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HISTORIA

MARIUSZ BRUNKA

Masoni 
w Chojnicach 

O bchodzimy trzechsetną rocznicę masonerii. Za datę jej powstania przyjmuje się
bowiem 24 czerwca 1717 r., gdy w Londynie doszło do połączenia czterech trady-

cyjnych lóż budowniczych (muratorów) w Wielką Lożę Londynu. Bractwa budowlane
powstawały pierwotnie jako organizacje skupiające przedstawicieli jednego zawodu,
ale potrzeby budowniczych średniowiecznych katedr wymagały korzystania z doświad-
czenia różnorakich specjalistów. Stąd znacząco oddziaływało na to środowisko elitarne
bractwo spadkobierców myśli Paracelsusa (różokrzyżowców), poszukujących wiedzy
w dawnych odmianach nauki (np. magii, astrologii, alchemii, kabalistyce), a także 
w różnych odmianach filozofii przyrody. Wkrótce bractwa te zaprosiły do swego grona
przedstawicieli wolnych zawodów, oficerów i intelektualistów. Wszystko to z kolei od-
bywało się w napiętej sytuacji politycznej Wysp Brytyjskich po Chwalebnej Rewolucji
(1688) i długotrwałej rywalizacji między lożami jakobickimi (wiernymi Stuartom) 
a oranżystowskimi (popierających Wilhelma III). Sprzyjało to bardzo zachowaniu 
poufności nie tylko w zakresie działań, ale i doktryny. Przezwyciężenie tych podziałów
w 1717 r. promowało indywidualizm, dystans do oficjalnego chrześcijaństwa, wsparcie
dla zasad liberalnego społeczeństwa, a przede wszystkim dążenie do postępu, dla 
którego najlepszą rękojmią miało być popieranie nauki i korzystanie z jej rosnącego
dorobku.

W całej Europie zaroiło się od lóż, które trzymając się podobnych form, przybierały
nieco odmienne zabarwienie. W krajach protestanckich nie wchodziły w bezpośredni
spór z religią, upowszechniając koncepcje deistyczne; w katolickich zaś szybko popadły
w konflikt z papiestwem, co przybrało postać bulli Klemensa XII potępiającej masonerię
(24 kwietnia 1738 r.) z zakazem przynależności do niej pod grozą ekskomuniki. Zma-
gania te zaostrzyły tylko spór i skłoniły masonów „katolickich” (gł. loża „Wielki Wschód
Francji”) do bardziej wrogiej postawy względem Kościoła, co przejawiało się m.in. 
w upowszechnianiu ateizmu i sekularyzacji w życiu politycznym.

Do Polski wolnomularstwo dotarło dwoma kanałami: saskim i francuskim. Naj-
pierw dominowały środowiska obce (1729). Wkrótce inicjatywa przeszła na grupy 
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szlachecko-patriotyczne, dzięki którym w połowie lat 80. XVIII w. działało już kilka-
dziesiąt lóż, podporządkowanych loży-matce („Katarzyna pod Gwiazdą Północy”), 
a przekształconej później w „Wielki Wschód Polski”. Tam skupiali się oświeceniowcy
na czele z przyszłymi autorami Konstytucji 3 Maja, pośród których najwybitniejszym
masonem był Stanisław Kostka Potocki. Dostrzegalny był zarazem ograniczony wpływ
tego ruchu na ziemie odebrane przez zaborców w trakcie pierwszego rozbioru (1772).
Przykładem tej prawidłowości były Chojnice, które dostały się pod wpływy loży pru-
skiej. Ta zaś znalazła swojego protektora w osobie króla Fryderyka II, traktującego ją
jako wygodne narzędzie kształtowania życzliwej sobie opinii publicznej, zwłaszcza
mieszczaństwa i intelektualistów. Powołana w Berlinie w 1744 r. loża-matka („Pod
Trzema Globami”) była zaczynem dla wielu lóż lokalnych, w tym i chojnickiej.

Zwiastunami popularyzacji „Królewskiej Sztuki” w naszym mieście było pojawienie
się w nim, wraz pierwszym pruskim landratem majorem von Lettow (spokrewnionym
m.in. z matką gen. Jana Henryka Dąbrowskiego), grupy oficerów i urzędników (skap-
towanych uprzednio dla bractwa), a także publiczny wykład wygłoszony 6 grudnia 
1778 r. przez Friedricha Victora Lebrechta Plessinga, ucznia Kanta i znajomego 
Goethego, a późniejszego profesora filozofii w Duisburgu. W swojej książce Ozyrys 
i Sokrates nawiązywał on do wątpliwych pod względem historycznym roszczeń środo-
wisk masońskich, szukających mitycznych prapoczątków swego ruchu w zamierzchłej
przeszłości Egiptu, Izraela i Hellady. Wszystko po to, aby nadając masonom więcej his-
torycznej powagi, tym mocniej oddziaływać na społeczną rzeczywistość. Z kolei samo
powołanie w maju 1787 r. chojnickiej loży Świętego Jana (St. Johannis-Freimauer Loge),
umiejscowionej w kamienicy przy ulicy Młyńskiej, manifestowało głównie samoorga-
nizację społeczności napływowej. Składała się na nią przede wszystkim pruska kadra
urzędnicza i korpus oficerski. Szybko otworzono się też na lokalną społeczność, którą
musiała zainteresować instytucja tak „światowa”, stanowiąca też zupełną nowość 
na głuchej przecież prowincji. Nie można też postrzegać tych działań jako wyrazu ten-
dencji germanizacyjnych. Udział bowiem masonów pruskich w tworzeniu struktur wol-
nomularstwa polskiego w Warszawie po trzecim rozbiorze (1795), tak malowniczo
oddany w Popiołach Żeromskiego, dominacji w tym środowisku liberalnych poglądów
i sympatii dla Polaków, tworzył raczej platformę swoistej współpracy. Nawet konflikt
na tle wojen napoleońskich nie zakończył tych kontaktów. Jeśli więc w loży w Chojni-
cach dominowali Niemcy, to bardziej z faktu szczupłości elit polskich, niźli wrogości
do nich „pruskich braci”. Niemniej, stopniowy odwrót władz zaborczych od obietnic
składanych Polakom w dobie kongresu wiedeńskiego i likwidacja masonerii w Króle-
stwie Kongresowym sprzyjały powstaniu tajnych struktur masońskich wśród Polaków.
I tak Wolnomularstwo Narodowe założone w Warszawie w 1819 r. przez majora Łuka-
sińskiego utworzyło wkrótce swoją poznańską odnogę (L. Sczaniecki). Środowiska te
szukały kontaktów z braćmi z innych zaborów, ale wobec dominacji w nich czynnika
niemieckiego nie mogły liczyć na poparcie aspiracji narodowych, a nawet zachowania
w tajemnicy swych planów. Przyczyniło się to do wyodrębnienia organizacyjnego ma-
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sonów polskich w zaborze pruskim w osob-
nych organizacjach: radykalnego „Związku
Kosynierów” i organizacji działającej w pol-
skim środowisku akademickim w Berlinie –
„Polonii”. Odtąd oddalały się od siebie coraz
bardziej dwa odłamy masonerii: faktycznie
działający na usługach państwa pruskiego
nurt oficjalny, z którego stopniowo elimino-
wano elementy polskie, i nastawione coraz
bardziej na działalność patriotyczną wol no -
mularstwo polskie. Ostateczny rozbrat między
tymi tendencjami nastąpił wraz z wybuchem
powstania listopadowego w roku 1830.

Wszyscy znamy „Filomatów” i „Promie-
nistych” z Wilna. Ich organizacje korzystały
w dużym stopniu z form masońskich. Sam
Mickiewicz nawiązywał do postmasońskich
idei A. Barruela, niemniej, wobec nowej ro-
mantycznej atmosfery epoki, coraz bardziej kontestowano oświeceniowe wątki masoń-
skie w praktyce grup konspiracyjnych. Także polski ruch filomacki w zaborze pruskim
z wolna wyzbywał się wszelkich naleciałości wiedzy ezoterycznej swych masońskich
poprzedników. Przylgnął do ideałów narodowo-katolickich, rekrutując w swym gronie
nawet tak wielu przyszłych księży. Dziś z trudem przyszłoby przyznać autorom publi-
kacji dotyczących chojnickich filomatów, że ruch ten ma swe początki w ideałach sa-
mokształcenia, oświecenia przez wiedzę, nadziei na zbratanie ludzi odmiennych nacji
i religii w służbie postępu, czyli w składniku stricte masońskim, którego reliktami były
formy zaprzysiężenia adeptów i konspiracyjny charakter działalności.

Początkowo pruska loża hołdowała jeszcze liberalnym tradycjom. Nie na tyle, aby
znaleźć mógł w niej swe miejsce mason związany z poznańskimi braćmi spod tajnego
związku „Polonia” Hiacynt Ferdynand Kossowski, którego władze powołały nawet 
w 1829 r. na funkcję chojnickiego starosty, niemniej potrafiącego przeszczepić na grunt
chojnicki berlińską, paramasońską praktykę organizowania wykładów otwartych w for-
mie tzw. Towarzystwa Poniedziałkowego. Jego wsparcie dla polskiego języka i tradycji
nie było z pewnością po myśli zwolenników szybkiej integracji dawnych Prus Królew-
skich z Prusami, ale znajdywało wciąż uznanie u zainteresowanych „pozostałościami
słowiańskimi” liberalnych intelektualistów niemieckich. W tym duchu należy odczy-
tywać również twórczość następcy Kossowskigo, który po 1830 r. przyłączył się do po-
wstania listopadowego, barona Wilhelma Johanna Alberta von Tettau, o czym pisałem
szerzej w „Kwartalniku Chojnickim” nr 16 z 2016 r.

Tymczasem losy chojnickiej loży szły torem wyznaczonym przez funkcje, jakie 
tej organizacji nadały czynniki rządzące w Berlinie. Paradoksalnie, pomimo zachowy-

Hiacynt Ferdynand Kossowski
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wania poufności w stosunkach wewnętrznych, loża działała oficjalnie, skupiając 
miejscowy i napływowy establishment. Ryt wewnętrzny wymagał od każdej loży, aby
w jej składzie było co najmniej siedmiu masonów. Nie było to wcale łatwe, albowiem
sporo spośród jej członków rekrutowało się z przyjezdnych oficerów i urzędników, któ-
rzy z kolei po pewnym czasie zmieniali miejsce zamieszkania. Nie sprzyjało to zatem
stabilizacji, więc zabiegano o rekrutowanie stałych mieszkańców. Ci zaś nie stanowili
najczęściej elementu „intelektualnie rozbudzonego”. Z kolei okoliczni kupcy, drobni
przedsiębiorcy i ziemianie skupiali się coraz bardziej na sprawach lokalnych, obejmują-
cych zawsze ważną wśród masonów działalność charytatywną i polityczną. O ile 
do mniej więcej Wiosny Ludów (1848), wraz z jej nadziejami na demokratyczne zjed-
noczenie Niemiec, polityczne sympatie masońskie były ulokowane w liberałach, o tyle
wraz ze zwycięstwem konserwatywnej drogi do zjednoczenia, realizowanej przez Bis-
marcka (1870), masoni nie kryli swego poparcia dla idei wielkoniemieckich, na które
składały się upowszechnianie niemczyzny, wdrażanie kulturkampfu, wspieranie milita-
ryzacji państwa i kolonizacji Pomorza. Oznaczało to zarazem, iż obok tradycyjnej wrogo -
ści do katolicyzmu dodano jeszcze nieskrywaną niechęć do Polaków. To zaś ostatecznie
wykluczyło tych ostatnich od wiązania z tym środowiskiem jakichkolwiek nadziei.

Podstawowym oparciem dla loży było jednak państwo. Na prowincji uosabiali je
pruscy urzędnicy (rządowi i samorządowi), którzy w przeważającej części należeli 
do masonerii. Dla części z nich była loża wyłącznie szacownym klubem, w którym 
w nieoficjalnych formach promowali swoją własną karierę, dla innych stanowiła coś
więcej, zaspakajając te ich potrzeby duchowe, których nie znajdowali już w więdnącym
kulcie luterańskim. Rozbudowane rytuały, obejmujące kolejne wtajemniczenia adepta,
bez jednak faktycznego składnika religijnego, generowały być może potrzebne niektó-
rym jednostkom emocje, integrując elitarną wspólnotę, skutecznie jednak oddzielały
ją zarazem od innych. Dominowała pewność siebie, co w dużym stopniu unaocznia
portret starosty chojnickiego, w którym obok oznak arystokratycznych, w szczególności
nadanych mu przez władcę orderów, znajdujemy także symbolikę masońską. Odnaj-
dujemy ją również w dekoracjach chojnickiego ratusza, w którym liczne akcesoria Wiel-
kiego Budowniczego wciąż asystują radnym i urzędnikom.

Wyrazem tej formalnej pozycji i prestiżu w środowisku był również nowo zbudo-
wany w 1883 r. budynek loży przy Błoniach Zakonnych 6 (dziś ul. Grunwaldzka). Jego
architektura i standard wyposażenia uosabiałyby sukces tej organizacji, gdyby nie fak-
tyczne utracenie przez nią zdolności do oddziaływania na środowiska inne niż „wiel-
koniemieckie”. Dotyczyło to ludności katolickiej, a w szczególności polskiej, która
zagrożona w swym narodowym bycie tym silniej skupiała się wokół Kościoła katolic-
kiego i tym bardziej odizolowywała się od wszelkich wpływów organizacji formalnie 
kosmopolitycznej, przełamującej nawet bariery stanowe, a w pewnym zakresie i kla-
sowe, ale faktycznie oddanej ideałom kulturkampfu i germanizacji. 

W ocenie zdecydowanej większości zachowawczo nastawionych Polaków masoneria
była organizacją antychrześcijańską, w ramach której w zakamuflowany sposób pro-



wadziło się działalność wrogą wobec Polaków. W dużym stopniu wyrażały to liczne
wówczas i powtarzane przez kolejne dziesięciolecia opowieści o „masonach w cylind-
rach”, działających bądź na usługach samego diabła, bądź wysługujących się jego po-
mocnikami. Mason miał więc szkodzić bliźnim, zadziwiając ich niejednokrotnie swoimi
niebywałymi zdolnościami w zakresie… podsłuchu i bilokacji. Oczywiście nie miało
to wiele wspólnego z rzeczywistością, ale wyrażało lęki, jakimi kierowali się ówcześni,
zwłaszcza mniej wykształceni, katolicy.

Reputacja masonów nie poprawiła się również w dobie II Rzeczypospolitej. Loże
niemieckie nie zintegrowały się nigdy z polskimi, chociaż te ostatnie w dobie rządów
marszałka Piłsudskiego cieszyły się nawet sporym poparciem władzy. Można stwierdzić,
że w dobie narastających w Europie totalitaryzmów organizacja taka stała się swoistym
przeżytkiem. I może dlatego jej formalna likwidacja w 1938 r. nie wywołała żadnych
istotnych reperkusji ani w życiu miasta, ani kraju. Nie było także i później warunków
dla jej reaktywacji. Ani naziści, ani komuniści nie chcieli tolerować organizacji, która
przynajmniej w założeniu kierowała się ukrytą przed innymi doktryną i obowiązkiem
zachowywania własnych tajemnic i lojalności przede wszystkim względem siebie.

Wciąż jednak nie brakuje w naszym mieście miejsc, w których z łatwością odnaj-
dujemy symbole wolnomularstwa. Krótka wycieczka po naszych ulicach pozwala za-
uważyć, jak liczne są u nas ujęte „w kamieniu” budynków cyrkle i węgielnice, trójkąty
czy oko Wielkiego Architekta… Świadczą one najlepiej nie tylko o umiejętnościach nie-
gdysiejszych budowniczych, ale i gustach-poglądach zamożnych zleceniodawców. 
Czy zatem nie zachęcają nas do zadania sobie pytania o to, czy i dziś mamy w naszym
mieście masonów? Czy ich ideały byłyby nam jeszcze do czegokolwiek potrzebne? 
Na pewno warto się więcej na temat tej wyjątkowej organizacji dowiedzieć, gdyż wy-
pada wpierw poznać, aby później uczciwie ocenić.

