ze zbiorów ChSMK
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Kolejowy Dzień Dziecka na stacji Sępólno Krajeńskie, 28 V 2016 r.



JUBILEUSZ

ANNA MARIA ZDRENKA

Obchody 60-lecia 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Chojnicach

C hojnicki Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2017 r. obchodzi 60-lecie
powstania. Członkowie tej organizacji, która liczy obecnie 102 osoby, spotkali się

na jubileuszowej uroczystości 5 marca.

Przemarsz pocztów sztandarowych na uroczystą Mszę św. 
w Bazylice pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela



Nabożeństwo w języku kaszubskim

Dokładna data powstania w Chojnicach oddziału Zrzeszenia Kaszubskiego (pod
taką nazwą organizacja wtedy istniała) przypada 27 stycznia. To właśnie 27 stycznia
1957 r. odbyło się zebranie założycielskie. „Byłem na tym zebraniu, zupełny nowicjusz
w życiu społecznym. Wsłuchiwałem się w gorące wystąpienia mówców, chłonąłem 
atmosferę chwili (…). Czułem, że dzieje się coś niezwykłego” – wspomina po 60 latach
na łamach „Pomeranii” (2017, nr 1) Kazimierz Ostrowski – późniejszy wieloletni prezes
oddziału. W 1957 r. chojnickie ZK liczyło 108 członków, a rok później 120.

Jubileuszowe uroczystości zainaugurowała Msza św. dziękczynna w Bazylice 
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Nabożeństwo w języku kaszubskim odprawił proboszcz
Jacek Dawidowski. Towarzyszyli mu ks. prałat Henryk Cyrzan i ks. Damian Szulman.
Msza św. odbyła się w uroczystej oprawie – obecne były poczty sztandarowe chojnickich
instytucji, szkół oraz sąsiednich oddziałów ZKP. Śpiewem uświetnił Zespół „Kaszuby”
z Wiela i Karsina.

Wspomnienia i podziękowania 

Po nabożeństwie członkowie ZKP i goście przeszli do auli Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Filomatów Chojnickich na okolicznościowe spotkanie. Prowadząca je prezes
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Członkowie chojnickiego oddziału ZKP uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej 
odprawionej w języku kaszubskim
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W trakcie Mszy św. dary ofiarne zanieśli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 
im. Jana Karnowskiego. Na zdjęciu też Zespół „Kaszuby” z Wiela i Karsina, 

który śpiewał podczas nabożeństwa

oddziału Janina Kosiedowska przypomniała osoby, które działały na rzecz Kaszub -
szczyzny – Floriana Ceynowę, Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego,
Jana Karnowskiego, ks. Ignacego Cyrę, Stefana Bieszka i Wincentego Rogalę. Wspom-
niała nieżyjących już zasłużonych dla oddziału: Józefa Ossowskiego – długoletniego
sekretarza, Stanisława Rolbieckiego – pierwszego prezesa, Juliana Rydzkowskiego – wice-
prezesa w pierwszym zarządzie, potem honorowego prezesa, Maksymiliana Ichnow-
skiego, Albina Makowskiego – honorowego prezesa, Stanisława Karpusa, Witolda Looka, 
Klemensa Szczepańskiego, Józefa Bruskiego, Jana Duraja i Zbigniewa Stromskiego.

Janina Kosiedowska mówiła również o propagującym kaszubską kulturę 96-letnim 
gawędziarzu z Wiela Edmundzie Konkolewskim. Podziękowała za działalność na rzecz
związku nestorowi Kazimierzowi Ostrowskiemu. Jak podkreśliła, oddział funkcjonował
i nadal istnieje dzięki osobom, które należą do Zrzeszenia i w nim aktywnie działają. 
– „Najważniejsi są ludzie. Bez nich nic nie udałoby nam się zrobić” – mówiła. Następnie
prezes Kosiedowska wraz z sekretarzem Aliną Jaruszewską wręczały dyplomy hono-
rowe oddziału. 
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W okolicznościowym spotkaniu w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich
uczestniczyli członkowie Zrzeszenia i zaproszeni goście, m.in. dawny kapelan oddziału 

ks. Henryk Cyrzan, wiceprezes Zarządu Głównego ZKP Łukasz Grzędzicki 
oraz burmistrz Chojnic Arseniusz Finster

W dalszej części spotkania na ręce pani prezes składali gratulacje i wręczali kwiaty
oraz pamiątki m.in. burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, starosta Stanisław Skaja, wice-
prezes Zarządu Głównego ZKP Łukasz Grzędzicki, a także przedstawiciele współpra-
cujących z chojnickim oddziałem instytucji oraz delegacje ZKP w Brusach, Czersku,
Dziemianach, Kartuzach, Lipuszu, Nowej Karczmie, Tucholi i Wielu-Karsinie.

Koncert, wystawa i promocja książki

Po tej oficjalnej uroczystości zebrani wysłuchali koncertu Pawła Ruszkowskiego,
młodego muzyka z Kościerzyny. W programie jubileuszu było także obejrzenie wspom-
nieniowej wystawy czynnej w Centrum Sztuki Collegium ARS i prezentacja nowego
wydawnictwa – książki Kazimierza Ostrowskiego Kto Kaszubą rodem. 60 lat Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach. W Collegium ARS przygrywała także kapela
Purtki z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”.

Ostatnim akcentem jubileuszu była biesiada w restauracji „Sukiennice” przy ka-
szubskiej muzyce w wykonaniu kapeli Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Folklory-
stycznego „Kaszëbe”. Była to także okazja do rozmów i wielu wspomnień.
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Kwiaty z okazji jubileuszu ZKP na ręce prezes Janiny Kosiedowskiej złożył 
m.in. burmistrz Chojnic Arseniusz Finster

„Wasz dorobek i działalność promieniuje na cały region i wzmacnia siłę naszej organizacji” –
m.in. te słowa znalazły się na pamiątkowym dyplomie podpisanym przez prezesa 

Zarządu Głównego ZKP Edmunda Wittbrodta. Janinie Kosiedowskiej dyplom wręczyli 
wiceprezes ZG ZKP Łukasz Grzędzicki (w środku) i członek ZG chojniczanin Paweł Wajlonis
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Honorowe dyplomy chojnickiego oddziału ZKP otrzymali m.in.: Włodzimierz Łangowski,
Urszula Steinke, Arseniusz Finster, Mieczysław Karnowski, Hilary Narloch, Jerzy Nyks, 

Kazimierz Ostrowski, Gizela Ostrowska i Teresa Zejfert

Paweł Ruszkowski, muzyk z Kościerzyny, zaśpiewał popularne piosenki kaszubskie 
oraz wykonał po kaszubsku znane i lubiane utwory muzyczne. Zaprezentował także 

własne kompozycje do wierszy polskich poetów
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Na jubileusz chojnickiego oddziału ZKP przyjechały delegacje zaprzyjaźnionych oddziałów, 
w tym z Lipusza

W Centrum Sztuki Collegium ARS odbyła się prezentacja książki Kazimierza Ostrowskiego 
„Kto Kaszubą rodem. 60 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach”. 

Autor zamieszczał pamiątkowe wpisy na egzemplarzach
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W podziemiach kościoła gimnazjalnego, czyli w Centrum Sztuki Collegium ARS, czynna była
wystawa przypominająca wydarzenia z 60-letniej historii oddziału 

Kapela Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego „Kaszëbe” w Chojnicach 
przygrywała podczas biesiady kończącej uroczystości jubileuszowe

Fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach



KSIĄŻKA

WERONIKA SADOWSKA

Amerykański filozof
po raz drugi w Chojnicach

C hojniczanie interesujący się filozofią po raz kolejny mieli okazję porozmawiać 
z amerykańsko-kanadyjskim filozofem Stephenem R.C. Hicksem, który tym razem

gościł w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach. Podczas spotkania,
które odbyło się 7 stycznia 2017 r., promowana była książka Zrozumieć postmodernizm.
Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta. Była to pierwsza oficjalna promocja
książki w Polsce.

Czym jest postmodernizm?

Poza amerykańskim uczonym gośćmi
spotkania byli także dr Rafał Maliszewski,
wicedyrektor szkoły katolickiej oraz Kata-
rzyna Nowak, tłumaczka książki. Spotkanie 
poprowadził przedstawiciel organizatorów
Przemysław Zientkowski z Urzędu Miej-
skiego w Chojnicach. Rafał Maliszewski 
opowiedział o promowanej książce. Jak pod-
kreślił, ukazała się ona w serii „Biblioteka
Myśli Pedagogicznej”, a wydało ją Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Jej tłumaczami są Piotr 
Kostyło i Katarzyna Nowak. Rafał Maliszew-
ski mówił także o postmodernizmie. – „Jego 
początków upatrujemy w latach 50. XX
wieku” – powiedział. Podkreślił, że postmo-
dernizm jest całkowitym zerwaniem z klasycyzmem, odrzuceniem mentalności 
ateńskiej i według tego nurtu filozoficznego „ideałem kultury ma być wiedza orienta-
cyjna”.



Zwolennik złotego środka

Stephen R.C. Hicks mówił o przyczynach powstania książki, a także o samym 
postmodernizmie i panujących obecnie nurtach filozoficznych. Jak stwierdził, zanim
pojawił się postmodernizm, ludzie wierzyli w siłę rozumu. Prym wiodła filozofia oświe-
ceniowa, która odgrywała ogromną rolę w życiu człowieka, gdyż większość rzeczy była
oparta na założeniach filozoficznych, widać to w nauce i medycynie. Postmodernizm
kwestionuje to wszystko, jest nurtem sceptycznym, krytykującym filozofię oświeceniową.
– „Nasza wiara w umiejętności myślenia została zakwestionowana. Według postmo-
dernizmu zamiast wiedzy posiadamy przekonania, które wpajane są przez środowisko
społeczne” – dodał. Hicks przyznał, że sam jest zwolennikiem filozofii głoszonej przez
Arystotelesa, a mianowicie złotego środka. Podkreślał, że nie można opierać się na żad -
nej skrajności.

