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PASJA

JAN MALICKI

Otton Weiland
i moje z nim żeglowanie 

M oja droga do szkoły prowadziła koło pracowni kuśnierskiej i domu Ottona Wei-
landa. Mój pierwszy kontakt z panem Ottonem nastąpił, kiedy poprosiłem Go 

o uszycie mi futrzanej czapki zimowej. Drugi, jak do uszytego przeze mnie żagla kaja-
kowego potrzebowałem metalowych remizek. Podarowano mi je oraz pokazano, jak
się je prawidłowo mocuje. 

Jeżdżąc do Charzyków, aby żeglować na wyremontowanym przez Ojca kajaku, 
a była to druga połówka lat czterdziestych, podziwiałem żeglujące po jeziorze jachty.

„Róża” Weilanda przy jego pomoście oraz domek wypoczynkowy
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Wyróżniały się dwa – o nazwie „Róża” i „Jadwiga”. Były to piękne, wykonane z drewna
mahoniowego jole krążownicze (Kreuzerjole), z zachowanym naturalnym kolorem
drewna pod nawierzchniową warstwą lakieru bezbarwnego. Jedynie dach kabiny był 
w kolorze białym. „Róża” należała do Ottona Weilanda, „Jadwiga” do pana Kądzieli.
Jachty miały ożaglowanie gaflowe. Maszty dla takich ożaglowań są znacznie niższe niż
przy typu Marconi. Na płaskich pawężach rufowych zawieszone były podnoszone
płetwy sterowe. Po prawej stronie lustra pawęży znajdowały się nazwy jachtów wyko-
nane z mosiężnych liter. Czyszczone „siluxem” wabiły złotem mosiądzu. W tamtych
czasach tego typu żaglówki budziły powszechne zainteresowanie, nie tylko żeglarzy, ale
i władzy ludowej, czułej na takie atrybuty ekskluzywnej przeszłości Polski sanacyjnej.
Miało to potem odzwierciedlenie w działaniach tej władzy, w tłamszeniu żeglarstwa 
w Charzykowach.

Drzemiące we mnie zamiłowanie do żeglowania zaprowadziło mnie na pomost
Ottona, przy którym cumowały jego łodzie. Otton był bardzo gościnny dla wszystkich,
którzy przychodzili i korzystali z jego pomostu oraz znajdujących się tam ławek i stołu.
Znając się z Weilandem z moich wcześniejszych kontaktów i władając dość poprawnie
językiem niemieckim, pośredniczyłem w rozmowach prowadzonych z osobami na po-
moście. Otton, choć przyznawał się do pochodzenia polskiego, rozmawiał tylko po nie-
miecku. Zasób polskich słów, jaki udało mi się usłyszeć, był bardzo skromny. Mimo
znacznej różnicy wieku, bo wynoszącej 45 lat, w jakimś stopniu zaprzyjaźniliśmy się. 

Do Charzyków jeździłem w dni wolne od nauki w szkole oraz w czasie wakacji.
Rower chowałem w dolnej części drewnianego budynku „Kolejarza” znajdującego się

Po prawej żona mjr. Welke, Leon Przewoski – wspólnik Ottona i autor z chustą na głowie przy sterze
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naprzeciw głównego pomostu. Miał on kształt litery „T”, słupek był konstrukcji stałej, 
ramiona pływające na długich smołowanych drewnianych beczkach.

Jacht „Róża” posiadał kabinę, w której po obu burtach, wzdłuż stołu o opuszczanych
na zawiasach połówkach blatu, znajdowały się kanapy umożliwiające wygodne spanie 
i przebywanie w czasie niepogody.

Pomost drewniany i domek na nim stojący, w którym większą część dnia przebywał
Otton, a często też i jego siostra, wymagał sporadycznych remontów. To trzeba było
wymienić spróchniałą deskę, to słupek wspierający konstrukcję pomostu, to likwidować
zwarcie na zewnętrznej instalacji oświetlenia oraz w samym domku. Proszony przez
Ottona, pomagałem często w tego rodzaju remontach. Wspólna praca zacieśniała naszą
znajomość, więc nic dziwnego, że byłem zapraszany na piwo czy inny napój do „Hafen -
knajpy”, bo tak potocznie nazywaliśmy ten domek Ottona. Również uczyłem się tajni-
ków taklowania i pracy na „Róży”. Początkowo byłem tylko niewykwalifikowaną załogą,
ale w miarę jak upływały godziny wspólnych pływań i przyswajałem sobie elementy
obsługi takielunku, żagli i techniki manewrówki jachtem, coraz częściej byłem dopusz-
czany do steru.

Jedną radę Ottona mam ciągle w pamięci i staram się stosować w aktualnym moim
żeglowaniu. Brzmiała ona: Das Boot muss grade gehen. W naszej praktyce oznacza to,
że należy żeglować tylko na niewielkim przechyle, aby niepotrzebnie nie zmniejszać
siły ciągu żagli, która zmniejsza się z cosinusem kąta przechyłu.

Lewa strona pomostu pływającego. Autor w czasie skoku do wody. 
U góry biały dom wspólnika Weilanda L. Przewoskiego
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W dni kiedy Otton nie miał ochoty żeglować albo „gorzej się czuł”, żeglowałem
sam, zabierając na przejaż dżkę jego gości lub swoich kolegów, których zawsze kil ku
było chętnych. W dni niepogody z kolegami chroniliśmy się do kabiny „Róży”, skracając
sobie czas najczęściej grą w karty. Do pływań spacerowych używaliśmy żag la mniej-
szego. 

Otton Weiland był mężczyzną mocnej kościstej budowy, z dużymi dłońmi i dużymi
stopami. W Charzykowach najczęściej nosił się na biało, zarówno w ubiorze, jak 
i obuwiu. Na głowie czapka żeglarska z daszkiem i owalnym znakiem klubowym, 
na czarnym tle trójkątny biały proporczyk z niebieskimi przecinającymi się pod kątem
prostym niebieskimi liniami i czerwoną kotwiczką. Taki sam znak klubowy noszę 
po dziś dzień na swojej czapce żeglarskiej. Otton zawsze dbał o swój wygląd. Dotyczyło
to też pozostałych żeglarzy, którzy w soboty i niedziele spotykali się u Ottona na po-
moście. Wyprasowane białe spodnie, wyglansowane czarne buty lub wybielone parciane
obuwie, granatowa marynarka, czapka żeglarska z białym pokrowcem, biała wykroch-
malona koszula i granatowy krawat były wymogiem etykiety żeglarskiej tamtych czasów
w Charzykowach. Jeszcze dziś widzę postacie żeglarzy Kądzieli, Welkiego, Kiedrowicza,
Staszewskiego, Lemańczyka, Synaka, Bączkowskiego, Grzecy, Kleinschmitta, Weilanda,
Schreibera, Urbana i innych, którzy swoim ubiorem i zachowaniem nadawali ton śro-
dowisku żeglarskiemu. Takie postawy głęboko zapadały młodym ludziom w pamięć.

Nie zapomnę, jak przed takim gremium stojących u Ottona żeglarzy, płynąc 
„Różą” przy dość silnym wietrze, musiałem wykonać zwrot przez rufę, dobić do części
pływającej pomostu głównego, celując do niezbyt szerokiej przestrzeni między dwoma
zacumowanymi jachtami. Manewr rufy i dobicia do pomostu wyszedł celująco, co za-
owocowało oklaskami tego przyglądającego się grona żeglarzy. Utwierdziło mnie to
bardziej, niż otrzymany później patent sternika, że jestem już żeglarzem. Po tym popisie
sprawności żeglarskiej Otton nabrał do mnie takiego zaufania, że moglem żeglować 
na „Róży” również i w trudniejszych warunkach wietrznych.

W ciągu dnia Otton
przebywał w domku na po-
moście, tutaj też przyno-
szono mu z restauracji
„Charzykowianka” obiady.
Przy wyjątkowo ładnej po-
godzie, z hotelu „Bellevue”,
dawnej własności Ottona,
schodziła na pomost rów-
nież jego siostra. Po przeję-
ciu przez państwo hotelu,
Ottonowi pozostawiono 
w nim dwa pokoje na dru-
gim piętrze.

Od lewej: gospodyni Weilanda, N, Otton i przypuszczalnie 
żona Leona Przewoskiego



Zdarzało się, że byłem przez rodzeństwo państwa Weiland proszony do zjedzenia
wspólnego obiadu. Rozmawialiśmy na różne potoczne tematy w języku niemieckim.
Nie pamiętam, aby rozmowa kiedykolwiek dotyczyła polityki lub okresu wojny. Prze-
bywanie w bliskości Ottona Weilanda dawało relaks i spokój. Najwspanialsze były wie-
czory. Przy zachodzącym słońcu na pomoście zawsze gromadzili się jacyś wczasowicze
i żeglarze. Przy zapalonych latarniach elektrycznych na pomoście panował gwar, mu-
zyka i śpiew. Było wesoło i swobodnie. Bliskość „Charzykowianki” dawała możliwość
podnoszenia „temperatury” nastroju przynoszonymi trunkami, w tym bardzo wtedy
poularnego piwa z dodatkiem soku wiśniowego, najczęściej pitego przez gimnazjalistów.
Każda wycieczka szkolna jakby obowiązkowo lądowała na pomoście Weilanda, ku jego
zadowoleniu i radości, której nie ukrywał. 

Któregoś parnego wieczoru lipcowego, po trwającej już libacji w gronie miejsco -
wych żeglarzy, padło nagle hasło – płyniemy w odwiedziny do obozu „kuśnierzy 
z Katowic”. Obozowali oni na polanie po lewej stronie Góry Zamkowej. W „Charzyko-
wiance”, która jeszcze była czynna, zaopatrzono się w prezenty „butelkowe” i wszyscy
obecni na pomoście zaokrętowali się na stojące łodzie, własne i obce, i na wiosłach po-
płynęliśmy na drugą stronę jeziora. Zaskoczenie było duże, bo obozowicze już spali.
Po krótkiej chwili przy rozpalonym ognisku i działaniu „promili”, przełamano bariery
i wspólny śpiew trwający nieomal do rana niósł się po je ziorze i lesie. Zawiązane przy-
jaźnie z katowiczanami zaowocowały rewizytą u Weilanda oraz powtórnym przyjazdem
w następnym roku na wczasy do Charzyków.
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Pomost Weilanda z widokiem na pływającą część pomostu głównego i wieżę. 
Po prawej autor (1957 r.) 
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Moimi obowiązkami u Ot -
tona była pomoc przy drob-
nych remontach i żeglowanie
„Różą” z gośćmi Weilanda,
którym chciał zapewnić tro-
chę frajdy żeglarskiej. Z tego
drugiego obowiązku wywiazy -
wałem się nad wyraz chętnie.

Przy okazji różnych uro-
czystości Charzykowy były
tłumnie nawiedzane przez
chojniczan. Organizowano
imprezy na lądzie i wodzie. 
W muszli koncertowej, która
kiedyś istniała pomiędzy po-

mostem głównym i pomostem Weilanda, odbywały się występy zespołów folklorystycz-
nych i muzycznych. Śpiewał chór, występowali soliści, grała orkiestra. Z solistów często
słyszało się pana Welkiego, czasami pana Stanisławskiego (z Nowej Ameryki). Mimo
niewielkiej wtedy ilości żaglówek odbywały się regaty.

Do tradycji należał wyścig kajaków motorowych Kądzieli i Kleinschmitta – z trasą
dookoła Małej Wyspy. Bardzo widowiskowe były regaty pary „Olimpijek”. Zapadły mi
w pamięć taktyczne, perfekcyjne zwroty tych żaglówek wykonywane na wprost głów-
nego pomostu przez Łucka Gierszewskiego i Edmunda Januszewskiego. W czasie takich
świąt Otton zlecał mi otaklowanie „Róży” żaglem regatowym. Był to również żagiel
typu gaflowego, ale z bardzo długim gaflem równoległym do osi masztu. Z większej
odległości to ożaglowanie „Róży” sprawiało wrażenie, że jest ono typu Marconi. Jacht
na tym żaglu, powierzchniowo większym od spacerowego, nabierał wigoru i mógł kon-
kurować z innymi szybkimi łodziami.

Otton Weiland żeglował zawsze w swoim kompletnym stroju żeglarskim. Nigdy nie
knagował szotów, zawsze trzymał w ręku. Ostatni bloczek szotów, z którego wychodziła
trzymana linka, musiał być zawieszony na noku bomu, przeciwnie niż to jest obecnie
praktykowane, że ostatni bloczek jest na dole. Ulubioną trasą spacerową Ottona był
kierunek w stronę zatoczki koło Wolności i powrót do pomostów. Tą trasą żeglowały
też inne jachty, co dawało okazję do wzajemnych pozdrowień i rzucanych uwag 
do przepływających załóg.

Przy muszli koncertowej znajdowała się płaszczyzna taneczna, na której w czasie
takich uroczystości wiele par tańczyło. Wśród trochę ode mnie starszych prym w tym
wiedli bracia Jackowscy, Guentzel i inni. Organizowane były na wodzie walki piratów.
Na dwóch pływających platformach znajdowali się zawodnicy przeciwnych drużyn
uzbrojeni w długie drzewce zakończone płóciennymi kulami. Po zbliżeniu się platform,
nieomal abordażu, próbowano się wzajemnie spychać do wody. Było dużo śmiechu 

„Jadwiga” p. Kądzieli. Maturzyści z 1950 r.: 
Zbychu Gackowski, Kądziela, Jakusz, Henio Plata, 

Jerzy Drążkowski, w okularach słonecznych prof. Czarnota



i zabawy, jak niektóre osoby strącano do wody. W tym wszystkim uczestniczył też
Otton, najczęściej już jako widz, z nieodłącznym cygarem w ustach. Pamiętam jedną
jego uwagę w stosunku do podobającej się nam wszystkim chłopakom panienki z sza-
nowanej w Chojnicach rodziny: Das Weib hatt ein grosses Herz – fuer viele Maenner.
Ta krytyczna opinia znalazła potwierdzenie w przyszłości. Dowiedzieliśmy się, że za-
warte przez nią małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i się rozpadło. W jesienne dni,
kiedy słońce już tak mocno nie grzeje, Otton lubił się wygrzewać na ławce po zachod-
niej stronie domku, sam lub w gronie zaprzyjaźnionych osób. 

Finalną imprezą żeglarską kończącą sezon żeglarski są Regaty o Błękitną Wstęgę
Jeziora Charzykowskiego. Uczestniczyłem z Ottonem Weilandem w jednej z pierwszych
po wojnie. Wyglądała inaczej niż te rozgrywane obecnie, które mają charakter klasowy.
Trasa jest ta sama, ale jachty są inne, bardziej „wyrasowane”, sposób startu bardziej zło-
żony i inna determinacja załóg uczestniczących. W tamtej „błękitnej” jachty stały usta-
wione w Małych Sworach na brzegu, dziobami w stronę Charzyków. Na głośną
komendę „start” stojące w równej odległości od łodzi załogi wskakiwały do wody 
i „na pych” odpływano od brzegu. Dalsza regatowa rywalizacja była już pod żaglami.
Płynęliśmy z Ottonem blisko czołówki, w której dominowały jachty z dodatkowo po-
stawionymi żaglami o sylwetkach często karykaturalnych z żeglarskiego punktu widze-
nia. Przeżaglowaną łodzią sterował między innymi Łucjan Gierszewski.

Moja znajomość z Weilandem, wspólne z nim żeglowanie, a zwłaszcza zauroczenie
żeglarstwem, którego mogłem doświadczyć u Ottona, miały wpływ na moje dalsze wy-
bory życiowe. Postanowiłem związać swoje życie z morzem. Przyjęto mnie do Pań-
stwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, lecz nie dane mi było jej ukończyć, gdyż za odmowę
współpracy z UB w 1952 roku zostałem wyrzucony wraz z szesnastoma kolegami.

Atencja do żeglarstwa pozwoliła mi, będąc już studentem Politechniki Gdańskiej,
żeglować ze wspaniałymi żeglarzami, jakimi bez wątpienia byli Zdzisław Pieńkawa,
Krzysztof Jaworski czy Krzysztof Paul. Pozwoliła to mi też na AŻMP zdobywać medale
oraz po zakończeniu kariery zawodowej wrócić na swój ukochany akwen charzykowski,
by kontynuować tradycję żeglarską zaszczepioną mi przez Ottona.

Żegluję, zdobyłem trzy wstęgi błękitne i jak Bóg i zdrowie pozwoli, będę to czynił,
aż przeznaczenie powoła mnie na wieczną wachtę.

Fot. ze zbiorów autora
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ŻEGLARSTWO

JACEK KLAJNA

Klub Żeglarski
Chojnice

W roku 1918 w Charzykowach, gdzie mieszkało
kilku zamożnych kupców – właścicieli domków

wczasowych – zainicjowano działalność pierwszego 
w Polsce, wówczas jeszcze niemieckiego, Stowarzysze-
nia Przyjaciół Żeglarstwa („Wassersportfreunde”). Cha-
rzykowscy żeglarze swoją bazę lokalową i przystań
żeglarską mieli początkowo na Zaciszu w willi dra Mai-
bauera, zwanej „Gespensterhaus” („Dom duchów”).
Pierwsze regaty żeglarskie na Jeziorze Charzykowskim
odbyły się 25 lipca 1920 roku. Do naszych czasów do-
trwał dyplom, którym uhonorowano wówczas Ottona
Weilanda. 

Żeglarstwo stopniowo wciągało kolejnych chojniczan. W roku 1922 żeglarze choj-
niccy posiadali już 12 łodzi żaglowych. W czwartek 16 marca 1922 roku na spotkaniu
w hotelu „Engel” przekształcili stowarzyszenie w „Towarzystwo Sportów Wodnych
Chojnice”. O fakcie tym poinformowała 18 marca 1922 roku chojnicka gazeta „Konitzer
Tageblatt”, pisząc, że „chęć przystąpienia do towarzystwa zgłosiło na zebraniu założy-
cielskim 38 sympatyków sportu żeglarskiego, wiosłowego i pływania”. Datę powstania
towarzystwa przyjmuje się powszechnie jako faktyczne powstanie pierwszego polskiego
klubu żeglarskiego. Pierwszym prezesem wybrano kupca Franza Berendta. Spośród
pierwszych członków wspomnieć należy: Ottona Weilanda – kupca i kuśnierza, Romana
Stamma – posła na Sejm RP, Jana Kalettę – pierwszego polskiego burmistrza komisa-
rycznego Chojnic, Antoniego Kaźmierskiego – właściciela fabryki wódek, Jana Gier-
szewskiego – właściciela charzykowskiej oberży czy Juliana Rydzkowskiego – założyciela
chojnickiego muzeum. Dnia 21 kwietnia 1923 roku podczas walnego zebrania klubu
na nowego prezesa wybrano Ottona Weilanda. Rok 1923 był szczególny także z innych
względów. Oficjalnie przyjęta została nazwa „Klub Żeglarski Chojnice”, a siedzibę prze-
niesiono do posiadłości, przychylnego żeglarstwu, Jana Gierszewskiego. Na tyłach swo-

Otton Weiland
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jej kamienicy przy ulicy Dworcowej 10 (obecnie Piłsudskiego 10) Otton Weiland zało-
żył warsztat szkutniczy wraz z żaglownią. 

Klub zrzeszał wówczas około 100 członków, którzy mieli do dyspozycji 17 jachtów.
Powstawanie w kraju kolejnych klubów żeglarskich zaowocowało w roku 1924 powo-
łaniem, na sejmiku żeglarskim w Tczewie, Polskiego Związku Żeglarskiego, którego
wiceprezesem został chojniczanin Otton Weiland. W maju 1925 roku wybudowano 
na terenie należącym do Jana Gierszewskiego pierwszy budynek klubowy i stumetrowy
drewniany pomost. W piątą rocznicę powstania klubu w hotelu Jana Kaletty odbyło się
6 marca 1927 roku walne zebranie członków. Chojniccy żeglarze dysponowali wówczas
41 jachtami, łodziami i kajakami oraz czterema bojerami.