9Masoni w Chojnicach



DWUSTULECIE

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Filomaci
wileńscy

P ierwszego października 1817 r. sześciu zaprzyjaźnionych studentów Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie (Józef Jeżowski, Adam Mickiewicz, Onufry Pietrasz-

kiewicz, Erazm Poluszyński, Brunon Suchecki i Tomasz Zan) założyło tajny związek 
o charakterze koła naukowego. Związek ten nazwany został Towarzystwem Filoma-
tycznym Wileńskim (od wyrazu greckiego philomathés – przyjaciel, miłośnik nauk; 
w 1788 r. w Paryżu utworzono Société Philomatique, stowarzyszenie młodzieży aka-
demickiej, którego działalność samokształceniowa mogła zainspirować wileńskich stu-
dentów). Z czasem nazwę oficjalną patriotycznej organizacji wyparła nazwa potoczna:
Towarzystwo Filomatów. 

Tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów wileńskiego uniwersytetu działało,
z przerwami, do roku 1823. Towarzystwo Filomatów było niewątpliwie związkiem 
elitarnym, liczyło w sumie 19 członków (wśród nich, prócz założycieli, wyróżnić mo-
żemy m.in. Jana Czeczota, Franciszka Malewskiego, Ignacego Domeykę czy też 
Jana Sobolewskiego). Początkowo zebrania TFW odbywały się co tydzień, później co
dwa tygodnie, w niedzielę, najczęściej w mieszkaniu Pietraszkiewicza. Koncepcja 
i organizacja stowarzyszenia zostały ujęte w „Ustawach”, które pierwotnie zawierały 
60 paragrafów. Najważniejsze cele towarzystwa w pierwszym okresie działalności 
(1817-1818) dotyczyły ćwiczeń naukowych, kształcenia sztuki pisania, udzielania wza-
jemnej pomocy w studiach, doskonalenia moralnego oraz zachowania „tajemnicy
wszystkich czynności”. Wileńscy filomaci w czasie swoich posiedzeń, niekiedy atmo-
sferą przypominających koleżeńskie biesiady, prezentowali i analizowali własne prace
literackie, przekłady, recenzje i sprawozdania z zakresu różnorodnych dziedzin życia
naukowego. Adam Mickiewicz, współtwórca projektów wielu ustaw i aktów wykonaw-
czych TFW, przedstawił zgromadzonym przyjaciołom m.in. utwory Przypomnienie,
Kartofla czy Już się z pogodnych niebios… Każdy członek tajnego stowarzyszenia 
zobowiązany był raz w miesiącu napisać pracę samodzielną i zrecenzować opracowanie
innego filomaty. Co kwartał odbywało się natomiast zebranie sprawozdawczo-organi-
zacyjne.



W kilkuletniej historii TFW zarysowały się istotne tendencje do zmian ideowych 
i strukturalnych: filomaci przeszli znamienną dla epoki ewolucję dążeń i celów – 
od oświeceniowego samokształcenia i samodoskonalenia etycznego (wzorem pary-
skiego Société Philomatique), poprzez pracę dla „dobra i pomyślności kraju” (definio-
wanej jako „wzmaganie narodowej oświaty”), po formułowanie programu patriotyczno-
-niepodległościowego. Początkowa wiara wileńskich filomatów w stworzenie idealnej
(utopijnej) „republiki młodzieńczej”, w której najwyższymi wartościami moralnymi były
przyjaźń, praca ku dobru powszechnemu i ofiarność (por. Pieśń filaretów Mickiewicza
z 1820 r.), rychło ustąpiła miejsca ideałom patriotycznym. Towarzystwo Filomatów prze-
obrażać poczęło się w typową dla spisku politycznego wielostopniową organizację 
hierarchiczną i niewątpliwie przystąpiło do sieci przedpowstaniowej konspiracji nie-
podległościowej. 

Ewolucji ideowej tajnego związku towarzyszyły przemiany organizacyjne. W 1818 r.
podzielono TFW na dwa wydziały: literacki oraz matematyczno-fizyczny. W roku kolej-
nym, 1819, powołano pierwsze podległe filomatom stowarzyszenie – Klub Przyjaciół
(zwany później Związkiem Przyjaciół, zrzeszał ponad 40 „członków i gości” również
spoza środowiska uniwersyteckiego), zaś w roku 1820 utworzono jawne Zgromadzenie
Przyjaciół Pożytecznej Zabawy (bardziej znane jako Związek Promienistych – po mie-
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siącu działalności zlikwidowany przez władze uczelni; liczył ok. 150 członków) oraz
tajne Zgromadzenie Filaretów – najniższe hierarchicznie i najliczniejsze stowarzyszenie
młodzieży studenckiej. W pracach czterech oddziałów (matematyczno-fizycznego, 
moralnego, literackiego i medycznego) Zgromadzenia Filaretów (nazwa organizacji
pochodzi od słów greckich: philéò – miłuję i areté – cnota) uczestniczyło ponad dwustu
członków. Prezydentem filareckiego stowarzyszenia został Tomasz Zan, który kierował
ponadto ukonstytuowanym na nowo Związkiem Przyjaciół (w 1822 r. związek ten przy-
brał nazwę Filadelfistów Błękitnych).

Towarzystwo Filomatów, od chwili założenia będące pod prezydenturą Józefa Je-
żowskiego, konsekwentnie broniącego pierwotnej, edukacyjno-etycznej ideologii tajnej
organizacji, traciło powoli na znaczeniu. Decydujący wpływ na kształtowanie się ruchu
młodzieżowego w Wilnie na początku trzeciej dekady XIX stulecia miał bezspornie
Tomasz Zan, były sekretarz TFW, prezydent aż trzech podległych filomatom organiza-
cji, w tym stowarzyszenia filaretów.

W roku 1822 opiekę nad filaretami i całym tajnym ruchem młodzieży uniwersy-
teckiej i gimnazjalnej przejęli roztropnie kierowani przez Zana Filadelfiści Błękitni 
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Wilno. Napis na tablicy brzmi: „W tym budynku od 23 X 1823 do 21 IV 1924 był więziony
wraz z innymi filomatami Adam Mickiewicz. Tu rozgrywa się akcja «Dziadów» części III”



(miłośnicy braterstwa). Rola filomatów, z uwagi na opuszczenie Wilna przez wielu 
z nich, malała z każdym miesiącem.

Najaktywniejsi w gronie organizatorów ruchu narodowego młodzieży wileńskiej
Filadelfiści Błękitni na przełomie 1822 i 1823 r., dostrzegając pilną potrzebę reorgani-
zacji towarzystwa, opracowali projekt wielostopniowego Związku Patriotycznego. Za-
dania stojące przed nową, polityczną już organizacją zakładały działalność spiskową
zmierzającą do odzyskania i utrzymania niepodległego bytu ojczyzny.

Projekt młodych filadelfistów nie został jednak zrealizowany. Władze rosyjskie na-
trafiły na ślad tajnych związków młodzieży i rozpoczęły aresztowania wśród studentów
i gimnazjalistów. Jesienią 1823 r. śledztwo przejął pełnomocnik carski przy rządzie Kró-
lestwa Kongresowego, senator Nikołaj Nowosilcow, i rychło doprowadził do ujęcia naj-
bardziej zasłużonych dla sprawy narodowej filomatów i filaretów. Proces wytoczono
108 młodym oskarżonym. Na karę więzienia (w twierdzy) skazano Tomasza Zana, Jana
Czeczota i Adama Suzina, natomiast dziesięciu filomatów (m.in. Adama Mickiewicza
i Józefa Jeżowskiego) i dziesięciu filaretów (np. Cypriana Daszkiewicza) deportowano
do „oddalonych od Polski guberni”, pozostałych oskarżonych (m.in. Ignacego Do-
meykę) oddano pod surowy dozór policji w miejscu zamieszkania. Z uniwersytetu 
usunięto czterech profesorów, wśród nich szczególnie przychylnego filomatom znako-
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mitego historyka Joachima Lelewela. Ze stanowiska kuratora wileńskiego okręgu szkol-
nego ustąpił książę Adam Jerzy Czartoryski, życzliwie, aczkolwiek z koniecznym dys-
tansem, odnoszący się do działalności samokształceniowej członków TFW.

Proces wileńskich filomatów i filaretów już po kilku latach obrósł legendą – głównie
za sprawą Dziadów cz. III – arcydramatu romantycznego Mickiewicza. Poeta-filomata
przedstawił młodych więźniów jako niewinne i szlachetne ofiary antypolskiej polityki
cara, czyniąc ich zarazem wzorcami osobowymi dla kolejnych pokoleń Polaków.

Tajne wileńskie związki młodzieży akademickiej i gimnazjalnej przyczyniły się 
do powstania licznych organizacji i kół samokształceniowych w różnych ośrodkach
życia narodowego. Filomatyzm stał się znaczącym ogniwem w ruchu niepodległościo-
wym i organiczną częścią historii polskiej konspiracji.

Fot. Beata Królicka

Tajne Chojnice14



REGIONALIZM

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Filomaci
chojniccy

P owstanie najstarszej organizacji filomackiej w Chojnicach, z powodu skąpego 
zasobu źródeł historycznych, nie zostało dotychczas jednoznacznie wyjaśnione.

Na podstawie zeznania nauczyciela Gimnazjum Chełmińskiego dra Seemana z dnia 
10 lutego 1846 r. można stwierdzić, iż do tajnego stowarzyszenia polskiej młodzieży 
w Chojnicach w latach 30. XIX w. należało co najmniej pięciu uczniów. Byli to: Florian
Ceynowa, Franciszek Duliński, Jan Kamrowski, Konstanty Muskała oraz Julian Wierz-
bicki. Uczniowie ci, poza Ceynową, przenieśli się później do Chełmna, gdzie przyczynili
się do powstania podobnej organizacji o charakterze patriotycznym. Jak wykazały ba-
dania dra Jerzego Szewsa i ks. Henryka
Mrossa, w czwartej dekadzie XIX w. pol-
skich gimnazjalistów związanych z ru-
chem filomackim w Chojnicach było
zapewne prawdopodobnie kil kunastu.
Kolejnym zachowanym dokumentem
istnienia polskiego stowarzyszenia 
w gimnazjum chojnickim jest wzmianka
w aktach procesu sądowego Ludwika
Mierosławskiego z 1847 r. Z akt tych wy-
nika, iż organizator niedoszłego tzw. po-
wstania starogardzkiego w lu tym 1846 r.,
Florian Ceynowa, będąc uczniem
gimna zjum w Chojnicach, należał do
tajnej organizacji, zakorzenionej już
wówczas od kilku lat wśród niektórych
polskich gimnazjalistów, mającej na celu
krzewienie polskości poprzez naukę ję-
zyka, literatury, historii i geografii oj-
czystej. 

Florian Ceynowa (mal. Maciej Tamkun, 
fot. ze zbiorów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego)



Ceynowa, młody, energiczny działacz niepodległościowy, przyszły budowniczy
ruchu kaszubskiego, zdał maturę w 1841 r., dlatego można przypuszczać, że pierwszy
na Pomorzu ośrodek filomatyzmu powstał w Chojnicach przed 1830 r. Poważnym ar-
gumentem przemawiającym za tą tezą jest ucieczka w 1831 r. grupy gimnazjalistów
chojnickich do powstania listopadowego. Byli to: Medard Borowski, Leonard Hubert
Droszewski, Aleksander Kliński, Feliks Lewiński, Kazimierz Pikulski, Józef Płachecki
oraz Ferdynand Speers. Wiadomo również, iż szeregi powstańcze zasilili także inni,
nieznani z nazwiska gimnazjaliści. Udział licznego grona uczniów w insurekcji dowo-
dzi, że łączyła ich silna więź organizacyjna motywowana pobudkami patriotycznymi. 

Biografista F. Ceynowy, dr Ireneusz Pieróg, zakłada, że pierwsze tajne stowarzysze-
nie filomackie powstało w Chojnicach niedługo po 1823 r. i wzorowało się na podobnej
organizacji działającej we Wrocławiu wśród polskich studentów, nazywanej „Polonią”.
Inspiratorami założenia organizacji o tej samej nazwie w Chojnicach mogli być dwaj
nauczyciele, absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego: Jan Dziadek i Franciszek Jerzy
Larisch. Wiadomo, iż działalność pedagogiczna Dziadka była śledzona przez władze
pruskie. Nauczyciel ten cieszył się sporym autorytetem w gronie gimnazjalistów i był
opiekunem konwiktu. Ruch filomacki w Chojnicach narodził się zatem, prawdopodob-
nie, już kilka lat po założeniu Towarzystwa Filomatycznego Wileńskiego z Tomaszem
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Zanem i Adamem Mickiewiczem na czele (1817 r.).
Filomaci chojniccy, tak jak wileńscy, nie odrzucali
podjęcia w przyszłości działań zbrojnych w celu od-
zyskania niepodległości. Do tego czasu mieli dosko-
nalić się duchowo i zdobywać wiedzę o swojej
ojczyźnie okupowanej przez zaborców.

Od 1840 r. aż do 1860 r. nie odnotowano żadnych
informacji o istnieniu związku filomatów w Chojni-
cach. Zanik ruchu filomackiego tłumaczyć można 
w tym okresie lekcjami języka polskiego w gimnaz-
jum oraz nauczaniem religii w języku ojczystym.
Władze szkolne zezwoliły także na polskie nabożeń-
stwa w kościele gimnazjalnym oraz na założenie 
w 1850 r. polskiej biblioteki uczniowskiej. Zbiorami
bibliotecznymi zarządzał zawsze jeden z polskich
profesorów. Odrodzenie koła nastąpiło prawdopo-
dobnie w 1861 r. Sześciu chojnickich filomatów: Franciszek Bonin, Franciszek Kurow-
ski, Kornel Lipiński, Antoni Muchowski, Franciszek Studziński i Kazimierz Stencel
(niedawny uczeń gimnazjum) wstąpiło w szeregi powstańcze. Inicjatorem przystąpienia
filomatów do powstania styczniowego był Antoni Muchowski. Udział chojnickich gim-
nazjalistów w insurekcji został uwieczniony dramatem Tobie – Ojczyzno (1937) Stefana
Bieszka, zasłużonego pedagoga, pisarza oraz działacza kaszubskiego, syna pierwszego
polskiego dyrektora gimnazjum Ferdynanda Bieszka. 

W roku 1870 powstała kolejna organizacja patriotyczna i samokształceniowa zrze-
szająca polskich uczniów gimnazjum chojnickiego. Współzałożycielami „Mickiewicza”
byli m.in. Romuald Frydrychowicz, Zenon Frydrychowicz, Michał Maliński, Zenon
Włoszczyński, Antoni Wolszlegier oraz Władysław Zieliński. Głównymi organizatorami
koła byli Zenon Frydrychowicz i Antoni Wolszlegier. Członkowie związku bratniego
tworzyli małe zespoły samokształceniowe nazywane kółkami. Zespoły te liczyły łącznie
z prezesem kółkowym od trzech do czterech gimnazjalistów. Najważniejszymi przed-
miotami nauki w kółkach były historia, literatura i geografia ziem polskich. Rozwijał
się ponadto dynamicznie ruch krajoznawczy i turystyczny, urządzano dłuższe wycieczki
piesze, aby lepiej poznać uroki ziemi pomorskiej. Chojniccy filomaci nosili pseudonimy
tożsame z nazwiskami cenionych polskich pisarzy oraz bohaterów literackich (głównie
z epoki romantyzmu); pod przybranymi imionami zapisywani byli w książce kasowej
i w katalogu bibliotecznym. Obawiając się dekonspiracji, nie przystępowano do żadnych
związków integrujących pomorską filomację. Na początku lat 80. XIX w. protektorami
chojnickiego stowarzyszenia byli dr n. med. Hipolit Ostoja-Lniski (w młodości zasłu-
żony filomata wejherowski i wałecki) oraz Ludwik Donimirski.