Podczas spotkania w Czytelni była możliwość porozmawiania także z tłumaczką
książki Katarzyną Nowak, która zajęła się warstwą językową tekstu. Za poprawność 
filozoficzną tłumaczenia odpowiadał prof. Piotr Kostyło. Organizatorami spotkania
byli Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Miejski w Chojnicach 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach
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Spotkanie w Czytelni MBP. Od lewej: dr Przemysław Zientkowski, 
tłumaczka Katarzyna Nowak, prof. Stephen R.C. Hicks i dr Rafał Maliszewski



PODSUMOWANIE

MARIUSZ BRUNKA

Piętnastolecie
Parku Wodnego w Chojnicach

W połowie lutego br. chojnicki Park Wodny sp. z o.o. hucznie obchodził swoje
piętnastolecie. Smutne okoliczności związane z obecnym funkcjonowaniem

Parku mogą stworzyć mylne wrażenie co do rzeczywistych dokonań spółki. Tymczasem
w chwili swojego powstania w 2002 r. basen chojnicki był bez wątpienia sporym
sukcesem o ponadlokalnym znaczeniu. Zaspokajał od dawna zgłaszane potrzeby
mieszkańców, dotyczące poszerzenia lokalnej oferty w zakresie sportu i rekreacji.
Również ówczesny standard świadczonych w nim usług i niewielka konkurencja ze-
wnętrzna powodowały, że inwestycja ta w pełni zasługiwała na miano udanej, także
pod względem ekonomicznym.

O ile chojniczanie starszego pokolenia byli skazani wyłącznie na kąpiele w sezonie
letnim w pobliskich jeziorach, w tym w szczególności w Charzykowach, albo na nie-
dogodne i kosztowne wyprawy na kryty basen (np. w Trójmieście), o tyle z chwilą uru-
chomienia pływalni w naszym mieście przyzwyczailiśmy się szybko do odwiedzania
„swojego” basenu. Wkrótce pojawili się również „basenowi turyści” z bliższej i dalszej
okolicy, którzy po zażyciu kąpieli i odwiedzeniu McDonalda, planowali już swój szybki
powrót do naszego miasta. Bez wątpienia przez kilka lat był basen dodatkową atrakcją,
zachęcającą do odwiedzenia Chojnic.

Zajęcia na pływalni stały się również nieodłączną częścią edukacji szkolnej, co zna-
cząco poprawiło nie tylko kondycję fizyczną najmłodszych mieszkańców, ale i ich umie-
jętności pływackie. W tym ostatnim przypadku dodatkowym efektem zajęć szkolnych
na basenie stało się wykreowanie nowej potrzeby wśród młodzieży – nawyku pływania
także poza tradycyjnym sezonem. Basen stał się bowiem atrakcyjnym miejscem spot-
kań, swoistym „sposobem na życie”, a nawet modą. Sprzyjały temu i organizowane 
w obiekcie dodatkowe imprezy, i stała reklama w lokalnych mediach…

Sukces przedsięwzięcia szybko jednak zrodził jego naśladowców. Wkrótce osiąg-
nięcia naszego basenu stały się źródłem podobnych decyzji inwestycyjnych w pobliskich
ośrodkach, w tym przede wszystkim w Człuchowie. Niestety, nie zdołaliśmy przekonać
sąsiada o wysokim ryzyku ekonomicznym takiego przedsięwzięcia dla obu miast.
Wzrastające koszty eksploatacji obiektu, jego zużycie, liczne błędy w zarządzaniu oraz
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ostatnie poważne kłopoty sanitarne obiektu znacząco nadszarpnęły wizerunek spółki.
Niemniej, trudno byłoby dziś wyobrazić sobie Chojnice bez tego rodzaju usług. Dlatego
obecna dyskusja, odnosząca się do przyszłości chojnickiego basenu, nie dotyczy kwestii
samego istnienia placówki, ale wyłącznie form jej funkcjonowania. Dla tych ostatnich
najważniejsze jest bowiem zapewnienie w nim ścisłego przestrzegania i stosowania
zasad higieny oraz bezpieczeństwa, finansowej przejrzystości w bieżącej działalności,
odpowiadającym technicznym i organizacyjnym możliwościom tej miejskiej jednostki.
Dysponuje ona wciąż solidną bazą, wykwalifikowaną i w większości zaangażowaną
kadrą oraz poparciem ze strony władz miasta. Stąd można chyba patrzeć na przyszłość
tej placówki z nadzieją, życząc jej poprawy i odświeżenia nadszarpniętego wizerunku
oraz wypracowania strategii rozwoju.

Dobrze byłoby skorzystać z doświadczeń wielu podobnych placówek, które działają
w naszym kraju z lepszym powodzeniem. Sprowadzają się one do łączenia swych pod-
stawowych funkcji (świadczenia usług basenowych) z organizacją imprez sportowych,
wraz z zapewnieniem usług hotelowych dla ich uczestników. W praktyce dysponujemy
wciąż przewagą konkurencyjną, jaką daje spółce sąsiedztwo hali OSiR-u, pozostającej
również w jej dyspozycji. Do ideału brakuje tylko zapewnienia usług hotelowych i sku-
tecznej koordynacji takiej oferty. 

Fot. Irmina Szyca



ROZWÓJ

MONIKA KUCHTA

Chojnickie rozmowy
o technologiach

W pierwszym dniu wiosny, 21 marca br. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. św. Józefa Patrona Rzemieślników oraz Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe

w Chojnicach zaprosili do udziału w Dniu Nowych Technologii. Od godz. 9.00 w bu-
dynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Angowickiej ponad czterdzieści 
instytucji, w tym przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, straż pożarna i policja, prezentowało
technologie, które wykorzystują w swojej działalności. 

W ramach Dnia Nowych Technologii młodzież, przedstawiciele uczelni i przedsię-
biorcy różnorodnych branż mieli szansę spotkać się i porozmawiać o nowych produk-
tach i rozwiązaniach, nad którymi pracują w zaciszu swoich firm i pracowni.
Przedsięwzięcie obfitowało w szereg atrakcji. Odwiedzający w tym dniu szkołę mieli
okazję przekonać się, jak często życie codzienne ułatwiają nam najnowsze technologie.
W ramach stoisk i pokazów uczestniczyć można było w prezentacjach samochodów 
i sprzętu motoryzacyjnego, poznać nowe technologie w łączności i w przekazach 
na żywo, techniki grawerunku, poligrafii i druku na różnorodnych nośnikach. Wy-
stawcy przedstawiali stosowane przez nich nowe technologie w branży budowlanej 
i produkcji maszyn, nowoczesne systemy wodociągowe. Można było poznać zasady
działania odnawialnych źródeł energii, wykorzystania termowizji, a także systemy 
budynków inteligentnych.

Wielbiciele nowych smaków mogli na jednym ze stoisk spróbować dań kuchni mo-
lekularnej. 

W targach uczestniczył także Szpital Specjalistyczny w Chojnicach i przedsiębior-
stwa branży medycznej, zaprezentowano przełomowe urządzenia w technologii laserów
medycznych.

Tajniki swojej pracy odkryły także wojsko, policja i straż pożarna. Przybliżyli dzia-
łanie robotów używanych przez saperów, pistoletów i łączności policji. Strażacy zapre-
zentowali sprzęt wykorzystywany przez nich w codziennej pracy, przeprowadzili
pokazową akcję rozcinania samochodu celem uwolnienia zakleszczonych ofiar wypad-
ków samochodowych.
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Miłośnicy lotnictwa mieli możliwość poz-
nać z bliska mniej i bardziej zaawansowane
technologie dronów, zarówno coraz bardziej
popularnych quadrocopterów, jak i specjalis-
tycznych hexacopterów, o zasięgu wysokości
lotu nawet do 2 km. Można było sprawdzić
swoje umiejętności w sterowaniu dronami.

Odwiedzający mieli okazję zobaczyć 
w akcji drukarkę 3D, a także przekonać 
się, jak wiele różnorodnych przeznaczeń 
ma technologia druku trójwymiarowego; 

od tworzenia plastikowych modeli, poprzez projekty ubrań i butów, wydruki spożywcze
kostek cukru, a nawet pizzy, aż po zastosowania w bioinżynierii, wydruki implantów,
sztucznej skóry i modeli ludzkich narządów. 

Wśród ciekawostek prezentowanych przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe 
był też hełm EEG, który wykorzystywany jest nie tylko w diagnostyce medycznej i te-
rapii, ale coraz częściej ułatwia zadania dnia codziennego. Odbiorcy przekonali się, 
iż sterowanie pojazdami za pomocą myśli jest nie tylko możliwe, ale wcale nie takie
trudne. 

Również uczniowie i nauczyciele ZSP nr 2 wykazali się niezwykłą pomysłowością
w opracowywaniu nowych technologii ekologicznych w branży motoryzacyjnej. Pod-

Nieelektryczny samochód ekologiczny



czas Dnia Nowych Technologii zaprezentowano nieelektryczny samochód ekologiczny.
Pojazd wyjechał dopiero z linii produkcyjnej, na świeżutkich tablicach rejestracyjnych:
GCH ZSP2. Praca nad tym niezwykłym pojazdem pochłonęła ośmiu konstruktorom
ponad miesiąc pracy, 800 butelek plastikowych, sporo sznurka, kleju oraz taśmy klejącej.
Podczas wystawy pojazd ten spotkał się wyjątkowo dobrym przyjęciem odwiedzających.

Dzień Nowych Technologii odbył się w Chojnicach po raz pierwszy, ale organiza-
torzy już planują kolejne tego typu przedsięwzięcia.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: starosta powiatu chojnickiego Sta-
nisław Skaja, burmistrz Chojnic Arseniusz Finster i wójt gminy Chojnice Zbigniew
Szczepański. Patronami medialnymi byli „Czas Chojnic” oraz Telewizja Internetowa
Chojnice TV. 

Fot. ze zbiorów CEW w Chojnicach
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ODŻYWIANIE

WERONIKA SADOWSKA

Warsztaty dietetyczne
w bibliotece

Z roku na rok zwiększa się świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowego odży -
wiania. Ludzie coraz częściej zwracają uwagę na produkty, które kupują. Niestety,

nadal nie posiadamy odpowiedniej wiedzy związanej ze zdrowym stylem życia. 
W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i dietetyk Alina Pasionek
zorganizowały warsztaty dietetyczne pn. „Dieta bez tajemnic”. W lutym i marcu

Dietetyczka Alina Pasionek mówiła o badaniach medycznych, 
które należy robić z odpowiednią częstotliwością



czytelnicy mieli okazję uczestniczyć w dwóch spotkaniach, które były zarówno
teoretyczne, jak i praktyczne. Aby wiedzieć, co jeść i co kupować, trzeba przede
wszystkim zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą dietetyki. Tę uczestnicy warsztatów
mogli uzyskać podczas spotkań w Czytelni MBP.