W roku 1928 chojniccy żeglarze Weiland, Kaletta i Steinhilber (klub nie posiadał
osobowości prawnej) kupili za 10 tys. złotych od charzykowskiego gospodarza Koppa
4,7 ha ziemi wzdłuż jeziora, w tym trzystumetrowy odcinek plaży. Przy brzegu jeziora
wydzielono miejsce na funkcjonowanie klubu, a resztę ziemi podzielono na działki 
i sprzedano członkom klubu. Na jednej z nich Otton Weiland wybudował, oddany 
do użytku latem 1929 roku, obiekt restauracyjno-hotelowy, który nazwał „Bellevue”
(„Piękny widok”). Po doświadczeniach z zakupem ziemi postanowiono także uporząd-
kować sprawy prawne klubu. W tym celu 31 października 1928 roku uchwalono statut
klubu i 15 grudnia skierowano wniosek o zarejestrowanie do Sądu Powiatowego. 
Ostatecznie, po usunięciu uchybień, rejestracja Klubu Żeglarskiego Chojnice nastąpiła
18 kwietnia 1929 roku. 

Obiekty klubowe, lata dwudzieste XX wieku



W okresie międzywojennym charzykowski ośrodek wodny był centrum żeglarstwa
polskiego, a polski sport bojerowy do roku 1934 rozwijał się wyłącznie w Charzyko-
wach. Wybuch II wojny światowej przerwał intensywny rozwój ruchu żeglarskiego.
Śmierć ponieśli chojniccy żeglarze Roman Stamm, Jan Kaletta i Antoni Kaźmierski, 
a stocznię jachtową Józefa Lahna niemieccy okupanci przekształcili w wytwórnię łodzi
patrolowych. 

Klub reaktywowano 29 kwietnia 1945 roku, lecz legalizacja działalności przez wła-
dze komunistyczne nastąpiła dopiero 23 lutego 1948 roku. Były to ostatnie miesiące
działania klubu. Dnia 16 marca 1950 roku, w 28. rocznicę założenia klubu, odbyło się
walne zebranie, na którym uchwalono ostatni budżet. Ostatecznie 29 sierpnia 1950
roku, pod naciskiem partyjnych liderów z Komitetu Powiatowego PZPR, klub rozwią-
zano, a majątek podzielono pomiędzy zrzeszenia sportowe „Kolejarz” i „Budowlani”. 

Fot. z archiwum autora

Żagle na Łukomiu14

Charzykowy – panorama (1929 r.)
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AKCJA

WERONIKA SADOWSKA

Dwa tygodnie
z książką

K wiecień i maj to szczególny czas w pracy bibliotekarzy. W tych miesiącach obcho-
dzimy dwa święta. Pierwsze z nich to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,

ustanowiony 23 kwietnia, a drugie to Dzień Bibliotekarza, który przypada 8 maja. Po-
między tymi dwiema datami Stowarzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach zorganizowały akcję „Dwa tygodnie z książką”. W tym czasie bibliotekarki
przygotowały mnóstwo atrakcji dla odwiedzających chojnicką książnicę.

Laureaci konkursu „Stwórz obrazkową historię książki” wraz z organizatorką Wiolettą Karpiak
oraz jurorami Martą Aszyk, Lidią Polasik i Weroniką Sadowską
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Biblioniespodzianka, czyli zapakowana książka

W Wypożyczalni dla dorosłych, w Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży oraz w Me-
diatece czytelnicy mogli wypożyczyć Biblioniespodziankę, a mianowicie specjalnie 
zapakowaną książkę lub płytę, których tytuł i treść były zasłonięte. Dopiero po wyjściu 
z biblioteki mole książkowe przekonały się, co wypożyczyły. Łącznie zabrały 76 biblio-
niespodzianek. A jakie były ich reakcje po przeczytaniu? Niektórym bardzo spodobały
się zarówno sam pomysł, jak i wypożyczona książka. – „Jestem zaskoczona taką akcją,
ale chętnie skusiłam się na wypożyczenie książki w ciemno. Nie żałuję” – mówiła jedna
z czytelniczek. Zdarzyło się też, że wypożyczona książka się nie spodobała. – „Niestety
ten tytuł nie trafił w mój gust” – stwierdził inny czytelnik. Bibliotekarki zaskoczyła
jedna z miłośniczek literatury, która zaczęła swoją wypowiedź od tego, że jest niepo-
cieszona. Okazało się jednak, że wyniknęło to z powodu braku czasu na kontynuowanie
serii, której pierwszą część wypożyczyła jako biblioniespodziankę. – „Nie mam teraz
czasu czytać dalszych części, a akcja książki urwała się w najważniejszym momencie”
– mówiła. Wypożyczenia książek w ciemno stają się coraz bardziej popularne w pol-
skich bibliotekach. Często dzięki nim czytelnicy mogą poznać twórczość innego autora
lub inny gatunek literacki.

Joanna Ściesińska była jedną z czytelniczek, która wypożyczyła biblioniespodziankę 
w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych



Po 18 latach powróciła do domu

Dwa tygodnie z książką były też okazją do oddania przetrzymywanego woluminu.
Specjalnie na akcję w korytarzu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach przygo-
towany został kącik szczęśliwego powrotu książki do domu. Wszyscy zaległowicze, 
którzy z różnych przyczyn nie oddali egzemplarza na czas, mogli teraz bez żadnych
konsekwencji zwrócić wypożyczone dzieło. Do „swojego domu” wróciło łącznie 
39 książek. Były to głównie powieści, ale zdarzyły się też pozycje popularnonaukowe.
Jak długo książki były poza biblioteką? Niektóre miesiąc-dwa, inne 5-6 lat, ale zdarzyła
się też powieść, która wypożyczona została w… 1999 roku i dopiero teraz została 
oddana. Głównym celem amnestii jest nakłonienie czytelników do zwrócenia książek,
z których potem mogą korzystać następne osoby.

Książki wszech czasów i quiz

Czytelnicy MBP zdecydowanie najbardziej lubią twórczość Michaiła Bułhakowa,
Gabriela Garcii Márqueza i J.K. Rowling. To właśnie książki ich autorstwa – Mistrz 
i Małgorzata, Sto lat samotności i Harry Potter zajęły ex aequo pierwsze miejsce w ran-
kingu na książkę wszech czasów. Bibliofile mieli okazję przez dwa tygodnie w każdym
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„Mistrza i Małgorzatę” Michaiła Bułhakowa na listę książek wszech czasów wpisał malarz, 
rzeźbiarz i poeta Janusz Jutrzenka Trzebiatowski



z działów MBP wpisywać na przygotowane tablice tytuły, które według nich zasługują
na to miano. Co jeszcze zdobyło uznanie chojnickich moli książkowych? Wśród tytu-
łów, które pojawiały się najczęściej, były: Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Mont -
gomery, Dżuma Alberta Camusa, Szklany tron Sarah J. Maas, Wojna i pokój Lwa Tołstoja
oraz Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Dodatkowo można było także, na spe-
cjalnie przygotowanym formularzu, polecić swoje ulubione dzieła. Znalazły się wśród
nich kryminały Jo Nesbo, Harry Potter J.K. Rowling czy Dzieci z Bullerbyn Astrid Lind-
gren. Pozostałe opinie i pełną listę książek wszech czasów można znaleźć na stronie 
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach. 

W ramach akcji zorganizowany został także quiz wiedzy o literaturze polskiej dla
członków Klubu Seniora Astry, którzy cyklicznie spotykają się we Wszechnicy Choj-
nickiej.
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Seniorzy z klubu Astry bardzo sumiennie podeszli do testu, który nie był aż taki prosty. 
Z zadaniem poradzili sobie świetnie, a prace z największą ilością punktów zostały nagrodzone

Konkursy plastyczny i fotograficzny

W ramach akcji MBP i LekTURa przygotowały dwa konkursy. Plastyczny „Stwórz
obrazkową historię książki” był skierowany do dzieci, zaś fotograficzny „Ubierz się 
w książkę” do dorosłych. Najmłodsi mieli narysować obrazkową historię przedstawia-
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jącą ewolucję książki od czasów najdawniejszych do współczesności. Na konkurs wpły-
nęło 39 prac, a nagrody otrzymali: I miejsce – Aleksandra Mindak, II miejsce – Maciej
Rybakowski oraz wyróżnienia: Aleksandra Łangowska, Amelia Łangowska, Nadia Gier-
szewska i Wiktoria Hoffmann. Z kolei konkurs fotograficzny polegał na zrobieniu zdję-
cia, które prezentować będzie połączenie okładki książki z postacią fotografowanej
osoby lub specjalnie zaaranżowanym otoczeniem. Robienie fotografii okazało się wspa-
niałą zabawą dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, którym pomagali opieku-
nowie placówki. Nadesłali oni aż siedem prac, z których dwie zostały nagrodzone. 
W związku z tym otrzymali jeden wspólny zestaw książek za I i III miejsce. Druga lokata
przypadła Julii Windorpskiej, a wyróżnienia trafiły do Wojciecha Czapiewskiego i Ale-
ksandry Karwalskiej. Podczas posumowania konkursu była możliwość zobaczenia zdjęć
przewodniczącego jury konkursu Aleksandra Knittera i posłuchania o jego pracy fo-
toreportera.

Akcja „Dwa tygodnie z książką” organizowana była przez Stowarzyszenie LekTURa
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach już po raz czwarty. Wcześniej odbywała
się w latach 2008-2010, a jej głównym punktem było głośne czytanie na rynku. Teraz
po siedmiu latach chojniczanie ponownie mogli uczestniczyć w akcji, która promuje
czytelnictwo i biblioteki. 

Fot. ze zbiorów MBP 

Fotografia, której głównym bohaterem jest Kazimierz Idzikowski z chojnickiego 
Domu Dziennego Pobytu, zajęła I miejsce w konkursie „Ubierz się w książkę”. 

Na zdjęciu także opiekunka z placówki, który pomagała w przygotowaniu aranżacji



MUZYKA

ANNA ZAJKOWSKA

InterTony
– rockowy sukces

G łówną ideą stworzenia festiwalu InterTony było m.in. zaznaczenie, a zarazem
uczczenie, okrągłej rocznicy muzycznego partnerstwa między Chojnicami, Ems -

detten (Niemcy) i Hengelo (Holandia). W tym roku chodziło już nie tylko o partner-
stwo, spotkanie ze swoimi zagranicznymi przyjaciółmi i ugoszczenie ich. Był to krok
w kierunku wpisania naszego festiwalu na stałe do kalendarium chojnickich imprez.

Przygotowanie takiego wydarzenia to nie rurki z kremem, wie o tym każdy organi-
zator. Miesiące przygotowań. Do załatwienia setki spraw. Wszystko, by tego jednego
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dnia w roku wszystko grało. A gra u nas bardzo mocno. Nie tylko po stronie determi-
nacji organizatorów, ale także na scenie. Każdy w Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej
i Człuchowskiej jest miłośnikiem różnych odmian muzyki rockowej i metalowej. Za-
zwyczaj ze swoimi gustami zamykaliśmy się jednak w pubach, organizując m.in. Me-
talową Orkiestrę, czyli wydarzenie wspierające Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
którego główną atrakcją jest muzyka z założenia za ciężka na chojnicki Stary Rynek.
Tak robiliśmy do 2016 roku, kiedy to nauczeni festiwalowym doświadczeniem od na-
szych przyjaciół z Emsdetten postanowiliśmy zrobić własny. Niemiecki festiwal prze-
ciwko rasizmowi i nietolerancji DettenRockt ma w tym roku 13 lat. My, podobnie jak
Holendrzy, jeździmy na niego od ośmiu. To wystarczająco dużo czasu, by podpatrzeć,
jak organizacja takiego wydarzenia wygląda od kuchni. Wystarczająco dużo czasu, by
zaprzyjaźnić się z ludźmi, których chętnie gości się u siebie. Wystarczająco dużo czasu,
by pozazdrościć imprezy, na którą zjeżdża się cała okolica. Tak więc postanowiliśmy
zakasać rękawy i zrobić podobnie. Pierwsza edycja była naszym małym sukcesem. Mu-
zyka zagrała, tak jak powinna, kapele stanęły na wysokości zadania, ludzi bawiących
się pod sceną było dużo. Wszystko fajnie. Przybiliśmy sobie piątki. Przemyśleliśmy, co
należy poprawić i podjęliśmy decyzję o kontynuacji imprezy. 

Organizacyjnie spodziewaliśmy się, że ten rok będzie trochę lepszy. Mieliśmy też
zestaw bardzo profesjonalnych i rozpoznawalnych kapel (Layo, Moringa, Rocket Shots
z Chojnic, Minnesota z Sępólna Krajeńskiego, Materia ze Szczecinka, Danos z Emsdet-



ten oraz Chelsea Smile i Troops of Doom z Hengelo). Zadbaliśmy także o atrakcje 
(24-metrowy podnośnik oraz zawody Mini Bike Cross). Kompletnie jednak zaskoczyła
nas frekwencja. Tak dużej się nie spodziewaliśmy. Nie spodziewaliśmy się, że na imprezę
pod chmurką z mocnymi dźwiękami jest tak duże zapotrzebowanie. Że na niektórych
koncertach, spoglądając ze sceny, ujrzy się morze skaczących ramię w ramię ludzi. 
Dla takich momentów warto robić festiwale, nawet z muzyką nie do końca mainstrea-
mową. Nawet jeśli świętuje się tylko swoje małe rocznice i przyjaźnie. 

InterTony były w czerwcu. Aktualnie odpoczywamy. W kuluarach jednak zdarzają
się już rozmowy, jak nasza impreza będzie wyglądała za rok.

Fot. Anna Zajkowska
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REKREACJA

ANNA MARIA ZDRENKA

Bibliotekarze i czytelnicy 
jechali po raz piąty

J ubileusz obchodzili organizatorzy i uczestnicy rajdu Odjazdowy Bibliotekarz 
w Chojnicach. Tegoroczna edycja tej imprezy promującej czytelnictwo, biblioteki 

i jazdę na rowerze odbyła się bowiem już po raz piąty. Jak zawsze dopisali uczestnicy 
i dobre humory. Nawet pogoda, początkowo deszczowa, w trakcie rajdu się poprawiła.

Uczestnicy rajdu Odjazdowy Bibliotekarz w Chojnicach wyjechali spod siedziby MBP 
i przejechali ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic Gdańskiej i Kościerskiej

(fot. z archiwum MBP)
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Wspólny przejazd drogą do Kłodawy (fot. z archiwum MBP)

Odjazdowe trasy
Chojnicką edycję ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz organizuje co roku

w maju lub czerwcu Stowarzyszenie LekTURa wraz z Miejską Biblioteką Publiczną.
Akcja zaadresowana jest do bibliotekarzy, czytelników, miłośników książek, bibliotek 
i rowerów, którzy chcą razem miło spędzić czas i poznać osoby o podobnych zaintere-
sowaniach. Jest to także okazja do przejechania kolejnych szlaków rowerowych wokół
Chojnic, bo za każdym razem trasa jest inna. 

Podczas pierwszego rajdu w 2013 roku cykliści pojechali do Charzyków, a za rok
już odważniej wybraliśmy liczącą 40 km trasę do Mylofu. Kolejne dwie edycje zorga-
nizowaliśmy wspólnie z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. I tak w 2015 roku ro-
werzyści z Chojnic udali się do Męcikału, gdzie spotkali się z uczestnikami rajdu z Brus,
a w ubiegłym roku do Drzewicza na wspólny piknik. W tym roku postanowiliśmy od-
wiedzić sąsiedni powiat tucholski i zajechać do Raciąża.

Pomarańczowo i z policją
Trasy są różne, ale to, co się nie zmienia, to kolor akcji, a jest nim pomarańczowy.

Zawsze na starcie, który jest przy siedzibie MBP przy ul. Wysokiej (wyjątkiem był pierw-
szy rajd, który zaczęliśmy przy Filii nr 6 przy ul. Młodzieżowej), rowerzyści otrzymują
szprychówki z logo ogólnopolskiej akcji, żeby udekorować rowery i inne odjazdowe ga-
dżety. Podczas każdej edycji wybierany jest także najbardziej pomarańczowy uczestnik.
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Większość uczestników rajdu po raz pierwszy była w grodzisku koło Raciąża 
(fot. z archiwum MBP)

W tegorocznym rajdzie, który odbył się w sobotę 17 czerwca, wzięło udział 30 osób.
Niektórych wprawdzie wystraszył poranny deszcz, nie popsuł on jednak szyków i prze-
jazd się odbył. Najmłodsi uczestnicy mieli 2,5 roku oraz 3 lata i jechali w fotelikach 
rowerowych. Wszyscy pokonali liczącą 50 km trasę Chojnice – Kłodawa – Jeziorki –
Lotyń – grodzisko Raciąż – Raciąski Młyn – Raciąż – Wysoka – Silno – Ostrowite –
Chojnice. Aż do Lotynia trasa prowadziła ścieżkami rowerowymi i bocznymi drogami
asfaltowymi. W czasie jazdy można było podziwiać piękne krajobrazy. W Jeziorkach
rowerzyści musieli przekroczyć drogę krajową nr 22, dlatego ruch w tym miejscu za-
trzymali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach i zapewnili w ten spo-
sób bezpieczny przejazd. 

Zrekonstruowane grodzisko

Nie wszystko jednak przebiegło zgodnie z planem. Archeolog Krystyna Trzcińska
ze Stacji Archeologicznej Uniwersytetu Łódzkiego w Białych Błotach, która miała opro-
wadzać po raciąskim grodzisku, niestety się rozchorowała i uczestnicy rajdu obejrzeli
to miejsce bez przewodnika. Jak się okazało, dla wielu trasa z Lotynia do grodziska, 
tak jak i dalej do Raciąskiego Młyna i Raciąża, była nieznana, po raz pierwszy byli także
w grodzisku. Gród kasztelański usytuowany był na półwyspie jeziora Śpierewnik, 



około 4 km od Raciąża i istniał praw -
dopodobnie do końca XIII wieku. Ro-
werzyści obejrzeli zrekonstru owane
zabudowania – w tym mostek nad fosą
i wizualizację rozmieszczenia domów
oraz zapoznali się z tablicami informa-
cyjnymi.

W samym Raciążu na plaży nad 
jeziorem Rudnica odbył się odjazdowy
piknik. Tam czekało już rozpalone
ognisko i można było upiec sobie 
kiełbaski, a także zjeść kanapki z odjaz-
dową pastą z soczewicy oraz droż-
dżówkę, wypić kawę czy herbatę.
Potem nadszedł czas na najważniejszy
konkurs – czyli wybór najbardziej 
pomarańczowego uczestnika. Pierwsze
miejsce zajął Janusz Kaszubowski,
który od trzech lat plasuje się w poma-
rańczowej czołówce. W tym roku po-
marańczowi byli także: Paweł Szczęsny,
Wanda Ignaczewska oraz Mikołaj i Mi-
chał Wielewscy. Nagrodami były m.in.
kubki z logo rajdu i organizatorów oraz
smycze z logo biblioteki. Z okazji piątej

edycji Odjazdowego Bibliotekarza w Chojnicach dyplom i kubek otrzymał rowerzysta,
który brał udział w każdym rajdzie, a mianowicie Lech Augustyński.

Strój odjazdowego uczestnika

Podczas pikniku jak zawsze można było wziąć udział w zabawach – tym razem 
w kalamburach, w których odgadnąć trzeba było tytuły książek oraz w rywalizacji rzę-
dów i konkursach zręcznościowych z wykorzystaniem książek. Ostatnią zabawą było
wspólne stworzenie stroju odjazdowego uczestnika pikniku z pomarańczowych rekwi-
zytów. Odważnym, który zgłosił się do przebrania, był Paweł Szczęsny. Ubrany został 
w naprawdę odjazdowy strój. Całość imprezy zakończył wspólny powrót do Chojnic
przez Wysoką, Silno, Ostrowite i Lichnowy.