Szczególne uaktywnienie koła „Mickiewicz” wiązać należy z przybyciem do Chojnic
dra Lniskiego w 1881 r. Były aktywny członek tajnych kół gimnazjalnych z wielką troską

17Filomaci chojniccy

Antoni Muchowski



odniósł się do zadań patriotycznych stojących
przed chojnicką organizacją. W jego osobie
członkowie „Mickiewicza” znaleźli oddanego
opiekuna i wychowawcę. Mieszkanie pocho-
dzącego z Kaszub lekarza stało się bezpieczną
przystanią dla polskich gimnazjalistów, pomie-
ściło zbiory filomackiej biblioteki i było miej -
scem zebrań walnych oraz obchodów rocznic
narodowych (m.in. listopadowej rocznicy
śmierci Adama Mickiewicza, którą utożsa-
miano z rocznicą założenia tajnego związku
młodzieży). Jednym z wychowanków doktora
Lniskiego był Zygmunt Rogala, późniejszy pro-
boszcz chełmiński, doktor teologii, kanonik 
katedralny i – co godne podkreślenia – opie -
kun filomatów chełmińskich. Ks. dr Rogala,
dziekan dekanatu chełmińskiego i zasłużony 
działacz społeczno-narodowy oddał młodym
gimnazjalistom pokój na plebanii na zebrania
konspiracyjne i wspierał ich działania.

Patronat doktora Lniskiego sprzyjał rozwojowi chojnickiej organizacji filomackiej:
w latach 1895-1897 w jej pracach uczestniczyło już ok. 30 gimnazjalistów, podzielonych
na sześć kółek. Doktor Lniski nie ingerował w wewnętrzne sprawy koła, czuwał jednak
nad jego bezpieczeństwem; młodzież mogła ponadto liczyć na bezinteresowną pomoc
lekarską oraz wsparcie finansowe przekazywane na ręce jej opiekuna ze strony Towa-
rzystwa Pomocy Naukowej. W 1901 r. w związku z procesem toruńskim i jego fatalnymi
następstwami dla pomorskiego ruchu filomackiego (liczne aresztowania młodych 
patriotów) tajna organizacja chojnicka zawiesiła swą działalność. Koło filomatów od-
żyło jednak już w 1902 r. z inicjatywy dra Lniskiego. Opiekę nad tajnym stowarzysze-
niem sprawowali akademicy – członkowie komisji gimnazjalnej tajnego Związku
Młodzieży Polskiej „Zet” (trójzaborowej organizacji niepodległościowej), w tym bardzo
zasłużony dla pomorskiego ruchu filomackiego Jan Riemer. Ten były filomata chojnicki
zainicjował (wraz ze Stanisławem Czaplewskim) w 1900 r. działalność koła seniorów
filomacji chojnickiej (jedynego tego typu związku filomackiego w zaborze pruskim
zrzeszającego dawnych gimnazjalistów).

W 1913 r. organizacja dzieliła się, podobnie jak w Chełmnie, aż na cztery oddziały,
a te zaś na kółka. Struktura ta świadczyła, iż liczba członków była znaczna. Ostatnie
lata poprzedzające wybuch I wojny światowej to okres dynamicznej działalności choj-
nickiego TTZ. Znaczącym wyrazem uznania dla tego środowiska było zorganizowanie
2 kwietnia 1914 r. w mieszkaniu mecenasa chojnickich filomatów dra H. Ostoi-Lni-
skiego I zjazdu delegatów kół pomorskich. Organizacja wykazywała ciągłość pracy aż

Tajne Chojnice18

Aleksander Majkowski, w młodości 
filomata chojnicki 

(mal. Małgorzata Rychert-Hinca)



do długo wyczekiwanej chwili wyzwolenia Pomorza Gdańskiego. Prawdopodobnie 
w 1909 r. zrzeszenie chojnickich filomatów przybrało nazwę Towarzystwa Tomasza
Zana (TTZ) i przyjęło jego statut, zgodnie z którym ujednoliciło swą strukturę i metody
pracy obowiązujące we wszystkich stowarzyszeniach samokształceniowych. W 1911 r.
przy chojnickim TTZ utworzono z inicjatywy Stefana Łukowicza pierwszą w zaborze
pruskim drużynę skautową, co zapoczątkowało rozwój harcerstwa polskiego na tym
obszarze. W lipcu 1919 r. koło chojnickie, najsilniejsze na lewobrzeżnym Pomorzu,
było organizatorem ogólnopomorskiego Zjazdu Delegatów TTZ w Tucholi. Podczas
obrad, którym przewodniczył Józef Gayda, podjęto uchwałę o ujawnieniu kół TTZ
wobec dyrekcji gimnazjów. Dnia 13 listopada 1919 r. dyrekcja gimnazjum w Chojnicach
zezwoliła na utworzenie jawnej organizacji polskiej młodzieży. W związku z wybuchem
wojny polsko-bolszewickiej uczniowie klas starszych, wśród nich filomaci, zgłosili się
ochotniczo do wojska. 

Działalność TTZ została zawieszona na okres wojny. Dnia 7 kwietnia 1921 r. na-
stąpiło rozwiązanie stowarzyszenia, a w jego miejsce powstała nowa organizacja:
„Grono Literackie”, której statut opracował Bernard Główczewski, a prezesem został
Józef Landowski. Początkowo grono liczyło 17 członków, ale już w końcu roku szkol-
nego zrzeszonych było 72 gimnazjalistów. W 1922 r. reorganizacji, z podziałem na sek-
cje: retoryczną i muzyczną, dokonał były
filomata Franciszek Ringwelski. Działal-
ność grona zamarła jednak w roku szkol-
nym 1924/1925. W październiku 1925 r.
reaktywowano stowarzyszenie, którego
członkowie podejmowali trud inscenizacji
utworów dramatycznych (m.in. w marcu
1926 r. wystawili Dziady Mickiewicza), 
organizowali uroczystości z okazji świąt na-
rodowych oraz wieczornice ku czci wybit-
nych Polaków, wygłaszali referaty dotyczące
różnych aspektów kultury polskiej, szcze-
gólnie literatury, filozofii i estetyki epoki ro-
mantyzmu. 

Dnia 20 października 1927 r. na zebra-
niu nadzwyczajnym postanowiono przy-
wrócić nazwę „Kółko Filomatów im.
Adama Mickiewicza”, podkreślając w ten
sposób duchową łączność z filomatami wi-
leńskimi oraz bogate tradycje chojnickiego
filomatyzmu inspirowanego postawą autora
Konrada Wallenroda. Praca filomatów po-
stępowała systematycznie aż do wybuchu 
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II wojny światowej. Młodzież z powodzeniem wystawiała sztuki Mickiewicza, Słowac-
kiego i Fredry. Warto wskazać w tym okresie również akcenty związane z badaniem 
i popularyzacją kultury regionu. Bardzo żywe w środowisku filomackim było zaintere-
sowanie kaszubszczyzną; mową, obyczajami i sztuką Kaszubów. Postępom młodzieży
w poznawaniu kultury regionalnej sprzyjał ostatni opiekun koła, prof. Wacław Błasz-
czyk. Ważnym wydarzeniem w życiu gimnazjum był zjazd z okazji stulecia istnienia
organizacji filomackiej w Chojnicach 24 stycznia 1937 r. Inicjatorem zjazdu był Jan
Karnowski, były filomata chojnicki, twórca licznych publikacji traktujących o dziejach
pomorskiego filomatyzmu.

Po zakończeniu wojny organizacja została reaktywowana pod dawną nazwą i pro-
wadziła działalność przez trzy lata szkolne. Ostatni związek chojnickich filomatów roz-
wiązany został w 1948 r.
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WYDARZENIE

ANNA MARIA ZDRENKA

Święto poezji
i wrażliwości

P ierwsza sobota sierpnia w Chojnicach to ter-
min zarezerwowany dla poezji, poetów, artys-

tów śpiewających poezję oraz aktorów ją
recytujących. Tak było także w tym roku podczas
XXIII Chojnickiej Nocy Poetów.

Impreza odbyła się 5 sierpnia. Przelotny deszcz
i chłód nie zniechęcił widowni i Fosa Miejska 
do godz. 1.00 w nocy wypełniona była przez choj-
niczan i przyjezdnych, którzy brali udział w tym 
artystycznym wydarzeniu. Jako pierwsze wystąpiły
laureatki Kwietniowych Spotkań z Poezją – Julia
Stoltmann i Monika Wardyn. Następnie prowa-
dząca Magdalena Kosobucka przywitała gości
Nocy, podziękowała organizatorom za zaangażo-
wanie, a publiczności za obecność. – „Po raz 23
spotykamy się w Fosie Miejskiej na tym wyjątkowym święcie poezji, muzyki 
i tego, co w nas najpiękniejsze, czyli ludzkiej wrażliwości i umiejętności jej wyrażania”
– mówiła.

Poezja śpiewana nie jest nudna

Piosenkę śpiewaną zaprezentował zespół Chwila Nieuwagi, który wykonał m.in.
utwory z cyklu muzycznego Kraina Łagodności oraz piosenki, których słowa to wiersze
Konopnickiej, Leśmiana czy Kasprowicza. Zespół już na wstępie podkreślił, że poezja
śpiewana nie jest nudna, co w trakcie występu udowodnił. Swoje przeboje zaśpiewał
także Robert Kasprzycki – poeta, muzyk, kompozytor i śpiewający autor. Podczas jego
koncertu deszcz mocno padał, co piosenkarz skomentował, że słyszał, iż widownia jest
przyzwyczajona, że w fosie jest woda. W tym roku wystąpili również artyści współpra-

W tomiku „Odblaski nocy” 
opublikowane zostały nie tylko wiersze

nagrodzone i wyróżnione przez jury
konkursu poetyckiego, ale także

utwory dostrzeżone i do poczytania
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cujący z Teatrem Piosenki wraz z jego założycielem Romanem Kołakowskim. Zapre-
zentowali oni premierowy spektakl „Mistrzowie ballady: Cohen, Stachura, Dylan”, 
a Roman Kołakowski przybliżył twórczość tych trzech swoich – jak mówił – „najbar-
dziej ulubionych wielkich bardów”.

Fosa Miejska jak co roku podczas Chojnickiej Nocy Poetów była wypełniona 
przez publiczność

Mnóstwo ciekawych wierszy

Nieodłącznym elementem Nocy jest rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego Jednego Wiersza, ogłaszanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Werdykt
przedstawił przewodniczący jury Piotr Mitzner. Jak podkreślił, członkowie tego gre-
mium mieli bardzo trudny wybór, długo debatowali nad wyborem zwycięzców i osta-
tecznie nagrodzili sześciu poetów. – Napłynęło 250 utworów. Było dużo bardzo
ciekawych wierszy – mówił. I nagrodę ex aequo jury przyznało Katarzynie Dybżyńskiej
ze Świdnika oraz Stanisławowi Wasilewskiemu z Żyrardowa. II nagrodę otrzymali 
Mirosław Kowalski z Mysłowic i Renata Beata Diaków z Nowogrodu Bobrzańskiego, 
a III Marcin D. Podolan z Opola i Karol Graczyk z Torunia. Wyróżnieni zostali Domi-
nik Żyburtowicz z Bonina, Karol Mroziński z Warszawy oraz Artur Śliwiński z War-
szawy. Laureaci, którzy dotarli na Noc, odczytali swoje wiersze.
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Występ zespołu Chwila Nieuwagi był jednym z pierwszych akcentów imprezy. 
Na pierwszym planie wokalistka Martyna Czech

Iwaszkiewicz, Ginczanka, Tuwim i Norwid

Podczas imprezy swoją twórczość zaprezentowali także jurorzy konkursu. Mariusz
Olbromski recytował nie tylko własne utwory, ale też poezję Iwaszkiewicza, który 
jego zdaniem włożył wielki wkład w rozwój literatury polskiej. Swoją twórczość przy-
bliżyli chojnickiej widowni także Jerzy Fryckowski i Piotr Mitzner. Nie mogło zabrak-
nąć znanych aktorów, którzy interpretowali utwory poetyckie. Renata Dancewicz
przybliżyła twórczość młodej poetki żydowskiego pochodzenia Zuzanny Ginczanki,
która zginęła w 1944 r. w Krakowie. – „Jej wiersze świadczą o niezwykłej wrażliwości
i dojrzałości” – mówiła. Jerzy Trela, wybitny aktor teatralny, telewizyjny i filmowy,
znakomicie interpretował wiersze Mickiewicza, Tuwima i Wyspiańskiego. Kolejny
aktor zaproszony na Noc, Zdzisław Wardejn, także sięgnął po klasykę i przypomniał
Norwida.

Poezja królowała w Chojnicach nie tylko w Fosie Miejskiej. Noc Poetów poprzedziły
bowiem XIII Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie, które prowadziła poetka Maria Jo-
lanta Kowalska.
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Laureaci XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, którzy przyjechali
do Chojnic na rozstrzygnięcie: Karol Graczyk, Renata Beata Diaków, Marcin D. Podolan, 

Dominik Żyburtowicz, Artur Śliwiński i Mirosław Kowalski oraz członkowie jury konkursu 
i przedstawiciele organizatorów Nocy Poetów

Przewodniczący jury konkursu Piotr Mitzner podczas rozstrzygnięcia zachęcał do zajrzenia
do rozdawanego podczas imprezy pokonkursowego tomiku „Odblaski nocy”
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Robert Kasprzycki rozpoczął swój koncert piosenką „Dzień, chwila, moment”

Jerzy Trela miał już wcześniej gościć na Chojnickiej Nocy Poetów, jednak jego przyjazd został wtedy
odwołany. W tym roku dotarł i można było posłuchać jego interpretacji poezji polskich klasyków
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Poeta Mariusz Olbromski recytował wiersze
Jarosława Iwaszkiewicza

Renata Dancewicz czytała wiersze 
żydowskiej poetki Zuzanny Ginczanki

Poeta Jerzy Fryckowski zasiadał w jury XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
Jednego Wiersza. Podczas Nocy zaprezentował także zebranym swoją twórczość
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Znany i lubiany aktor Zdzisław Wardejn recytował ponadczasowe utwory 
romantycznego poety Cypriana Kamila Norwida

Fot. Anna Maria Zdrenka

Aktorzy współpracujący z Teatrem Piosenki podczas finału świetnie wykonali piosenki 
największych współczesnych bardów – Leonarda Cohena, Boba Dylana i Edwarda Stachury. 

Występ prowadził założyciel teatru Roman Kołakowski (na zdjęciu z prawej)



Kino Kijów w Krakowie, w którym m.in. odbywały się projekcje filmowe

FILM

SYLWIA HAMERSKA

57. Krakowski
Festiwal Filmowy

K rakowski Festiwal Filmowy jest bardzo ważny na mapie filmowych wydarzeń. 
W tym roku odbył się po raz 57. Przybyło na niego wielu twórców – aktorów, re-

żyserów, scenarzystów, ludzi związanych z branżą filmową – dystrybutorów, operato-
rów, ale także wielu miłośników X Muzy. Widzowie zetknęli się z szeroko pojętą
interpretacją naszej burzliwej rzeczywistości, gdzie jedni walczą z systemem, drudzy 
o przeżycie, inni odgradzają się w strachu przed nieznanym, budując mur. 

Tegoroczna edycja obfitowała w wiele sekcji konkursowych: filmów doku men -
talnych, krótkometrażowych, dokumentalnych filmów muzycznych, filmów polskich,



a także pozakonkursowych, takich jak: re -
tro spektywa Witolda Giersza i Daniela
Szcze  chury, Fokus na Niemcy i wiele innych. 

Wyjątkowym wydarzeniem na 57. Kra -
kowskim Festiwalu było rozdanie Smoka
Smoków (w tym roku to były Smoki) dla
Witolda Giersza i Daniela Szczechury za
wyjątkowe umiejętności łączenia kunsztu
animatora z obserwatorem codzienności
okraszone dystansem i poczuciem humoru.
Wcześniej wielokrotnie nagradzani na fe -
stiwalach międzynarodowych, tym razem
odebrali nagrody za całokształt twórczości.
A całe zamieszanie miało miejsce z okazji
70. urodzin polskiej animacji. Kolejnym
ważnym gościem na Festiwalu były Niemcy
i ich kinematografia wraz z liczną delegacją
filmowej branży.

Na 57. Krakowskim Festiwalu Filmo -
wym autorka tekstu miała przyjemność być
jedną z członków jury Międzynarodowej
Fede racji Klubów Filmowych wraz z Sa -
miranem Biswasem z Indii i z Evą Campos Suarez z Hiszpanii. Mieliśmy za zadanie
obejrzeć 32 filmy krótkometrażowe, w tym animowane, fabularne i dokumentalne 
i przyznać jedną nagrodę Don Kichota. 

Nagrodę Don Kichota przyznaliśmy filmowi fabularnemu pt. „Retusz” Kaveha
Mazaheriego z Iranu. Jest to zaskakujący portret kobiety, która pewnego ranka może
wybierać między wolnością a zniewoleniem, życiem a śmiercią, przyszłością a prze -
 szłością. Film prosty w formie, odważny w treści potwierdza, że irańskie kino potrafi
krytycznie przyglądać się swojemu społeczeństwu.