Czym jest dieta?

Podczas warsztatów prowadząca podkreślała, że dieta to przede wszystkim styl życia.
Żeby człowiek był szczęśliwy, musi być zdrowy. Dlatego należy zacząć od zrobienia
podstawowych badań, m.in.: morfologii, USG jamy brzusznej, TSH, triglicerydów,
HDL, glukozy, CRP, elektrolitów. Dopiero potem można się skupić na pozostałych
aspektach zdrowego stylu życia. Wiadomo, że każdy potrzebuje zupełnie innej diety.
Podobnie jest z liczbą posiłków. Owszem optymalnie powinno ich być pięć, jednak
zależy to od prowadzonego trybu życia. Dietetyk Alina Pasionek podkreślała, że
najistotniejsze jest, żeby nie jeść między posiłkami, aby nasz organizm trochę odpoczął
od trawienia. Podjadając, zmuszamy go do ciągłej pracy. Tym, co jest wspólne dla
każdego, kto chce się zdrowo odżywiać, jest wyeliminowanie niektórych składników
lub nawyków. Wśród nich można wymienić: żywność wysoko przetworzoną, leki
przeciwbólowe, fast foody, słodycze, smażenie w głębokim tłuszczu i tłuszcze trans.
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Dieta to nie tylko odżywianie, ale także ćwiczenia fizyczne. W czasie warsztatów uczestnicy
wykonali kilka ćwiczeń interwałowych. Były to m.in. popularne pajacyki czy przysiady z wyskokiem
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Nie ma diety bez sportu

Nie od dziś wiadomo, że nie istnieje zdrowy styl życia bez sportu. By organizm
dobrze funkcjonował, a człowiek był szczęśliwy, powinno się nie tylko zdrowo odżywiać,
ale także ćwiczyć. Prowadząca warsztaty wspomniała, że ważny jest jakikolwiek ruch,
aby nasze ciało dobrze funkcjonowało. Osoby początkujące nie muszą przecież katować
się godzinami na siłowni, wystarczy spacer, nordic walking czy aerobik. Dietetyczka
podkreśliła, że siłownia jest bardzo dobra dla osób, które chcą zrzucić zbędne
kilogramy. Nasz organizm spala kalorie nawet jakiś czas po ćwiczeniach. Podobnie jest
z tabatą, którą poznali uczestnicy warsztatów. Na jednym ze spotkań była okazja nawet
trochę poćwiczyć.

Patrz, co kupujesz

Wybierając produkty, powinniśmy zwracać uwagę na ich skład. Często zdarza się,
że żywność, którą przynosimy do domu, okazuje się nie do końca zdrowa. Aby się 
przed tym ustrzec, uczestnicy warsztatów ćwiczyli analizowanie składów produktów
spożywczych. W grupach trzeba było zdecydować, co warto jeść, a co lepiej sobie

Podczas pierwszego spotkania można było obejrzeć książki, do których warto zajrzeć.
Pochodziły one ze zbiorów dietetyczki Aliny Pasionek oraz MBP, a dotyczyły np.: 

zdrowego odżywiania, diet, mitów medycznych czy prawidłowego funkcjonowania organizmu
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darować. Każdy mógł się posiłkować przygotowaną przez dietetyczkę listą dodatków
do żywności. Znaleźć można było na niej choćby syrop glukozowo-fruktozowy,
glutaminian monosodowy (E621), gumę gellan (E418) czy siarczyn sodu (E221).
Bardzo często te konserwanty, zagęstniki, stabilizatory, wzmacniacze smaku i substancje
słodzące znajdują się w produktach, które spożywamy. Dlatego powinniśmy być nie
tylko świadomi tego, co jemy, ale także analizować produkty, zanim włożymy je 
do koszyka. Obecnie ukazuje się mnóstwo artykułów i książek, którymi można się
posiłkować przy analizowaniu składu produktów. Coraz częściej konsumenci korzystają
także z aplikacji mobilnych, które ułatwiają zakupy.

Suplementacja

Jesteśmy bombardowani reklamami różnego rodzaju suplementów, dlatego na jed -
nych z warsztatów omówione zostało także to zagadnienie. Alina Pasionek podkreśliła,
że z suplementami, podobnie jak z lekami, należy uważać. Zdecydowanie poleciła
uczestnikom uzupełnianie witamin D₃ i K₂ oraz kwasów omega 3, które ciężko byłoby
dostarczyć w naturalny sposób. Większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, że
pojawiające się na rynku suplementy nie są przebadane przez Główny Inspektorat

Zainteresowani zdrowym stylem życia z ogromną uwagą wysłuchiwali 
porad dietetyczki. Robili również notatki
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Sanitarny, dlatego nie powinniśmy ich traktować tak, jak leków, które są przebadane 
i dopuszczone do użytku. Zdarza się, że niektóre suplementy zawierają składniki
szkodzące naszemu organizmowi. Warto więc po pierwsze skonsultować się z lekarzem
przed rozpoczęciem suplementowania jakichkolwiek witamin czy składników mine -
ralnych, po drugie – zajrzeć na stronę GIS, gdzie znajdziemy listę bezpiecznych
suplementów.

Warsztaty dietetyczne pn. „Dieta bez tajemnic” będą kontynuowane również 
w przyszłych miesiącach, bowiem tematów dietetycznych, które interesują czytelników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, jest mnóstwo.

Fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach

Zdobytą wiedzę uczestnicy wykorzystywali w czasie zadań praktycznych. 
Pracując w grupach, analizowali skład produktów spożywczych



FOTORELACJA



W ramach Chojnickiej Wiosny Literackiej w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyły się spotkania: 
22 lutego 2017 r. z dziennikarzem i pisarzem Jerzym Sosnowskim (s. 54) oraz 22 marca 2017 r. z poeta, miłośnikiem 
roweru i wykładowcą akademickim Jakubem Kornhauserem (s. 55). Organizatorami spotkań byli Urząd Miejski 
w Chojnicach, „Tygodnik Powszechny”, Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach oraz II Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Władysława Andersa. Fot. MBP w Chojnicach



EMPATIA

MARIUSZ BRUNKA

Szósty bal
Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum

T radycyjne zabawy karnawałowe stanowiły zawsze istotny element życia towarzyskiego
w każdym mieście. Było to zjawisko w pełni akceptowane, pomimo iż dość

surowe zasady religijne (np. długie okresy żałoby indywidualnej, wymóg, aby pannie
towarzyszyła przyzwoitka) i kalendarz liturgiczny w ciągu roku, narzucały wiele dni
postnych i okresów wykluczających udział w hucznych zabawach (np. wszystkie piątki,
adwent). Ale okres poprzedzający Wielki Post, zwany karnawałem, stanowił zawsze
swoiste wyrównanie w życiu zbiorowości pomiędzy tym, co poważne, a nawet smutne,
a tym, co radosne, swobodne, a w pewnych momentach nawet z lekka niemoralne…



Nawet na wskroś surowy luteranizm, który na kilka stuleci zdominował elity na-
szego miasta, musiał ustąpić w tej materii. Panowie domu, pomimo szemrania, pozwa-
lali w tym okresie swym żonom i córkom na zakup nowej garderoby, opłacali koszty
organizacji bali i posłusznie towarzyszyli „swym paniom”, oddającym się zabawie, 
radości i nadziei związanym z kolejnym rokiem w życiu prywatnym i interesach… Jeśli
status materialny nie pozwalał im na udział w balach organizowanych na przykład 
w Domu Angielskim lub salach hotelowych (przed wojną przede wszystkim w hotelu
Kalety), bawiono się na potańcówkach w licznych gospodach lub w mieszkaniach pry-
watnych.

Powszechny charakter zabaw karnawałowych zawitał do nas po II wojnie światowej,
gdy poszczególne zakłady pracy przejęły na siebie zadanie głównych organizatorów 
takich imprez. Ich cechą było to, że bawiono się głównie we „własnym gronie”, co sprzy-
jało większej integracji poszczególnych środowisk nauczycieli, „medyków”, rzemieśl-
ników albo wręcz konkretnych zakładów.

Sporo zmian w tym zakresie przyniosły czasy po 1989 r. Przede wszystkim zniknęło
wiele ograniczeń wynikających chociażby z trudności zaopatrzeniowych. Na wielką
skalę zawitała natomiast komercja, zgodnie z którą każdy bawi się na miarę zasobności
własnego portfela… Te tendencje próbują przezwyciężać imprezy karnawałowe orga-
nizacji pozarządowych. I tak nową tradycją chojnickiego karnawału stał się coroczny
bal Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach. Jego głównymi organizatorkami
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są liderki tej organizacji dr Małgorzata Kaczmarek i Mariola Henszke, które z uporem
dążą nie tylko do ukończenia priorytetowej inwestycji Towarzystwa – hospicjum sta-
cjonarnego w Chojnicach, ale i zorganizowania wokół tej idei życzliwego środowiska
społecznego. Temu właśnie celowi służy organizacja imprezy, która jest wspaniałym
świadectwem zaangażowania, nie tylko na rzecz działalności charytatywnej, ale i ra-
dości życia.

Tegoroczny szósty bal TPH odbył się w sobotę 11 lutego w restauracji Odejewscy
w Nieżychowicach. Pojawiło się na nim około 170 uczestników, a wśród gości nie bra-
kowało wielu powszechnie znanych osób, w tym samorządowców, przedsiębiorców,
nauczycieli, prawników i lekarzy. Nasz bal zaszczycili swoją obecnością także goście 
zagraniczni z partnerskiego holenderskiego miasta Waalvijk, na czele z Albertem 
Menheere – prezesem zaprzyjaźnionej z TPH Fundacji Kienkeurig, którego jako pierw-
szego wyróżniono w trakcie balu tytułem ambasadora TPH. Zasłużył on sobie w pełni
na uznanie naszego środowiska hospicyjnego swoim zaangażowaniem w organizowanie
stałej pomocy dla chojnickich pacjentów i pozyskiwaniem środków na tak potrzebną
naszemu miastu inwestycję.