Rajd Odjazdowy Bibliotekarz w Chojnicach był jednym ze 194 przejazdów zorga-
nizowanych wiosną i latem w całej Polsce i poza granicami kraju. Za rok odbędzie się
kolejna edycja. Bibliotekarki i członkinie Stowarzyszenia LekTURa już planują nową
odjazdową trasę.
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Czytelnicy MBP i bibliotekarki przy odtworzonej
bramie prowadzącej do kasztelańskiego grodu 

koło Raciąża (fot. Arkadiusz Stasiak)
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Odjazdowy piknik z ogniskiem był w Raciążu nad jeziorem Rudnica (fot. z archiwum MBP)

Najbardziej pomarańczowi uczestnicy rajdu – od lewej: Paweł Szczęsny, Janusz Kaszubowski
(zwycięzca konkursu), Wanda Ignaczewska oraz Mikołaj i Michał Wielewscy. 

Na zdjęciu także organizatorki: dyrektor MBP Anna Lipińska, prezes Stowarzyszenia LekTURa
Weronika Sadowska i autorka tekstu (fot. z archiwum MBP)



ŚWIĘTO

RADOSŁAW OSIŃSKI

Dni Chojnic 2017 
pod znakiem jubileuszy

W dniach 23-25 czerwca odbył się cykl imprez i spotkań związanych z Dniami
Chojnic. Po raz pierwszy oficjalne rozpoczęcie miało miejsce w piątkowy

wieczór, a nie jak dotychczas w sobotni poranek.
Gośćmi specjalnymi byli: europoseł Janusz Lewandowski, Leonid Pisanik – poseł

do parlamentu Białorusi, Christian Erfling, zastępca burmistrza Emsdetten. Podczas
oficjalnego powitania obydwaj goście z miast partnerskich podkreślali dobre efekty
wieloletniej współpracy mieszkańców miast. Ważnym elementem było odnowienie
umowy partnerskiej z białoruskim Mozyrem.

Europoseł Janusz Lewandowski i burmistrz Chojnic Arseniusz Finster



Zgodnie z jej zapisami obydwa samorządy zobowiązują się:
• Prowadzić regularną pracę w zakresie poznania życia, kultury, historii, zwyczajów

obu miast – na zasadzie wzajemności;
• Wspierać ustanowione dwustronne kontakty gospodarcze;
• Prowadzić wymianę doświadczeń w zakresie: rozwoju samorządu terytorialnego,

urbanistyki, stabilnego zabezpieczenia naukowo-technicznego i kulturalnego roz-
woju miast;

• Dokonywać wzajemnej wymiany: stażystów, konsultantów, grup młodzieżowych,
sportowców, organizacji społecznych, środowisk twórczych;

• Wymieniać informacje o osiągnięciach, wyzwaniach i kłopotach;
• Legalizować wzajemne stosunki na zasadzie corocznych uzgodnionych protoko-

łów o współpracy.
Po raz kolejny w Chojnicach wystąpił prawdziwy „towar eksportowy” Mozyra,

grupa taneczno-wokalna Poleska Zorka.

Poleska Zorka

W ratuszu odbywały się spotkania z zagranicznymi delegacjami. Białorusini poznali
prezentację burmistrza Arseniusza Finstera dotyczącą unijnych inwestycji zrealizowa-
nych w Chojnicach. Ponad 120-osobowa delegacja z niemieckiego miasta Emsdetten
zapoznała się z wielokulturową historią Chojnic, barwnie opowiedzianą przez Roberta
Wajlonisa, dyrektora generalnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach. 
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Kolejnym symbolicznym momentem Dni Chojnic był podwójny jubileusz: 25 lat
chojnickiego Strzeleckiego Bractwa Kurkowego oraz 50. rocznicy ślubu Grażyny i To-
masza Winieckich, współzałożycieli bractwa. Te benefisy były połączone z intronizacją
kolejnego króla kurkowego, którym został Krzysztof Wegner.

Część artystyczna była bogata i przyciągnęła rzeszę widzów na Stary Rynek. Audy-
torium bawiło się w piątek na koncercie Elektrycznych Gitar, w sobotę – Patrycji Mar-
kowskiej, w niedzielę – tenora Andrzeja Kubackiego i grupy Trzy Korony. Ponadto 
w piątek i sobotę odbyły się kolejne dyskoteki pod gwiazdami.

Warto też podkreślić inne artystyczne popisy: wschodzącej gwiazdy sceny dance,
DJ Kuby, Lilianny Kafel, a także uzdolnionych dzieci z chojnickich szkół i przedszkoli.
Scenicznym prezentacjom towarzyszyły: jarmark świętojański, piknik organizacji po-
zarządowych, pokaz Automobilklubu Chojnickiego.

Fot. Radosław Osiński

Elektryczne Gitary
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BIBLIOTEKA

ANNA MARIA ZDRENKA

Popularni pisarze 
na wyciągnięcie ręki

M iniony kwartał był bogaty w spotkania autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnicach. Pasjonaci literatury, których interesuje, co mówią o swojej twór-

czości znani w Polsce pisarze, lubiący sami podpytać o nie tylko literackie tematy, mogli
uczestniczyć w spotkaniach z reportażystą Filipem Springerem oraz z pisarzem m.in.
kryminałów Zygmuntem Miłoszewskim. Do młodszych czytelników zaadresowane
były warsztaty detektywistyczne prowadzone przez Dariusza Rekosza.

Reporter i fotograf Filip Springer mówił w chojnickiej bibliotece o pracy 
nad swoimi reportażami. Obok prowadząca spotkanie Beata Królicka
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Dopisała frekwencja czytelników podczas spotkania z Filipem Springerem 
w wypożyczalni dla dorosłych

O byłych miastach wojewódzkich

Filip Springer gościł w MBP 4 kwietnia, w ramach projektu Dyskusyjne Kluby
Książki. Jest on cenionym reportażystą i fotografem publikującym m.in. w „Polityce” 
i „Przekroju”. Popularne są jego książki: Miedzianka. Historia znikania; Źle urodzone. 
Reportaże o architekturze PRL; Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni;
13 pięter; Księga zachwytów oraz Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast. Członkinie
DKK dla dorosłych działającego przy MBP już w 2014 roku sięgnęły po Miedziankę,
będącą interesującym reportażem o miasteczku na Dolnym Śląsku, które zniknęło 
po 700 latach istnienia. W marcu tego roku dyskutowały natomiast o innych tytułach.

Na spotkanie przyszło do biblioteki liczne grono czytelników, w tym także klubo-
wiczki. Rozmowę prowadziła Beata Królicka. Zapytała m.in. o najnowszą książkę
Miasto Archipelag. Są to reportaże o 31 stolicach dawnych województw. Filip Springer
odwiedził wszystkie, rozmawiał z mieszkańcami. Przyznał, że zamierzał napisać 
o mniejszych polskich miastach, a zastanawiając się nad kluczem doboru miejscowości,
uznał, że najlepszym będzie właśnie status miasta wojewódzkiego między reformami
administracyjnymi w 1975 i 1999 roku. Jak zauważył, dla wielu tych miast nagłe stanie
się wojewódzkimi było wielkim awansem, a po reformie w latach dziewięćdziesiątych
podupadły właśnie te, które nigdy nie były silnymi ośrodkami regionalnymi. – „To było
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25 lat jazdy na gapę” – skomentował. Reformę przeprowadzo -
ną w 1975 roku nazwał idiotyczną, gdyż jej celem było ogra-
niczenie władzy w silnych miastach, żeby wszystko, co ważne,
działo się tylko w Warszawie.

O irytacji, z której powstał reportaż

Innym tematem była praca reportera i tzw. mięso repor-
terskie, czyli wątki, które swoją sensacyjnością mają przyciągnąć czytelnika.
Jak głęboko reporter może drążyć opisywaną historię? Czy powinien napisać
wszystko, czego się dowiedział, czy przemilczeć to, co medialne, ale nie wnosi
nic do głównego wątku? Filip Springer wspomniał także o tematach, które są jego zda-
niem interesujące, bo dotyczą naszych codziennych spraw, ale z którymi ciężko się 
w mediach przebić. Jak mówił, jest wiele historii, które nie są spektakularne, ale opisują
naszą rzeczywistość i dlatego warto się nimi zajmować. Dla niego reportaż jest narzę-
dziem dowiadywania się czegoś o świecie.

Takim mało medialnym tematem wydawać by się mogło budownictwo mieszka-
niowe w Polsce, tymczasem 13 pięter, w których reporter temu zagadnieniu się przyj-
rzał, wywołało duże zainteresowanie czytelników. Uczestnicy spotkania byli ciekawi,
skąd ten pomysł? Gość przyznał, że pojawił się, gdy uświadomił sobie, że w Polsce nie
ma budownictwa czynszowego dla klasy średniej i ludzie zadłużają się na kilkadziesiąt
lat, żeby kupić mieszkanie własnościowe. – „Z tej irytacji wzięła się ta książka” – mówił.
Zwrócił słuchaczom uwagę na wpływ reklam firm deweloperskich na świadomość 
młodych Polaków, które wpoiły dwudziestokilkulatkom, że o ich dorosłości świadczy
dopiero zaciągnięty kredyt na mieszkanie własnościowe. Tymczasem dla wielu takie
zobowiązanie z czasem stawało się nie do udźwignięcia.

O architekturze jako nośniku opowieści

Filip Springer odpowiadał na liczne pytania. Dlaczego w jego reportażach często
pojawia się architektura? Gdy zamieszkał w blokowisku w Poznaniu, nie czuł się tam
dobrze i zauważył wtedy psychologiczne oddziaływanie architektury. – „Patrzę na ar-
chitekturę jak na nośnik opowieści” – przyznał. Czy podoba mu się architektura Choj-
nic? Nie zna naszego miasta, zdążył zobaczyć tylko drogę z dworca do MBP, więc nie
może się wypowiedzieć.

Czytelnicy podpytywali o historie obiektów opisanych w Wannie z kolumnadą.
Autor przytoczył m.in. ciekawostki związane z Venecia Palace pod Warszawą. Mówiąc
o wyglądzie polskich miast, zarzucił większości Polaków brak gustu i kultury wizualnej.
Jednak jego Księga zachwytów to pochwała przykładów polskiej architektury. Jak mówił

gość, książka powstała przy okazji pisania
cyklu artykułów do „Gazety Wyborczej”.
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O pisaniu i czytaniu

Drugim autorem, który przyjechał do chojnickiej MBP w ramach projektu Dysku-
syjne Kluby Książki, był Dariusz Rekosz. Obydwa te spotkania autorskie zostały dofi-
nansowane ze środków Instytutu Książki. Dariusz Rekosz jest pisarzem i animatorem
kultury. Autorem prozy przygodowo-detektywistycznej dla dzieci i młodzieży, w tym
serii Szkolny detektyw; Mors Pinky i…; cyklu książek o Czarnym Maćku; powieści Skarb
królów; Pocztówka z Toronto; Tajemnica starej dzwonnicy oraz komedii i kryminałów
dla dorosłych, w tym Sanktuarium śmierci czy Szyfr Jana Matejki. Jest twórcą scena-
riuszy filmowych i słuchowisk radiowych oraz felietonistą. Warsztaty detektywistyczne,
które odbyły się 18 maja, przeznaczone były dla młodszych czytelników. Wzięli w nim
udział m.in. członkowie DKK dla młodzieży oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
w Chojnicach.

Już na samym wstępie autor zażarto-
wał, że nie jest pisarzem, bo ma na kon-
cie tylko… 30 książek i 20 audiobooków.
Przyznał, że z wykształcenia jest infor-
matykiem, a wykonywał różne zawody –
pracował m.in. w hu cie szkła, był mecha-

Autor książek detektywistycznych Dariusz Rekosz uczył młodych czytelników szyfrowania
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Pamiątkowe zdjęcie z Dariuszem Rekoszem członków Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla młodzieży oraz bibliotekarek będących moderatorkami klubu

nikiem samochodowym, DJ-em, sędzią piłkarskim. Podkreślił, że z takim doświadcze-
niem może pisać o różnych zagadnieniach. Następnie pokazał prezentację multime-
dialną, z której uczniowie dowiedzieli się więcej o swoim gościu. Zaczynała się ona 
od słów: „Piszę i czytam książki”. Czytelnicy mogli także zobaczyć zabawne fotografie
pisarza w niecodziennych strojach, ze znanymi osobami lub w różnorodnych miejscach.
– „Czytam różne rzeczy i w różnych miejscach. Strasznie lubię jedzenie. Bardzo dużo
podróżuję po Polsce” – mówił o sobie.

O szyfrowaniu

Jak przystało na autora prozy detektywistycznej, gość poprowadził warsztaty z szyf-
rowania wyrazów. Uczniowie dowiedzieli się, jak można coś łatwo zaszyfrować. Poznali
tajniki najprostszego szyfru, szyfru z przesunięciem oraz szyfru tablicowego. Usłyszeli,
w jaki sposób łamią je kryptolodzy. Musieli samodzielnie zaszyfrowywać i odszyfro-
wywać wyrazy, w tym swoje imiona. Okazało się, że uczniowie dobrze sobie z tym 
radzili. – „Detektyw musi być szybki” – ponaglał pisarz. Chętni rozwiązywali również
test detektywa, a aktywnych przyszłych śledczych autor nagrodził audiobookiem 
i książką z autografem.
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O bestselerowych kryminałach

Powieściopisarz, publicysta, współ-
autor scenariuszy filmowych i telewi-
zyjnych Zygmunt Miłoszewski gościł
w chojnickiej bibliotece 28 kwietnia 
na zakończenie cyklu Chojnicka Wio -
sna Literacka, który organizowali
Urząd Miejski w Chojnicach, „Tygod-
nik Powszechny”, MBP w Chojnicach 
i II Liceum Ogólnokształcące im. 
gen. Władysława Andersa. Było to
trzecie spotkanie w ramach Wiosny
Literackiej. Wcześniej odbyły się z pi-
sarzem i publicystą Jerzym Sosnow-
skim oraz z pisarzem i poetą Jakubem
Kornhauserem.

Miłoszewski znany jest przede wszy -
stkim jako autor bestsellerowej trylogii
kryminalnej Uwikłanie, Ziarno prawdy
i Gniew, której bohaterem jest proku-
rator Teodor Szacki. Powieści te bar-
dzo spodobały się czytelnikom. Dwie
pierwsze zostały już przeniesio ne 
na ekran. Poczytne są także horror Do-
mofon i thriller sensacyjno-przygodo -
wy Bezcenny. Już na wstępie rozmowy 
w chojnickiej MBP, którą prowadziła
Beata Królicka, Zygmunt Miłoszewski zapowiedział, że nie zamierza więcej pisać 
kryminałów i że nie będzie kontynuować historii kryminalnych z prokuratorem Szac-
kim. – „Można świat opisywać inaczej, niż sięgając tylko do złych emocji” – podkreślił.

O naturalistycznych kryminałach

Ponieważ jednak trylogia kryminalna przyniosła pisarzowi popularność, rozmowa
nie mogła jej nie dotyczyć. Beata Królicka przyznała, że zaczytywała się w kryminałach
Agathy Christie i porównując jej sposób opisywania morderstw z treścią np. Uwikłania,
zauważyła, że u Miłoszewskiego zbrodnie są wyrafinowane, opisy naturalistyczne i bar-
dzo drastyczne. – „Gdyby Pani poczytała kolegów…” – skomentował te słowa pisarz 
i dodał, że obecnie dużo osób pisze kryminały i żeby się wyróżnić, wszyscy starają się
zaszokować. Stwierdził wręcz, że powieść kryminalna jako gatunek literacki ulega 

Zygmunt Miłoszewski podczas spotkania 
autorskiego w czytelni MBP zapowiedział, 

że nie będzie już kontynuował trylogii 
z prokuratorem Szackim
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Po autograf Zygmunta Miłoszewskiego ustawiła się spora kolejka czytelników

degradacji. Przyznał również, że kryminał jest powieścią naturalistyczną, a nagła śmierć
nie jest elegancka…

Prowadząca nawiązała do pojawiającego się w Uwikłaniu wątku terapii grupowej
metodą ustawień Hellingera. Skąd taki pomysł? Pisarz przyznał, że jego ojciec jest te-
rapeutą, więc znał tę metodę, w której wybrane osoby odgrywają role najbliższej rodziny
pacjenta. Przybliżył obecnym, na czym ona polega. Czy poleca tę metodę? Miłoszewski
odparł, że i tak, i nie. Jak mówił, do różnych osób trafiają różne sposoby terapii. – „Me-
toda ta była silnie krytykowana przez tradycyjnych terapeutów” – zauważył. 

O antysemityzmie i zemście

Kolejnym wątkiem spotkania był antysemityzm pojawiający się w Ziarnie prawdy,
którego akcja dzieje się w Sandomierzu. Pisarz sporo mówił także o pamięci narodowej.
Jak zauważył, naród, który posiada tysiącletnią historię, ma nie tylko laureatów Nobla
i bohaterów, ale także niechlubne wydarzenia i ofiary. Podał przykład m.in. Kresów
Wschodnich, które według niego były kolonią dla Polaków. – „Staram się walczyć 
z bezmyślnym wybielaniem” – mówił Zygmunt Miłoszewski. – „Każdy naród powinien
spojrzeć na swoją historię krytycznie” – podkreślił. Spora część rozmowy dotyczyła
właśnie postrzegania przez narody swojej historii i stereotypów o innych nacjach.
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Innym poruszonym zagadnieniem był temat dobra i zła, a także zemsta, która jest
kluczowym wątkiem morderstw wyjaśnianych przez prokuratora Szackiego. – „Ciężko
zbudować kryminał bez zemsty” – przyznał pisarz. Może to być zemsta indywidualna
lub w formie wymierzania sprawiedliwości, np. w imię prawa. Jak podkreślił gość, dla
niego najważniejsze jest prawo. – „Mając do wyboru prawo i sprawiedliwość, zawsze
będę stał po stronie prawa” – stwierdził. Przyznał, że ma dużo szacunku dla pracy 
policjantów i prokuratorów. Czytelnicy zastanawiali się, co takiego musi się wydarzyć 
w życiu człowieka, że staje się on mordercą. Jak zauważył autor, nikt nie budzi się rano
z postanowieniem, że zamorduje, pomijając szaleńców. Jednak splot jakichś wydarzeń
czy okazji powoduje, że kładzie się spać jako morderca…

O nowej powieści

Zygmunt Miłoszewski zdradził zarys powieści, nad którą pracuje. Jak mówił, będzie
ona inna od jego wcześniejszych książek. Opierać się będzie na historii alternatywnej.
Przyznał, że jest ciekawy, jak czytelnicy ją odbiorą. Jak ocenia ekranizację swoich po-
wieści? Stwierdził, że film na podstawie Uwikłania był specyficzny, bo akcja przenie-
siona została z Warszawy do Krakowa, a przechodzącego kryzys wieku średniego
prokuratora Teodora Szackiego zastąpiła pani prokurator Agata Szacka. Nie podobały
mu się te zmiany w fabule, bo zgubiły sens powieści. Z kolei Ziarno prawdy było zbyt
blisko treści książki.

Każde z tych trzech ciekawych spotkań autorskich było okazją do poznania poczyt-
nego pisarza, posłuchania, co ma do powiedzenia o sobie i swoich książkach. Uwień-
czeniem każdego była możliwość zdobycia autografu oraz okazja do osobistej rozmowy
czy wspólnej pamiątkowej fotografii.

Fot. ze zbiorów MBP



WYKŁAD

RADOSŁAW OSIŃSKI

150. rocznica urodzin 
Leona Janta-Połczyńskiego

L eon Janta-Połczyński – ta wielowymiarowa postać z ziemi pomorskiej ze wszech
miar zasługuje na pamięć i uznanie. Świadczy o tym jego bogaty życiorys, w któ-

rym zawarła się działalność w wielu dziedzinach życia społecznego i politycznego.
Dnia 24 maja w chojnickim ratuszu, w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauk, 

prof. Włodzimierz Jastrzębski, autor monografii o Jubilacie, przygotował wykład o Leo-
nie Janta-Połczyńskim. To jeden z akcentów obchodów 150. rocznicy urodzin tej zna-
mienitej postaci. Dnia 16 maja br. w gmachu Senatu RP została odsłonięta wystawa
poświęcona senatorowi i ministrowi z Borów Tucholskich. Jej autorem jest tucholanin,
dr Paweł Redlarski.