Nasze jury mogło przyznać także specjalne wyróżnienie i z tego przywileju sko -
rzystało. Wybór padł na film dokumentalny pt. „Źródło kłopotu” w reżyserii Tessy
Louise Pope. Jesteśmy świadkami skomplikowanej relacji członków rodziny twórczyni,
poprzez jej bezpośrednie z nimi rozmowy. Próbuje ona skonfrontować przeszłość 
z teraźniejszością, aby odszukać źródeł nieporozumień, co nie jest łatwe dla nikogo, 
a widz wciąż zaskakiwany jest nowymi faktami z ich życia.

Na zakończenie warto przywołać cytat, który przyświecał tegorocznej edycji
Festiwalu: „Z dala od czerwonych dywanów (…) filmy ukazują osobiste spojrzenie 
na świat i współczesnego człowieka. Za twarzą każdego kryje się zawsze inna historia.
Każdą historię można opowiedzieć na wiele sposobów”.

Fot. ze zbiorów autorki

3157. Krakowski Festiwal Filmowy

Od lewej: autorka, Samiran Biswas 
i Eva Campos Suarez 



WERONIKA SADOWSKA

Chojnicka interpretacja
Wesela

W 2012 roku ówczesny prezydent RP Bronisław Komorowski zainicjował akcję
Narodowe Czytanie. Od tego czasu cyklicznie na początku września w wielu

miejscach w całej Polsce odbywa się czytanie najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.
Akcja cieszy się także popularnością poza granicami kraju. W ubiegłych latach lektu-
rami były: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Trylogia Hen-

Bibliotekarze, członkowie Stowarzyszenia LekTURa i zaproszeni goście podczas 
Narodowego Czytania „Wesela” przeszli ulicami Chojnic



33Chojnicka interpretacja Wesela

Najmłodsi uczestnicy akcji Julia Sadowska i Mikołaj Wielewski szli na czele weselnego orszaku 
i informowali przechodniów o akcji, rozdając okolicznościowe zakładki

ryka Sienkiewicza oraz Lalka Bolesława Prusa. W 2017 r. Polacy we wspólnym głoso-
waniu zdecydowali, że podczas akcji czytane będzie Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
To dzieło konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy
Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego.

W Chojnicach 
po raz czwarty

Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Chojnicach i Stowa-
rzyszenie LekTURa po raz
czwarty włączyły się w tę
ogólnopolską akcję czytania
klasyków rodzimej litera-
tury. Tym razem Narodowe
Czytanie odbyło się w sobotę
2 września. W organizację
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Uczestnicy kolorowego korowodu weselnego czytali wybrane sceny z dramatu 
na chojnickim rynku

wydarzenia zaangażowali się bibliotekarze i członkowie stowarzyszenia, a także zapro -
szeni goście: Maciej Cisewski, Krzysztof Dziadczyk, Bogdan Kuffel, Piotr Rutkowski
oraz członkowie Stowarzyszenia Dwo rek Polski.

Narodowe Czytanie w samo połud nie przed siedzibą MBP rozpoczęła dyrektor
Anna Lipińska, która przeczytała list obec nego prezydenta Andrzeja Dudy inaugu-
rujący tegoroczne wydarzenie i zaprosiła do wspólnego przemarszu chojnickimi 
ulicami.

Weselny korowód Wyspiańskiego

Korowód weselny przeszedł w stronę centrum miasta. Na jego przedzie szła gospo-
dyni witająca gości chlebem i solą, jak na tradycyjnym weselu. Para młoda wraz z innymi
uczestnikami wydarzenia przeszła na ulicę Kościuszki, dalej na Stary Rynek, a następnie
ulicą Bankową do parku Tysiąclecia. W czasie przemarszu można było posłuchać na-
granych wcześniej fragmentów dzieła Stanisława Wyspiańskiego. Podczas trasy korowód
także przystawał, a jego uczestnicy czytali wybrane sceny z dramatu, zachęcając tym
samym do sięgnięcia po cały młodopolski utwór. Przechodnie zatrzymujący się na chwilę
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Orszak prowadzili dyrektor MBP Anna Lipińska, która niosła kosz z chlebem i solą oraz 
para młoda, w którą wcieliły się Weronika Sadowska i Anna Maria Zdrenka

Chojniczanie, którzy przyłączyli się do weselnego korowodu, mogli posłuchać wcześniej
nagranych przez organizatorów fragmentów „Wesela”
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Czytanie sceny finałowej młodopolskiego dramatu odbyło się na jednym z mostków 
w parku Tysiąclecia

Rolę Chochoła czytał Piotr Rutkowski, zaś Jaśkiem, który zgubił złoty róg, 
była Malwina Miszewska
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Akcję zakończyło wspólne zdjęcie uczestników 

na widok orszaku weselnego otrzymywali specjalne okolicznościowe zakładki do książki
z cytatami z Wesela. Po przeczytaniu w parku Tysiąclecia finałowych scen tej sztuki, 
prezes Stowarzyszenia LeTURa Weronika Sadowska w imieniu organizatorów podzię-
kowała gościom i uczestnikom tej edycji Narodowego Czytania.

Fot. z archiwum MBP i Arkadiusz Stasiak



PROMOCJA

JACEK KLAJNA

By pamięć 
nie zaginęła…

W serii Monografie Chojnickie ukazała się najnowsza publikacja zatytułowana
Trzy cmentarze – trzy tablice autorstwa Andrzeja Lorbieckiego. Promocja

odbyła się 1 września 2017 r., w rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Czytelni
MBP. Książkę wydał Urząd Miejski w Chojnicach, promocję prowadził Pełnomocnik
Burmistrza ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej Przemysław Zientkowski. Wcześniej
książka ukazywała się w odcinkach w lokalnym miesięczniku społeczno-historycznym

Chojniczanin.pl. Inicjatorem publikacji
był redaktor naczelny pisma, który
zwrócił się do Andrzeja Lorbieckiego
– regionalisty, działacza społecznego 
i propagatora historii regionu z pomy-
słem napisania cyklu artykułów o po-
czątkach wojny.

Trzy cmentarze – trzy tablice to
cenna publikacja opisująca zbrodnie
sąsiedzkie dokonane przez członków
Selbstschutzu na początku II wojny
światowej w Chojnicach. W tytule
książki widnieją trzy cmentarze, ale
tak naprawdę, zdaniem jej autora,
„chodzi o jeden – cmentarz Ofiar
Zbrodni Hitlerowskich za pomnikiem
Orła Białego, który miał trzy różne ob-
licza”. Andrzej Lorbiecki mówił także
o trzech kolejnych tablicach pamiątko-
wych w Dolinie Śmierci. Zwrócił m.in.
uwagę, że w 2015 r. na odsłoniętej
wówczas tablicy Instytut Pamięci Na-
rodowej podał informację, że zamor-



Autor książki Andrzej Lorbiecki i Ewa Armada
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dowano tam 500 osób, podczas gdy wcześniej była mowa o 2000 osób. Jak podkreślał
autor: „pokolenie, które przeżyło wojnę, opowiadało o rozstrzeliwaniach w Dolinie
Śmierci z przekonaniem, że ta pamięć nie zaginie. Minęło jedno pokolenie i tej wiedzy
nie ma”. Dlatego zaczął zbierać materiały, szukać informacji o pomordowanych. Stwier-
dził, że liczba ofiar nie jest wciąż do końca wyjaśniona. Ekshumacje zostały bowiem
wykonane zaraz po wojnie i nie wszystkie miejsca z ciałami zamordowanych zostały
wtedy odkryte. Na okolicznych polach natrafiano potem na szczątki, jednak nigdzie
tego nie zgłaszano. „I tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie znamy nazwisk wszystkich
ludzi pomordowanych”. We wstępie do publikacji, który napisał burmistrz Chojnic 
Arseniusz Finster, czytamy: „w czasach, gdy odchodzą ostatni świadkowie i uczestnicy
tamtych zdarzeń, spada na nas odpowiedzialność godnego uczczenia pamięci tych, co
zginęli, obowiązek odwiedzania tych miejsc i przekazania pamięci o tych wydarzeniach
kolejnym pokoleniom”. 

Na okładce książki z czarnej, nasiąkniętej krwią ofiar ziemi wyłaniają się „ręce 
wołające o ekshumację”. To symboliczne przesłanie przypomina nam o potrzebie do-
kończenia dzieła naszych poprzedników i godnego pochowania szczątków ofiar nie-
mieckiego terroru, które do dzisiaj leżą zasypane w dawnych rowach strzeleckich 
z września 1939 r.

W pierwotnym zamiarze autora i wydawcy książka miała być rozdawana uczniom
chojnickich szkół średnich podczas uroczystości patriotycznych 1 września w Dolinie



Śmierci. Nawałnica z 11 sierpnia br. pokrzyżowała jednak te plany i promocja przenie-
siona została do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

W wydawnictwie znalazło się wiele zdjęć i mapek, co znacznie uatrakcyjniło pub-
likację. Szczególnie bogato ilustrowany jest rozdział pierwszy, mówiący o „niemieckim
aparacie terroru”. Sporo jest też oryginalnych zdjęć z ekshumacji i pogrzebów ofiar.
Książka zawiera również wykaz ofiar pochowanych na cmentarzu wraz z numeracją
grobów pokazanych na trzech schematach cmentarza z różnych okresów. Początkowy
nakład, wynoszący 150 egz., rozszedł się w mgnieniu oka i dlatego osoby, które 
chciałyby otrzymać książkę, muszą poczekać na dodruk. 

Fot. Jacek Klajna

Promocja zgromadziła spore grono miłośników historii
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Krajobraz po nawałnicy (fot. Patryk Woziński) 

NAWAŁNICA

RADOSŁAW OSIŃSKI

Niszczycielska 
siła natury

N awałnica, poprzedzona intensywną burzą, trwała zaledwie kilkanaście minut, 
a wyrządziła tyle dotkliwych szkód, jakich nie pamiętają najstarsi. Szczególnie

w lasach. 
Tej nocy z 11 na 12 sierpnia br. nie zapomną harcerze wypoczywający w Suszku. 

W ciągu kilku godzin obozowa sielanka zamieniła się w horror. O prawdziwej hekatom-
bie mówią mieszkańcy Rytla – praktycznie cały drzewostan tamtejszego nadleśnictwa
przestał istnieć, a wraz z nim niezwykły krajobraz tego fragmentu Borów Tucholskich.



Nieporównywalnie mniejsze, lecz także odczuwalne straty odnotowano w Chojni-
cach. Największe w Lasku Miejskim, gdzie ofiarą niszczącego żywiołu wiatru padło 
10% drzewostanu. Wichura zdziesiątkowała też starodrzew na Wzgórzu Ewangelickim.
Pojedyncze drzewa uległy zniszczeniu praktycznie w każdej dzielnicy miasta. Niszczy-
cielski wiatr powodował też zniszczenia w poszyciu dachów, w związku z tym 68 rodzin
zgłosiło się do chojnickiego ratusza jako osoby poszkodowane wskutek nawałnicy. Po-
wołana przez burmistrza komisja pracowicie oszacowała powstałe szkody i udało się
sprawnie w ciągu kilku tygodni wypłacić odszkodowania. 

Mieszkańcy całego regionu odczuli niebywałą solidarność ludzi mieszkających za-
równo w pobliżu, jak i w odległych regionach Polski. Bezpośrednio do chojnickiego
samorządu zwrócili się włodarze Dzierżoniowa, oferując 25 tysięcy złotych. Społecz-
ność wielkopolskich Szamotuł przekazała kolejne pieniądze na pomoc mieszkańcom
miasta. Akcję zorganizował także Bank Spółdzielczy Chojnice, przekazując w efekcie
63 068 zł. Radni zdecydowali się, by solidarnie podzielić te sumę między poszkodowa-
nych we wszystkich gminach powiatu chojnickiego.

Usuwanie szkód w Chojnicach potrwa jeszcze przez całą zimę, lecz pamięć o kata-
klizmie, który przeszedł nad Polska w nocy z 11 na 12 sierpnia, trwać będzie o wiele
dłużej.

Ulica Ceynowy (fot. UM w Chojnicach)
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STOWARZYSZENIE

ALINA JARUSZEWSKA

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Siódemki

I dea powstania Stowarzyszenia wspierającego dzia -
łania podejmowane w Zespole Szkół nr 7 w Choj-

nicach (w skład którego wchodziła wówczas Szkoła
Podstawowa nr 7 im. J. Karnowskiego i Gimnazjum nr 3
im. ks. J. Twardowskiego) narodziła się, gdy dyrektorką tej 
placówki była Wiesława Gerke. Pomysł skrystalizował się podczas realizacji Ogól -
nopolskiego Projektu „Szkoła Współpracy”, którego koordynatorką została Alina 
Jaruszewska. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia było autentyczne zaangażo-



wanie  wszystkich podmiotów w życie szkoły i miasta. Reprezentanci uczniów, rodziców
i nauczycieli wskazali wówczas obszary, które wspólnym wysiłkiem można byłoby zmie-
nić, aby szkoła lepiej funkcjonowała. Pierwszy sukces – zagospodarowanie przestrzeni
szkolnego boiska – pokazał, że razem naprawdę można wiele zdziałać, Projekt został
zakończony, ale nie wszystkie pomysły zostały zrealizowane, zaistniała więc potrzeba
utworzenia struktury, w ramach której kontynuowano by podjęte wyzwania. Dnia 
10 grudnia 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Siódemki, w którym uczestniczyli rodzice, absolwenci, nauczyciele i sympatycy szkoły,
a 24 kwietnia 2016 r. podjęta została decyzja o jego rejestracji.

Pierwszy Zarząd stanowili: Aleksandra Mroczkowska (prezes), Mariola Wirkus
(wiceprezes), Agnieszka Rolbiecka (sekretarz), Janusz Wiśniewski (skarbnik) i Leszek
Kowalewski (członek). Obecnie w miejsce L. Kowalewskiego do Zarządu weszła Mo-
nika Hoffmann. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego
misją są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.  Nad-
rzędnym celem  Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
zwłaszcza w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsię -
wzięciach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Adresatem podejmowanych 
działań jest społeczność szkolna – dzieci, młodzież, ich rodzice i nauczyciele – oraz
mieszkańcy osiedla, na którym położona jest szkoła. Działalność Stowarzyszenia 
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obejmuje m.in. organizowanie 
im prez kulturalnych, artystycz-
nych i rekreacyjno-sportowych,
takich jak zawody sportowe,
spływy kajakowe, rajdy rowe-
rowe i piesze, lekcje otwarte, 
w których na równych prawach
uczestniczą uczniowie, rodzice
i nauczyciele. Tradycją szkoły
jest organizowanie imprez o charakterze środowiskowym – Festynu Ekologicznego po-
łączonego z obchodami Dnia Dziecka czy kiermaszów, np. podczas Jarmarku Bożona-
rodzeniowego. 

Zgodnie z priorytetami przyjętymi przez szkołę Stowarzyszenie propaguje zdrowy
tryb życia, patronując m.in. akcji „Śniadanie daje moc”. Innym zadaniem statutowym
jest organizowanie wymiany międzykulturowej. W bieżącym roku dzięki wsparciu
Urzędu Miejskiego w Chojnicach doszło do wymiany uczniowskiej ze szkołą partnerską
w Emsdetten. W czerwcu młodzież z Chojnic odwiedziła nasze miasto partnerskie, zaś
we wrześniu doszło do rewizyty. Uczestnicy projektu podczas wspólnych zajęć, wycie-
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czek i warsztatów mieli okazję poznać kulturę i tradycje obu krajów oraz nawiązać
prawdziwe przyjaźnie. W czerwcu przyszłego roku planowana jest kolejna wymiana
uczniowska. W celu pozyskania funduszy na planowany wyjazd młodzieży angliści pra-
cujący w szkole prowadzą kursy językowe dla rodziców i mieszkańców osiedla. Inte-
gracja ze społecznością lokalną odbywa się też na innej płaszczyźnie – w bieżącym roku
szkolnym odbędzie się już trzeci Bal Przyjaciół Siódemki, który z roku na rok cieszy
się coraz większym uznaniem. 