Na balu, jak to na balu, dominowały taniec, zabawa i szampański nastrój… Profes-
jonalna muzyka w wydaniu zespołu Adama Bondarenki i smaczna kuchnia dopełniły
całości. Nie zapomniano przy tym o upragnionym celu Towarzystwa, co przejawiało
się powszechnym udziałem uczestników balu w loterii fantowej i licytacji dzieł sztuki,
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przekazanych przez artystów-donatorów z Polski (m.in. mistrz Trzebiatowski) i Ho-
landii (m.in. Tineke de Baar), na powiększenie funduszu budowy chojnickiego hospi-
cjum. W sumie organizatorzy uzyskali na to przedsięwzięcie ponad 20 tys. zł, plus grant
Fundacji Kienkeurig dla TPH o wartości ok. 23 tys. euro. 

Warto było więc skorzystać z zaproszenia i połączyć to, co przyjemne, z tym, co 
na pewno pożyteczne… A ponieważ i ja tam byłem, miód i wino piłem… wypada za-
chęcić organizatorów do kontynuacji tego dzieła, a przyszłych uczestników do szczod-
rości dla tych, którzy potrafili połączyć szczerą zabawę z głęboką refleksją i pamięcią 
o potrzebach innych.

Fot. ze zbiorów TPH w Chojnicach



REGION

RADOSŁAW OSIŃSKI

O prezentacji monografii 
parafii Lichnowy 
autorstwa Jerzego Szwankowskiego

Zasób opublikowanej wiedzy o Kosznajderii poszerzył się niedawno o niezwykle
zajmującą pozycję. Dr Jerzy Szwankowski na kilkuset stronach zawarł materiały

opublikowane z okazji 150-lecia kościoła w Lichnowach. Jednakże opracowanie Dzieje
parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lichnowach na tle przeszłości wsi parafialnych wykracza
dalece poza okres półtora wieku. Historia Lichnów, a także kilku innych okolicznych
sołectw jest ściśle powiązana z Kosznajderią.

Książka jest usystematyzowana
chronologicznie. Zawiera zatem naj-
wcześniejsze dzieje terenu Lichnów,
Sławęcina, Granowa i Obrowa – te
osady należały do zasięgu działania
lichnowskiej parafii. Barwna historia
tych miejsc jest ściśle związana z kapła-
nami pełniącymi posługę w Lichnowach
bądź wywodzącymi się z obrębu parafii.
Autor podkreśla rangę czterech osób: 
ks. Pawła Panske, ks. bp. Au gustyna
Rosentretera, cystersa ze Sła węcina 
Jerzego Musolffa i trapisty o. Vitalisa
Klinskiego. Każdy z nich zyskał uzna-
nie daleko poza swym miejscem uro-
dzenia i pracy. Wspomniany biskup
Rosentreter to jedna z najbardziej zna-
nych postaci Kosznajderii. Jako ordy-
nariusz diecezji chełmińskiej w latach
1899-1926 rozwinął sieć placówek
duszpasterskich w diecezji, umożliwiał
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nauczanie religii w języku polskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dzięki
życzliwej postawie wobec Polaków, nadal mógł spełniać swe obowiązki biskupie. Ojciec
Vitalis Klinski zyskał zaufanie jednego z największych mistyków Kościoła katolickiego
w USA, Thomasa Mertona, był m.in. jego spowiednikiem.

Jeden z ostatnich rozdziałów jest poświęcony współczesnym powołaniom z parafii
lichnowskiej, nie brakuje wśród nich misjonarzy, których droga powołania powiodła
aż do Brazylii.

Dr Jerzy Szwankowski, zbierając materiały do niniejszego opracowania, korzystał 
z rozmaitych źródeł archiwalnych, począwszy od archiwów diecezjalnych, dokumentów
z Archiwum Państwowego w Berlinie i wielu innych. Książka ukazała się nakładem
Domu Wydawniczego Rafael w Krakowie, w nakładzie 1000 egzemplarzy. Partnerem
jest Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” od lat propagująca wiedzę o Kosznaj derii.

Dr Jerzy Szwankowski podczas spotkania promocyjnego 
(fot. Radosław Osiński)



STYCZEŃ

1 W Nowy Rok miłośnicy biegania wystartowali wraz z sekcją Florian w 28 Biegu 
Noworocznym, morsy wykąpały się w Jeziorze Charzykowskim, a melomani posłu-
chali Belezza Opera Trio wraz z Orkiestrą im. Johanna Straussa.

2 Działalność rozpoczęło kameralne prywatne kino Kingsajz Magdaleny Kościelniak 
i Roberta Kłakulaka przy ul. Gdańskiej.

3 Kazimierz Jaruszewski promował książkę Filomacki duch. Sylwetki filomatów choj-
nickich – późniejszych duchownych.

6 Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło do kościoła gimnazjalnego na koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu miejscowych chórów: Astry, Consono, Lutnia i Cantabile
oraz solistki Weroniki Kowalskiej.

Po raz czwarty ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli.

7 W Centrum Parku odbył się III Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przyjaciół
Hospicjum.

Amerykański filozof Stephen R.C. Hicks promował w MBP swoją książkę Zrozumieć
postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta.

9 Na wystawie „Siódmy rok małej galerii” zdjęcia prezentowali w ZS przy Nowym Mieście
młodzi fotografowie: Katarzyna Binger, Aleksandra Sikorska, Sebastian Jutrzenka
Trzebiatowski, Patrycja Połomska, Daria Wałaszewska i Stanisław Ku kliński.

15 Podczas 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 190 wolontariuszy w Choj-
nicach zebrało 122 tys. 599 zł i 28 gr.

16-27 W ferie zimowe placówki kultury przygotowały różnorodne zajęcia dla dzieci, 
a w parku Tysiąclecia czynne było lodowisko.

21 W Centrum Parku odbyła się impreza dla babć, dziadków i wnuków pod hasłem „Moc
Pokoleń”.

27-31 Obchody 97 rocznicy powrotu Chojnic do Ojczyzny m.in. z wykładem Marcina 
Synaka o płk. Stanisławie Wrzalińskim, zawodami strzeleckimi Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego, recitalem fortepianowym oraz wystawami „Barwa i Broń” i „Chojnice
na pocztówce”.

Ukazał się 32 numer „Zeszytów Chojnickich”.

Po 14 latach kierowania chojnickim oddziałem „Gazety Pomorskiej” dziennikarka
Maria Eichler przeszła na emeryturę, jednak nadal współpracuje z dziennikiem.
Nowym kierownikiem został Arkadiusz Marciszek.

KRONIKA WYDARZEŃ



LUTY

3 Krzysztof Korda zaprezentował chojniczanom w Centrum Sztuki Collegium ARS
książkę Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-1961). Biografia historyczna.

6 Przemysław Zientkowski promował w MBP książkę filozoficzną dla najmłodszych
Sowa Minerwy i inne opowiadania, z ilustracjami sześcioletniej córki Klary.

10 Bractwo Rycerskie Herbu Tur obchodziło swoje 10-lecie. Były pokazy walk i tańca
dawnego.

12 Premiera spektaklu „Terroryzm 2.0” Chojnickiego Studia Rapsodycznego przyciąg-
nęła tylu widzów, że zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych.

14 Dla upamiętnienia 72 rocznicy wyzwolenia Chojnic po II wojny światowej władze
miejskie złożyły kwiaty m.in. na grobie franciszkanki siostry Adelgund Tumińskiej.

W walentynki w MBP odbył się Dzień Dawcy Szpiku pn. „Oddaj szpik z miłością”.

15 Park Wodny Chojnice świętował 15-lecie powstania. Mariusz Paluch, prezes Centrum
Parku (w którego skład wchodzi basen) poinformował, że z końcem marca rezygnuje
z pełnionego stanowiska.

17 W MBP odbyły się pierwsze warsztaty dietetyczne z cyklu „Dieta bez tajemnic”, pro-
wadzone przez Alinę Pasionek.

W restauracji „Sukiennice” odbył się wieczór ormiański z udziałem Arusii Nadiryan.

18 Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło do Collegium ARS na recital Ryszarda Stopy
„Muszę coś zrobić z nocami” i wystawę Filipa Tomca „Kolor i kontrast”.

22 Chojnicką Wiosnę Literacką zainaugurowały spotkania z pisarzem i publicystą 
Jerzym Sosnowskim w II LO im. gen. Władysława Andersa i w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

24 Po raz 14 wręczone zostały Dokonania Roku. Tytuł osobowość roku otrzymali: 
Elżbieta Belzerowska, Ewa Armada, Ludomiła Paczkowska, Zofia Breske i Zdzisław
Łasicki.

24-26 Zuchy, harcerze i wędrownicy wzięli udział w IX Rajdzie Braterskim, który był jednym
z akcentów obchodów 95-lecia hufca ZHP Chojnice.

27 Chojnickie Amazonki obchodziły 20-lecie działalności.

28 Ulicami miasta przeszedł II Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Projekt Chojnicka Samorządność zorganizował debatę na temat planowanego wpro-
wadzenia przez władze państwa dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezyden-
tów miast.
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MARZEC

3 W Centrum Sztuki Collegium ARS otwarta została wystawa prac Marty Aszyk „Spo-
kojne żywioły”.

5 Chojnicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego obchodził jubileusz 60-lecia
powstania.

Klub Strzelecki Chojnice LOK zorganizował w Gimnazjum nr 1 Pierwszą Chojnicką
Wystawę Broni.

6 W MBP zawartość Encyklopedii aksjologii pedagogicznej przybliżyli przedstawiciele
autorów haseł – Urszula Ostrowska i Rafał Maliszewski.

8 Promocja książki Chojnicka samorządność 1990-2015 w materiałach i dokumentach
pod redakcją Jacka Knopka, Arseniusza Finstera i Przemysława Zientkowskiego.

Chojniczanki włączyły się w Strajk Kobiet. W jego trakcie burmistrz Arseniusz Finster
zapowiedział refundację zabiegów in vitro, co wywołało sprzeciw środowisk kato lickich.

9 Ewa Drzazgowska zainaugurowała w MBP cykl warsztatów filozoficznych dla dzieci.

14 278 prac wpłynęło na konkursy fotograficzny oraz plastyczny ogłoszone z okazji
„Roku kolejarzy” w Chojnicach przez SP nr 3 i ChCK.

16 W baszcie Kurza Stopa zaprezentowano stronę internetową mającą upowszechnić
twórczość Józefa Chełmowskiego i wystawę „Widzenie świata po kaszubsku”.