Prezes ChTPN Kazimierz Jaruszewski i prof. Włodzimierz Jastrzębski
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Kolejnym akcentem jubileuszowym jest konferencja naukowa w Bydgoszczy. A co
warto pamiętać o Leonie Janta-Połczyńskim?

Życiorys jest tak bogaty, że mógłby posłużyć nawet kilku osobom. Jubilat urodził
się 25 maja 1867 roku w Wysokiej (obecnie powiat tucholski – przyp. aut.). Pochodził 
z ziemiańskiej rodziny o sporych tradycjach niepodległościowych. Dość powiedzieć,
że jeden z jego antenatów – Maciej Janta-Połczyński (ur. w 1722 r.) piastował ważne
funkcje w Rzeczpospolitej. Był deputowanym do Trybunału Koronnego, stolnikiem in-
flanckim i czernichowskim, dworzaninem króla Augusta II Mocnego. Osobą zasłużoną
dla polskości był także dziadek Leona, Józef Janta-Połczyński angażujący się w rozpo-
wszechnianie oświaty. Nic więc dziwnego, że wychowany w tym duchu Leon także
ugruntował w sobie chęć współdziałania i utylitaryzmu.

Mając 10 lat, stał się wzorowym uczniem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum
w Chojnicach. Tu przystąpił do stowarzyszenia filomatów. Potem odbył studia praw-
nicze w Berlinie, po nich praktykował w tucholskim sądzie. Ale nade wszystko zarządzał
ogromnym majątkiem – dzięki zaradności jego przodków włości rodu Janta-Połczyń-
skich obejmowały: pięć folwarków, gorzelnię, tartak, młyn i około 3500 hektarów 
gruntów.

Ale Leon Janta-Połczyński nie poprzestał na dostatnim życiu ziemianina. Już w 1904
roku rozpoczął działalność w kółkach rolniczych. Krzewił także oświatę, choćby 
za sprawą wydawania dwutygodnika „Kłosy”. Od pierwszych lat ciągnęło go też 
w stronę życia publicznego. Już w 1919 roku uczestniczył w Poznaniu w rokowaniach

Leon Janta-Połczyński (fragment prezentacji)



43150. rocznica urodzin Leona Janta-Połczyńskiego

pokojowych. Tam toczyły się rozmowy o powrocie do Macierzy dwóch regionów, Wiel-
kopolski i Pomorza Nadwiślańskiego. Owocne okazały się rozmowy z prof. Robertem
Howardem Lordem, któremu Janta-Połczyński przedstawił argumenty przemawiające
na korzyść przyłączenia Pomorza do Polski.

W tym samym roku Janta-Połczyński piastował pierwsze stanowisko w administra-
cji centralnej wiceministra byłej dzielnicy pruskiej. W tym czasie m.in. przypadł mu 
w udziale honor obwieszczenia bydgoszczanom, że ich miasto zostało przyłączone 
do Polski. W 1922 roku rozpoczął kolejny rozdział w swym życiu – wygrał wybory 
do Senatu. Był tam rzecznikiem racjonalnego rozwoju gospodarczego, nieraz krytyko-
wał rządowe projekty, gdy okazały się one niekorzystne dla branży wytwórczej.

Po zamachu majowym opowiedział się po stronie nowych władz, ponownie ubiegał
się o mandat senatora. W 1930 roku na mocy dekretu Prezydenta RP z 16 stycznia 1930
roku został mianowany Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Funkcję tę pełnił
w pięciu kolejnych rządach: Kazimierza Bartla, Walerego Sławka, Józefa Piłsudskiego,
Alek sandra Prystora. Jego praca w resorcie ministerialnym przypadła na arcytrudny
okres kryzysu gospodarczego. Działał stanowczo – jego aktywność spowodowała
zmiany w 50 ustawach, przeprowadził też szereg posunięć, które umożliwiły drobnym
rolnikom spłatę długów i zapewniły interwencyjny skup nadwyżek produkcyjnych.

Jego ministerialna kariera trwała do 1932 roku, ale w następnych latach nadal po-
zostawał senatorem. Wraz z małżonką prowadzili bardzo aktywne życie towarzyskie,
sprzyjał temu stworzony przez Leona salon polityczny. Jednak wkrótce zamienili sto-
łeczny gwar na spokojne życie w majątku w Chojnatach.

Swej politycznej działalności nie zaniechał nawet podczas wojennej pożogi. Za-
mieszkał w Milanówku, a stamtąd dojeżdżał do Warszawy na tajne spotkania partii sej-
mowych w ramach Delegatury Rządu Emigracyjnego na kraj. Później podzielił los wielu
milionów Polaków – wojenna tułaczka zawiodła go do podrzeszowskiego Staromieścia,
a wreszcie do podkrakowskiej doliny Prądnika.

W czasach PRL, z powodu ogłoszenia parcelacji majątków na podstawie reformy
rolnej, zamieszkał wraz z żoną w Gnieźnie, następnie w Poznaniu, gdzie jako pracownik
Państwowych Nieruchomości Ziemskich organizował wystawy rolnicze. W 1948 roku
wiceprezydent Brzegu Antoni Łudziński zaoferował mu funkcję kustosza w Muzeum
Piastów Śląskich w Brzegu. W 1958 roku, w wieku 91 lat, przeszedł na emeryturę. Ostat-
nie lata życia poświęcił na pisanie pamiętników i zbieranie dokumentów historycznych.
Cenny zbiór książek (ok. 3000 woluminów) przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu. Zmarł 20 lipca 1961 roku. Trzy dni później został pochowany na poz-
nańskim cmentarzu Górczyńskim.

Fot. Radosław Osiński



WYDARZENIE

WERONIKA SADOWSKA

Chojnicka biblioteka
wśród 1356 placówek

D nia 3 czerwca 2017 roku 1356 bibliotek wzięło
udział w Nocy Bibliotek. Wśród nich znalazła

się także Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach,
w której imprezę zorganizowano po raz czwarty,
jednak po raz pierwszy w ramach edycji krajowej.
Hasło tegorocznej, przygotowanej przez bibliotekarzy
Miejskiej Biblioteki Publicznej i członków Stowa -
rzyszenia LekTURa, akcji w Chojnicach to „Noc 
z gwiazdami”. A jak się okazało, gwiazd było mnóstwo
i to wszelakich.

Galaktyka i Wszechświat

Pierwszym skojarzeniem z gwiazdami jest niebo
i Wszechświat, dlatego nie mogło zabraknąć tego
podczas chojnickiej akcji. W Mediatece uczestnicy
mogli udać się w podróż w stronę gwiazd. W tym
dziale bibliotekarki przygotowały specjalne wystawy
książek i płyt oraz kreatywne zabawy przy wykorzystaniu filmów, gier i symulacji
komputerowych. Dodatkowo można było wziąć udział w wykładzie o Słońcu, gwiaz -
dach i galaktykach pt. „Tajemnice czerwonych karłów”, który przedstawił dr Marcin
Gawroński z obserwatorium radioastronomicznego w Toruniu. Odbyły się także
warsztaty, w trakcie których budowano własny teleskop, obserwowano różne źródła
światła poprzez samodzielnie wykonany spektroskop, wycinano i składano obrotową
mapkę nieba. Odwiedzający Mediatekę mogli też przez ustawione w dziale teleskopy
pooglądać niebo lub spojrzeć na panoramę Chojnic. Gwieździste niebo i planety
Układu Słonecznego uczestnicy Nocy mogli także podziwiać w korytarzu MBP na I piętrze
prowadzącym do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci.

Droid naprawczy R2-D2 
(fot. ze zbiorów MBP)
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Gwiazdy sportu

Wypożyczalnia i Czytelnia Nau -
kowa podczas Nocy zaprosiła do siebie
gwiazdy chojnickiego sportu, wśród
których byli bokserzy Boxing Teamu
Chojnice oraz działacze MKS Choj -
niczanka. O treningach, mistrzo stwach,
zdobytych nagrodach mówili pięściarze:
Dominika Stefaniak, Paulina Gruchała,
Wiktoria Dąbrowska, Kewin Gruchała
i Larysa Sabiniarz oraz ich trenerzy
Marcin Gruchała i Kazimierz Poteracki.
Chojnickich piłkarzy z klubu MKS
Chojniczanka reprezentował Zdzisław
Łasicki, który przybliżył słuchaczom
historię klubu, zmagania i sukcesy.
Były trener i działacz wspomniał także
o sukcesach lekkoatletów należących
do Chojniczanki – Damianie Rudniku
i Dominice Grzelak. Poza indywi -
dualnymi spotkaniami z chojnickimi
gwiazdami sportu można było obejrzeć
wystawę fotograficzną przygotowaną
przez fotoreportera Aleksandra Knittera.
Znalazły się na niej zdjęcia prezentujące
zawodników MKS Chojniczanka 1930
Chojnice, Red Devils Chojnice, ChKS
Kolejarz oraz korzystających z chojnickiego skateparku. Podczas Nocy autor opowiedział
także o prezentowanych fotografiach. Najmłodsi mogli obejrzeć w dziale specjalnie
przygotowane sportowe dekoracje, otrzymać medal oraz stanąć na podium niczym
zdobywcy złotych, srebrnych i brązowych krążków i uwiecznić to na zdjęciu.

Aleja gwiazd

Myśląc o głównym haśle Nocy, nie da się pominąć gwiazd kina. Ten temat zdomi-
nował Wypożyczalnię Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych. Bibliotekarze 
z tego działu przygotowali specjalne wystawy poświęcone aktorom i reżyserom, 
na których znajdowały się książki, płyty i czasopisma pochodzące ze zbiorów biblioteki.
Ekspozycja prezentowała historię kina. Można było także zobaczyć imitację figurki
filmowego Oscara. Specjalna ścianka poświęcona została polskim zdobywcom Oscarów,

Dekoracje korytarzy są nieodłącznym elementem
każdej Nocy w Bibliotece. W tym roku można było
oglądać m.in. Układ Słoneczny i gwieździste niebo

(fot. Arkadiusz Stasiak)
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w tym Andrzejowi Wajdzie czy Romanowi Polańskiemu. Do wystawy prowadziła Aleja
Gwiazd, po której każdy czytelnik mógł kroczyć niczym gwiazda po hollywoodzkich
salonach. Chętni mogli także sprawdzić swoją wiedzę w quizie filmowym. Jednak zanim
uczestnicy Nocy w Bibliotece weszli do działu, to już na korytarzu czekały na nich
niespodzianki. Jedną z nich była możliwość odciśnięcia dłoni w masie solnej, zaś drugą
kącik „Poczuj się jak gwiazda”, który cieszył się dużą popularnością. Odwiedzający
bibliotekę mogli założyć gwiazdorskie przebrania lub wykorzystać przygotowane
gadżety, aby zrobić sobie zdjęcie na specjalnie przygotowanej ściance fotograficznej.
Tego wieczoru każdy mógł poczuć się jak gwiazda.

Gwiazdy fantastyki

Wyobrażony świat i nierzeczywiste postacie opanowały Czytelnię. W tym dziale
można było obejrzeć wystawę prezentującą fantastyczne książki czy komiksy pu bli -
kowane w czasopiśmie „Nowa Fantastyka”, a także samemu współtworzyć fantastyczny
komiks. Jednak najważniejszym punktem były spotkania z osobami, których pasją jest
właśnie fantastyka. Pierwszym gościem była Ewa Białołęcka – pisarka fantasy oraz
tłumaczka, autorka m.in. Tkacza iluzji czy książki Naznaczeni błękitem. Podczas wizyty
w Czytelni autorka interesująco opowiedziała o swoich książkach, zarówno dla

Gośćmi w Czytelni były m.in. cosplayerki Iga Lewandowska i Daria Lunitz przebrane 
za Harley Quinn z gry „Batman Arkham Knight” i Lagerthę z serialu „Vikings” (fot. ze zbiorów MBP)
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Grafik Bartłomiej Gaweł opowiadał miłośnikom fantastyki o rysowaniu 
bohaterów gier takich jak „Wiedźmin” i „Gwint” (fot. Arkadiusz Stasiak)

młodzieży, jak i dla dorosłych. Zachęciła słuchaczy do własnej twórczości oraz
przeczytała fragment swojego opowiadania, którego bohaterami są postacie z cyklu
powieści o Harrym Potterze. Potem pojawiły się cosplayerki należące do grupy Cosplay
Chojnice – Iga Lewandowska i Daria Lunitz, które specjalnie na Noc w Bibliotece
ucharakteryzowały się na postacie z gier fantasy i do złudzenia przypominały swoje
oryginały. Iga wcieliła się w Harley Quinn z gry „Batman Arkham Knight”, natomiast
Daria wyglądała jak Lagertha z serialu „Vikings”. Dziewczyny opowiadały, czym 
jest cosplay, jak to się stało, że się tym zainteresowały, skąd biorą stroje oraz o tym,
jak długo przygotowują konkretną charakteryzację. Po spotkaniu każdy mógł sobie
zrobić pamiątkowe zdjęcie z cosplayerkami, które spacerowały po korytarzach
biblioteki. 

Miłośnicy gier i grafiki komputerowej mogli posłuchać opowieści Bartłomieja
Gawła – artysty, grafika, ilustratora, który brał udział w pracy nad wszystkimi częściami
gry „Wiedźmin”. Gość wspomniał o początkach swojej pracy jako grafik, pokazał swoje
prace, opowiedział również o grze „Gwint” i postaciach, które stworzył. Artysta dodał
także, że praca sprawia mu przyjemność, lubi to, co robi. Słuchacze zasypali go
pytaniami. Jedno z nich dotyczyło kolejnych części gry „Wiedźmin”. Na zakończenie
chętni mogli indywidualnie porozmawiać z Bartłomiejem Gawłem. Ostatnią gwiazdą
fantastyki był chojniczanin, który obecnie mieszka w Krakowie, Mikołaj Kołyszko –
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pisarz, dziennikarz i religioznawca, 
re daktor naczelny portalu Czytaj.PL.
Opowiedział on o literaturze inter -
aktywnej i książkach gamebookowych.
Ciekawostką może być, że pierwszą
książką tego rodzaju była Gra w klasy
Julia Cortazara. Na zakończenie zebrani
wspólnie przeczytali powieść inter -
aktywną Mikołaja Kołyszki pt. Tajemne
oblicze świata II. Piekielny szyfr. A jak
przebiegało czytanie? Książka wędro -
wała po słuchaczach, a każdy czytał jej
jeden fragment. Następnie wszyscy lub
pojedyncze osoby, a czasem nawet los
decydował o dalszej akcji.

Magazyny dla odważnych 
i „Gwiezdne wojny”

Jak każdego roku podczas Nocy 
w Bibliotece można było odwiedzić
magazyny. W tym roku także nie
brakowało chętnych do zwiedzania
podziemi biblioteki, w których przy -
gotowane zostały specjalne dekoracje.
Miłośnicy biblioteki chętnie zaglądali
między regały i z ciekawością wysłu -

chiwali relacji o znajdujących się tam zbiorach. Żeby było strasznie, jak na magazyny
przystało, pracownik biblioteki z przymrużeniem oka opowiedział m.in. o czytelniku,
który nie oddał książki na czas… A jak się skończyła ta historia, to wiedzą tylko ci,
którzy odważyli się zejść do piwnicy. Nieodłącznym elementem Nocy są także
dekoracje, które przygotowuje Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Tym razem
dotyczyły one „Gwiezdnych wojen”. Na korytarzu w pobliżu działu można było
zobaczyć najbardziej rozpoznawalnych bohaterów tej sagi: droida naprawczego R2-D2,
droida C3-PO, artuditu czy Vadera. Uczestnicy Nocy chętnie fotografowali się 
z postaciami. Atrakcjami związanymi ze „Star Wars” był także quiz, w którym można
było zdobyć gadżety związane z sagą oraz wystawa książek pochodzących ze zbiorów
MBP. Najmłodsi mogli też skorzystać z malowania twarzy czy spędzić czas przy
kolorowankach. Nie brakowało także chętnych do podróży statkiem kosmicznym
przygotowanym specjalnie na tegoroczną Noc w Bibliotece.

Vader, bohater „Gwiezdnych wojen”, witał gości
zaglądających na I piętro MBP. Tam można było

obejrzeć dekoracje i gadżety związane z serią
filmów „Gwiezdne wojny” (fot. ze zbiorów MBP)
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Bajki pod gwiazdami

Warsztaty, których przedmiotem były bajki, zostały zorganizowane w Wypożyczalni
i Czytelni dla Dzieci. W czasie imprezy odbyły się zajęcia dla dzieci z trzech grup
wiekowych. Pierwsze zaadresowane były do 5- i 6-latków, a ich temat oparty był 
na książce Droga przyjaciółko autorstwa Christy Kempter. Uczennice z Gimnazjum 
nr 2 przygotowały teatr kamishibai związany z tym tytułem. Po przedstawieniu maluchy
wraz z rodzicami musiały ozdobić kartkę pocztową, która następnie otrzymała
specjalny stempel Nocy w Bibliotece. Każdy chętny mógł także zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie z Kotkiem, Owieczką i Panem Psem – za takie bajkowe postaci przebrały się
uczennice Gimnazjum nr 2. W drugich warsztatach uczestniczyli uczniowie klas I-III.
Dla nich także gimnazjalistki przygotowały przedstawienie pt. „O Ali, Wojtku, kocie 
i rysowaniu na płocie”, na podstawie historyjki Marii Łastowieckiej. Tym razem był to
jednak czarny teatr. W trakcie przedstawienia panowała prawie całkowita ciemność 
i tylko postacie w teatrze narysowane pisakami i kredkami świecącymi w ultrafiolecie
tworzyły atmosferę. Nie obyło się także bez pracy plastycznej. Zadaniem było nary -
sowanie swojego przyjaciela. Na ostatnie warsztaty zaproszono uczniów klas IV-VI,
którzy dowiedzieli się więcej o bohaterach pierwszego udanego lotu na księżyc – Neilu

Przed Wypożyczalnią dla dorosłych znajdowała się ścianka fotograficzna, na której można
było zrobić sobie zdjęcie w przygotowanych przebraniach lub z gwiazdorskimi gadżetami

(fot. ze zbiorów MBP)
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W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci na jednych z warsztatów najmłodsi oglądali teatr kamishibai
przygotowany przez uczennice z Gimnazjum nr 2 w Chojnicach (fot. ze zbiorów MBP)

W tym roku w bibliotecznych magazynach, jak żartowała oprowadzająca, można było spotkać
„czytelnika”, który nie oddał książki na czas… (fot. ze zbiorów MBP)
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Armstrongu, Edwinie „Buzzem” Aldrinie i Michaelu Collinsie. Zajęcia nosiły tytuł
„Apollo 11” i odbyły się w oparciu o książkę Ewy Nowak. Podczas nich każdy zbudował
swoją własną rakietę. Dodatkową atrakcją były modele statku kosmicznego Apollo 11
i kombinezonu astronauty, w których można było sobie zrobić zdjęcie.

Przedstawiciel Boxing Teamu Chojnice Marcin Gruchała opowiadał w Wypożyczalni 
i Czytelni Naukowej o działalności klubu i sukcesach trenujących w nim pięściarzy

(fot. ze zbiorów MBP)

Gwiazdy, w tym także sportu, fantastyki i kina, przez kilka godzin opanowały
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Tuż po godzinie 23.00 3 czerwca 2017 roku
IV Noc w Bibliotece pod nazwą „Noc z gwiazdami” przeszła do historii. Pozostały
jednak wspomnienia i gwiezdne dekoracje, które nadal zdobią korytarze chojnickiej
biblioteki. Zaś członkowie Stowarzyszenia LekTURa i bibliotekarze już myślą nad
kolejną edycją imprezy. Tegoroczna edycja akcji została dofinansowana przez Urząd
Miejski w Chojnicach oraz Starostwo Powiatowe.