Ogromnym sukcesem Stowarzyszenia było zwycięstwo w II edycji zorganizowanego
przez Tesco oraz Fundację Tesco Dzieciom programu na lokalny projekt społeczny
„Decydujesz – pomagamy”. Ideą konkursu było wspieranie aktywności w społeczno-
ściach lokalnych. Adresowany był do społeczników, którzy chcą zrobić coś ważnego
dla swojego otoczenia. W 145 mikroregionach 410 lokalnych organizacji zgłosiło 
700 projektów, na które przez miesiąc głosowali mieszkańcy danego regionu. Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Siódemki przygotowało projekt „Zdrowie weź w swoje ręce – zaufaj
Siódemce”. Dzięki głosom przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenie wygrało grant 
w wysokości 5 tys. zł. Kwota, ta powiększona o dochód z Festynu Ekologicznego, została
przeznaczona na zakup urządzeń siłowni na świeżym powietrzu. W ten sposób teren
szkoły został wzbogacony o nową, atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. To osiąg-
nięcie stało się impulsem do przystąpienia do kolejnej edycji tego konkursu. Tym razem
celem projektu zatytułowanego „Z ciemności jest teatr” będzie stworzenie baśniowego



przedstawienia wykonanego w konwencji Czarnego Teatru. Na widowisko teatralne
zaproszone zostaną rodziny z dziećmi, młodzież oraz wszyscy, którzy są sympatykami
teatru.

Siła Stowarzyszenia tkwi w ludziach, którzy je tworzą i wspierają. Bez zapału, po-
mysłowości i zaangażowania całej rzeszy rodziców, uczniów i nauczycieli nie doszłyby
do skutku inicjatywy, które na stałe wpisały się w pejzaż Chojnic i wzbogacają życie
szkoły i osiedla. Podejmowane działania wyzwalają i umacniają przyjazne więzi między
członkami organizacji. Nie bez powodu nosi ona miano Stowarzyszenia Przyjaciół 
Siódemki!

Fot. ze zbiorów Stowarzyszenia
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PAMIĘĆ

KINGA PRZEŁOŻNA

Kolejny marsz szlakiem 
Pierwszej Kadrowej

T egoroczna kadrówka, określona przez wicekomendanta Andrzeja Fischera jako
naznaczona kirem (podczas kadrówki i krótko po jej zakończeniu zmarło trzech

wieloletnich jej uczestników), znowu jest miejscem i czasem wyjątkowym. Ścierają się
na jej drodze wspomnienia, rodzą nadzieje, dosięga nas smutek pożegnań, ale i radość
z przebywania z tymi, którzy pozostali.

Pierwsze dwa dni spędzamy na aktywnym odpoczynku, zwiedzamy Częstochowę 
i kopalnię soli w Bochni. Trudno zrozumieć, dlaczego tak ogromną popularnością cie-



szy się sama kopalnia soli w Wieliczce, a Bochnia pozostaje wciąż w jej cieniu. Jesteśmy
oczarowani historią kopalni, podróżą „koleją” podziemną i wszystkim, co zobaczyliśmy
głęboko pod ziemią.

Piątego sierpnia docieramy do Krakowa, gdzie jest czas uroczystości, oddania hołdu
tym, dzięki którym tu jesteśmy, składania kwiatów, ostatnich przygotowań do drogi.
Szóstego sierpnia, po uroczystościach na Oleandrach, jak co roku, jeden rozkaz wy-
prawia nas w drogę. Odtąd jesteśmy zdani na siebie, łaskę i niełaskę pogody i na siły,
które gromadziliśmy przez cały rok. Maszerujemy dzielnie, choć łatwo nie jest. Niektó-
rzy z naszej grupy oddzielają się, bo dostali inne zadanie – udział w zawodach strzelec-
kich. Cel jest jeden – zwyciężyć! Jakaż jest nasza radość i nagroda, gdy po dotarciu 
do celu (Słomniki) dowiadujemy się o wydarzeniu niesamowitym i pierwszym w his-
torii Kadrówki. W zawodach, pośród wielu mistrzów strzelania, I miejsce zajmuje
przedstawiciel chojnickiej grupy Mariusz Moga. Niesamowite emocje, radość i duma!
Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby uczestnik Kadrówki zwyciężył niepokonanych dotąd
mistrzów ze Słomnik. 

Przez kolejne dni maszerujemy do Miechowa, Wodzisławia, Jędrzejowa. W Jędrze-
jowie jesteśmy 9 sierpnia. Wieczór, wszyscy odpoczywają, a my gromadzimy się wspól-
nie, aby zaśpiewać kilka żołnierskich, patriotycznych pieśni. Ściągamy na siebie uwagę
paru osób, które z radością dotrzymują nam towarzystwa, włączają się do śpiewu, opo-
wiadają o historii powstania niektórych utworów. Na koniec zjawia się i On, sam Ko-
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mendant Kadrówki – Dionizy Krawczyński. Śpiewa razem z nami, cieszy się naszą obec-
nością i zaczyna snuć opowieść o Ponurym i Nurcie, o ich losach, o zwycięstwach i po-
rażkach, o historii trudnej i przejmująco smutnej. Niektórzy z nas słyszą o tym po raz
pierwszy, jednak Komendant odkrywa karty historii tak, jakby sam to przeżył. Wszyscy
słuchają w skupieniu, z zapartym tchem, nikt nie śmie uronić ani słowa…

Z Jędrzejowa idziemy dalej, czekają na nas Chojny nad Nidą, Chęciny i poruszający
marsz z pochodniami, wreszcie cel naszej wędrówki – Kielce. Po Kadrówce widzimy,
że życie nie stoi w miejscu, dlatego tak ważne jest, że są tacy, którzy troszczą się o to,
aby historia nie umarła, aby młodzi ludzie kontynuowali dzieło rozpoczęte przed laty,
aby poznali historię swojego kraju i wciąż „maszerowali jej szlakiem”. Dziękujemy 
za możliwość udziału w Kadrówce pani Iwonie Skockiej – prezes TPD Oddział w Choj-
nicach, bez której wsparcia i starań nasz wyjazd byłby niemożliwy. Dziękujemy też panu
Bogdanowi Kufflowi, bez którego Kadrówka nie byłaby tym, czy dla nas jest. Gdyby
nie Jego oddanie i siła przekonywania, nie byłoby pewnie kolejnych odznak marszo-
wych, które w tym roku na uroczystościach w Kielcach otrzymało aż siedem osób 
z Chojnic (Emilia Zagórska, Patrycja Szemro, Mariusz Moga, Jan Waldemar Kubiak,
Jan Kazimierz Kubiak, Sebastian Motylewski, Anna Kwasigroch). Medal za dziesięcio-
krotny udział w marszu otrzymał też nasz kierowca – Henryk Szałkowski.

Na szczęście nie tylko my widzimy i doceniamy starania i poświęcenie pana Bog-
dana, bo i On nie pozostał w tym roku bez nagrody. Odebrał w Kielcach, z rąk samego
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ministra ds. kombatantów i osób represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka medal PRO
PATRIA przyznany za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej. To piękne podziękowanie za lata pielęgnowania w mło-
dzieży, i nie tylko, potrzeby poznawania naszej historii, budzenia szacunku dla tych,
którzy oddawali życie za naszą ojczyznę i wiernego udziału w kadrówkowych marszach.

Nie wiadomo, czy w przyszłym roku będzie nam dane spotkać się w takim samym
gronie i czy zgodnym chórem zaśpiewamy „Warczą karabiny i dzwonią pałasze, znów
Piłsudski rusza w pole, a z nim chłopcy nasze, a z nim chłopcy nasze…”.

Fot. Rafał Chmura



ROCZNICA

JACEK KLAJNA

Żeglarska 
wystawa

W ramach obchodów 95-lecia żeglarstwa na ziemi chojnickiej i powstania „Klubu
Żeglarskiego Chojnice” w siedzibie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego zorgani-

zowano wystawę pn. „Charzykowy – kolebka polskiego żeglarstwa śródlądowego”. Dwu-
dzieste, jubileuszowe Szanty i 95-lecie pierwszego „Klubu Żeglarskiego Chojnice” miały
być najważniejszymi imprezami sezonu letniego i podkreślić żeglarski charakter Cha-
rzyków, które od prawie stu lat definiuje „woda i żeglarstwo”. Całe wydarzenie swoim
patronatem objął żeglarz – marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. 
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Otwarcie wystawy, urządzonej w hangarze ChKŻ nastąpiło 11 sierpnia 2017 r. Ideą
wystawy było pokazanie bogatej i długoletniej tradycji pierwszego w Polsce klubu że-
glarskiego oraz upamiętnienie ludzi uprawiających żeglarstwo i przedstawienie ich
osiągnięć. Na wystawie ukazano, jak z małej kaszubskiej wioski rybackiej, poprzez 
niewielkie letnisko, Charzykowy stały się centrum żeglarstwa polskiego i aktywnego,
żeglarskiego wypoczynku. Zgromadzone na wystawie przedmioty pochodziły z Choj-
nickiego Klubu Żeglarskiego, Ludowego Klubu Sportowego, Muzeum Historyczno-
-Etnograficznego w Chojnicach oraz od osób prywatnych – związanych poprzez swoją
pasję i rodzinne wspomnienia z żeglarstwem. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia,
dokumenty, plakaty i wycinki z prasy, sprzęt sportowy i trofea – puchary i medale.
Szczególnie dużo było zdjęć, na których zgromadzeni mogli obejrzeć początki letniska,
sprzęt pływający i pierwsze budynki oraz to, co najważniejsze – ludzi tamtej epoki. 
Z fotografii „śmieją się do nas” twarze letników, żeglarzy oraz chojniczan. Szczególnie
cenne było zdjęcie pierwszej żaglówki Ottona Weilanda – „Rausch” (Upojenie). Otton
Weiland to czołowa postać w rozwoju żeglarstwa w Polsce. 

Po obejrzeniu wystawy można było posłuchać okolicznościowych referatów. Pierw-
szy, o Ottonie Weilandzie, wygłosiła Anna Czapczyk z Muzeum Historyczno-Etnogra-
ficznego w Chojnicach. Ponadto w okolicy amfiteatru swój sprzęt pływający wystawiały
okoliczne firmy szkutnicze. 



Najważniejsze jest jednak to, że lokalni włodarze są przychylnie nastawieni do idei
powstania „Muzeum Żeglarstwa Polskiego”. Komandor Chojnickiego Klubu Żeglar-
skiego Krzysztof Pestka mówił podczas otwarcia wystawy: „Mamy nadzieję, że na stu-
lecie żeglarstwa chojnickiego, to już za pięć lat, uda się uroczyście takie muzeum
żeglarstwa otworzyć”. Biorąc pod uwagę ilość zgromadzonych na wystawie eksponatów,
takie muzeum ma na pewno rację bytu. „Czas na nowe wyzwania. Myślę, że będzie 
nim muzeum żeglarstwa” – powiedział po wystawie burmistrz Chojnic Arseniusz Fin-
ster. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański wkrótce zamierza ogłosić konkurs
na koncepcję muzeum. Gmina przeznaczy pod nie nieruchomość w sąsiedztwie portu
i LKS-u. 

Fot. Jacek Klajna
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KSIĄŻKA

ANNA MARIA ZDRENKA

Polowanie 
na demony

J ej trylogia postapokaliptyczna dla młodzieży, zatytułowana Zapomniana księga,
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Podobnie książki z nowego cyklu Żniwiarz,

w których pojawiają się słowiańskie demony. Autorka Paulina Hendel gościła 25 sierp-
nia 2017 r. w Chojnicach i w Miejskiej Bibliotece Publicznej mówiła o swoich powie-
ściach.

Pochodząca z Miastka, a obecnie mieszkająca w Gdańsku Paulina Hendel zaprezentowała 
w Chojnicach swoje powieści i wpisywała czytelnikom dedykacje



Młoda pisarka Paulina Hendel pochodzi z pobliskiego Miastka i jest absolwentką
filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją pierwszą książkę zaczęła pisać
już na studiach. Interesuje się polską literaturą fantastyczną i przygodową, wierzeniami
ludowymi i słowiańskimi demonami. Zajmuje się także rekonstrukcjami historycznymi.
Do Chojnic przyjechała na zaproszenie Bractwa Rycerskiego Herbu Tur z okazji 
XI Turnieju Rycerskiego. Tematem spotkania nie było jednak odtwórstwo historyczne,
lecz demony, zabobony i czary, które wcale nie odeszły do przeszłości.

Świat bez internetu

Paulina Hendel napisała pierwszą książkę pt. Strażnik z myślą o swoim młodszym
bracie. – „Chciałam mu pokazać, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od telefonów, inter-
netu i jak stosunkowo łatwo zniszczyć ten nasz świat” – mówiła w chojnickiej MBP. 
Ta powieść zapoczątkowała trylogię Zapomniana księga. Udało się ją wydać w 2014 r.,
a potem powstały dwie kolejne w tym cyklu – Tropiciel i Łowca. Bohaterem Strażnika
jest 17-letni Hubert, który podczas podróży do Paryża jest świadkiem eksplozji szklanej
piramidy pod Luwrem. Gdy budzi się po siedmiu latach, świat jest zupełnie inny. Zarazy
przetrzebiły ludzkość, potężny impuls elektromagnetyczny zniweczył zdobycze tech-
niki, a z ukrycia wyszły demony, dotąd znane tylko z ludowych opowieści… 

Zabobony wciąż obecne

Demony obecne są także w drugim cyklu książek Pauliny Hendel – Żniwiarz, któ-
rego głównym tematem jest polowanie na demony. Pierwszy tom Pusta noc nawiązuje
do kaszubskiego zwyczaju pustej nocy po śmierci domownika. Drugi, który ukazał się
we wrześniu tego roku, to Czerwone słońce i reklamowany jest słowami: „Słowiańskie
demony nie dają o sobie zapomnieć!”. Podczas spotkania autorka dużo i ciekawie mó-
wiła o ludowych i kaszubskich demonach – o południcy, zmorze i o wampirach. Jak
zauważyła, wiara w demony pomagała ludziom zracjonalizować niezrozumiały dla nich
świat. Służyły one także przekazywaniu kodeksu moralnego – na przykład karały za złe
uczynki. Można też było winę za to, co się przytrafiło, zrzucić na demony. Przekony-
wała, że zabobony i wiara w czary są wciąż obecne w naszej kulturze, przypomniała
m.in. przesąd o czerwonej wstążce chroniącej niemowlaka przed urokiem.

Żyją własnym życiem

Paulina Hendel odpowiadała także na pytania czytelników. Jednym z nich było to,
jak konstruuje fabułę książki. – „W każdej książce miałam pomysł na początek i koniec,
a to, co się dzieje w środku, samo z siebie wypływa. Coś w tym jest, że bohaterowie żyją
swoim własnym życiem. Bardzo dużo rzeczy dzieje się samo” – stwierdziła. Przyznała,
że zapisuje sobie imiona i nazwiska bohaterów, tworzy kalendarz z informacjami, co
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kto robił, żeby sama się nie pogubiła. Przygotowuje się przed pisaniem, sprawdza fakty.
– „Staram się w moich książkach nie kłamać” – podkreśliła. Czytelnicy zasugerowali,
że warto byłoby zekranizować Zapomnianą księgę. Autorka przyznała, że myśli, iż jest
to dobry materiał do sfilmowania, chociaż nie byłoby to łatwe zadanie, ale na pewno
nadaje się na grę komputerową. Padło także pytanie, czy łatwo wydać debiutancką
książkę. – „W Polsce zadebiutować to jest ponoć wielki sukces, mi się na szczęście udało”
– skomentowała pisarka.

Fot. ze zbiorów MBP

Pisarka przyjechała do Chojnic na zaproszenie Bractwa Rycerskiego Herbu Tur



FOTORELACJA



Jak co roku, chojniczanie i turyści mieli możliwość wczuć się w atmosferę sprzed kilku wieków i wziąć
udział w barwnym widowisku. Tym razem Turniej Rycerski odbył się po raz jedenasty. Organizatorami
byli: Bractwo Rycerskie Herbu Tur, Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury oraz 
Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”. Fot. Anna Zajkowska



LIPIEC

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeniósł się do frontowych pomieszczeń po sta-
rym szpitalu przy placu Niepodległości 7.

Chojnice miały swoją reprezentację na XIX Światowym Zjeździe Kaszubów w Rumii.