Marcin Wałdoch z Arcan Historii wygłosił wykład „Chojnicka bezpieka wobec ducho-
wieństwa i działalności opozycji demokratycznej w latach 1983-1989”.

20 W Collegium ARS otwarta została wystawa upamiętniająca powstanie kościuszkow-
skie ze zbiorami chojnickich kolekcjonerów.

21 Dużym zainteresowaniem cieszył się Dzień Nowych Technologii, zorganizowany
przez ZSP nr 2 oraz CEW.

21-22 W ramach Chojnickiej Wiosny Literackiej piosenkarz Mirosław Czyżykiewicz wystąpił
w klubie Cynamon, a poeta Jakub Kornhauser spotkał się z uczniami II LO oraz czy-
telnikami MBP.

25 Ulicami miasta przeszedł 16 Marsz dla Życia. Uczestniczył w nim przeciwnik aborcji,
ginekolog prof. Bogdan Chazan.

30 LGD „Sandry Brdy” promowała książkę Jerzego Szwankowskiego Dzieje parafii 
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lichnowach.

31 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Skrzaty” zorganizowało akcję Razem dla
Autyzmu.

Konkurs na prezesa Centrum Park w Chojnicach wygrała Żaneta Janowicz, która
była dyrektorem finansowym spółki.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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WSPOMNIENIA

BENON JAN SZMYT

Różne oblicza 
Kosznajdrów

Z godnie z opracowaniem historyka Kosznajderii, ks. dra Pawła Panske, który wy-
wodził się kosznajderskiej rodziny, Kosznajdrzy zamieszkiwali siedem wsi na po-

łudnie od Chojnic pierwotnie w powiecie tucholskim (kopia dokumentów Starostwa
Tucholskiego w moim posiadaniu). Główną wsią Kosznajderii było Ostrowite, na które
mówili stolica.

Po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1939 r. byli oni szczególnie uprzywilejowani,
m.in. wolno im było posiadać broń myśliwską. Z rodzinnych opowiadań zapamiętałem
trzy różne zachowania tej grupy etnicznej obywateli państwa polskiego.

We wrześniu 1939 r. w Ogorzelinach zachowali się haniebnie. Zamieszkiwał tam
poseł do parlamentu RP Franciszek Marcinkowski. Rozebrali go do bielizny, założyli
łańcuch na szyję, związali ręce i tak oprowadzali po wsi, szydząc z jego polskości. Prze-
kazali go następnie do gestapo. Został zamordowany w Dolinie Śmierci za to, że był
polskim posłem. W Ogorzelinach miał gospodarstwo mój dziadek Stanisław, nim je
sprzedał w czerwcu 1939 r. Prawdopodobnie uniknął przez ten fakt losu posła, bo był
znany ze swej postawy.

Druga część rodziny (po mieczu) mieszkała w Lichnowach, również wsi kosznaj-
derskiej. Tam, jak opowiadała mi babcia Rozalia oraz inni członkowie rodziny, roze-
grały się dwa całkowicie inne wydarzenia, w których uczestniczyli Kosznajdrzy.
Pierwsze wydarzenie to z końca października 1939 r. Wówczas akcja NSDAP dotyczyła
germanizacji wszystkiego, co polskie. Zmieniano treści na przydrożnych kapliczkach,
ścinano przydrożne krzyże, skuwano polskie napisy na nagrobkach itd. Przykładowo
w Silnie na cmentarzu na nagrobku babci mojej żony, która z domu nazywała się Ko-
plińska, tak przekuto nazwisko, że nazywała się Kopliński, a imię Helena przerobiono
na Helene.

Otóż w trakcie tej barbarzyńskiej akcji aktywiści NSDAP ścięli przydrożny krzyż
stojący na skrzyżowaniu dróg do Sławęcina i drogi idącej do kościoła. W tym miejscu
należy przypomnieć, iż Kosznajdrzy byli wyznania rzymskokatolickiego. Akcja ścięcia



odbyła się nocą, tak aby nie było
wiadomo, kto to zrobił. Przecho-
dzący przypadkowo jeden z Kosz-
najdrów, gdy zauważył, co się
stało, obudził sołtysa i całą wieś.
Miejscowy kowal został sprowa-
dzony na miejsce i jeszcze tej nocy 
musiał wykonać stalowe okucia 
i krzyż ponownie ustawiono na
poprzednim miejscu. Sołtys wy-
znaczył nocne warty i przez kilka
tygodni wartownicy kosznajder-
scy pilnowali z dubeltówkami, 
aby sytuacja z krzyżem się nie po-
wtórzyła.

Druga historia z wojennych
Lichnów była taka: przyrodni brat
mojego ojca to była niespokojna
dusza. Jak opowiadała mi babcia
Rozalia: „Ten to ciągle gdzieś wy-
chodził i do domu na noc nie wra-
cał”. Byli więc do jego zachowań
przyzwyczajeni. Pewnego jednak
razu, jak wyszedł, to nie było go
przez dwa tygodnie. Po tym czasie
listonosz przyniósł kartkę przy-
słaną przez Czerwony Krzyż o tre-
ści „Wy się o mnie nie martwcie,

jestem w Anglii”. Krótko po wyjściu listonosza zjawiło się chojnickie gestapo. Cała 
rodzina została wyprowadzona przed dom i postawiona pod murem. Jeden z gesta-
powców trzymał ich pod karabinem, a reszta przeprowadzała szczegółową rewizję. Roz-
rywali nawet pierzyny i poduszki, szukając jakichś materiałów dotyczących wyjazdu
wujka Leona do Wielkiej Brytanii.

W międzyczasie ktoś z sąsiadów powiadomił sołtysa. Ten zebrał kilku ludzi z du-
beltówkami i przybiegli na miejsce rewizji. Sołtys stwierdził, że zgodnie z obowiązują-
cym prawem powinien zostać o sprawie powiadomiony. Zaznaczył, że jeżeli gestapo
nie odstąpi od rewizji, to każe do nich strzelać. O dziwo, ta argumentacja odniosła 
skutek, od rewizji odstąpiono. Żadnych konsekwencji z tego zdarzenia rodzina nie 
poniosła.

Wujek Leon po dotarciu do Wielkiej Brytanii służył w Brygadzie Spadochronowej
dowodzonej przez gen. Stanisława Sosabowskiego – był kapralem. Pamiętam, że 
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w jego domu w pokoju gościnnym na tzw. bufecie leżał siwy beret, a obrus na stole
wykonany był z czaszy spadochronu. Jak udało mu się wyjechać do Wielkiej Brytanii,
tego nie chciał dokładnie wytłumaczyć. Wspominał jedynie, iż na chojnickim rynku
niedaleko od ratusza były małe drzwi, do których należało odpowiednio zapukać. 
Tam wszystko załatwiali i wyznaczali termin oraz dostarczali odpowiednie doku-
menty. 

Z opisanych spraw wynika, że z zachowaniami Kosznajdrów w czasie wojny było
różnie. Nadmienić należy, iż nie wszyscy oni wyjechali do Niemiec i dalej żyją wśród
nas. Po prostu się spolonizowali.

Fot. Jacek Klajna



NAZEWNICTWO

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Chojnice 
w Nebrasce

D ruga połowa XIX i początki XX w. to okres
wzmożonej emigracji zarobkowej. Wielu Polaków,

korzystając z oferty pośredników agencji werbunkowych, 
opuściło swe – jak powiadał Jan Kochanowski we fraszce Na dom w Czarnolesie –
„gniazda ojczyste” i wyruszyło w świat „za chlebem”. Nasi przodkowie dotarli m.in. 
do Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Argentyny, Stanów Zjednoczonych i Kanady. 
Z terenu Pomorza emigranci wędrowali często do zachodnich landów Rzeszy Niemiec-
kiej, do państw skandynawskich, nierzadko trafiali również na kontynent amerykański.
Administracja Stanów Zjednoczonych chętnie przyjmowała europejskich przybyszy:
kolejne fale emigracji dostarczały bowiem taniej siły roboczej i – co godne podkreślenia
– nierzadko światłych i twórczych umysłów. Osadnicy, których w latach 1815-1914
przypłynęło do USA ok. 50 milionów (głównie Anglików, Irlandczyków, Włochów, 
Niemców i Polaków), otrzymali w nowym kraju ziemię i nadzieję na lepsze jutro. 

Rodzime nazwy

Pomorscy „pionierzy” organizowali swoje nowe życie po polsku; przejawem takiej
patriotycznej postawy było np. nadawanie rodzimych nazw zakładanym osadom i ko-
loniom. Na mapie Stanów Zjednoczonych znajdziemy blisko 250 polskich toponimów,
w tym kilkanaście importowanych z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego. W końcu 
XIX w. na zachodnim brzegu jeziora Michigan i na jednej z niewielkich, pobliskich
wysp osiedlili się kaszubscy osadnicy. Zasiedloną wyspę nazwano Kashubis Island –
Wyspa Kaszubska. W stanie Wisconsin założyli swe osady borowiaccy chłopi z okolic
Tucholi: Bisławek (poczta Sobieski) oraz Kaszubi kościerscy: Kościerzyna (później
nazwa zdwojona Kościerzyna-Berent; Berent to niemiecka nazwa kościerskiego grodu).
Druga amerykańska Kościerzyna, także założona przez emigrantów pomorskich, znaj-
duje się w stanie Teksas. W 1885 r. do Wisconsin dotarli Pomorzanie z prawego brzegu
Wisły: swoją osadę nazwali Toruń.



Nad Missouri

Za ocean wybrali się również chłopi i drobni rzemieślnicy z okolic Chojnic. Osiedle
swoje wytyczyli w centralnej części „Nowej Ziemi” – nad Missouri w Nebrasce, w po-
wiecie Howard, zakładając przyszłe miasteczko Chojnice. Rzeką Missouri do stałego
miejsca bytowania dotarli Kaszubi znad Bałtyku. W Dakocie Południowej zbudowali
osadę Puck. Jeszcze dalej, w górę rzeki, powędrowali inni nadbałtyccy emigranci: 
w sąsiedniej Dakocie założyli (już w 1880 r.) osiedle Gdańsk. Na kontynent amerykań-
ski przybyli również Kociewiacy. Nie pospieszyli oni jednak w głąb lądu, jak ich po-
morscy poprzednicy; pozostali niemal tam, gdzie zeszli z pokładu parowca. Kociewską
osadę Pelplin wytyczyli w 1881 r. w stanie Wirginia.