STOWARZYSZENIE

JACEK KLAJNA

Stowarzyszenie Miłośników Historii
Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał

S towarzyszenie nieformalnie powstało w roku 2007, kiedy to grupa miłośników lo-
kalnej historii, nie będąc jeszcze zrzeszonymi ani nigdzie zarejestrowanymi, pierw-

szy raz wykazała zainteresowanie historyczne Gryfem Pomorskim i zorganizowała
pierwsze marsze. Dwa lata później, w listopadzie 2009 roku, postanowiono zarejestro-
wać Stowarzyszenie w KRS-ie, uzyskując osobowość prawną jako stowarzyszenie
zwykłe. Szczegółowe cele stowarzyszenia są zapisane w jego statucie. To między innymi: 

Członkowie Stowarzyszenia „Cis” Męcikał  (fot. Roman Kwasigroch)
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• działanie na rzecz promocji i rozwoju powiatu chojnickiego;
• wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną; 
• pielęgnowanie tradycji oraz poszerzanie grona miłośników i sympatyków historii

regionu. 
Głównym jednak celem, jak mówi prezes stowarzyszenia Wojciech Derewiecki, jest

rozsławianie pamięci o żołnierzach Gryfa Pomorskiego walczących o wyzwolenie ziemi
kaszubskiej. Do tego celu dostosowane są zasadnicze formy działalności. Są to głównie
rekonstrukcje różnych bojów partyzanckich i wydarzeń historycznych z okresu II wojny
światowej, ale też z lat 1946-1948, czyli okresu terroru UB i NKWD, losy żołnierzy AK 
i żołnierzy wyklętych. Sztandarowym przedsięwzięciem, które zostało zrealizowane
przez stowarzyszenie, była rekonstrukcja partyzanckiego bunkra „Zielony Pałac”, będą-
cego w okresie okupacji powiatową komendą Gryfa Pomorskiego. Święto Stowarzyszenia
Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” przypada 21 marca, ponieważ 21 marca
1944 roku to historyczna data „Partyzanckiego boju pod Męcikałem” w obronie bunkra
„Zielony Pałac”.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez: 
• gromadzenie materiałów i eksponatów dotyczących partyzantów;
• opracowanie map rejonu i powiatu chojnickiego z naniesieniem dyslokacji i dzia-

łalności TOW;

Prezes Stowarzyszenia „Cis” Męcikał Wojciech Derewiecki (fot. Jacek Klajna)
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• prowadzenie prac dokumentacyjnych;
• oznakowanie i wyeksponowanie miejsc potyczek i bitw partyzanckich rejonu so-

łectwa Męcikał oraz gminy Brusy; 
• współpracę i wymianę informacji z Instytutem Pamięci Narodowej, samorządem

lokalnym, instytucjami społecznymi oraz z innymi stowarzyszeniami;
• prowadzenie działalności sportowo-obronnej ze szczególnym uwzględnieniem

miejscowej drużyny harcerskiej oraz młodzieży niezrzeszonej;
• organizowanie spotkań, ognisk z kombatantami oraz autorytetami;
• popularyzowanie wiedzy na temat historii regionu;
• organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wy-

cieczek związanych z celami Stowarzyszenia.
W praktyce prezes Derewiecki określa to następująco: uczestniczymy w marszach

leśnych, robimy rajdy – marsz jesienny i marsz zimowy to trudne okresy, gdzie wtedy
trzeba pokazać się, swoją silną wolę, zacisnąć zęby, iść nieraz 20 km w ciasnych wojsko-
wych butach, z ciężką bronią, z mokrym starym plecakiem. Nocujemy w leśniczówkach,

w zaprzyjaźnionych piwnicach, wysta-
wiamy warty, czujemy się wtedy, jakby
ten czas się cofnął. Jest jednak pewna
zasadnicza różnica, jedna rzecz nigdy
nam nie towarzyszy z tamtych lat, 
mianowicie strach – bo przecież tam, 
w tamtym czasie ci ludzie nie wie-
dzieli, czy dożyją dnia następnego, czy
czasem nie czai się na nich okupant,
czy w domu kogoś nie aresztują, nie
wywiozą. Dzisiaj idziemy na ogół la-
sami, szlakami, gdzie odbywały się ja-
kieś walki, po drodze zapalamy znicze,
robimy mały apel poległych, jedzenie
tak samo, jak kiedyś, jest w starych
puszkach, konserwach, słoikach, bu-
telkach, menażkach, to jest wszystko 
z tamtych czasów. Na wieczór, kiedy
przychodzimy, jemy ciepłą strawę,
grzejemy się, oglądamy zazwyczaj ja-
kieś czarno-białe historyczne filmy 
ze starego projektora. 

Obecnie stowarzyszenie liczy 39
członków, w tym 7 kobiet. Najmłod-
szy liczy 15 lat, najstarszy ma 72 lata.
To wszystko pasjonaci. Połączyła ichOdtworzony układ bunkra (fot. Jacek Klajna)



pasja do historii lokalnej i wojennej. Do stowarzyszenia może wstąpić każdy, kto chce
przeżywać historię lokalną. Prezes Derewiecki zaprasza wszystkich. No wiadomo, mło-
dzież jest najbardziej chłonna i chcielibyśmy, by po nas byli jacyś następcy, kiedy nas już
nie będzie, a oni może przekażą tę wiedzę dalej, młodszym pokoleniom, ale nie ma u nas
granicy, czy to młody, czy stary. To było tak jak na wojnie, do wojska czy do partyzantki
szedł i ojciec i syn, i nieraz nawet dziadek.

Stowarzyszenie utrzymuje się głównie ze składek jego członków oraz z honorariów
otrzymanych za inscenizacje na różnego rodzaju festynach, gdzie odtwarzają historię
Gryfa Pomorskiego. Środki te przeznaczają na działalność statutową, na zakup kwiatów,
wieńców, na ubiory, czapki, orzełki, buty i broń. Co pewien czas nieduże kwoty otrzy-
mują od Nadleśnictwa Rytel i Nadleśnictwa Przymuszewo, które to instytucje pomagają
i wspierają stowarzyszenie. 

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Męcikale przy ul. Okrężnej 3 – tam mamy
wszystkie sprzęty wojenne, mamy pojazdy historyczne, mamy specjalne pomieszczenia,
w których wiszą nasze mundury, broń, opaski, buty, akordeony i wszelkiego rodzaje przed-
mioty związane z tamtymi czasami. Czasami ludzie nam donoszą, dają nam w prezencie, 
bo wiedzą, że takie zbieramy – tak, że wyglądamy, że tak powiem, epokowo. 

Stowarzyszenie ma stronę na Facebook-u, na której można doklikać się danych kon-
taktowych. W ciągu całego roku jest tam średnio dokumentowane około 35 przed -
sięwzięć. 
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Oryginalne przedmioty z bunkra „Zielony Pałac” (fot. Jacek Klajna)



EKOLOGIA

WIOLETTA KARPIAK

EkoPaka
– dla kogo i po co?

W ypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
realizowała program edukacyjny „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” 

zorganizowany przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. Była jedną 
z 50 placówek w Polsce realizujących ten program edukacji ekologicznej i jedną z trzech
bibliotek w województwie pomorskim. Akcja trwała od połowy 2015 roku.

W pierwszych zajęciach z cyklu EkoPaka w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci 
we wrześniu 2015 roku uczestniczyła grupa Duszki z Przedszkola Niepublicznego „Bajka”. 

Przedszkolaki poznały drewno, które jest surowcem odnawialnym, ale warto je szanować
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Jak powstaje plastik? Gdzie jest wykorzystywany i jakiego wysiłku potrzeba, 
żeby poddać go recyklingowi? Tego dowiedziały się w styczniu ubiegłego roku dzieci 

z Przedszkola Niepublicznego „Bajka”, z grupy Pszczółki

Cele programu

EkoPaka powstała z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym. Jej zamiarem
było pokazanie zamkniętego obiegu surowców. Dzięki temu maluchy mają zrozumieć,
że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale mate-
riały, z których można stworzyć coś nowego. Celem programu jest także wprowadzenie
najmłodszych w zagadnienia ważne dla ukształtowania odpowiedzialnego i wrażliwego
ekologicznie konsumenta. W ramach akcji do biblioteki dotarły kolejno cztery pakiety
edukacyjno-zabawowe związane z drewnem, plastikiem, papierem i aluminium. Za-
daniem wypożyczalni było przeprowadzenie dwóch spotkań dla dzieci w ramach każ-
dego pakietu.

Drewno i plastik

Jako pierwsza dotarła do biblioteki w lipcu 2015 roku paczka,
w której znaleźliśmy materiały związane z drewnem. W prze-
syłce poza proponowanym scenariuszem zajęć znajdowały się
gadżety wyprodukowane z tego surowca – wielkoformatowa 
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kolorowanka przedstawiająca las, kredki, serca, wzory jesiennych liści, bączki do krę-
cenia, klocki i inne. Dzięki tym materiałom udało nam się podczas zajęć z dziećmi od-
powiedzieć na pytania: Skąd się bierze drewno? Co z niego produkujemy? Co powstaje
w wyniku recyklingu odpadów drewnianych? Następnie, po kilku miesiącach, w bib-
liotece pojawiły się materiały dotyczące plastiku. Wśród nich była m.in. książka Pod
wodą. Pod ziemią Aleksandry i Daniela Mizielińskich, która wyjaśnia, jak z wydoby-
wanej z ziemi ropy naftowej wytwarza się plastik, klocki Lego, plastikowe figury 
geometryczne tworzące tangram, piankowe kartki, kulki do nawlekania, balony, kolo-
rowanki.

Papier i aluminium

Trzecia EkoPaka dostarczyła materiały o kolejnym surowcu wtórnym, którym jest
papier. Zawierała m.in.: książkę dotyczącą sztuki składania papieru, czyli origami, ko-
lorowanki, stemple z literkami i poduszkę z tuszem, bloki techniczne, bibułę, papierowe
taśmy przylepne, rolkę szarego papieru, Makedo – system złączek, które pozwalają 
na twórczą zabawę z kartonem. Motywem przewodnim czwartej paczki było alumi-

Segregacji papieru i ponownemu jego użyciu poświęcone było jedno z zajęć 
biblioterapeutycznych dla uczniów z grupy 0b ze Szkoły Podstawowej nr 3 

w Chojnicach, które odbyły się w czerwcu 2016 roku 



59EkoPaka – dla kogo i po co?

nium. Tutaj pomocami do zajęć okazały się: folia aluminiowa, spinacze, magnesy, farby,
kredki i wycinanki metaliczne, pędzle, druty, waga elektroniczna, różne stopy metali
mające pomóc w odróżnieniu ich od aluminiowych elementów.

Każdy zestaw, który dotarł do MBP, był nieprzerwanym potokiem inspiracji, dzięki
którym przeprowadzone dla najmłodszych czytelników zajęcia były bardzo ciekawe 
i kształcące zarówno dla nich, jak i prowadzących bibliotekarek. Grupy dzieci, które
zostały zaproszone na spotkania, bardzo mocno angażowały się w warsztaty. Widząc,
jak ważny i interesujący jest temat recyklingu, zdecydowałyśmy o poprowadzeniu 
dodatkowych spotkań z wykorzystaniem EkoPaki, aby jeszcze większa grupa odbiorców
mogła zapoznać właśnie z tym programem. 

Fot. z archiwum MBP

W lutym bieżącego roku do MBP dotarł ostatni zestaw EkoPaki. 
Tym razem dotyczący aluminium. Jak mogli się przekonać uczestnicy zajęć, 
aluminium jest bardzo popularne i można je przetwarzać w nieskończoność 



KWIECIEŃ

1-2 Happening w Chojnicach i bieg w Charzykowach „Razem dla Autyzmu” zorganizo-
wało Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Skrzaty”.

4 Reportażysta i fotograf Filip Springer gościł w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ra-
mach projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

5-7 Podczas XXVI Kwietniowych Spotkań z Poezją w Zespole Szkół zaprezentowało się
47 młodych wykonawców.

7 Urząd Miejski wydał płytę z koncertami Radosława Marca na nowych organach 
w kościele ZNP.

8 Przed Wielkanocą zorganizowano śniadanie dla najuboższych w Gimnazjum nr 1, 
a na Starym Rynku trwał Jarmark Wielkanocny.

8-9 Aktorzy Chojnickiego Studia Rapsodycznego zaprosili do auli SP nr 1 na premierowe
spektakle sztuki „Moralność państwa Dulskich”.

20 W Technikum nr 2 powstało Regionalne Centrum Identyfikacji Radiowej RFID – jedna
z kilku takich pracowni w kraju.

21 W Kurzej Stopie otwarta została wystawa „Między pamięcią a zapomnieniem. 
Archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

22 Grupa Chojnickie Kaszlaki skupiająca miłośników fiatów 126p zainaugurowała sezon
przejażdżką z parku Tysiąclecia do Czernicy.

23 Właściciele zabytkowych samochodów z Automobilklubu Chojnickiego pokazali swoje
cacka na Starym Rynku.

23.04- Akcję czytelniczą Dwa tygodnie z książką zorganizowało Stowarzyszenie LekTURa 
-8.05 wraz z Miejską Biblioteką Publiczną.

24 Malarz i poeta Janusz Trzebiatowski przybliżył swoją twórczość poetycką podczas
wieczoru „Między czasem” w MBP.

25 W kościele gimnazjalnym otwarta została wystawa „Symbole i barwy narodowe” pre-
zentująca zbiory Romana Belzerowskiego, Benedykta Pułakowskiego i Bogdana
Kuffla.

28 W ramach Chojnickiej Wiosny Literackiej najpierw w II LO, a potem w MBP gościł
poczytny pisarz m.in. kryminałów Zygmunt Miłoszewski.

29 W kawiarni Widokowa Cafe swoje obrazy zaprezentowała malarka amatorka Janina
Jasińska.

30 8. edycję Motoserca chojnicki klub motocyklowy Aurochs zorganizował w Canpolu
pod Człuchowem.
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3 Stowarzyszenie „Dworek Polski” zaprosiło na cykliczną majówkę pod hasłem 
„Na Szlaku Kultur”.

5 Chojnicki zespół Ex-Trema wystąpił w Centrum Sztuki Collegium ARS.

8 Młody fotograf Sebastian Jutrzenka Trzebiatowski pokazał zdjęcia „Kościół naszym
domem” w Collegium ARS.

10 Red Devils Futsal Club Chojnice spadł z Futsal Ekstraklasy do I Ligi.

11 Powiat Chojnicki został laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 
za 2016 rok.

12 14 artystów i działaczy kultury otrzymało stypendia burmistrza Chojnic.

13-15 Na VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnej „Ave Maria 2017” zaprosiło Stowarzy-
szenie Muzyczne Cantabile.

18 Dariusz Żywicki przestał być komendantem chojnickiej Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązki te przejął Ernest Szczepański.

19 Fundacja Palium po raz kolejny zorganizowała marsz ulicami miasta w ramach
ogólnopolskiej kampanii Pola Nadziei.

20 Bardzo bogaty był program chojnickiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów.

21 Witek Muzyk Ulicy, charyzmatyczny Witold Mikołajczuk, zaśpiewał dla chojniczan 
w Centrum Sztuki Collegium ARS.

22 Mirela Pelowska, referentka chojnickiego Urzędu Skarbowego została Miss Skarbo-
wości 2017 w konkursie Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy, który
miał cel charytatywny.

24-27 W Chojnicach i w Człuchowie odbywały się wykłady i spotkania w ramach Bydgo-
skiego Festiwalu Nauki.

24 Na zaproszenie ChTPN prof. Włodzimierz Jastrzębski wygłosił wykład o Leonie 
Janta-Połczyńskim w 150. rocznicę jego urodzin.

26 Coroczny Piknik Samorządowca, organizowany przez ZS i TPLO, tym razem
zdominowała tematyka PRL-u.

W Collegium ARS otwarta została wystawa „Wiele – opowieści dawnych fotografii…”.

27 Na Kosznajderski Rajd Rowerowy zorganizowany przez Sandry Brdy wybrało się 
70 chojniczan. 

29 Radni pożegnali długoletniego przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnic Mirosława
Janowskiego, który utracił mandat radnego. Nowym przewodniczącym został Antoni
Szlanga.

30 W wieku 59 lat zmarł Janusz Palmowski, pierwszy starosta chojnicki po przywróceniu
samorządu powiatowego w latach 90. Pogrzeb odbył się 3.06 na Cmentarzu Komu-
nalnym.

61Kronika wydarzeń
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CZERWIEC

1 Dzień Dziecka na Starym Rynku zorganizowała Promocja Regionu Chojnickiego 
i firma Resler.

2 Minister edukacji Anna Zalewska przyjechała do Chojnic i spotkała się z samo -
rządowcami, dyrektorami szkół, przedsiębiorcami.

4 Tancerki ChCK Olga Szynwelska i Monika Guentzel ponownie zdobyły złoto na Mi -
strzostwach Świata w Tańcu Sportowym.

3 Na poddaszu kościoła gimnazjalnego można było obejrzeć malarstwo chojniczanina
Marcina Tandeckiego „Pod żaglami”.

Sala Tradycji Kolejowej powstała na Dworcu PKP z inicjatywy Chojnickiego Stowa -
rzyszenia Miłośników Kolei.

IV Noc w Bibliotece odbyła się w MBP jako „Noc z gwiazdami”.

3-4 W Chojnicach trwały Dni Powiatu. Był m.in. kolejowy festyn rodzinny, Wojewódzkie
Święto Ludowe, potyczki samorządowe i koncert discopolowy Bayer Full.

8 Książkę Poznański Czerwiec 1956 Piotr Grzelczak promował w MBP na zapro szenie
Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Ziemi Chojnickiej.

9 Podczas XX Przeglądu Piosenki Religijnej Credo wystąpiło ok. 300 uczniów.

11 W wieku 69 lat zmarł Mieczysław Pruski z Konarzyn, radny powiatowy od 1998 roku.

12 Chojnice otrzymały wyróżnienie w konkursie Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Na emeryturę przeszła długoletnia skarbnik miejska Krystyna Perszewska. Jej na-
stępcą jest Wioletta Szreder.

13 Miłośnik kolei Damian Otta zaprezentował książkę Stacja Chojnice – węzeł z tradycją.

17 V Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz w Chojnicach.

Druga edycja festiwalu rockowego InterTony.

17-18 Taneczna Fiesta Akademii Tańca „Piętro Wyżej” trwała w Centrum Parku.

23-25 Dni Chojnic z m.in. Jarmarkiem Świętojańskim, prezentacjami, występami dzieci 
i zespołów oraz koncertami Elektrycznych Gitar i Patrycji Markowskiej.

24 Proboszcz parafii MBKP ks. dr Janusz Chyła zainicjował w Chojnicach Zlot Prawych
Twitterowiczów.

26 Rada Miejska zdecydowała o przemianowaniu na Sępoleńską ulicę 14 Lutego, jedną
z bardziej znanych ulic w mieście objętych ustawą dekomunizacyjną.

28 Burmistrz Chojnic wręczył nagrody 15 sportowcom i 4 trenerom, a w dziedzinie
kultury nagrodził jedną osobę.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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ZAPOWIEDŹ

MAREK PASTURCZAK, JERZY LELWIC

Nocny bój 
18. Pułku Ułanów Pomorskich

O tym ostatnim starciu ułanów 18. pułku w pierwszym dniu wojny historycy zajmu-
jący się tematem walk pod Chojnicami mówią niewiele. Nie miało ono już 

dużego znaczenia dla przebiegu działań, zresztą zostało przesłonięte szarżą 1. szwad-
ronu rtm. Eugeniusza Świeściaka na szpicę 7. kompanii II batalionu 76. ppzmot pod
Krojantami.

Około 19.30 nad polem walki pod Chojnicami zapanowała cisza, milczała artyleria
obydwu stron, nie słychać było palby karabinowej ani warkotu motorów. Po stronie
niemieckiej trwała jedynie gorączkowa wymiana korespondencji. To ich dowódcy nie
ochłonęli jeszcze po niedawnych wydarzeniach i ciągle wymieniali się informacjami,
wśród których można było wyłowić: „Polnische Panzer”, „Polnische Kavallerie”1.