1-2 Jubileuszowy XXV Festiwal Sztuki Ulicznej Chojnicka Fiesta. Od tego roku jego pat-
ronem jest Eugeniusz Mikołajczyk, twórca i wieloletni dyrektor artystyczny imprezy.

2 W kościele gimnazjalnym rozpoczęły się IV Letnie Koncerty Organowe. Jako pierwszy
zagrał Michał Markuszewski z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

7 Stowarzyszenie Aikido zaprosiło na wystawę fotografii „Japonia II połowy XIX wieku”
ze zbiorów Romana Widawskiego.

8-9 Legowisko, czyli wystawę budowli z klocków Lego zorganizowała Promocja Regionu
Chojnickiego.

15 Irmina Mrózek Gliszczynska z ChKŻ Chojnice zdobyła w Salonikach razem z Ag-
nieszką Skrzypulec mistrzostwo świata w żeglarskiej klasie 470.

19 Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało wakacyjne warsztaty plastyczne w Centrum
Sztuki Collegium ARS.

20-23 Kilkudziesięciu chojniczan włączyło się w ogólnopolski protest i manifestowało przed
Sądem Rejonowym w Chojnicach przeciw rządowym zmianom w sądownictwie.

22 XVII Regionalny Turniej Szachowy w formule szachów błyskawicznych odbył się 
w Gimnazjum nr 1 z udziałem 38 szachistów.

23 Polish Boogie Festival zawitał po raz kolejny do podchojnickiej galerii Brama Pomorza. 

24 Burmistrz Chojnic wręczył stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Fani historii kolei podziwiali na dworcu PKP zabytkowy parowóz, który przyjechał 
do Chojnic.

27 Komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej został Tomasz Marasz.

Gratulacje od burmistrza otrzymał lekkoatleta Lech Stoltman, który podczas mistrzostw
świata niepełnosprawnych w Londynie wywalczył srebro w pchnięciu kulą.

28 Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” odbył
się także w Chojnicach.

30 Podczas Kaszubskiej Wystawy Psów Rasowych zaprezentowało się 639 psów 157 ras.

KRONIKA WYDARZEŃ



SIERPIEŃ

3 Już po raz 11 chojniczanie ruszyli szlakiem I Kompanii Kadrowej utworzonej w 1914 r.
przez Józefa Piłsudskiego.

5 W wieku 46 lat zmarł Tomasz Sołtysiński, lekarz medycyny ratunkowej, były radny po-
wiatowy. Pogrzeb odbył się 14.08 w Bydgoszczy.

Gośćmi XXIII Chojnickiej Nocy Poetów byli m.in. aktorzy Renata Dancewicz, Zdzisław
Wardejn i Jerzy Trela.

10 Dla upamiętnienia 95-lecia żeglarstwa chojnicko-charzykowskiego w hangarze Choj-
nickiego Klubu Żeglarskiego czynna była okolicznościowa wystawa.

11 „Woda z kranu do picia” – tak Miejskie Wodociągi zachęcały do picia kranówki, gdyż
nie różni się ona od wody źródlanej.

W nocy nad regionem przeszła nawałnica. Zginęło 5 osób, w tym 2 harcerki z obozu
w Suszku. Zniszczone zostały tysiące hektarów drzew, wichura uszkodziła wiele
domów i linii energetycznych.

15 W Collegium ARS otwarta została wystawa rysunku i malarstwa Tadeusza Guentzla.

W Fosie Miejskiej odbył się koncert planowany na Chojnickie Noce Operetkowe 
(12-13.07), które nie odbyły się w związku z żałobą ogłoszoną po nawałnicy.

19 Premier Beata Szydło przyjechała do Chojnic na naradę dotyczącą usuwania skutków
nawałnicy i spotkała się ze strażakami PSP.

20 Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej obchodziły 150-lecie pro-
wincji polskiej zakonu. Mszę św. w bazylice odprawił prymas Polski Wojciech Polak.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, które odbyły się w okręgu nr 20, wygrał Ma-
ciej Kasprzak z PChS.

24 Na emeryturę odszedł Janusz Ziarno, długoletni dyrektor Wydziału Edukacji, Wycho-
wania i Zdrowia. Jego następcą został Grzegorz Czarnowski.

25 Paulina Hendel, autorka m.in. książek postapokaliptycznych, gościła w MBP.

26 Podczas XI Turnieju Rycerskiego nie zabrakło rekonstrukcji oblężenia Chojnic z 1466 r.
w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Herbu Tur.

31 Podczas sesji Rady Powiatu Mieczysław Pruski pośmiertnie uhonorowany został tytu-
łem Zasłużony dla Powiatu Chojnickiego.

Prelekcję „Wczesnośredniowieczne wzmianki o rzekach pomorskich” wygłosił w Bramie
Człuchowskiej Piotr Piętkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Marcin Łęgowski stracił mandat radnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę
kasacyjną władz miasta na zarządzenie wojewody.

61Kronika wydarzeń
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WRZESIEŃ

1 Propagator historii Andrzej Lorbiecki zaprezentował w MBP książkę Trzy cmentarze –
trzy tablice.

2 Narodowe Czytanie Wesela Wyspiańskiego odbyło się także w Chojnicach.

4 Zmianę sieci szkół wymusiła reforma oświaty – w podstawówkach doszły klasy siódme,
a w wygaszanych gimnazjach zostały klasy drugie i trzecie.

Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w nowo powołanym Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 3, który tworzą SP nr 3 przy ul. Dworcowej i Przedszkole nr 3 utwo-
rzone w SP nr 8 przy Młodzieżowej.

Uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej nie odbyły się 
w Dolinie Śmierci w tradycyjnej formie, z powodu zakazu wstępu do lasów po nawał-
nicy.

6 Młodzi wolontariusze Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej pojechali 
do partnerskiego Emsdetten na festiwal przeciwko rasizmowi i dyskryminacji.

8-9 W Collegium ARS otwarta została pokonkursowa wystawa BZ WBK Press Foto, odbyło
się spotkanie z Danielem Frymarkiem, laureatem tegorocznej edycji, a Karolina Jon-
derko poprowadziła warsztaty fotograficzne „Podejdź bliżej. Od pasji do profesjona-
lizmu”.

8-16 W Chojnicach przebywała 15-osobowa grupa młodzieży z partnerskiego miasta
Emsdetten.

9 W centrum miasta rozegrany został czwarty miejski etap rajdu Rallyland Cup.

10 100 samochodów i motocykli zaprezentowanych zostało podczas V Chojnickiego Zlotu
Pojazdów Zabytkowych.

15-18 Z okazji VIII Dni Sztuki w Galerii Muzeum Janusza Trzebiatowskiego m.in. otwarta
została wystawa twórczości medalierskiej artysty.

16 Na Starym Rynku stanęła wystawa „Zbrodnia Katyńska”, a w podziemiach kościoła
gimnazjalnego wykład wygłosił Mirosław Sprenger z IPN.

20 Marcin Wałdoch promował swoją książkę Chojnicki czerwiec ’89. Studium lokalne fali
uderzeniowej procesu demokratyzacji.

23 W wieku 74 lat zmarła Brygida Mechlin – długoletnia dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Pogrzeb odbył się 27.09.

30 Klub Boxing Team Chojnice świętował 10-lecie. Podczas gali boksu walkę stoczyli
nestorzy 72-letni Kazimierz Poteracki i 62-letni Bogdan Gruchała.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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Z okupacyjnych Chojnic do Londynu
Nieudana próba przerzucenia ochotników
do polskiej armii na Zachodzie

P o zwycięskiej dla Niemców kampanii francuskiej (maj-czerwiec 1940 r.) w ręce
Wehrmachtu wpadła pokaźna liczba jeńców alianckich. Znaleźli się oni m.in. 

w obozach rozsianych po całych ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej,
a więc także i w Chojnicach. Anglicy i Francuzi zatrudnieni byli tutaj pod przymusem
przy robotach publicznych (m.in. przy naprawie szosy, tzw. berlinki, przy porządko-
waniu lasów itp.) oraz w charakterze parobków u okolicznych gospodarzy. Ten sam los
był często udziałem także i miejscowych Polaków. Wczesną wiosną 1942 r. Polacy:
Roman Łoński (ur. 6 lutego 1922 r. w Czersku, zatrudniony jako dojarz) oraz Franciszek
Kołodziejski (ur. 16 lipca 1920 r. w Dortmundzie, z zawodu woźnica), wcześniej za-
mieszkali w Czersku, znaleźli się u gospodarza Alojzego Splonkowskiego w miejsco-
wości Duża Cerkwica powiat Chojnice i tutaj spotkali się z podobnym jak i oni
współtowarzyszem niedoli, angielskim jeńcem o nazwisku Everett. Stałe wzajemne kon-
takty na gruncie wykonywanej u niemieckiego rolnika pracy stworzyły sprzyjające wa-
runki do nawiązania przez obydwie strony więzów przyjaźni. Anglik rychło zdradził
współtowarzyszom swój plan ucieczki do ojczyzny. Zamiar ten okazał się zbieżny z ma-
rzeniami obu Polaków, Łońskiego i Kołodziejczyka, którzy – jak to później napisano 
w sentencji wyroku hitlerowskiego sądu – „…chcieli wstąpić do polskiego legionu, 
a następnie jako wyzwoliciele Polski powrócić do swojej ojczyzny…”.

Realizacja zarysowanego powyżej planu wymagała przeprowadzenia wcześniejszych
zabiegów i przygotowań. Everett na co dzień miał stosunkowo dużo swobody w poru-
szaniu się po terenie. Mieszkał w barakach obozowych w pobliskich Chojnicach, 
do pracy był dowożony tylko od czasu do czasu, od pozostałych robotników polskich
odróżniał się stale noszonym na sobie mundurem armii brytyjskiej. Ten ostatni fakt 
w przypadku dojścia do skutku ucieczki mógł być dla niego obciążający, w związku 
z czym Polacy zobowiązali się w stosownym czasie zdobyć dla niego odzież cywilną.



Anglik natomiast wziął na siebie zada-
nie przygotowania zapasu żywności 
potrzebnej podczas pieszej wędrówki 
w kierunku zachodniej Europy. 

Do decydującego spotkania spis -
kowców doszło w nocy z 27 na 28 lipca
1942 r. na kwaterze Polaków usytuowa-
nej u gospodarza A. Splonkowskiego 
w Dużej Cerkwicy. Anglik zaręczył, iż
udało mu się w obozie jenieckim zgro-
madzić większą ilość niepsującego się
jedzenia pochodzącego z pakietów 
dostarczanych jeńcom alianckim za poś -
red nictwem Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża, trzeba jednak odbyć 
w celu jego podjęcia nielegalną podróż
do Chojnic. Polacy natomiast wręczyli
Everettowi przygotowaną odzież cywil -
ną, Łoński – kurtkę i koszulę, a Koło-
dziejski – spodnie i marynarkę. Anglik
dokonał na miejscu zamiany ubrania,
po czym uciekinierzy udali się w około
15-kilometrową wędrówkę pieszą w kie -
runku Chojnic. Po drodze jednocześnie
pozbyli się angielskiego munduru,
który pozostawiono w łanie zboża.
Wszyscy trzej dotarli do Chojnic około
godziny piątej nad ranem. Tutaj Everett 

zaprowadził obydwu Polaków do zaprzyjaźnionego Polaka – Piotra Osowickiego 
(ur. 12 września 1879 r. w Kiełpinie), którego dom przylegał bezpośrednio do terenu
obozu jenieckiego, sam natomiast udał się po żywność do swojej kwatery. P. Osowicki
był z zawodu ślusarzem zatrudnionym wówczas na kolei niemieckiej, w domu znajdo-
wał się ponadto jego syn Juliusz Osowicki (ur. 6 marca 1919 r. w Essen), absolwent choj-
nickiego gimnazjum, maturzysta z 1939 r. Pełnił on w tym czasie funkcję technika 
na stacji kolejowej w Chojnicach. Wszyscy trzej uciekinierzy zostali przyjęci w domu
Osowickich bardzo gościnnie. Podano chleb i kawę. Wówczas wywiązała się rozmowa,
podczas której spiskowcy ujawnili swoje plany. Gospodarze, zarówno ojciec, jak i syn,
odnieśli się do nich entuzjastycznie i zadeklarowali pomoc, a Julian Osowicki zdecy-
dował się po chwili namysłu na towarzyszenie im w ucieczce do Londynu. Wręczył jed-
nocześnie gościom kompas, 30 papierosów i prawdopodobnie także mapę Europy (tego
ostatniego faktu w śledztwie prowadzonym przez gestapo nie udało się w pełni po-

Z dziejów miasta66

Kserokopia pierwszej strony wyroku Trybunału 
Ludowego w Berlinie na mieszkańcach 

powiatu chojnickiego
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twierdzić). Po pewnym namyśle, podczas nieobecności ojca, który udał się do pracy,
Juliusz stwierdził, iż jest w stanie dostarczyć spiskowcom bilety kolejowe, co pozwoli
im przez jakiś czas zapewnić legalność ich podróży. Ponieważ załatwienie tego ostat-
niego wymagało czasu, zaproponował, aby Everett, Łoński i Kołodziejski poczekali 
na niego w opuszczonym baraku należącym do kompleksu obozu jenieckiego. Udali
się oni tam natychmiast. Jednak okazało się, że pobyt w nim ze względu na panujące
zimno jest niemożliwy, przenieśli się więc do stojącej w pobliżu stodoły. Tutaj w dniu
30 lipca 1942 r. cała trójka została aresztowana przez patrolujących okolicę dwóch nie-
mieckich żołnierzy. W sprawie planowanej ucieczki rozpoczęło się wówczas uciążliwe
śledztwo, które prowadził znany z brutalności gestapowiec bydgoski, sekretarz krymi-
nalny Albrecht. 

Początkowo spiskowcy ukrywali fakt kontaktów z rodziną Osowickich. Ich opór
został po upływie pewnego czasu złamany. Piotra i Juliusza Osowickich aresztowano
14 października 1942 r. Ten ostatni podjął wówczas nieudaną próbę ucieczki, co jeszcze
bardziej skomplikowało jego sytuację. J. Osowicki, Łoński i Kołodziejski początkowo
nie przyznawali się do chęci wstąpienia po przybyciu do Anglii do polskich sił zbrojnych
na Zachodzie i twierdzili, że ich pierwotnym zamiarem było udanie się tam do pracy.
Wkrótce jednak pod wpływem bestialskich metod prowadzonego śledztwa przyznali
się do winy. Wyrok na Polaków postawionych przed 1. Senatem Najwyższego Trybunału
Ludowego (Volksgerichtshof), któremu przewodniczył dr Zieger, zapadł 8 lutego 1943 r.
W jego sentencji sąd powołał się na stosowne paragrafy prawa karnego dla Polaków
(Polenstrafrechtsverordnung), według których sama przynależność do polskiej narodo -
wości stanowiła okoliczność obciążającą. Juliusz Osowicki, Roman Łoński i Franciszek
Kołodziejski zostali skazani na kary śmierci, natomiast Piotr Osowicki „…ze względu
na mniejszą winę i rolę pomocniczą (podanie uciekinierom podczas ich wizyty chleba
i kawy) na siedem lat obozu karnego…”. Nie wiadomo natomiast, jakie były dalsze losy
piątego z oskarżonych – Anglika Everetta. Wyroki śmierci wykonano, przy użyciu 
gilotyny, w więzieniu Plotzensee w Berlinie w dniu 13 maja 1943 r. Piotr Osowicki jesz-
cze w 1943 r. zmarł w ciężkim więzieniu hitlerowskim w Koronowie. 

Żródła i literatura:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. IPN BU 2586/239.
Badziąg K.A., Z Tczewa do Kopenhagi. Wojenna historia pomorskiego skauta, Gdańsk 2002. 
Chojnice w latach 1939-1945, Chojnice 1946.
Ostrowski K., Bedeker chojnicki A-Ż, Chojnice 2009, s. 229.



WSPOMNIENIA

JAN MALICKI

Knopy z ulicy Warszawskiej
(1936-1939)

O d paru dni miałem bóle brzucha. W końcu jednak tak się nasiliły, że Ojciec wezwał
lekarza. Diagnoza była jednoznaczna, wyrostek robaczkowy. Przyjechała wezwana

taksówka. Czy w tamtych czasach funkcjonowały karetki pogotowia, nie wiem. A był
to rok 1936, piękny letni słoneczny dzień, w którym dzieciaki z Warszawskiej bawiły
się na nasłonecznionym chodniku przed domem lub na ocienionym podwórku po dru-
giej stronie domu, z przerwą jedynie na jedzenie, na które nasze Mamy musiały nas
wielokrotnie nawoływać.