Wędrowcy z Pomorza

Po kanadyjskiej stronie leżą natomiast dwie najstarsze polskie osady rolnicze, zało-
żone przez wędrowców z Pomorza. W 1872 r. w prowincji Ontario kaszubscy osiedleńcy
utworzyli kolonię Wisła (tę samą nazwę nadali pobliskiej rzece), zaś w pobliżu Renfrew
w tym samym roku powołali osadę Kaszuby. W miejscowości tej zorganizowano pierw-
szą w całej Kanadzie parafię polską. Obecnie kanadyjskie Kaszuby to spore miasteczko
będące prężnym ośrodkiem harcerstwa polonijnego. 

Wśród pomorskich nazw miejscowych przeniesionych do Ameryki Północnej 
rejestrujemy także jednostkę nazewniczą utworzoną, w zniekształconej już postaci 
fonetycznej, od nazwy osobowej. W Kordylierach, w stanie Kalifornia, w sąsiedztwie
osławionej Doliny Śmierci położona jest miejscowość Zabriskie. Nazwa ta pochodzi
od potomka Alberta Zaborowskiego – emigranta z Pokrzywna koło Grudziądza, aria-
nina wypędzonego w 1658 r. z ojczystego kraju. A. Zaborowski przypłynął do Nowego
Świata w 1662 r. wraz z emigrantami holenderskimi. Jeden z prawnuków pomorskiego
wygnańca osiadł u podnóży kordylierskich „Śnieżnych Gór” i założył osiedle jeszcze
przed okresem emigracji pionierskiej.

Tułaczy los

Pomorskie nazwy za oceanem stanowią niewątpliwie kulturowe świadectwo burz-
liwych polskich dziejów, mówią o tułaczym losie naszych przodków, ale też podkreślają
polski udział we wznoszeniu gmachu amerykańskiego mocarstwa.
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NIEPODLEGŁOŚĆ

LEON CZAPIEWSKI

Wspomnienia 
z lat 1918-1920

W ojna światowa skończyła się. Wracali
do domu żołnierze, witani z rozrzew-

nieniem przez swoich bliskich i znajomych.
Na ulicy przed wejściem do wsi i przy szkole
wzniesiono bramy przybrane świerkiem 
i biało-czerwonymi chorągiewkami oraz na-
pisami w języku ojczystym „Serdecznie wi-
tamy”. Zakończenie wojny budziło nowe
nadzieje, miała powstać Polska wolna i nie-
podległa, z dostępem do morza, zatem nasze
ziemie na pewno wejdą w skład Wolnej i Nie-
podległej. Ludzie rozmawiali o tym, zbierali się
w domach, opowiadali o swoich wojennych
przeżyciach, dyskutowali na temat wolnej oj-
czyzny i chcieli, by Pomorze już włączyć do Polski. Żywym echem odbiły się wydarzenia
w Poznaniu i ludzie żyli w przekonaniu, że przyłączenie Pomorza do Polski stanowi już
tylko kwestię tygodni, ba, nawet dni. Gotowi byliśmy pójść Poznaniowi na pomoc. 

Oburzenie wywołały wypadki w Czersku w Święto Trzech Króli. W dawnym obozie
jeńców stacjonowały oddziały Grenzschutzu. Za punkt honoru uważał każdy Polak no-
szenie na marynarce szpilki z Orłem polskim. Niemcy w tym dniu wyszli na ulice i zry-
wali Polakom odznaki. Przyszło do sporadycznych zatargów i bójek. Wiadomości 
o tych wydarzeniach doszły już po południu do Osowa. Wieczorem zebrali się miesz-
kańcy na wiecu, by dowiedzieć się bliższych szczegółów. W toku zebrania wszedł 
na salę Jan Narloch, naoczny świadek zajść, bo i jemu próbowano zerwać orzełka.
Przedstawił zebranym wytworzoną sytuację. Uchwalono rezolucję, że wszyscy byli żoł-
nierze pozostawać będą w gotowości, by pójść na pomoc mieszkańcom Czerska. Zna-
lazła się też broń, gdzieniegdzie myśliwska, stare pistolety, a najwięcej broni wojskowej,
którą zdemobilizowani żołnierze przynieśli do domu. Ustalono również dowództwo,

Leon Czapiewski
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komendantem całości został ppor. Franciszek Sieradzki, zastępcą chorąży Teofil Łosiń-
ski, szefem organizacyjnym moja osoba. Wyznaczeni przywódcy zbierali się prawie 
codziennie na naradę. Nawiązany został również kontakt z niemieckimi żołnierzami
pochodzenia polskiego (podoficerowie zawodowi), którzy informowali nas o poczy-
naniach i zamiarach Grenzschutzu. 

Niemcy dowiedzieli się, że w Osowie coś się dzieje, pragnęli wszystko stłumić w za-
rodku, o czym uprzednio nam doniesiono. Zarządziliśmy, by każdy posiadaną swą broń
ukrył, by nie dostała się w ręce Niemców. Było to w drugiej połowie stycznia. Rankiem
silny oddział Grenzschutzu z wszystkich stron otoczył wieś. Na wzgórzu przed wsią
ustawili dwie armaty oraz karabiny maszynowe. Tyralierą weszli do wsi, przeszukali
domostwa za ukrytą bronią, szukali przywódców. Uprzednio każdy z nich się ukrył.
Brano ludzi na badania, jednak „nikt nic nie wiedział”. Bramy tryumfalne zostały ścięte,
chorągiewki polskie i napisy spalone na placu szkolnym. Organizacja nasza jeszcze 
silniej się zespoliła. Nawiązaliśmy łączność z przywódcami szczebla wyższego i jako 
Organizacja Wojskowa Pomorza przetrwała aż do czasów wejścia oddziałów polskich
do naszej wsi. Organizacja nasza przeprowadzała ćwiczenia, czyniła przeszkody w urzą-
dzaniu rewizji w domach przez Grenzschutz, powiadamiała ludność o zamierzeniach
Niemców. W jednym przypadku ostrzelała oddział Niemców na szosie Czersk – Karsin.
Oddział ten zdążał, zdaje się, do Miedzna w celu przeprowadzenia rewizji za bronią.
Ubito Niemcom dwa konie, w następstwie czego oddział zawrócił.

Leon Czapiewski – górny rząd, trzeci od prawej (1918 r.)
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Wyzwolenie naszej wsi nastąpiło w ostatnich dniach stycznia przez oddział kawa-
lerii. Żołnierzy witano owacyjnie. Przed wsią ustawiła się nasza organizacja z bronią.
Mieszkańcy utworzyli szpaler. Miejscowa kapela odegrała Hymn państwowy i przy
dźwiękach Warszawianki oddział wjechał do wsi. Każdy z mieszkańców pragnął jak
najgościnniej przyjąć tych, którzy wyzwalali nasze odwiecznie polskie ziemie z rąk za-
borcy. Wieczorem odbyła się wspólna zabawa, połączona z występami chóru.

Praca kulturalna w okresie po zakończeniu wojny światowej aż do wyzwolenia po-
toczyła się wartkim prądem. Rozpoczęto od pieśni. Zasób znajomości polskich pieśni
narodowych był w okresie niewoli nader skromny. Śpiewano polskie pieśni religijne 
i pewną ilość pieśni ludowych. Z pieśni narodowych znane były Hymn narodowy i Boże
coś Polskę oraz niektóre inne. Z miejsca przystąpiono do pracy, organizując kółko śpie-
wacze. Dyrygentem był Franciszek Sieradzki, wychowanek gimnazjum chojnickiego,
późniejszy major WP, a przed samą wojną burmistrz m. Chojnice. Dysponował on roz-
ległym repertuarem pieśni. Pieśni te przyswoił sobie w czasie pobytu w gimnazjum.
Posiadał kilka śpiewników zakazanych przez zaborcę. Trzy razy tygodniowo zbierali
się członkowie chóru na ćwiczenia. Lokalu użyczył kierownik szkoły Narcyz Woelk.
Wieś w pełnym słowa znaczeniu rozśpiewała się, śpiewały dzieci szkolne, młodzież,
starsi. Miejscowa kapela grała tylko marsze i tańce polskie. Dyrygent nie grał na żadnym
instrumencie i dziwić się należy, że pamięciowo opanował tak wielką liczbę pieśni. 
W połowie lata 1919 r. Sieradzki przedostał się do Poznania i tam wstąpił do oddziałów
Wojska Polskiego. Dyrygenturę objął bardzo umuzykalniony nauczyciel Alfons Warczak.

Oflag w Murnau. Leon Czapiewski – w dolnym rzędzie drugi z lewej 
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Śpiewano pieśni na cztery głosy z niemałym zaawansowaniem artystycznym, jednak
rozbudzenie zamiłowania do śpiewu pieśni polskich zawdzięczać należy Sieradzkiemu.
„Harfiarz”, bo taką nazwę przyjął chór, organizował szereg imprez, brał udział w kon-
kursie śpiewaczym w Karsinie i Wielu (w Wielu były dwa chóry, jednym z nich, męskim
„Żaba”, dyrygował Wicek Rogala). Braliśmy również udział w zlocie w Brusach zorga-
nizowanym przez miejscowy „Sokół”, którego prezesem był kierownik młyna „Ceres”
Hołoga. Organizacja ta wystąpiła z szeregiem bardzo udanych i efektownych popisów
gimnastycznych. Poza nauką pieśni uczono też tańców polskich, urządzano spotkania,
gdzie uprawiano gry towarzyskie, wyrabiano nawyki godziwego spędzenia czasu 
i współżycia w zespole. 