Tuż przed 20.00 do dowództwa ułanów bronią-
cych się na rubieży Sternowo-Jeziorki dotarł łącznik
z nowymi rozkazami od dowódcy GO „Czersk” 
gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. Przydzie-
lone wcześniej – szwadron tankietek i szwadron 
kolarzy – miały natychmiast wycofać się do Rytla,
natomiast 18. p.uł. pod dowództwem rtm. Zygmun -
ta Ertmana powinien do 22.00 trwać na dotychcza-
sowych pozycjach, po czym wycofać się do Rytla,
wysadzając most na Suskiej Strudze.

Rozkaz zaskoczył rotmistrza, bo też można było
zaliczyć go do „niewykonalnych”. Siły, którymi dys-
ponował, były nieliczne, a odcinek obrony niepoko-
jąco rozciągał się od jeziora Spierewnik przez Lotyń,
Sternowo, Jeziorki do Młynek. Do tej pory nie zna-
leziono żadnych dokumentów, które uzasadniałyby
cel przedłużenia tej obrony. Można jedynie przy-

Rtm Zygmunt Ertman (1900-1975),
dowódca szwadronu ckm 18. p.uł. 



puszczać, że chodziło o stworzenie warunków do wy-
cofania się resztek dywizjonu manewrowego za Brdę.

W tej sytuacji Ertman przystąpił do przegrupo-
wania pododdziałów, aby uzupełnić lukę po odesła-
niu przydzielonego wsparcia do Rytla. Trzon obrony
stanowiły dwa niepełne szwadrony2, z których trzeci
por. Antoniego Szlosowskiego obsadził pozycję 
ze Sternowa do Jeziorek. Główny ciężar spoczywał
tu na plutonie ppor. Włodzimierza Michałowskiego,
który z dwoma ckm blokował z obu stron szosę
Chojnice-Czersk. Natomiast pluton ppor. rez. Lesz -
ka Działkowskiego stał bliżej Sternowa, opierając
swoje lewe skrzydło o żwirownię za wsią. Dwa ckm
i armata ppanc pod dowództwem por. Ryszarda Ko-
ziełł-Poklewskiego zajęły stanowiska w Sternowie
gotowe do otwarcia ognia, gdyby Niemcy ruszyli 
z Nowej Cerkwi. Osłaniał je pluton kolarzy ppor.
Witolda Łozińskiego.

Pozycję między Sternowem a Lotyniem, aż po jezioro Spierewnik, obsadził 4. szwad-
ron por. Jerzego Głyby-Głybowicza z plutonami ppor. rez. Witolda Tarnowskiego 
i ppor. rez. Andrzeja Ossowskiego. Punkt dowodzenia rtm. Ertmana i kpt. Jana Pastur-
czaka, dowódcy 2. baterii znajdował się w leśniczówce Jakubowo. Bateria konna, licząca
już tylko 3 armaty z resztkami amunicji, zajmowała stanowi ska ogniowe w okolicy Mły-
nek. Takie rozmieszczenie obrony z wiszącym północnym skrzydłem świadczyło o tym,
że ułani spodziewali się raczej uderzenia od strony Nowej Cerkwi. Oba szwadrony,
składające się głównie ze starszych rezerwistów miały niemalże pełne obsady etatowe,
bo wyraźnie oszczędzane przez dowódcę pułku, w walkach większego udziału dotąd nie
brały, jednak wszyscy byli przemęczeni czternastogodzinnymi zmaganiami. W sumie
Ertman miał do dyspozycji około 400 ułanów i artylerzystów, 8 ckm, w tym 4 swoje, 
2 z konnej baterii i 2 z taborów, jedną armatę ppanc i 3 armaty polowe na bez mała 
8 kilometrów frontu.

Co wiedziano o przeciwniku? Tyle, że naprze ciw stoją dwa bataliony piechoty 
z 76. ppzmot, wspierane dwoma dywizjonami haubic. Miały one liczną broń maszy-
nową oraz granatniki, moździerze i armaty bezpośredniego wsparcia piechoty le. IG183.
Ale wiedziano też, że przeciwnik mimo druzgocącej przewagi nie umie jej skutecznie
wykorzystać. Działał dotąd schematycznie, ostrożnie, stąd też ułani po doświadczeniach 
z dotychczasowych walk zaczęli go trochę lekceważyć.

Pasturczaka, który zresztą miał podobne zdanie o przeciwniku jak rotmistrz, mar-
twił bardziej brak bezpośredniej osłony baterii od strony zachodniej, bo Ertman miał
za mało ludzi. Dlatego zmuszony był ubezpieczyć ten kierunek własnym, liczącym 
10 ludzi zwiadem ppor. Kazimierza Jakóbaszki.
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Por. Antoni Szlosowski (1905-1964),
dowódca 3. szwadronu 18. p.uł.
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Koło 20.00, do stojącej pod Młynkami baterii, z radosnym okrzykiem „Nasi!”, pod-
jechał od strony toru ze swoim plutonem ppor. rez. Marian Hillar z grupy wsparcia 
płk. Mastalerza. Towarzyszył im podporucznik z 3. baterii 9. pal w stanie kompletnego
załamania psychicznego, którym natychmiast zaopiekowali się koledzy z baterii. Prosił,
aby nie przekazywać go swoim, więc razem z baterią trafił potem na nocleg do Łągu.
Na zarekwirowanym wozie leżało dwóch rannych: ppor. rez. Antoni Unrug z pięcioma
ranami od odłamków i łącznościowiec. Hillar przekazał wiadomość o śmierci płk. Mas-
talerza i o szarży, ale nie wiedział, co stało się z jej uczestnikami. Po krótkim postoju
ruszył dalej do Rytla. Poinformowani o tym kapitan z rotmistrzem doszli do wniosku,
że dywizjon manewrowy został zniszczony.

W tej sytuacji rotmistrz niespieszne przystąpił do przegrupowania podległych mu
pododdziałów, początkowo w rejon Suskiej Strugi. Najpierw wycofał armatę ppanc 
i dwa ckm z kolarzami, a potem kolejno drogą do szosy ruszy pozostałe dwa szwadrony.
W tym momencie Niemcy jednocześnie zaatakowali po obu stronach szosy. Zaskocze-
nie było całkowite i szybko okazało się, że był to inny przeciwnik niż ten, z którym
dotąd przyszło się ułanom potykać. 

Po wojnie, zarówno Pasturczak, jak i Ertman twierdzili, iż mieli wrażenie, jakby ata-
kowała ich inna armia, nie ta, z którą niedawno jeszcze mieli do czynienia i której nie-
mrawą taktykę zdążyli już poznać. To dowódca XIX Korpusu gen. Heinz Guderian 
po powrocie na stanowisko dowodzenia w Trzcianach, zniecierpliwiony słabymi po-
stępami 20. DPZmot gen. Mauritza von Wiktorina, polecił mu kontynuowanie natarcia,
pomimo późnej pory. Ponaglany – zresztą bez-
ceremonialnie – dowódca dywizji zdecydował
się wreszcie na użycie odwodowego 69. ppzmot,
który stał w II rzucie dywizji w rejonie Lichnów.
Pułk do tej pory nie brał udziału w walkach, był
świeży i wypoczęty. Jego dowódcą był oberst
Wolfgang Fischer, późniejszy as Afrika Korps,
dla którego walka z ułanami będzie początkiem
błyskotliwej kariery4.

Fischer pozostawił do słony Lichnów jeden
batalion, a z pozostałymi marszem pieszym ru-
szył do Nowej Cerkwi. Tu bataliony pozostawiły
dla osłony środkowe kompanie (6 i 10), tzw.
białe, w których byli najsłabiej wyszkoleni rezer-
wiści. Z pozostałych utworzył dwie batalionowe
grupy bojowe. Jedną stanowiły 5. i 7. kompanie
z II batalionu pod dowództwem majora Bumillera.
Dowództwo drugiej w składzie 9. i 11. kompanie
z III batalionu objął sam, ponieważ nie miał on
etatowego dowódcy. Atakujący Niemcy nie uży-

Por. Ryszard Koziełł-Poklewski (1912-?),
dowódca pierwszego plutonu ckm 18. p.uł.



wali broni ciężkiej, nie wykonano ruty-
nowego przygotowania arty le ryj skie go,
czym kompletnie zaskoczyli Polaków.

Grupa majora Bumillera skoncentro-
wała się w pasie lasów na północ od fol-
warku Jeziorki i ruszyła w kierunku
Strugi, wprost na baterię Pasturczaka.
Ten wiedziony – jak to potem określi –
intuicją lub szczęściem, polecił kilkana-
ście minut wcześniej zmienić stanowiska
bliżej szosy. Gdy kompanie Bumillera,
rozstawione w szachownicę plutonów 
i poprzedzone szperaczami, ruszyły na-
przód, natknęły się na zwiad bateryjny
ppor. Jakóbaszki, który podjął nierówną
walkę. Dwóch kanonierów poległo5, 
a reszta dostała się do niewoli. Ocalał
tylko podporucznik, który schronił się 
w szuwarach nad Strugą. Po dwóch dniach
wędrówki przez teren opanowany przez
wroga, ponownie dołączył do baterii.

Niemcy ruszyli teraz wzdłuż rzeczki w kierunku szosy, w ślad za uchodzącą baterią.
Jednak przed mostem jej 2 ckm i stojące na szosie, wcześniej wycofane spod Sternowa
ckm Koziełł-Poklewskiego postawiły zaporę ogniową i Bumiller musiał przerwać po-
ścig. Nie był w stanie podjąć skutecznej walki, ponieważ całą ciężką broń pozostawił 
w Szlacheckiej Nowej Cerkwi.

O wiele gorzej dla obrońców rozwinęła się sytuacja po południowej stronie szosy.
Fischer, korzystając z osłony lasu, niepostrzeżenie podszedł do drogi prowadzącej 
ze Sternowa do szosy w momencie, gdy stojący tu okrakiem pluton Michałowskiego
dosiadał koni, a pluton Działkowskiego rozpoczął jego luzowanie. Wtedy zaatakował
salwą ręcznych granatów, których wybuchy wywołały panikę wśród ułanów. Ruszyli
oni do ucieczki przez most i „przejechali” po wycofującej się baterii konnej. Pasturczak
z trudem opanował panikę tak, że tylko paru artylerzystów poniosła fala uciekających.
Oficerowie 3. szwadronu wraz z Ertmanem opanowali sytuację wśród ułanów dopiero
kilometr za mostem, na zaporze przeciwpancernej. Szwadron, chociaż zdekompleto-
wany, zawrócono nad Strugę.

Na szczęście panika nie udzieliła się obsługom ckm, które dzielnie wytrwały na sta-
nowiskach, broniąc mostu. Wspólnie z wycofanym wcześniej plutonem kolarzy i reszt-
kami plutonu Michałowskiego, którego ułani nie zdążyli dosiąść koni, odparli atak 
11. kompanii. Tu również Niemcy pozbawieni ciężkiej broni poniechali ataków, zado-
walając się utrzymaniem kontaktu ogniowego z obrońcami mostu.
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Kpt. Jan Janusz Pasturczak, dowódca 2. baterii 
11. dak, przydzielonej do 18. p.uł. 

(fot. ze zbiorów autora)



Natomiast atak 9. kompanii oberleutnantaTrofina Baranoka na 4. szwadron, ma-
szerujący w szyku konnym w kierunku szosy, miał dramatyczny przebieg. Zaskoczeni
ułani poszli w rozsypkę i tylko nielicznym udało się dotrzeć do Rytla, natomiast więk-
szość z dowódca szwadronu zawróciła w kierunku Lotynia. Niemcy ruszyli w pościg,
zajęli wieś i rozesłali za nimi patrole.

W tym czasie Fischer zaprzestał dalszych ataków w kierunku mostu i skierował 
11. kompanię na południe. Jej żołnierze doszli do Strugi i ruszyli wzdłuż niej na Lotyń.
Ich marsz obfitował w szereg potyczek z rozproszonymi ułanami i trwał prawie do pół-
nocy. Ertman, który po opanowaniu paniki powrócił na stanowisko dowodzenia, do-
szedł do wniosku, że w żaden sposób nie jest w stanie pomóc 4. szwadronowi, dlatego
zdecydował się na wycofanie wszystkich ocalałych sił do Rytla. Odwrót odbywał się
bez żadnych przeszkód ze strony niemieckiej. Wcześniej przydzieleni saperzy wysadzili
most na Strudze w powietrze.
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Mapa z przebiegiem walk 18. p.uł. w rejonie Suskiej Strugi



Tymczasem niedobitki 4. szwadronu do-
tarły do jeziora Spierewnik i nadbrzeżnymi
szuwarami posuwały się na północ, omijając
patrole niemieckie. Jednak dalszy marsz po-
rucznik wstrzymał, gdyż zachodziła obawa,
że stojąca na przesmyku między jeziorami
piechota weźmie ich za Niemców i ostrzela.
Zdecydował się przepłynąć jezioro wpław 
i ostrzec obrońców, o nadchodzących uła-
nach. Kiedy wrócił tą samą drogą, zastał już
tylko kilku. W tym czasie przechodzący 
patrol znalazł się w pobliżu ukrytych ułanów
z ppor. Ossowskim, chociaż ich nie zauwa-
żył. Jednak większość z nich nie wytrzymała
psychicznie, wyszła i poddała się. Garstka
przedostała się do własnej piechoty. Walka
była ostatecznie zakończona.

Jak relacjonował rtm. Ertman, do Rytla
dotarło tylko 9 ułanów z 4. szwadronu, ale
bez koni. Po pewnym czasie jednak część
koni się odnalazła, bo wiedzione instyn-
ktem stadnym dołączyły do 3. szwadronu 

i razem z nim dotarły do Rytla. Dołączyła tam też bateria konna, która straciła tylko
zwiad oraz szwadron ckm i kolarze. To im podziękował potem na nocnej zbiórce 
gen. Grzmot-Skotnicki za szarżę i udekorował sztandar przyniesiony z taborów zdję-
tym z własnej piersi Orderem Wojennym Virtuti Militari. Prawdziwi adresaci tych 
honorów, ułani z dywizjonu manewrowego pospiesznie odesłani z Rytla do Kwiek,
pod nowym dowódcą mjr. Maleckim odtwarzali z trudem gotowość bojową. Z kole-
gami znad Suskiej Strugi spotkali się krótko 2 września po południu, koło miejsco-
wości Biała.

Według kpr. Krygiera, jeńca z baterii konnej, do punktu zbornego w Jeziorkach
przywieziono około północy bez mała 30 ułanów. Ilu poległo, a ilu rozproszyło się,
trudno dzisiaj dociec, gdyż część z nich – głównie rezerwistów – wybrała drogę 
do domu. Major Malecki podaje, że straty oddziału Ertmana były o wiele większe niż
tych, co wykonywali manewr na Pawłowo. Straty niemieckie to prawdopodobnie te,
które podaje się jako całodniowe tego pułku – 1 zabity i dwóch zaginionych.

Aczkolwiek natarcie 69. ppzmot spowodowało olbrzymie straty w szeregach 18. p.uł.
i po raz pierwszy w 2. baterii, to nie przyniosło ono przeciwnikowi większych korzyści
terenowych. Było to zresztą całkiem możliwe, podobnie jak przełamanie polskiej
obrony w centrum, ale Niemcy nie pokonali jej, chociaż dzisiaj nie bardzo wiadomo,
czy w ogóle to planowali.
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Ppor. rez. Jerzy Michałowski (1914-1973),
dowódca pierwszego plutonu 3. szwadronu
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Pozostaje zatem określić cel, jaki Niemcy za-
mierzali osiągnąć tym niespodziewanym noc-
nym natarciem. Na pewno nie chodziło im 
o zdobycie mostu, bo kompanie Fischera ude-
rzyły w innym kierunku, a Bumiller też go nie
zaatakował, choć miał taką możliwość. Nie cho-
dziło zapewne o utworzenie przyczółka po dru-
giej stronie rzeczki, chociaż można było to
zrobić bez problemu, podciągając szosą ze Szla-
checkiej Nowej Cerkwi ciężką broń. Po zajęciu Lotynia Niemcy przewieźli jeńców 
do Jeziorek, zdobyczną broń złożyli w gorzelni w Sternowie, konie zamknęli w stodole,
a sami wycofali się do Nowej Cerkwi. Nie chodziło więc o zdobycie terenu. Co więc
mogło być celem tego natarcia? Wszystko wskazuje, że była to próba wyeliminowania
polskiej artylerii.

Jak wynika z relacji niemieckich, 2. bateria mocno im zalazła za skórę. Ciągłe
zmiany stanowisk, ogień rozczłonkowanymi plutonami w jednej salwie oraz doskonałe
maskowanie sprawiło, że Niemcy byli przekonani, iż walczą z dwoma lub trzema bate-
riami. W tej sytuacji major Hugo Schraepler, dowódca baterii namiarowej, nie był 
w stanie precyzyjnie wskazać cel niemieckim haubicom, aby je zniszczyć. Również nie
był w stanie tego dokonać klucz henschli z eskadry rozpoznawczej. Dlatego zdecydo-
wano się na nocny atak z zaskoczenia, na domniemane stanowiska baterii. Ta strzelała
najpierw z Lotynia, a potem przeniosła się do Młynek. Niemieckie natarcia szły właśnie
w tym kierunkach. Jeżeli taki był plan Fischera, to tylko wyjątkowy łut szczęścia ura-
tował baterię kpt. Pasturczaka.

1 „Polskie czołgi”, „Polska kawaleria”.
2 Plutony ppor. Mariana Hillara z 3. szwadronu i ppor. Kazimierza Uranowicza z 4. szwadronu brały udział

w planowanym wypadzie na tyły Niemców w Pawłowie.
3 Po dwie sztuki kalibru 7,5 cm w każdym batalionie, przystosowane do strzelania na wprost w szykach ata-

kującej piechoty.
4 Za tę walkę otrzyma 2 września zapinkę do Krzyża Żelaznego, która zostanie wręczona następnego dnia.
5 Pochowani przy rozwidleniu dróg, w 1964 roku zostali ekshumowani i przeniesieni do Chojnic, na tworzony

wówczas cmentarz ofiar wojny. Pomimo że nie ma tam już o nich żadnej informacji, są do dziś jedynymi,
spoczywającymi tu żołnierzami Września, bo pozostali ułani figurują tylko w napisach.

Przedstawiona tu historia nocnego starcia 
w rejonie Suskiej Strugi jest fragmentem
przygotowywanej, szerszej publikacji opisu-
jącej całokształt walk 18. p.uł. 1 września
1939 roku zatytułowanej: Trzeba ginąć,
stąd się nie wychodzi. Krojanty – prawdy
mity, legendy, autorstwa Marka Pasturczaka
i Jerzego Lelwica.



WSPOMNIENIA

BEATA STACHOWIAK

Pedagogiczne inklinacje 
potomków Augusta Hackerta 
z Lichnów

W ielu z nas, wybierając swoją drogę życiową, jest przekonanych o tym, że są
swoistymi prekursorami w rodzinie. Czy to pod względem zamiłowań arty -

stycznych, podróżniczych, zawodowych, czy też działalności społecznej. Ta konstatacja
jest oparta na tym, że zazwyczaj znajomość historii rodziny kończy się na drugim lub
co najwyżej na trzecim pokoleniu wstecz. Dopiero poznanie faktów zmienia ten stan
rzeczy. W artykule tym zostanie nakreślona historia potomków Augusta i Barbary
Hackertów – pra-pradziadków autorki. Punktem wyjścia do rozważań jest powołanie
do zawodu nauczyciela – jakże częste w tej rodzinie.

August Hackert wraz z siostrą Rosą przyszli na świat w listopadzie 1838 roku. Ich
rodzicami byli Jacob Hackert i Gertruda Maria z domu Krause. August Hackert zdobył
co najmniej podstawowe wykształcenie, świadczy o tym jego podpis na kolejnych aktach
stanu cywilnego, kiedy to zgłaszał urodzenie swoich dzieci, ale także niekiedy i zgony.
Podpis jest pewny, a charakter pisma wy robiony, w drugiej połowie XIX wieku nie było
to regułą. Mając 32 lata, ożenił się 22 lutego 1870 roku z Anną Barbarą Kuchen becker
urodzoną w Granowie. Ślub miał miejsce w kościele pa rafialnym w Lichnowach. 