Ojciec zniósł mnie z pierwszego piętra, gdzie mieszkaliśmy, do czekającej już ta-
ksówki. Był to „pudełkowy” model fiata. Samochody tego typu, a było ich niewiele, jeź-
dziły wtedy w Chojnicach. Jak w zapomnianej i odnalezionej fotografii, widzę zdumione
oczy i zaskoczone miny dzieciaków, stojących po lewej stronie drzwi wejściowych 
do budynku. W oczach mego brata Norberta dostrzegłem lśnienie wydobywających
się łez. Reszta, też zaskoczona niecodziennością sytuacji, miała niewyraźne miny.

Jazda była krótka, do szpitala z ul. Warszawskiej nie było przecież daleko. W izbie
przyjęć krótkie badanie, przebranie w koszulę i jazda na salę operacyjną, cały czas 
w obecności Ojca, trzymającego moją dłoń. Z ręką Ojca straciłem kontakt w drzwiach
sali operacyjnej, gdzie już czekał dr Łukowicz. Nałożono mi maskę i kazano liczyć. Przy
pięciu czy sześciu byłem już w niebycie narkozy. 

Obudziłem się po południu w pokoju. Przy łóżku siedział Ojciec. Próbował ze mną
rozmawiać. Ocierał mi spocone czoło. Bólu specjalnie nie odczuwałem, ale byłem od-
wodniony, doskwierało mi suche gardło i potrzeba picia. Ojciec, który bardzo ufał 
lekarzom i uznawał za niezbędne ściśle wykonywać ich zalecenia, z zegarkiem w ręku,
co 15 minut dawał mi na łyżeczce jedną kroplę herbaty. Kolejnych piętnastominuto-
wych odcinków czasu, jakimi wypełnione były godziny po operacji, nigdy nie zapomnę.
Myślę, że podobne męki przeżywają zagubieni na pustyni wędrowcy, którym już dawno
skończył się zapas wody. Rolę opiekuńczą i pielęgniarską sprawowały siostry zakonne.
Szczególnie jedną z nich, której imienia już niestety nie pamiętam, ciągle darzę dużym



wdzięcznym uczuciem, za jej serdeczną
dobroć, ciepło i uśmiech. Powrót ze szpi-
tala odbył się pełnej glorii, powtórnie 
taksówką, przy radosnej akceptacji dzie-
ciarni. Rekonwalescencja wymagała tro-
chę wyrzeczeń ze wspólnych zabaw, ale
w kontaktach z dzieciakami i knopami 
z najbliższego otoczenia, stwierdziłem,
że przebyta operacja dodała mi sympatii
i uznania, nie tylko w równorzędnym
wiekowo środowisku dzieciaków, ale rów -
nież chłopców z grona mojego o sześć lat
starszego brata!

Placem zabaw najczęściej było nasze
podwórze domu nr 21, oddzielone od 
sąsiedniego nr. 19 wysokim deskowym 
płotem, a od ogródków warzywnych zlo-
kalizowanych naprzeciw budynku, niewy-
sokim płotem sztachetowym. W ścianie
budynku zamontowany był zawór wodo-
ciągowy, z którego mieszkańcy, a najczę-
ściej my, dzieci, napełnialiśmy konewki, z których polewaliśmy kwiaty i warzywa 
w ogródkach. Do każdego mieszkania przynależał ogródek o takiej samej powierzchni,
z wyjątkiem mieszkania w suterenie, zamieszkiwanego przez najbiedniejszą w naszym
domu rodzinę państwa Piaseckich, do których obowiązków należało utrzymanie czys-
tości i porządku na klatce schodowej, chodniku przyulicznym i podwórku. Z państwem
Piaseckich my, dzieci, byliśmy w trwałej przyjaźni. W ich mieszkaniu zawsze było dla
nas schronienie, kiedy coś zbroiliśmy lub kiedy naszych rodziców nie było w domu.
Ich córka Jadzia, chorowita blada dziewczynka, była zawsze gotową do zabaw uczest-
niczką. W porannym słońcu, które oświetlało nasze podwórze, Jadzia jako pierwsza
czekała na nas, przytulona do nagrzanej ściany domu. Zabawom nie było końca. Jak
było nas więcej, to w „cztery ognie” albo „chowanego” z wykorzystaniem piwnic i klatki
schodowej. Jak mniej, to w „klasy” lub skakankę. Jako chłopcy chętnie rywalizowaliśmy,
grając w „knypla” lub piłkę nożną.

Utrapieniem naszym był pan Hoppe, pełniący funkcję gospodarza domu. Mieszkał
na parterze. O jego okna, a miał ich dużo, bo chyba aż sześć i do tego balkon z oszklo-
nymi drzwiami, uderzały czasami nasze nieuważnie kopnięte piłki. Po każdym takim
zdarzeniu były awantury. Wybita szyba, a i to się zdarzało, umniejszała zawartość port-
feli naszych rodziców, nie mówiąc o reprymendach z ich strony i karach, najczęściej 
w postaci aresztu domowego. Piłka, która lądowała na balkonie pana Hoppe, o ile nie
zdołaliśmy jej szybko wydobyć, a balkon był niski, była rekwirowana przez niego przy-
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najmniej na parę dni. Jedynie
interwencje rodziców wymu-
szały jej zwrot. 

Inną zabawo wą frajdą było
podkładanie na chodniku przed
drzwiami wejściowymi do domu
jakiegoś interesującego przed-
miotu, np. portmonetki albo
scy  zoryka, z przywiązanym
mocnym szpagatem, trzy ma nym
przez nas za lekko uchylonymi
drzwiami. Szpagat maskowa-
liśmy piaskiem. W momencie
kiedy przechodzień schylał się 
i chciał podnieść leżący przed-
miot, szybkim szarpnięciem

przyciągaliśmy ten przedmiot do siebie. Reakcje były różne, od przestrachu do śmiechu
z naszego figla. Popularną zabawą chłopców było puszczanie batem bąka! Niezbędna
była bardzo gładka podłoga w domu lub powierzchnia chodnika ulicznego. Bąk był
wytoczonym okrągłym drewnianym stożkiem, zakończonym na ostrzu kulistym łbem
wbitego gwoździa; pobudzany był do ruchu wirowego nawiniętym w jego żłobkach
sznurkiem, przywiązanym do patyka. Podczas wyrzutu bąka w stronę jakiejś płasz-
czyzny odwijający się sznurek zmuszał bąk do wirowania. Umiejętne batożenie bąka
podtrzymywało jego ruch wirowy. Niektórzy z nas dochodzili do dużej perfekcji, utrzy-
mując bąk przez wiele sekund, a nawet i minut w ruchu wirowym. Inną bardzo popu-
larną zabawą była gra „w noża”, która polegała na tym, że ostrze było kolejno opierane,
poczynając o palców i dalej od innych części ciała. Z tej pozycji zdecydowanym ruchem
trzeba było zrzucić nóż na ziemię, tak aby się w nią wbił. 

Przy grze w knypla gra przenosiła się z podwórka, na którym był jej początek, 
na teren przylegający, a nawet na ulicę. W latach mojej młodości ruch tam był niewielki,
a zaprzęgi konne, z racji wybrukowanej jezdni, nie sprawiały takiego zagrożenia, jakim
dziś są samochody. Knypel to był kawałek drewienka, około 12-14 cm długi o przekroju
kwadratowym i bokach ok. 2-3 cm. Końce knypla były stożkami. Na czterech bokach
nacięte były cyfry rzymskie I, II, III i 0. Każdy zawodnik posiadał kij o długości ok. 1 m.
Kij służył do uderzania leżącego na ziemi knypla w jego stożkowy koniec. Jeżeli uderze-
nie było dobrze wymierzone w część stożkową, to knypel ulegał podrzuceniu i zadaniem
grającego było trafienie go kijem i odrzucenie na jak największą odległość. Mierzyliśmy
ją krokami i odpowiednio do liczby widocznej na knyplu, mnożyliśmy ją lub zerowali.
Wygrywał ten zawodnik, który w czasie gry zdobywał największą ilość punktów.

Był chyba rok 1937, kiedy Chojnice przeżywały i uczestniczyły w Święcie 3 Maja,
oglądając wspaniałą defiladę wojskową, w której obok piechoty uczestniczyła kawaleria,

Moja rodzina w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu, 
w czasie odwiedzin mojej Mamy, która przebywała 

w klinice (1935)
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łącznie ze swoją na koniach orkiestrą. Brałem udział z rodzicami w tym uroczystym
dniu, mając na głowie wspaniałe wysokie czako swoleżerów i zwisającą na rapciach sza-
belkę dziecięcą. Entuzjazm chojniczan był ogromny, radość malowała się na wszystkich
twarzach. Panie i dziewczęta wręczały i rzucały kwiaty maszerującym żołnierzom, 
niektórzy z nich wkładali je potem w lufy karabinów. W godzinach popołudniowych
na polach po prawej stronie szosy kościerskiej, za hangarami lotniczymi, odbywał się
festyn, demonstracja broni naszego wojska oraz zawody sportowe, w tym również za-
wody kolarskie, których meta dla kolarzy przyjeżdżających od strony Nowej Ameryki
była na ulicy Gdańskiej, trochę powyżej skrzyżowania Świętopełka i Kościerskiej.

Spragnionych kolarzy kończących wyścig częstowano ciepłą herbatą nalewaną z du-
żego owalnego kotla. Dla chętnych podniebnych wrażeń za symboliczną opłatą zorga-
nizowano loty na dwupłatowcach, które co chwila wzbijały się w powietrze ku radości
oglądających ludzi. Na zakończenie zademonstrowano nam użycie gazów łzawiących,
co zmusiło wszystkich obecnych do szybkiej rejterady do swoich domów. Tego rodzaju
uroczystości zapadały głęboko w naszą pamięć i nie dziw, że następne dni to były głów-
nie zabawy w wojsko i wojnę.

Z tamtych przedwojennych czasów wyraźnie rysują mi się w pamięci postacie star-
szych chłopców, i to: spod nr. 19 Janek Duszyński, z którego dwiema siostrami kole-
żankowały się moje siostry, Franek Kowalski, również posiadający dwie siostry Lidkę 
i Trudzię. Franek w naszej gwarze nazywany 
był synkiem, z racji przywoływania go przez 
jego mamę z II piętra: Synuś, przychodź do domu.
W naszym domu nr 21, na II piętrze, w dużym
mieszkaniu z dwoma balkonami od ulicy i po-
dwórza mieszkał Kazik Trawicki, syn byłego po-
licjanta, a w tamtym czasie detektywa, którego
tablica o tym informująca wisiała na ścianie fron-
towej domu. Kazik wsławił się w mojej pamięci
niecodzienną frajdą, jaką nam sprawił któregoś
dnia, kiedy mając areszt domowy, a więc wyłącze-
nie z zabaw na podwórzu, spuścił nam z balkonu
na sznurku policyjną szablę swojego ojca. Szabla
była imponująca. Miała niklowaną błyszczącą 
pochwę. Bawiliśmy się nią dosyć długo. Dopiero 
na nieustanne nawoływanie o jej zwrot, związany
z obawą Kazika, że może wrócić jego Ojciec i od-
kryć ten fakt, szabla wróciła tą samą drogą do
niego.

Reżyserem innego bardziej groźnego zdarze-
nia, nie tylko dla nas, dzieciaków, ale również dla
naszych rodziców, był mój starszy o sześć lat brat
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Norbert. Ojciec mój, będąc członkiem stowarzyszenia strzeleckiego „Sokół”, w którym
też zdobywał nagrody za dobre wyniki w zawodach strzeleckich, posiadał zamknięty
w biurku browning belgijski wraz z amunicją. Bratu w jakiś sposób, pod nieobecność
Ojca, udało się sforsować zamek szuflady. Wyniósł broń z domu i z innymi knopami
udali się za „mosty” dworcowe, w prawo wzdłuż nasypu góry rozrządowej. Jest to jesz-
cze i dziś niezabudowany teren po przeciwnej stronie stadionu kolejowego. Bawili się
tym pistoletem i po załadowaniu oddali strzał w nasyp. Sądzę, że huk wystrzału i odrzut
broni oraz nagły strach spowodowały opamiętanie i powrót do domu. Sprawa i tak się
wydała, były kary oraz decyzja Ojca o pozbyciu się browninga.

Brat mój wsławił się jeszcze wcześniej, kiedy mieszkaliśmy po nr. 15 budynku są-
siadującego z dzisiejszą komendą Policji, innym niemądrym dziecięcym pomysłem,
kiedy wyniósł z domu harmonijkowy aparat fotograficzny Kodaka. Po zamknięciu apa-
rat miał kształt płaskiego pudełka, z paskowym uchwytem. Przywiązanym do uchwytu
sznurkiem ciągał ten aparat po chodniku, powodując znaczne zniszczenie jego ozdob-
nej powierzchni. To, co się działo w domu, znam tylko z opowiadań.

Nad naszym mieszkaniem, tj. na II piętrze, mieszkali państwo Lela. Ich córki Irka 
i Terenia były moimi przyjaciółkami i uczestniczkami wspólnych zabaw. Pan Lela był
jednym z ważniejszych urzędników Poczty Polskiej w Chojnicach. Więź między rodzi-
nami polskimi w naszym domu oraz z domów sąsiednich była dosyć bliska. Było szereg
okazji, kiedy nasze Mamy spotykały się na wspólnych zajęciach, np. przy darciu pierza,
gdzie oprócz rozmów i śpiewu, zacieśniały się kontakty przy piciu kawy i zajadaniu się
pączkami lub upieczonym plackiem drożdżowym. Również integrowano nas, dzieciar-
nię, urządzając huczne urodziny z atrakcjami: zabawami, loterią fantową czy też wy-
bieraniem króla i królowej zabawy przez natrafianie w zjadanych pączkach na ukrytą
pestkę od śliwek. Starsze od nas knopy nie zawsze dopuszczały nas, młodszych, do za-
bawy. Mogliśmy być tylko ich obserwatorami. Dotyczyło to np. walk bokserskich, jakie
odbywały się na wjeździe do podwórza, między szczytem naszego a domu nr 23. Ring
ograniczały sznurki przywiązane do dwóch palików wbitych w ziemię oraz sztachet
płotu rozgraniczającego wjazdy do podwórzy tych domów. Rękawice zrobiono ze szmat
wypełnionych sianem i resztkami odpadów krawieckich.

Najwięcej emocji dostarczały mi walki mego brata Norberta z Jankiem Duszyńskim.
Byli mniej więcej tej samej wagi i sprawności fizycznej. Na ogół wygrywał mój brat, ale
Janek niejednokrotnie zakrwawił nos memu bratu i również był bardzo dzielny. Rodzice
nasi nie do końca akceptowali tego rodzaju sport, ujawniający się siniakami na twarzy
i całym ciele. Mentalność ich jednak była zdecydowanie różna od dzisiejszej. Mieliśmy
więcej swobody, ale też w wypadku przekroczenia akceptowanych przez nich granic
kary były ewidentne wymierzone na tylną cześć ciała. Nie odczuwaliśmy tego jako 
dyskryminacji i naruszania naszej godności ludzkiej. Nie umniejszało to naszych 
serdecznych do nich uczuć. Z jaką miłością wspominam obraz mojej Mamy, kiedy 
po wielokrotnym wzywaniu mnie na posiłek udało się jej posadzić mnie za stołem, 
i obserwować moje łapczywe zajadanie podwieczorku czy kolacji. Z rozpromienioną
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twarzą wsłuchiwała się w moją, przerywaną kolejnymi kęsami, relację z zabaw, w któ-
rych uczestniczyłem na podwórku. Ale pamięć przywołuje też obraz Mamy zmartwio-
nej jakimś moim niemądrym wygłupem, którym sprawiłem jej ból i smutek. Nie
dziwiłem się, o ile w takich sytuacjach z ust jej wyrywało się: „Boże, w kogo on się
wdał”? Po takim stwierdzeniu i we mnie rodziło się zwątpienie, czy rzeczywiście jestem
synem moich rodziców czy też jakimś adoptowanym dzieckiem. 