Poza kółkiem śpiewaczym zorganizowaliśmy kurs nauki języka polskiego w dwóch
oddziałach, dla młodszych i starszych. W oddziale starszych uczył Sieradzki, młodszych
ja osobiście. Dwukrotnie występowaliśmy na scenie z utworami Obrona Trembowli
oraz Jasełka. Warunki z wystawianiem tych sztuk były niełatwe. Była wprawdzie dość
obszerna sala, brak było jednak sceny, kurtyny, kostiumów. Wszystko to stworzyliśmy
własnym pomysłem i przemysłem. Chociaż wystawienie tych sztuk dalekie było od do-
skonałości, sala zawsze była wypełniona po brzegi i kilkakrotnie musieliśmy wystawie-
nie tej sztuki powtarzać. Obrona Trembowli budziła głębokie wzruszenie u widzów, 
a z oczu, szczególnie starszych, potoczyły się łzy na dźwięk mowy polskiej, której już
nikt nie będzie nam zabraniał w posługiwaniu się nią. Potoczyły się łzy na widok obrazu
wyjętego z bohaterskiej przeszłości naszej Ojczyzny, gdzie bohaterem okazała się 

Leon Czapiewski – drugi rząd od góry, czwarty z lewej (1921 r.)
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kobieta. Walka o wolność słowa nieobca była mieszkańcom Osowa, podtrzymywana
przez prasę polską – „Pielgrzyma”, „Gazetę Grudziądzką” i inne czasopisma polskie,
rozwijany patriotyzm przez placówkę „Czytelni Ludowej”. Mieszkańcy, a zwłaszcza mło-
dzież szkolna, czynnie dopominali się o prawo mowy polskiej w szkole. W 1907 r. wy-
buchł strajk szkolny, gdzie jako dzieci, oczywiście pod namową swych rodziców,
odmówiliśmy dawania odpowiedzi w języku niemieckim. Przez dwa miesiące trwał
strajk szkolny, złamany bestialskim pobiciem mego brata przez niemieckiego nauczy-
ciela, który w wyniku poniesionych obrażeń zmarł.

Do podtrzymywania ducha polskości w dużej mierze przyczynił się krawiec Józef
Piekarski, który wszędzie posługiwał się mową polską, kilkakrotnie płacił grzywny 
za niesubordynację w urzędach, w sądzie, on też w latach 1918-1920 był duszą wszyst-
kich poczynań narodowych w Osowie i okolicy. Działaczy na niwie pracy narodowej
było dużo, byli to działacze bezinteresowni i ofiarni. Oni to przyczynili się do tego, że
wieś w latach przed wyzwoleniem „tętniła polskością”. W wyborach do parlamentu nie-
mieckiego wszyscy Polacy gremialnie głosowali na kandydatów polskich. W urnie 
wyborczej poza głosami trzech nauczycieli i jednego Żyda znalazły się tylko głosy 
na kandydatów polskich. Wybory przeprowadzone po zakończeniu wojny mieszkańcy
Osowa i innych wsi zbojkotowali. Ludność naszej wsi, jak i okolicy wiernie stała przy
swoim sztandarze zawsze gotowa do poświęceń w walce i obronie ojczystych swych
praw do języka, zwyczajów i polskiej kultury.

Chojnice, czerwiec 1967 r.

Wspomnienia i zdjęcia przechowała córka Leona Czapiewskiego 
Ewa Malicka-Czapiewska, zamieszkała w Toruniu
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HISTORIA

PAWEŁ REDLARSKI

Tuchola
Miasto św. Małgorzaty

T uchola jest jednym z najstarszych grodów pomorskich i stolicą jednego z najwięk-
szych kompleksów leśnych, jakim są Bory Tucholskie. Wczesnośredniowieczny

gród swą nazwę wziął od krajobrazu, jaki go otaczał. Podobnie jak większość ośrodków
tego typu, został założony nad rzekami – strugą Hozjanną, rzekami Kicz i Brdą, w bli-
skim sąsiedztwie dwóch jezior – Zamkowego i Głęboczka. Nazwa miasta swą etymo-
logię czerpie właśnie od usytuowania w pobliżu podmokłych terenów. Opiera się ona
na rdzeniu nieosobowym tuch-, który miał dawniej drugą formę tęch-. Ta druga forma



rdzenia występuje w takich wyrazach, jak stęchły, stęchlizna czy rosyjskie tухлый. Słowo
tuchl w języku prasłowiańskim oznaczało wilgotny, stęchły, o charakterystycznym gnil-
nym zapachu. Dlatego Tuchola oznacza miejscowość położoną na mokrym, bagiennym
terenie, pokrytym roślinnością, która wydzielała stęchły zapach. W zapisach źródło-
wych pojawiają się takie nazwy, jak Thuchol (1287, 1307), Tuchel (1287, 1307), Tucho-
lense (1313), Tuchol, Tuchel (1325, 1349), Thuchil (1347), Tuchola (1348), Thuchola
(1349), Tucholia (1583), Tauchel (1789).

Stałe osadnictwo na terenie dzisiejszego miasta sięga początków XIII stulecia, jed-
nakże większość zabytków archeologicznych pochodzi dopiero z jego końca. Począt-
kowo Tuchola, jako ośrodek grodowy, nie miała większego znaczenia, zwłaszcza że
centrum administracyjnym w tamtym okresie była kasztelania raciąska. Pośrednio, 
do wzrostu znaczenia Tucholi, jako ośrodka administracyjnego i handlowego, przyczy-
nił się pożar, który strawił raciąskie grodzisko w 1256 r. Pomimo odbudowy nie 
odzyskało ono już swojego dawnego znaczenia, zwłaszcza że na przełomie XIII i XIV w.
w pobliże Tucholi, która prawdopodobnie otrzymała pierwszą lokację na prawie 
polskim, przeniosła się trasa szlaku handlowego. Pierwsza wzmianka o Tucholi zwią-
zana jest z przybyciem, na zaproszenie księcia pomorskiego Mściwoja II, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Jakuba Świnki, który dokonał konsekracji murowanego kościoła pod
wezwaniem św. Bartłomieja. Działo się to 9 października 1287 r. Brak wzmianki o ja-
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kimkolwiek uposażeniu dla tego kościoła potwierdza wcześniejsze istnienie grodu 
w tym miejscu, którego założycielem był wspomniany Mściwój II lub książę gdański
Sambor I.

Wraz z zajęciem Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków (1308 r.) Tuchola znalazła
się w kręgu ich politycznego zwierzchnictwa, którego zwieńczeniem było wykupienie
miasta i okolicznych wsi od dotychczasowego właściciela Piotra Święcy. W strukturach
państwa krzyżackiego znaczenie Tucholi stopniowo rosło, a miasto stało się siedzibą
komturii tucholskiej, której organizatorem i pierwszym komturem był Dytrych von
Lichtenhain.

Przełomowym dniem w historii Tucholi był 22 lipca 1346 r. – na zamku w Malborku
wielki mistrz Henryk Dusmer von Arfberg wystawił przywilej lokacyjny dla miasta. 
W ubiegłym roku minęło 670 lat od tego wydarzenia, dzięki któremu Tuchola zyskała
nowe podwaliny oparte na zapisach prawa chełmińskiego, m.in. odnośnie do wielkości
działek budowlanych i planu zabudowy miasta – każda działka miała mieć siedem prę-
tów długości i trzy pręty szerokości oraz posiadała morgę ogrodu i dwie morgi łąki.
Spacerując po współczesnej starówce, bez problemu można spostrzec elementy cha-
rakterystyczne dla średniowiecznych układów urbanistycznych. Na prostokątnym
rynku znajdował się kościół – obecnie pozostały tylko fundamenty ogrodzenia kościoła
pw. św. Bartłomieja rozebranego na rozkaz Niemców w 1939 r. Z narożników rynku
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rozchodzą się główne ulice przecinające się pod kątem prostym. Oprócz części miejskiej
w średniowieczu istniała także część zamkowa z dwoma przedzamczami i zamkiem
wysokim, zbudowanym z cegły i usadowionym na kamiennych fundamentach. Miasto
wraz z zamkiem otoczone było murem obwodowym z piętnastoma basztami i trzema
bramami wjazdowymi: Chojnicką, Toruńską i Zieloną, całość systemu obronnego uzu-
pełniały fosy. Fundamenty murów okalających część miejską są nadal widoczne. Nie-
stety, do naszych czasów nie przetrwał średniowieczny zamek, którego pozostałości,
po pożarze, jaki strawił miasto w 1781 r., posłużyły za budulec. Fragmenty fundamen-
tów zamkowych możemy odnaleźć m.in. w podziemiach Urzędu Miejskiego i Tuchol-
skiego Ośrodka Kultury. W czasach wojny polsko-krzyżackiej, gdy oblegano Malbork,
Tuchola została zajęta przez wojska polskie i dzielnie broniła się przed atakami nie-
przyjaciela. Po przegranej przez Krzyżaków bitwie pod Koronowem Tuchola ponownie,
w wyniku podstępu, znalazła się w ich władaniu. W maju 1440 r. Tuchola przystąpiła
do Związku Pruskiego, który w lutym 1454 r. wystąpił przeciwko zakonowi krzyżac-
kiemu. Po wybuchu wojny trzynastoletniej Tucholę zajęli związkowcy i powierzyli jej
obronę polskiej załodze. Dzięki temu, jako jedno z nielicznych miast pomorskich, była
pod władzą Związku Pruskiego przez całą wojnę trzynastoletnią.

Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 r. Tuchola weszła w skład Kró-
lestwa Polskiego i stała się siedzibą powiatu tucholskiego, który pełnił funkcję sądową,
a jego obszar obejmował tereny dawnego komturstwa. Oprócz tego Tuchola stała się
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także siedzibą starostwa (królewszczyzny), które jako własność królestwa było wydzier -
żawiane szlachcie. Pierwszym starostą tucholskim, jeszcze w trakcie wojny trzynasto-
letniej, został Mikołaj Szarlejski. Po nim, aż do 1545 r. władzę w starostwie sprawowali
przedstawiciele rodziny Kościeleckich. Od 1593 r. starostwo tucholskie wchodziło 
w skład dóbr stołowych, z których korzystały kolejne królowe. W zbiorowej świado-
mości najbardziej zapisała się królowa Konstancja – druga żona Zygmunta III Wazy.
W 1614 r. wydała ona dokument, który miał chronić Puszczę Tucholską, m.in. przed
kradzieżą drewna i działaniami kłusowników

Do momentu wybuchu drugiej wojny polsko-szwedzkiej w 1655 r. Tuchola wyko-
rzystała dobrą koniunkturę, jaką zapewniały czasy względnego pokoju i rozwinęła się
gospodarczo. We wrześniu 1655 r. miasto zajęły wojska szwedzkie, ale już w kwietniu
1656 r. cała załoga została zabita przez wojska dowodzone przez Stefana Czarnieckiego.
Szwedom pomimo oblężenia nie udało się kolejny raz zdobyć miasta. Wojny ze Szwe-
cją toczone w XVII i na początku XVIII w., nawiedzające miasto zarazy oraz groźne
pożary sprawiły, że liczba mieszkańców w 1772 r. zmniejszyła się o 70% w porównaniu 
z 1570 r. (z 1446 do 426 osób). Tuchola, będąc jednym z najludniejszych obok Chojnic
i Starogardu, wśród małych miast pomorskich, przesunęła się na koniec tego zesta-
wienia. Mieszkańcy miasta utrzymywali się głównie z rolnictwa i wytwórczości 
rzemieślniczej, której wiodącą gałęzią była produkcja piwa jęczmiennego słynnego 
na Pomorzu.