Zapewne zawierając związek małżeński, oboje byli pełni nadziei na długie i szczę -
śliwe życie. Jednak los nie szczędził im doświadczeń. Na jedenaścioro urodzonych 
z ich związku dzieci, przeżyło jedynie sześcioro. Tak wysoka śmiertelność w owych
czasach nie była czymś niezwykłym, co nie zmienia faktu, że dla rodziców i rodzeństwa
było to bolesne doświadczenie. W roku 1891 w rodzinie miała miejsce kolejna tragedia,
w kwietniu, w wieku 46 lat, zmarła Anna Barbara, a w maju jej mąż August Hackert. 
W przeciągu miesiąca sześcioro dzieci zostało sierotami – najstarsza córka miała
wówczas lat 18, a najmłodszy syn zaledwie pięć. Już wtedy były zauważalne pewne
związki rodziny ze środowiskiem nauczycielskim, ponieważ zgon Augusta zgłosił
nauczyciel Jacob Lomnitz mieszkający w Lichnowach.



Pierwsze dziecko ze związku Augusta i Barbary Hackertów przyszło na świat w roku
1871 – Paul Peter zmarł w 1873 roku. Jako druga urodziła się córka Francisca Maria 
w 1872 roku, która zakończyła swoje króciutkie życie w tymże samym roku.

Jako trzecia urodziła się Anna Maria, w 1873 roku, to ona będzie najstarsza, kiedy 
w 1891 roku umrą jej rodzice. W sześć lat po ich śmierci, tj. 21 lutego 1897 roku, wyszła
za mąż za Heinricha Balsa – nauczyciela w Lichnowach. Jak wynika z dokumentów
urzędu stanu cywilnego, mieszkała wówczas w rodzinnej wsi. Heinrich Bals był nie
tylko nauczycielem, ale także pisarzem. Jego książki dotyczyły głównie problematyki
pedagogicznej. W leksykonie pisarzy Westfalii można znaleźć o nim informacje; napisał
m.in. Was muß der Lehrer vom gerichtlichen Prozeß und Disziplinarverfahren wissen?
czy też Praktischer Wegweiser für Lehrer- und Lehrerinnen. – Ein Führer durch das Schul-
und Lehreramt. W latach 1888-1891 uczęszczał do seminarium nauczycielskiego 
w Tucholi, kolejne dziewięć lat spędził jako nauczyciel w Lichnowach. W roku 1900
wyjechał wraz z żoną i dziećmi do Weimaru, później przeprowadzali się kolejno 
do Mengede, Langendreer oraz Gelsenkirchen. Ostatecznie rodzina Heinricha i Anny
Bals osiadła w Unna, gdzie po pierwszej wojnie światowej mąż Anny był rektorem
pomocniczym w Unna-Königsborn. 

Jeszcze w Lichnowach przyszli na świat Paul August w 1897 roku oraz córka Anna
Maria w 1899 roku, która w przyszłości zostanie nauczycielką. Świadczy o tym jej
ankieta personalna z 1932 roku. To z niej dowiadujemy się, że pracowała w kato lickiej
szkole ludowej w Geseke w okręgu Arnsberg. Wiele przesłanek przemawia za hipotezą,
że Anna miała rodzeństwo, które także wybrało drogę nauczycielską. To fakt pracy 
w okręgu Arnsberg, nazwisko Bals oraz popularne w rodzinie imiona. Jednak te
informacje należy jeszcze zweryfikować. Anna Maria Bals z domu Hackert zmarła 
w maju 1939 roku. Miejsce pochodzenia – Heimat – zapewne było dla niej ważne, gdyż
na tzw. Totenzettel wspomniano o Lichnowach. 

Kolejnym dzieckiem była Cecylia Gertruda. Przyszła na świat 31 maja 1875 roku, 
w chwili śmierci rodziców miała więc zaledwie 16 lat. Wyszła za mąż za nauczyciela
Franciszka Kwiatkowskiego urodzonego w Lekartach. Ślub cywilny miał miejsce 
11 maja 1898 roku w Chojnicach, również w tutejszej farze państwo młodzi zawarli
ślub kościelny. Cecylia mieszkała wtedy w Chojnicach, ponieważ jak głosi rodzinny
przekaz, dzieci po śmierci Barbary i Augusta Hackertów zostały rozmieszczone 
u rodziny. Jak było naprawdę, już się nie dowiemy. Być może początkowo zajmowała
się nimi najstarsza siostra, wspomniana już Anna. Cecylia i Franciszek Kwiatkowscy
mieszkali najpierw w Kopaniarzach, gdzie Franciszek pracował jako nauczyciel. Tam
też w roku 1899 przyszedł na świat ich pierworodny syn Alfons Alojzy. Nie mieszkali
tam długo, gdyż kolejny ich syn Jan Paweł urodził się już we wsi Orzechowo w roku
1900. Tam też przyszły na świat kolejne dzieci: w roku 1902 Jerzy Albert, w 1904 Anna
Maria, w 1906 Józef, a w 1910 Henryk Leon. 

Alfons Alojzy został księdzem. Ukończył semi narium duchowne w Pelplinie, 
a święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1923 roku. Był wikarym w Kazanicach,
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Lignowach, w tczewskiej i grudziądzkiej farze. Od lipca 1927 roku pełnił posługę
kapłańską w kościele św. Jakuba w Toruniu. Był w tym czasie także prefektem w Szkole
Powszechnej nr 2 w Toruniu. Z toruńską parafią pożegnał się 31 grudnia 1928 roku,
od nowego roku został proboszczem w Kasparusie. Tam też przez krótki czas jako
gospodyni pomagała mu kuzynka z pierwszej linii Gertruda Hackert (babcia autorki).
Przez kilkanaście miesięcy na plebanii mieszkali jego rodzice i najmłodszy brat. 

Ksiądz Alfons Kwiatkowski przez cały czas aktywnie uczestniczył w życiu spo -
łecznym i politycznym. W późniejszych latach objął parafię w Starych Polaszkach. 
Z pewnością był nietuzinkową postacią, między innymi w 1929 roku został wybrany
do sejmiku powiatu, działał na rzecz kółek rolniczych – był prezesem kółka rolniczego
w Starych Polaszkach, organizował zagraniczne wyjazdy rolników z powiatu kościer -
skiego, np. do Danii, w celu zapoznania się z nowoczesnymi formami gospodarowania.
Miał także antynazistowskie czy raczej antyhitlerowskie poglądy. Jak wspomina
Stanisław Bagnucki w 36 numerze kwartalnika „Karta”: Ksiądz Kwiatkowski też był
mocny Polak, patriota; miał psa, wilczura, nazwał go Hitler. To też się Niemcom nie
spodobało. Jego też zabili. Ksiądz Alojzy Kwiatkowski został aresztowany w paź dzierniku
1939 roku i roz strzelany w Nowym Wiecu. Tam też spoczywa. 

Jego młodszy brat Jan Paweł Kwiatkowski też był nauczycielem, potwierdzają to
dokumenty meldunkowe przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu. Jan
poległ 1 września 1939 roku na poznańskiej Ławicy, zapewne został zmobilizowany
jako żołnierz rezerwy. Jednak w dniu dzisiejszym trudno ustalić, gdzie pracował,
nazwisko Kwiatkowski jest bardzo popularne, a spora część dokumentów wojskowych
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o zmobilizowanych żołnierzach września 1939 roku uległa zniszczeniu. Czy pozostałe
dzieci Franciszka i Cecylii Kwiatkowskich wybrały nauczycielski trud? To pytanie
częściowo pozostaje otwarte. Jerzy Albert wyemigrował do Kanady, gdzie otrzymał
obywatelstwo i w dokumentach występował jako farmer. O córce Annie Marii na razie
nic nie wiadomo, Józef zmarł jako dziecko w 1918 roku. O najmłodszym synu Henryku
Leonie również brakuje informacji, wiadomo jedynie, że w 1941 roku mieszkał 
w Węgorzynie. Mąż Cecylii Hackert Franciszek zmarł w 1941 roku. Nekrolog opu -
blikowany w toruńskim „Thorner Freiheit” z 30 lipca 1941 roku potwierdza, że był
nauczycielem. Franciszek Kwiatkowski został pochowany na cmentarzu w Orzechowie.
Jednak jego żona nie spoczywa u jego boku i to jest kolejna rodzinna tajemnica 
do rozwiązania.

Kolejnym dzieckiem Augusta i Barbary Hackertów był August Georg, który urodził
się w 1877 roku, a zmarł w wieku zaledwie 7 lat w 1884 roku. Następny syn Joseph,
urodzony w 1879 roku, umarł w 1880 roku. 

W roku 1880 przyszedł na świat Ignatz Kasimir. Wybrał on zawód nauczyciela. Jak
wynika z jego ankiety personalnej, w roku 1901 zdał swój pierwszy egzamin
nauczycielski w Kościerzynie, drugi natomiast w 1904 roku w Grudziądzu. Z czasów
owego drugiego egzaminu pochodzi zapewne jego zdjęcie wykonane w tym mieście.
Przez dłuższy czas pracował w szkole w Płużnicy. W roku 1905 przyszedł tam na świat
jego syn Paul Ignatz, który w przyszłości także zostanie nauczycielem. W Płużnicy
urodziły się kolejne dzieci Ignatzego Hackerta i jego żony Marii Elisabeth z domu
Barschnick. I tak, w 1907 roku Elisabeth
Maria, która zmarła w Olsztynie w 1934 roku
(w akcie zgonu odnajdujemy informację o jej
zawodzie – była pracownikiem biurowym). 
W 1908 roku przyszła na świat Helena Anna,
która przeżyła zaledwie rok, a w 1909 roku
Rudolf Emanuel, który także zmarł jako
dziecko – w 1911 roku. Najprawdopodobniej
rodzina Ignatzego i Marii była większa, jednak
w chwili obecnej nie ma dostępu do właś -
ciwych danych archiwalnych. 

Ignatz Hackert po odzyskaniu niepod -
ległości przez Polskę wyjechał do Olsztyna,
zapewne nie mógł się odnaleźć w nowej
rzeczywistości i wybrał opcję niemiecką. 
W roku 1922 pracował jako nauczyciel 
w katolickiej szkole ludowej w Allenstein
(niem. nazwa Olsztyna). Co się z nim stało? 
Na razie nie wiadomo, być może nie przeżył
wyzwolenia przez Armię Czerwoną w 1945 Ignatz Hackert



roku. Być może umarł wcze -
śniej, ale w latach trzydzie -
stych figuruje w książkach
adresowych Olsztyna. Jego syn
Paul pracował jako nau czyciel
między innymi w Królewcu,
potwierdzają to zapisy w an -
kiecie personalnej.

Po Ignacym w rodzinie
Augusta i Barbary Hackertów
pojawił kolejny syn – Conrad
Michael. Przyszedł na świat 
w 1881 roku, prowadził z żoną
gospodarstwo rolne we wsi

Słupy pod Tucholą. Jak wynika z dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego w Tucholi 
z 1906 roku, przed zawarciem związku małżeńskiego mieszkał w Bladowie. Wraz z żoną
Marianną z domu Pi powska mieli dzie -
więcioro dzieci, jedynie dwoje z nich
umarło we wczesnym dzie ciństwie. 

Conrad Michael Hackert zmarł
przed wcześnie na zapalenie płuc, dożył
za ledwie czterdziestu lat. Walczył pod -
czas I wojny światowej, został ranny 
i był odznaczony. Żadne z jego dzieci
nie wybrało nauczycielskiej drogi za -
wodowej. Ale wnuki już tak. Nau -
czycielami zostały wszystkie dzieci jego
najstarszej córki Gertrudy, która wy -
szła za mąż za Franciszka Stachowiaka.
Mowa tu między innymi o Czesławie
Stachowiaku – nauczycielu praktycznej
nauki zawodu z Zespołu Szkół Za -
wodowych nr 1 w Chojnicach czy też
Irenie Klof czyń skiej, w latach sie dem -
dzie siątych dyrek torce  przedszkola
przy ulicy Gdańskiej. W mieście tym
nadal mieszkają wnuki i prawnuki,
chociaż zazwyczaj noszą już inne naz -
wiska, gdyż Conrad Michael miał pięć
córek i tylko dwóch synów, z których
jeden zmarł bezpotomnie.
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W roku 1883 na świat przyszedł Franz Hackert, którego losów jak dotychczas nie
udało się ustalić. Kolejnym synem był Casimir Albert urodzony w 1886 roku. 
W 1914 roku ożenił się z Leokadią Karbowską pochodzącą z parafii Radoszki. Jak
wynika z dokumentów USC, był konduktorem mieszkającym w Westfalii. Jego córki
przyjeżdżały na wakacje do Słupów jeszcze w latach trzydziestych. Jako ostatni 
w rodzinie przyszedł na świat Felix Andreas, jednak dla niego rok 1888 jest rokiem
przyjścia na świat i śmierci zarazem.

Losy potomków Augusta i Barbary Hackertów dowodzą tego, że życie pisze
niezwykle ciekawe scenariusze. I tak, jak dziedziczy się po przodkach kolor oczu czy
rysy twarzy, tak i przejmuje się po nich zamiłowanie, pasje i powołanie. Przykładem
jest także autorka, która na swojej pedagogicznej drodze spotkała uczniów szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej oraz studentów. W pewnym względzie powieliła
drogę Heinricha Balsa, chociaż z nim była jedynie spowinowacona.

Fot. z archiwum rodzinnego
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W Chojnicach 
za niemieckiej okupacji…

O wydarzeniach, które opisuję poniżej, rozmawiało się u nas w domu przy okazji
różnych uroczystości rodzinnych. Myślę, że to rzeczy ciekawe i warte przypo-

mnienia, aby młodzi chojniczanie, i nie tylko, mogli chociaż częściowo zapoznać się 
z faktami i atmosferą niemieckiej okupacji Chojnic lat 1939-1945.

• • • 

Po zajęciu Chojnic we wrześniu 1939 roku i włączeniu ich wraz z całym Pomorzem
do Rzeszy Niemieckiej władze po licznych aresztowaniach i morderstwach chciały po-
kazać, że „wszystko wróciło do normy”. Między innymi na święta Bożego Narodzenia
na rynku ustawiono tradycyjną choinkę, która miała świadczyć o normalizacji. 

Było już ciemno, przez rynek przemykali nieliczni mieszkańcy. Szedł również sa-
motny mężczyzna. Podszedł do ustawionej choinki, przeżegnał się i donośnym głosem
zaczął śpiewać hymn kościelny Boże coś Polskę. Po krótkim czasie z pobliskiego poste-
runku policji wyszedł niemiecki policjant. Podszedł do śpiewającego mężczyzny 
i z całej siły uderzył go w twarz. Mężczyzna przewrócił się, a policjant wrzasnął: Idź 
do domu, ty pijaku! Pan Rybicki, bo o nim tu mowa, podniósł się i odszedł. Czy rze-
czywiście był pijany, tego nikt nie stwierdził, ale na pewno wykazał się dużą odwagą 
i patriotyzmem.

• • •

Kadra zawodowa chojnickiego I Batalionu Strzelców mieszkała w Chojnicach.
Wielu zawodowych żołnierzy założyło rodziny, które również tu mieszkały. Niemcy 
o tych rodzinach nie zapomnieli i wymyślili taką oto szykanę. Na stadion miejski zwieźli
spore ilości dużych kamieni polnych. Żony żołnierzy były wzywane na stadion i musiały
młotkami tłuc te kamienie na drobne. Przychodziły tak długo, aż wszystko zostało po-
tłuczone. Powstały tłuczeń był układany w pryzmy na poboczach dróg szutrowych 
i służył do napraw.
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• • • 
Barokowy kościół pojezuicki pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii

Panny, popularnie zwany gimnazjalnym, został w czasie niemieckiej okupacji przejęty
przez luteran. Zaczęło się od dewastacji. Potłuczone zostały figury św. Stanisława Kostki
i św. Kazimierza. Dokonał tego osobiście pastor Adolf Popek, były misjonarz sekty Błę-
kitny Krzyż, która miała zwalczać pijaństwo, jednak we wspomnieniach chojniczan
jawił się jako polakożerca. Figury zostały zniszczone, ponieważ luteranie nie uznają
świętych. Postanowiono również zamalować całe polichromie, na których znajdowali
się święci. Do tej pracy zmuszono pana Jerzego Kanieckiego, który spisał się znakomi-
cie. Otóż do zamalowania fresków użył zwykłego białego wapna. To pozwoliło po za-
kończeniu wojny usunąć wapno poprzez zmycie zwykłą wodą i teraz możemy po dziwiać
piękno polichromii. Pan Kaniecki przez długie lata powojenne był dekoratorem wystaw
sklepowych w MHD.

• • • 

W chojnickiej Lokomotywowni, zwanej wówczas Parowozownią, pracował na sta-
nowisku ślusarza pewien bardzo rozgoryczony osobnik. Wcześniej był zatrudniony 
na stanowisku maszynisty parowozu. W połowie lat trzydziestych nie przeszedł po-
myślnie kolejnych okresowych badań lekarskich. Bardzo to przeżywał i o wszystko
oskarżał lekarzy. Wnosił odwołania, jednak kolejne komisje potwierdzały jego nieprzy-
datność do pełnienia funkcji maszynisty. Jego postępowanie było przedmiotem kpin
ze strony współpracowników, bo nie zaliczał badań psychotechnicznych. Otóż po za-
jęciu Chojnic w 1939 roku ponownie zgłosił się do objęcia stanowiska maszynisty. Po-
nieważ maszynistów Niemcom brakowało, po pobieżnych badanach jego marzenie się
spełniło. Chodził więc i wymyślał Polakom, iż udowodnił swoją przydatność jako ma-
szynista, a polskich lekarzy nazywał konowałami, którzy nie znają się na medycynie.
Pracujący z nim Polacy, aby udowodnić mu, że nie ma racji, robili mu wielokrotnie
takie oto psoty. Gdy parowóz przechodził przegląd w parowozowni przed wyjazdem
do podczepienia wagonów już stojących na peronie, to obowiązkiem maszynisty był
odbiór parowozu. Osobnik przywrócony do pracy miał z tym kłopot. Otóż gdy przy-
chodził po odbiór, to robiono mu taki zdawałoby się prosty kawał. Parowóz stał na ka-
nale, w którym zostawało dwóch ślusarzy. Pod jedno z kół podkładali oni z obu stron
dwie nieduże nakrętki (M10). Gdy już po ogólnym przeglądzie maszynista usiłował
uruchomić parowóz, to koła, napotykając na opór, otwierały zawory i para zamiast po-
ruszać tłoki, wychodziła na zewnątrz i parowóz nie ruszał. Oczywiście delikwent scho-
dził z parowozu i szukał przyczyny. W międzyczasie pozostający w kanale wyjmowali
te nakrętki i nie można było nic stwierdzić. Taką czynność powtarzano wielokrotnie,
co przywróconego maszynistę doprowadzało do szewskiej pasji. On już nie schodził 
ze schodków, ale po prostu zeskakiwał z parowozu, cały spocony, a czas naglił. Tu należy
wspomnieć, że był już po sześćdziesiątce. Słyszał kpiny, że jednak to polscy lekarze mieli
rację, nie dopuszczając go do pracy jako maszynistę, bo nawet nie potrafi parowozu
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uruchomić, a co dopiero pociąg prowadzić. Gdy wreszcie pozwolono mu na wyjazd 
z parowozowni, to czas do odjazdu był na styku, a maszynista mokry od potu.  

• • • 

Był rok 1943, gdy Niemcom zaczynało już brakować „mięsa armatniego”. Rozpoczął
się masowy pobór do wojska wśród posiadaczy tzw. III grupy, czyli mężczyzn pocho-
dzenia polskiego, którą to grupę nadawano w większości przypadków pod przymusem.
Przypadki z poborem bywały różne, a oto dwa nich.  

Przy peronie chojnickiego dworca stał specjalny pociąg, mający zawieźć poboro-
wych do Starogardu Gdańskiego, bo tam był główny punkt zbiorczy dla nowo wcielo-
nych, służący jednocześnie do rozdziału na poszczególne jednostki. Słychać było
wyłącznie polską mowę. Sześciu niemieckich sierżantów, którzy mieli stanowić eskortę,
zamknęło się w jednym z przedziałów. Gdy pociąg miał ruszać, to okazało się, że ktoś
zaciągnął hamulec. Obsługa pociągu dowiedziała się od poborowych, że kolega został
wysłany po wódkę i dopiero jak wróci, to pociąg będzie mógł odjechać. Oczywiście
trwało to tylko chwilę. Na peronie stała para starszych wiekiem Niemców. Gdy maszy-
nista wyszedł raz jeszcze sprawdzić hamulce parowozu przed odjazdem, usłyszał słowa
starej Niemki: I oni mają za nas walczyć?

Drugi przypadek jest niezwykle ciekawy. Pociąg z poborowymi był gotowy do od-
jazdu, a do jednego z wagonów wsiadł ostatni pasażer. Był bardzo aktywny, podchodził
do wszystkich, przedstawiał się i mówił, że jest z Warszawy. Do wojska niemieckiego
wstąpił, bo miał dość Polski i chciał walczyć za fuhrera. Ta postawa nie spodobała się
współpasażerom. Gdy pociąg dojechał do Starogardu i zaczęto sprawdzać obecność
zgodnie z listą, to tego osobnika nie stwierdzono. Podobno był pijany i wypadł z wagonu
w trakcie jazdy. Jak wieść niosła, ktoś mu w tym pomógł.

• • • 

Był początek lutego 1945 roku. Już słychać było w Chojnicach nawałę artyleryjską
od południa, gdy władza niemiecka zwołała wiec mieszkańców na rynku przed ratu-
szem. Z ratusza zwisały dwie potężne niemieckie flagi ze swastyką. Obowiązek stawie-
nia mieli wszyscy mieszkańcy pod groźbą kary. Do zebranych przemawiali niemieccy
notable, głosząc butnie, że nigdy nie poddadzą się Armii Czerwonej i będą walczyć 
do końca. Oczywiście wkrótce wszyscy uciekli. W trakcie któregoś z przemówień jedna
z flag nagle oderwała się z ratusza i spadła. Wśród zebranych przeszedł szmer i rozległy
się głosy: To już koniec nimi. 

• • • 
Takich ciekawych przypadków w dziejach niemieckiej okupacji Chojnic było oczy-

wiście dużo więcej, ale myślę, że te przedstawione powyżej oddają atmosferę tamtych dni.
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Legbąd
w gminie Tuchola

W ieś położona w malowniczym zakątku Borów Tucholskich w gminie Tuchola.
Pierwsza wzmianka o „der kreczm Leckebant” pojawia się w 1438 roku. Nie

była to jeszcze wieś, ale karczma stojąca w środku lasu przy trakcie prowadzącym z Tu-
choli do Czerska. Jej właściciel musiał odprowadzać do państwa krzyżackiego, do któ-
rego należały te tereny, 1,5 grzywny rocznego czynszu oraz 4,5 wiardunku za grunty.

Wielki Kanał Brdy w pobliżu Legbąda (fot. Paweł Redlarski)



Nazwę wsi różnie zapisywano na przestrzeni dziejów – Legeband (1438), Legmundt
(1570), Legmant (1664), Legbunt (1682), Legbont, Legbondt (1790), Likmund, Lek-
bond (1884), Legbąd (1928). Ks. Stanisław Kujot uważał, że nazwa ta etymologicznie
opisuje osobę, z którą lekko jest się bratać, lub której życie łatwo się układa. Taką osobą
miał być właśnie ów karczmarz. Współcześni toponomastycy nie podzielają poglądu
pomorskiego historyka i uważają, że nazwa wsi nie należy do modelu nazw sekundar-
nych – wtórnych, opisujących jakieś zjawisko, a pochodzi od nazwy pierwszego wła-
ściciela. Ciekawostką jest to, że współczesna nazwa wsi nawiązuje do wcześniejszej
nazwy niemieckiej – Legbond, a nie do polskiej – Ligmunt.

W wyniku postanowień pokoju toruńskiego kończącego wojnę trzynastoletnią 
Legbąd wszedł w skład powiatu tucholskiego i stanowił dobra królewskie starostwa tu-
cholskiego. Z rejestru poborów województwa pomorskiego z 1570 roku wynika, że pod-
komorzy Jerzy Żaliński płacił do skarbca królewskiego w sumie 2 floreny i 4 grosze 
za dzierżawę Legbąda. Na tę kwotę składały się podatek za jedną osiadłą włókę, karczmę
oraz czopowe po 20 gr i 4 gr za ogrodnika (zagrodnika). Z lustracji sporządzonej 
w tym samym roku dowiadujemy się, że w osadzie tej zamieszkiwali trzej karczmarze
i dziewięciu ogrodników, których obowiązkiem było pełnienie, według ustalonej ko-
lejności, straży w lasach puszczy i barci czerskiej. Ze sporządzonego w 1664 roku opisu
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Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legbądzie (fot. Paweł Redlarski)



królewszczyzn wynika, że pustkowie Legmant wspólnie z sołtysem Uboskim płaciło
53 floreny i 23 gr czynszu. Z lustracji powiatu tucholskiego z 1765 roku dowiadujemy
się, że „Legbunt” dzierżawiony był przez podstarostę tucholskiego i sędziego ziemskiego
Franciszka Łukowicza. Czynsz za 702 morgi zamieszkane przez 14 gospodarzy wynosił 
130 złotych pruskich. 

Po I rozbiorze Polski Legbąd wszedł w skład powiatu chojnickiego. W 1884 roku
we wsi były już 162 budynki, w tym 76 domów mieszkalnych, w których mieszkało 
520 osób. Pod względem wyznaniowym zdecydowaną większość stanowili katolicy, 
a tylko 9 mieszkańców było ewangelikami. 

Legbąd 1 sierpnia 1934 roku znalazł się w granicach administracyjnych powiatu tu-
cholskiego, stając się jednocześnie siedzibą gminy, w skład której weszły dotychczasowe
gminy wiejskie: Biała, Klocek, Legbąd, Łosiny, Rzepiczna, enklawy z gmin wiejskich:
Kamionka, Główka, Jabłonka, Krąg i Rosochatka oraz obszary dworskie Brody, Mała
Komorza, Wielka Komorza i Woziwoda. Legbąd pozostał siedzibą gminy do 29 wrześ-
nia 1954 roku. Obecnie jest jedną z większych miejscowości w gminie Tuchola, w której
zamieszkuje około 500 osób.

Piaszczyste i lesiste tereny wokół Legbąda nie ułatwiały uprawy roli, a okoliczni
mieszkańcy żyli głównie ze zbiorów runa leśnego, bartnictwa, rybołówstwa i wydoby-
wania bursztynu. Legenda głosi, że król Prus – Fryderyk Wilhelm III w podziękowaniu
za schronienie w trakcie wojny francusko-pruskiej, chciał polepszyć warunki bytowe
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Drewniany kościół w Legbądzie (kartka pocztowa ze zbiorów Zenona Wędzickiego)



borowiaków. Miała temu służyć budowa systemu kanałów nawadniających wylesiony
teren w okolicach Barłogów, Zielonki i Bielskiej Strugi. Dzięki Wielkiemu Kanałowi
Brdy, którego budowę Prusacy rozpoczęli w latach czterdziestych XIX wieku, piasz-
czyste dotąd tereny stały się doskonałym pastwiskiem dla zwierząt, zapewniającym
równocześnie paszę dla kawaleryjskich koni armii pruskiej. Ta wielka inwestycja kosz-
tująca 1,3 mln talarów jest unikatowym projektem hydrotechnicznym, wybudowanym
tylko dzięki sile ludzkich mięśni, zaprojektowanym w taki sposób, aby mógł spełniać
swe zadanie, wykorzystując wyłącznie siły natury. Wielki Kanał Brdy rozpoczyna swój
bieg w Mylofie i na odcinku 21 km przecina okoliczne lasy, by w Barłogach utworzyć
zbiornik wodny, z którego woda zasila Mały Kanał Brdy i kanał Węgornia oraz rowy
nawadniające pobliskie łąki. Z powodów finansowych nie ukończono tzw. suchego 
kanału, który miał zapewnić połączenie z Wdą w Tleniu. Od zakończenia budowy Wiel-
kiego Kanału Brdy w 1849 roku minęło prawie 170 lat, a wszystkie urządzenia dzięki
pracom konserwatorskim zachowują swoją sprawność, zapewniając dopływ wody 
do systemu rowów nawadniających. Zasadniczo zmieniła się jego funkcja, ponieważ 
z obiektu służącego tylko rolnictwu stał się dziś atrakcją turystyczną. Najbardziej roz-
poznawalnym jego elementem jest największy w Polsce – akwedukt w Fojutowie, któ-
rego długa na 75 metrów konstrukcja zapewnia bezkolizyjne krzyżowanie się dwóch
cieków wodnych – Wielkiego Kanału Brdy i Czerskiej Strugi.

Kazimierz Karasiewicz w swych przewodnikach po Borach Tucholskich z lat dwu-
dziestych XX wieku opisywał Legbąd jako typowo borowiacką wieś – z prowizorycz-
nym drewnianym kościołem, charakterystyczną zabudową i starą bożą męką na końcu
wsi. Przywoływany przez Karasiewicza kościół stał we wsi stosunkowo krótko. Biskup
chełmiński Augustyn Rosentreter 18 listopada 1912 roku podpisał akt założenia parafii
w Legbądzie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wyodrębnionej z dotychczasowych
parafii w Czersku i Śliwicach. Nowy proboszcz Jan Doering od początku swej posługi
czynił starania, aby jak najszybciej w nowej parafii powstał kościół. Już w maju 1913
roku poświęcono drewnianą kaplicę, która pierwotnie służyła parafianom w Rytlu.
Kiedy tam ukończono w 1911 roku budowę murowanego kościoła, kaplica ta została
podarowana legbądzkiej parafii. Po rozebraniu drewniany kościół przetransportowano
Wielkim Kanałem Brdy do Legbąda. Wkrótce rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na bu-
dowę nowej murowanej świątyni. W 1936 roku rozpoczęły się prace budowlane, ale
mury, które udało się postawić, zostały zniszczone w trakcie II wojny światowej. Bu-
dowę obecnej świątyni w Legbądzie udało się ukończyć dopiero w latach siedemdzie-
siątych XX wieku, uroczysta konsekracja odbyła się 17 października 1976 roku.

Okolice Legbąda mają duży potencjał turystyczny – osiem jezior, Wielki i Mały
Kanał Brdy z trzema akweduktami, wszystko to otoczone lasami sosnowymi i łąkami
zachęca do aktywnego wypoczynku.
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MALARSTWO

Cecylia Badtke:
Maluję z sercem, skupieniem i modlitwą 

Od kiedy zajmuje się Pani malarstwem?
Zainteresowania malarskie miałam od dziecka, zawsze marzyłam o malowaniu. Już

jako mała dziewczynka robiłam sobie szkicowniki, które zszywałam nicią. Wychowałam
się na wsi, nie miałam możliwości uczęszczania do kółka plastycznego, ale miałam pas-
tele olejne i zawsze lubiłam zabawy plastyczne. Jak byłam starsza, marzyłam, żeby zostać
projektantką mody, potem chciałam być scenografem, kostiumologiem. Miałam przy-
godę w postaci stażu w operze w Bydgoszczy. Wykonywałam też ubrania artystyczne.
W czasie studiów myślałam, że zajmę się tylko malarstwem, ale kiedy poznałam przy-
szłego męża, stwierdziłam, że teraz to będzie czas na rodzinę i nie będę mogła się po-
święcić malarstwu całkowicie. Uczyłam rysunku zawodowego w szkole odzieżowej 
w Tucholi. Prowadziłam zajęcia plastyczne dla dzieci, m.in. w Ogorzelinach. Ale już
wtedy miałam coraz większą potrzebę, żeby sama coś tworzyć.

Cecylia Badtke – absolwentka Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje
się malarstwem techniką historyczną
temperowo-olejną, malarstwem paste-
lami i rysunkiem. Pochodzi z Teologa
koło Bysławia, a od 13 lat mieszka wraz
z mężem i dwoma synami w Charzyko-
wach. Prowadzi pracownię malarstwa
sakralnego, wykonuje kopie obrazów
sakralnych, portrety oraz renowację
malarstwa sakralnego.

Fot. Anna Maria Zdrenka



Czy już wówczas myślała Pani
o malarstwie techniką historyczną?

Początkowo malowałam szki-
cowo, impresjonistycznie. Głów-
nie sama robiłam podobrazia, bo
tak było taniej, ale i używałam 
gotowe blejtramy, grunty synte-
tyczne, gotowe farby. Jeździłam 
na plenery z artystami z Tucholi.
Organizowaliśmy wspólne wy -
sta wy w Tucholi, Tarnowskich 
Górach, Olching w Niemczech. 
W 2008 roku na życzenie księdza
proboszcza zajęłam się malowa-
niem obrazu Matki Boskiej Częs-
tochowskiej do naszego kościoła 
w Charzykowach. Na początku
sobie wyobrażałam, że wezmę
płót no i po prostu ten obraz na-
maluję. Raptem stanęłam przed
problemem zastosowania techniki
trudniejszego malarstwa. Musia-
łam się dowiedzieć, jak taki obraz
wykonać. Nie uczyłam się wcześ-
niej ikonopisania i pozłotnictwa.
Zaczęłam się interesować renowa-
cją obrazów i ram. Wtedy już tylko

sama robiłam podobrazia. Kiedy zaczęłam odchodzić od malowania impresyjnego, to
zaczęłam coraz bardziej poważnie traktować to, na czym maluję, jakie płótno, jaka za-
prawa. Pojawiła się potrzeba odpowiedniej oprawy. Rama jest bardzo ważna dla odbioru
obrazu. Gotowe ramy imitujące stare złoto są drogie, więc musiałam się nauczyć sama
dekorować surowe drewniane ramy. Przydała się umiejętność pozłacania płatkami złota
i imitacjami złota i srebra.

Na jakim malarstwie się Pani wzoruje?
Pasjonuję się malarstwem Rembrandta, Rubensa, Tycjana, van Dycka – malarstwem

olejnym XVII wieku. Dawniej ci artyści, do których się odwołuję, praktycznie robili
prawie wszystko sami, od naciągnięcia płótna po oprawę. Nie wyobrażam sobie kopii
obrazu z XVII wieku wykonanej na współczesnym podobraziu z płótna bawełnianego
i gruntu syntetycznego. Technika malarstwa wielowarstwowego, którą ja od pewnego
czasu stosuję, wymaga bardzo porządnie przygotowanego podłoża. Miejscami na ob-
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Piąta kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
namalowana na desce lipowej, wym. 73x52, rok 2017,

obraz znajduje się w kolekcji prywatnej w woj. lubelskim
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razie jest kilkadziesiąt warstw – od samego impregnowania przez klejenie, kilka razy
grunt samodzielnie przygotowany według historycznej receptury, potem kilka warstw
tempery żółtkowej, kilka olejnych. To także ciężka fizycznie praca, na przykład przy
przygotowaniu deski do malowania. Współcześnie nieliczni stosują tradycyjny warsztat,
a dla mnie to jest bardzo ważne. Len, na którym maluję, musi być wysokiej jakości, tak
samo deski lipowe, pigmenty, farby. Jest dla mnie ważne to, że obraz, który wychodzi 
z pracowni, jest przeze mnie zrobiony od początku do końca.

Po namalowaniu obrazu do kościoła w Charzykowach wybrała Pani malowanie ob-
razów sakralnych?

To sztuka sakralna sama mnie wybrała, szczerze mówiąc, a nie ja ją. Wykonanie
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do kościoła w Charzykowach. Od tego się za-
częło. Było to też potrzebą mojego serca. Kiedyś marzyłam, że jeżeli już coś będę miała
do czynienia z malarstwem, to żeby to
było związane z wiarą. Dla mnie to było
niezwykle istotne. Te moje poszukiwania
poprzez projektowanie… Zawsze w któ-
rymś momencie wydawało mi się to nie
do końca wartościowe. Chciałam robić
coś, co jest bardziej związane z wiarą.
Zawsze starałam się być blisko kościoła
– robiłam plakaty, dekoracje.

Czemu wykonuje Pani kopie właśnie
tych, a nie innych obrazów?

Te obrazy, które kopiuję, do mnie
przemawiały. Moje główne tematy to
Matka Boża i Jezus Miłosierny. Namalo-
wałam pięć kopii obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej – dwie do kościołów, 
a trzy do domów prywatnych. Teraz pra-
cuję nad dwiema następnymi. Lubię 
kopiować obraz Jezusa Miłosiernego
według Adolfa Hyły z łagiewnickiego
sanktuarium. W pracowni na ukończe-
nie czekają też św. Piotr i Matka Boża
Różańcowa. Rozpoczęłam je w trakcie
rozwoju pracowni, ale od roku jestem 
w takim tempie pracy na zamówienia, że
te pasjonujące mnie obrazy muszą po-
czekać.

Kopia obrazu Jezus Miłosierny wg obrazu 
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie-Łagiewnikach



Pani obrazy są wiernymi kopiami?
Ja uwielbiam robić kopie. Robię te same obrazy po kilka razy, ale kopie nie są iden-

tyczne. Przy kolejnych czasami zauważam coś na fotografiach oryginału, czego wcześ-
niej nie widziałam. Jak maluję obraz Matki Bożej, to staram się, żeby jej oblicze
pokazywało, że patrzy z miłością, czułością i troską… Maluję z sercem, skupieniem 
i modlitwą. Malowanie to jest dla mnie takie wyciszenie. Potrzebuję maksymalnego
skupienia. Zdarza się, że w czasie pracy słucham Chopina. A od roku słucham homilii
Jana Pawła II. Zwłaszcza jak rysuję portret Papieża, żeby mówił do mnie, jak go ry-
suję… Portrety Papieża to moje autorskie prace – rysunki, pastele, obrazy olejne. Nie-
które jego portrety robiłam już po 4-5 razy, np. obraz kanonizacyjny. Nie powtarzam
mechanicznie swoich prac, zawsze patrzę i czuję na nowo. Święty Jan Paweł II to jest
mój ważny temat.
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Kopiowanie to nie jest to samo, co fałszerstwo…
W żadnym razie nie jest to fałszerstwo. Nie oceniam siebie tak wysoko, że mogła-

bym kiedyś taką kopię namalować, żeby ktoś się pomylił i uznał, że to jest oryginał.
Natomiast jest taka zasada, że zawsze się robi obraz na nieco innym formacie. To jest
taki pierwszy wyznacznik. Podpisać trzeba się z tyłu obrazu, gdzie podaje się też tytuł
i autora oryginału.

Deski lipowe pod ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej
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Nakładanie pierwszych warstw zaprawy

Pozłacanie płatkami złota
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W pracowni malarstwa sakralnego Cecylii Badtke (fot. Anna Maria Zdrenka)

Trzeci portret kanonizacyjny 
św. Jana Pawła II

Portret św. Jana Pawła II, 
tech. rysunek sepią



Czy planuje Pani jakieś wystawy?
Nie lubię robić wystaw, nie lubię hasła sztuka dla sztuki. Nie jestem artystką, jestem

twórcą. Malowanie to jest dla mnie i pasja, i radość, i trud. To jest ogromna potrzeba
serca. Maluję obrazy do kościołów, głównie na południu Polski. To jest dla mnie naj-
ważniejsza wystawa, że obraz wisi w pięknym kościele, że służy wiernym… Cieszy
mnie, że już w wielu domach w całej Polsce znajdują się moje obrazy religijne. Może
jednak kiedyś zrobię wystawę. Myślę o podziemiach kościoła gimnazjalnego i wystawie
obrazów świętych, m.in. Jana Pawła II, ale to bardzo odległe plany.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka
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Pałac w Małej Komorzy, tech. olej na płótnie lnianym,
wymiary w świetle ramy 79x59, rok 2013
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