W 1772 r. Tuchola znalazła się w ob-
szarze zagarniętym przez Prusy i została
wcielona do powiatu chojnickiego. 
W XIX w. nastąpiło ożywienie miasta –
wzrosła liczba budynków oraz zwięk-
szyła się liczba mieszkańców. Do miasta
przybyło wielu kolonistów w ramach
pruskiej akcji kolonizacyjnej oraz osób
wyznania mojżeszowego, którzy wcześ-
niej nie mogli osiedlać się w miastach.
Po zakończeniu wojen napoleońskich 
Tuchola znalazła się w granicach pro-
wincji Prusy Zachodnie w rejencji 
kwidzyńskiej, w powiecie chojnickim.
Dopiero w 1875 r. został ponownie
utworzony powiat tucholski. W XIX w.
zmianie uległa zabudowa w centrum
miasta, dawną drewnianą zabudowę za-
stąpiły domy murowane, a na drogach
pojawił się bruk. Domy mieszkalne,
wille oraz budynki użyteczności pub-
licznej były budowane poza historycz-
nym centrum miasta. Wybudowane
zostały także dwie nowe świątynie – ko-

ściół ewangelicki (1838 r.) i synagoga (1843 r.).W mieście powstawały różnego rodzaju
stowarzyszenia zarówno niemieckie, jak i polskie. Te ostatnie w znacznym stopniu przy-
czyniły się do wzmocnienia polskiej świadomości narodowej.

Po wybuchu I wojny światowej władze pruskie utworzyły w pobliżu Tucholi obóz
dla jeńców wojennych, który w trakcie wojny polsko-bolszewickiej był wykorzysty-
wany przez władze polskie. W pobliżu obozu usytuowany był cmentarz, na którym
pochowano tysiące Rosjan, Ukraińców, Rumunów. Po zakończeniu działań wojennych 
Tuchola została przyłączona do odrodzonego państwa polskiego, wojsko polskie 
wkroczyło do miasta 29 stycznia 1920 r., wkrótce władze w mieście objął Klemens
Rzendkowski – pierwszy komisaryczny burmistrz Tucholi, po nim miastem zarządzali
dr Jan Bartz i Stanisław Saganowski, który burmistrzem był w latach 1922-1939. Roz-
począł się rozwój polskiego szkolnictwa, w dalszym ciągu rozwijało się życie kultu-
ralne, sportowe i religijne oraz gospodarcze. Obok siebie zgodnie żyli Polacy, Niemcy
i Żydzi.

W pierwszych miesiącach po wybuchu II wojny światowej mieszkańców ziemi 
tucholskiej dotknęła polityka eksterminacyjna okupanta. Po rozebraniu synagogi 
rozstrzelani zostali wszyscy tucholscy Żydzi. W październiku i listopadzie w sześciu
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zbiorowych egzekucjach Niemcy rozstrzelali w lesie w pobliżu Rudzkiego Mostu 
237 Polaków. 

Dnia 15 lutego 1945 r. do miasta wkroczyły oddziały radzieckie. Postępowanie
nowej władzy także doświadczyło mieszkańców Tucholi – z terenu powiatu deporto-
wano 801 osób, część z nich nigdy nie powróciła. Radzieccy żołnierze dokonywali 
gwałtów na kobietach i rabowali wartościowe rzeczy. W latach 50. XX w. wśród miesz-
kańców panowała duża niechęć do nowego ustroju, ale z biegiem lat pogodzono się 
z takim stanem rzeczy. W kolejnych dekadach PRL-u nastąpił wzrost liczby mieszkań-
ców, rozwój zakładów przemysłowych, powstawały nowe przedsiębiorstwa, rozwijało
się życie kulturalno-towarzyskie. Rozbudowane zostało także samo miasto, którego 
powierzchnia obecnie wynosi 17,69 km2.

Od 1999 r. Tuchola jest stolicą powiatu, który wchodzi w skład województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Gospodarka Tucholi nadal opiera się na handlu, przemyśle –
głównie elektromaszynowym, drzewnym i spożywczym, usługach oraz turystyce, której
znaczenie w ostatnich latach ciągle rośnie. Dzięki funduszom unijnym poprawiła się
estetyka przestrzeni publicznej, m.in. zostało zrewitalizowane centrum miasta i okolice
jeziora Głęboczek, wyremontowano infrastrukturę drogową. W życie kulturalne miasta
na stałe wpisały się Dni Borów Tuchol-
skich, impreza której pierwsza edycja
pn. „Tydzień Borów Tucholskich” od-
była się w sierpniu 1939 r. Dopiero 
w 1961 r. władze miasta postanowiły
powrócić do korzeni i aktywnie promo-
wać region Borów Tucholskich. Zada-
niem tego cyklu imprez jest pokazanie
dorobku i piękna regionu oraz zapew-
nienie rozrywki i wypoczynku zarówno
mieszkańcom, jak i turystom. W tym
roku w dniach 21-23 lipca odbędzie się
58 edycja Dni Borów Tucholskich, które
tradycyjnie odbędą się pod hasłem
„Przyjeżdżajcie! Las Was powita, a lu-
dzie ugoszczą!”. Od początku lipca będą
odbywały się imprezy towarzyszące,
m.in. Dzień Folkloru Borowiackiego,
Pochód Borowiaków, Święto patronki
Tucholi św. Małgorzaty.

Święta Małgorzata patronuje miastu
od zarania dziejów, a jej sylwetka wid-
niała już na średniowiecznych pieczę-
ciach miejskich. Legenda głosi, że św.
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Małgorzata podczas oblężenia Tucholi przez wrogie wojska ukazała się na murach 
miejskich. Zrozpaczonym mieszkańcom nakazała z zapasów mąki upiec chleb i rzucać
nim w najeźdźców. Mieszkańcy posłuchali jej rady, dzięki temu wróg sądził, że w mie-
ście jest duży zapas żywności i zrezygnował z dalszego oblężenia. Święta Małgorzata
obecnie przedstawiana jest z gołębicą w jednej ręce i krzyżem w drugiej, na głowie ma
złotą koronę w aureoli. Na starszych pieczęciach i herbach przedstawiana była cała
postać depcząca smoka. Na mocy dekretu watykańskiego z 22 września 2010 r. została
oficjalnie patronką miasta. 

Autor jest pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi 
im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego

Fot. Sławomir Świetlik
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RZEŹBA

Jakub Orpiszewski:
Bardzo lubię drewno 

Mówi Pan o sobie, że jest artystą samoukiem i że uczył się Pan od swojego wujka Hen-
ryka Zaremby, który jest także rzeźbiarzem. Jak zaczęła się Pana przygoda z rzeźbą?

No tak właściwie to jestem samoukiem. Jak zaczęła się przygoda z rzeźbą? Chyba
zwyczajnie… Jako dziecko podpatrywałem Henia Zarembę, sam próbowałem. Z cza-
sem poświęcałem rzeźbie coraz więcej czasu i tak zostało.

Rzeźbi Pan w drewnie. Dlaczego właśnie drewno, a nie inny materiał rzeźbiarski?
Bardzo lubię drewno. Różne gatunki drewna, układ włókien czy nawet poszczególne

części drzewa, które później się wykorzystuje w pracy, dają spore możliwości wyboru
rysunku, koloru… W zależności od potrzeb możemy dobrać odpowiedni i niepowta-
rzalny materiał. Dodatkowo drewno bardzo dobrze poddaje się obróbce, daje dużo
możliwości. Możemy je szlifować, szczotkować, podpalać, barwić… Wszystko zależy
od efektu, jaki chcemy uzyskać. 

Jakub Orpiszewski – urodził się 
w Chojnicach, a obecnie mieszka 
w Chojniczkach. Pracuje w Domu
Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Jest artystą plastykiem, zajmuje się
głównie rzeźbą w drewnie, ale tworzy
także rysunki i grafiki. Swoje prace
prezentował m.in. na wystawach 
w Chojnickim Centrum Kultury. Jego
rzeźba ukrzyżowanego Jezusa Chry -
stusa stanęła w Chocińskim Młynie
przy Kaszubskiej Marszrucie. Jego
dziełem jest także ołtarz w kościele
w Charzykowach.



Co Pana inspiruje?
Zawsze interesowali mnie ludzie. Nie konkretne osoby, raczej ich zachowania,

postawy…

Prowadził Pan z wujkiem Henrykiem Zarembą wspólną pracownię? Czy tak jest
nadal?

Rzeczywiście przez jakiś czas dzieliliśmy razem pracownię i choć każdemu z nas 
w rzeźbie chodziło o coś innego, udawało nam się jakoś porozumieć. Obecnie każdy 
z nas ma własne miejsce do pracy.

Zastrzegł Pan na początku rozmowy, że odchodzi już Pan od rysunku i grafiki. Dlaczego?
To prawda, coraz mniej czasu poświęcam malarstwu czy grafice. Chyba bardziej

wciągnęła mnie rzeźba. Jednak rzeźbiąc, nie da się odejść od rysunku. Zawsze najpierw
jest rysunek, od szkiców po jakieś dokładniejsze studium poszczególnych elementów.
Dopiero potem powstaje coś przestrzennego.
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Czy zainteresowania artystyczne wykorzystuje Pan w pracy zawodowej?
Chyba odwróciłbym to pytanie. Bardziej pracę zawodową wykorzystuję w swoich

zainteresowaniach artystycznych. To dobry punkt obserwacji…

Nad czym Pan aktualnie pracuje? Jakie ma Pan plany artystyczne?
Tak się złożyło, że ostatnio dwa większe projekty były związane z tematyką sakralną

– kaplica w Chocińskim Młynie i ołtarz do kościoła w Charzykowach. Obecnie pracuję
nad nieco bardziej świeckimi projektami. Są to dwa cykle IKAR oraz ECCE HOMO.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka

Fot. z archiwum Jakuba Orpiszewskiego
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Anioł
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Ołtarz w Charzykowach
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