Młodość upływała w spokoju, radości i cieple rodzinnym. Moje najwcześniejsze
wspomnienia dotyczą wspólnych wyjazdów z innymi dziećmi i częścią ich Mam 
do Rytla. W lesie naprzeciw dworca kolejowego, po przeciwnej stronie nadal istnieją-
cego tartaku, zorganizowano tzw. półkolonie. Była tam pod wiatą przygotowana kuch-
nia oraz długie stoły z ławkami. Po raz pierwszy byłem tam, mając ok. 2,5 lat. Siedziałem
z innymi dziećmi przy stole, a Mama była w kuchni przy wydawaniu posiłków. Po po-
stawieniu mi przez którąś z Pań kubka z mlekiem, stwierdziłem, że jest ono nieosło-
dzone, więc zawołałem: Mamo, szukru! Dzieci od razu to wykorzystały i byłem dla nich
tym, co woła: Mamo, szukru! W następnych latach moje kontakty z innymi dziećmi 
rodzin kolejarskich następowały w przedszkolu, które w tamtych czasach nazywano
ochronką. Miałem do niej dosyć daleko, bo mieściła się w budynku przylegającym 
do wiaduktu nad szosą do Tucholi.

Trasę z ulicy Warszawskiej 21 i całą ulicę Towarową przemierzałem dwukrotnie,
prowadzony przez Mamę. Zarówno dla mnie, jak i dla niej był to wyczerpujący spacer.
W przedszkolu nosiliśmy białe fartuchy zapinane na guziki na plecach. Zabawki były,
ale bardziej skromne niż dziś. Były przyjaźnie i antypatie. Pamiętam, że z jednym Nor-
bertem miałem scysję o zabawki i musiano nas wzajemnie uspokajać. Inna ochronka
była prowadzona przez siostry zakonne w budynku zintegrowanym z przedwojennym
szpitalem. W ramach kontaktów tych placówek gościliśmy tam z naszym przedstawie-
niem o tematyce wielkanocnej, w którym uczestniczyłem jako jeden z zajęcy, mając 
na głowie jego maskę z potężnymi kłapouchami.

W piękne niedzielne popołudnia Ojciec wsadzał mnie na siodełko mocowane 
do ramy rowerowej i hajda, jechaliśmy do lasku miejskiego. Były huśtawka, karuzela 
i co najważniejsze, kiosk z napojami i słodyczami. Zdarzało się, że Ojcowie organizowali
nam zawody sportowe. Nagrody w postaci batonów były zarówno dla wygrywających,
jak i przegrywających. Tak, to były wspaniałe, beztroskie lata. A jaka to była frajda,
kiedy z Ojcem pojechaliśmy do Charzyków i tam z panem Lemańczykiem, jego ża-
glówką Śmigłą popłynęliśmy na Małą Wyspę. Przywitała nas muzyka taneczna oraz
widok tańczących par, przybyłych wcześniej na kajakach i wiosłówkach. Nastrój był za-
bawowy, gdyż można było również nabyć napoje alkoholowe.

W tym to też miejscu, krótko przed wojną, podobno dochodziło do spotkań dy-
wersantów i późniejszych członków Selbstschutzu, którzy tak zbrodniczo zapisali się
w historii miasta, mordując krótko po wkroczeniu Niemców w 1939 r. kwiat chojnickiej
inteligencji w Dolinie Śmierci. Chojnice przed 1939 r. były miastem przygranicznym.
W niewielkiej odległości od Topoli na szosie do Człuchowa znajdowała się strażnica
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graniczna, którą miałem okazję, będąc z Ojcem na wycieczce rowerowej, odwiedzić 
i być uwiecznionym na fotografii. Pociągi pośpieszne relacji Berlin-Królewiec w Choj-
nicach przechodziły kontrolę graniczną i celną. Miejscem ich postoju był tor równoległy
do ulicy Nad Torem. W letnich miesiącach 1939 r. dzieciarnia i knopy, nie tylko z War-
szawskiej, często bywali na tej ulicy. Wynikało to z atrakcyjności tego miejsca, z którego
można było oglądać najnowsze lokomotywy pośpieszne, często całkowicie obudowane
dla zmniejszenia oporów aerodynamicznych powietrza w czasie szybkiej jazdy. Również
najnowsze wagony pulmanowskie tych pociągów, a w tym ciemnowiśniowego koloru
wagony restauracyjne „Mitropa”, były nie lada atrakcją do oglądania i zazdroszczenia
jadącym w nich Niemcom. Co prawda nasze lokomotywy, szczególnie te z Chrzanowa,
były konkurencyjne do tych niemieckich, to jednak całość składów tych pociągów była
warta oglądania. 

Pogarszające stosunki polsko-niemieckie objawiały się jakąś nerwowością ludzi,
niepewnych czekającego ich losu. Zwiększona aktywność naszego batalionu wojsko-
wego również nie wróżyła nic dobrego. Wzmożony ruch kolejowy na trasie do Kró-
lewca, w tym przepełnione młodymi mężczyznami przedziały wagonowe, skłaniały 
do sądów, że wybuch wojny jest możliwy. Ta atmosfera udzielała się mimo woli i nam,
dzieciakom. Nasze nastawienie do jadących zmieniło się z neutralnego na wrogie. 
W domach naszych z podsłuchiwanych rozmów rodziców można było wnioskować,
że sytuacja jest poważna i że czekają nas niewiadome losy. Jak się one potoczyły, opo-
wiedziałem w moich wspomnieniach z wojny światowej 1939-1945 r., które opubliko-
wane zostały w „Zeszytach Chojnickich” nr 30 z roku 2014.

Fot. ze zbiorów autora



SYLWETKA

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Wierzchowski
duszpasterz i budowniczy

S iedemnastego lutego br. minęła 130. rocznica urodzin Alojzego Wendy, zasłużo-
nego kapłana katolickiego i budowniczego nowej świątyni w Wierzchowie k. Człu-

chowa. Urodził się w 1887 r. w polskiej rodzinie Ludwika i Elżbiety z d. Horst. Matka
wywodziła się z familii o bogatych tradycjach patriotycznych na Krajnie. Rodzice 
zajmowali się prowadzeniem gospodarstwa rolnego w Lutowie (ob. powiat sępoleń -
ski). W wieku 20 lat A. Wenda trafił do Królewskiego Katolickiego Gimnazjum 
w Chojnicach. W tym pruskim zakładzie
oświatowym kształcił się przez siedem 
semestrów, aby w 1910 r. przystąpić do eg-
zaminu dojrzałości. W jego roczniku ma-
turalnym odnajdziemy m.in. późniejszego
profesora psychologii na uniwersytecie 
w Pittsburgu – Juliana Sigmara Fersena. 

Wśród Niemców…

Podobnie jak liczne grono absolwen-
tów gimnazjum chojnickiego, obrał stan
duchowny. Po odbyciu studiów teologicz-
nych i kursu praktycznego w seminarium
w Pelplinie kilka miesięcy przed wybu-
chem I wojny światowej otrzymał święce-
nia kapłańskie. Posługę wikariuszowską
sprawował najpierw w kosznajderskim
Ostrowitem, a później w Cekcynie, Po-
krzydowie, Skarlinie i Debrznie. Po zakoń-
czeniu działań wojennych i utworzeniu
państwa polskiego został kapłanem Prała- Wierzchowska świątynia
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tury Pilskiej. Pozostał zatem po niemiec-
kiej stronie granicy. W 1923 r. został
pierwszym duszpasterzem w nowo utwo-
rzonym ośrodku w Wierzchowie. Rychło
zaskarbił tam sobie szacunek u wiernych,
przyczyniając się do rozbudzenia życia 
religijnego. Warto wspomnieć, iż w tej 
podczłuchowskiej wsi w 1808 r. przyszedł
na świat późniejszy biskup sufragan die-
cezji chełmińskiej Jerzy Jeschke (również
wychowanek gimnazjum w Chojnicach).

… i Polaków

Proboszcz wierzchowski okazał się zna -
komitym organizatorem wspólnot para-
fialnych oraz skutecznym budowniczym.
Kiedy stara świątynia groziła zapadnię-
ciem i została zamknięta, ks. Wenda przy-
stąpił wraz z parafianami do wzniesienia
nowego kościoła. Nowy obiekt kultu reli-
gijnego powstał w latach 1928-1930. 
Pochodzący z Krajny polski kapłan w nie-

mieckim do 1945 r. Wierzchowie pozostał we wdzięcznej pamięci lokalnej wspólnoty.
Przez siedem lat służył również polskim parafianom; zmarł bowiem 29 listopada 1952 r.
Jak przekazuje historyk pomorskiego duchowieństwa, ks. Henryk Mross, w wierzchow-
skiej kronice odnotowano, iż przez swoją gorliwość, dobroć i życie świątobliwe pozyskał
sobie powszechny szacunek i miłość parafian. 

Fot. Kazimierz Jaruszewski

Grób ks. Wendy znajduje się przy kościele 
w Wierzchowie 
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

W księdze mesznego
Modziel

W parafii borzyszkowskiej zachowała się księga mesznego (tzw. missaliów, czyli
produktów zbożowych darowanych księdzu podczas kolędy) prowadzona 

od 1727 r. Wyraz „meszne” pochodzi od rzeczownika msza i oznacza naturalia, które
wierni danej parafii przekazywali na rzecz Kościoła.

Modziel wita nas!
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Na rozdrożu

Wśród lasów i pól… Dojazd do Modziela



Forma dopełniacza

W parafialnej księdze mesz-
nego w Borzyszkowach w 1751 r.
zarejestrowano nazwę pustkowia
(rumunku) Modzel. W 1858 r.
zapisano natomiast nazwę miej-
scową tożsamą z obecnym to -
ponimem Modziel. Pierwotnej
nazwy, co wykazują badania ono-
mastyczne, nie należy łączyć 
z nazwą osobową i herbową Mo-
dzel (etymologicznie wywodzą-
cej się od apelatywu „modzel” –
nagniotek; zgrubienie i zrogowa-
cenie skóry), bowiem antroponim
ten występuje przede wszystkim
na Mazowszu, natomiast na Po-
morzu nie był notowany. 

Językoznawca z Uniwersytetu
Gdańskiego, prof. Edward Breza,
dowodzi, iż nazwa osady w gmi-
nie Lipnica stanowi formę do -
pełniacza rzeczownika mogiła
w liczbie mnogiej z gwarowym
procesem przejścia i w e przed l
bądź ł: mogieł. Wskutek zastąpie-
nia spółgłoski ł przez l, pod wpływem niemczyzny, pojawiła się w języku postać Mogiel
(nazwa wsi oddalonej o 1 km od Modziela – również w gminie Lipnica, jednakże 
w innej parafii – p.w. św. Barbary w Swornegaciach, powiat chojnicki). Biorąc pod
uwagę obecne na Kaszubach zjawisko fonetyczne przejścia spółgłosek tylnojęzykowych
k’, g’ miękkich w ć, dź, otrzymamy współczesny toponim Modziel.

Nazwa pola

Badacz regionalnej przeszłości i wybitny poeta kaszubski, Jan Karnowski, w artykule
Starożytności bruskie, drukowanym  w „Zaborach” w 1935 r., pisał o mogiłach (w języku
kaszubskim: modziłach) w parafii bruskiej jako synonimie kurhanu. W luźnej księdze
parafialnej Borzyszków „Acta iurium. Proventuum…” w 1780 r. pojawił się zapis: „Przez
Mogiłki iedne gony [tj. zagony, pola – przypis mój K.J.] aż do jeziora Kamieniczno zwa-
nego”. Mogiłki były tu zatem nazwą pola. 

81W księdze mesznego. Modziel

Przydrożna kapliczka



Obecnie wieś Modziel należy
administracyjnie do sołectwa Miel -
no (podobnie jak Mogiel oraz pięć
innych miejscowości) w gminie
Lipnica (powiat bytowski), nato-
miast w strukturach kościelnych
wraz z osiemnastoma innymi
wsiami i osadami wchodzi w skład
parafii p.w. Chrystusa Króla w Za-
pceniu (dekanat borzyszkowski –
obejmujący współcześnie dziewięć
parafii z terenu trzech powiatów:
bytowskiego, chojnickiego i człu-
chowskiego).

Miękkie spółgłoski
Wczesne przejście miękkich

spół głosek k’, g’ w ć, dź w mowie
mieszkańców południa Kaszub po -
twierdzone zostało również w zapi-
sie nazwiska Dzierszewski (zob. 
K. Kościński, Inwentarz starostwa
człuchowskiego z roku 1746, Rocz-
niki Towarzystwa Naukowego w To -

runiu XI, 1904, s. 223) wywodzącego się od wielokrotnie notowanego w północnej
Polsce (w tym w powiecie chojnickim) nazwiska Gierszewski.

Znawczyni demografii Gochów
Z Modzielem związana była rodzinnie Urszula Wirkus-Lipinska (1979-2016),

przedwcześnie zmarła badaczka problematyki demograficznej gminy Lipnica, autorka
kilku artykułów naukowych z tego zakresu. Pani Urszula była nauczycielką, uczyła 
geografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Choj-
nicach. Publikowała m.in. na łamach „Zeszytów Chojnickich”. W tym roczniku nau-
kowym (nr 32 z 2016 r., s. 295-296) przypomniano jej sylwetkę.

Fot. Kazimierz Jaruszewski
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Grób Urszuli Wirkus-Lipinskiej na tle kościoła 
w Zapceniu
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Dariusz Gancewski:
Humor jest nam potrzebny 
jak powietrze 

Pisze Pan humoreski – żartobliwe, ale też złośliwe wierszyki komentujące różne wy-
darzenia. Od kiedy zaczął Pan tworzyć tak na poważnie?

Zaczęło się od wysyłania e-maili z zabawnymi rymowankami. Wysyłałem je znajo-
mym i rodzinie tak na poprawę humoru, na dobry dzień. Okazało się, że bardzo się

Dariusz Gancewski jest
autorem książki Biszkopty.
Czyli humoreski z życia
wzięte, ku uciesze ga wiedzi
wierszem spisane. Urodził
się w 1963 r. w Morągu,
ukończył filo logię polską 
w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Słupsku. Od po -
nad 30 lat związany z ziemią
człuchowską. Nauczyciel,
wychowawca i obecnie dy-
rektor Szkoły Podstawo -
wej w Stołcznie. Opiekun
szkolnych grup teatralnych.
Współpracuje z Miejskim
Domem Kultury w Człuchowie, z tamtejszym Studiem Piosenki Andrzeja Zielińskiego oraz 
ze Sceną Dorosłych prowadzoną przez Adama Gawrońskiego. Jest członkiem człuchowskiego
Stowarzyszenia „Pro Kultura”. Swoje utwory i piosenki autorskie prezentuje również na stronie
www.facebook.com/Biszkoptythebook.



spodobały. Potem moje córki wpadły na po-
mysł, żeby te wiersze wydać. Najpierw założy-
liśmy internetowy fanpage Biszkoptythebook,
a potem powstała książka Biszkopty. Czyli 
humoreski z życia wzięte, ku uciesze gawiedzi
wierszem spisane. Autorem grafiki jest Joanna
Grodecka, która swoją swobodną kreską dodaje
wierszykom nowych znaczeń.

Dlaczego swoje wiersze nazywa Pan „bisz-
koptami” i „rozpraszankami”? I dlaczego auto-
rem jest Pan Gancewski?

Nazywam moje humoreski „rozpraszan-
kami”, bo mają chociaż na chwilę pozwolić 
ludziom oderwać się od niezbyt wesołej rzeczy-
wistości. Chciałbym też, aby pozwalały nam
spojrzeć inaczej na różne aspekty codzienności
i znaleźć w nich humor, nadzieję i optymizm.
W czasie przygotowywania książki powstała

nazwa „biszkopty”, bo wierszyki z pierwszego tomiku są rymowankami do porannej
kawy. Poza tym wiele z nich opiera się na ogólnie znanych anegdotach i żartach, po-
tocznie zwanych „sucharami”. Stąd też to „maczanie w wierszu”. A Pan Gancewski?
Kiedy Asia Grodecka zaprojektowała okładkę do Biszkoptów, tak właśnie zapisała autora,
bo nie pamiętała mojego imienia. Tłumaczyła, że wszyscy wokół mówią na nauczycieli
„pan” lub „pani” i nazwisko. I faktycznie. Moi byli uczniowie z Sąpolna, Debrzna, Bar-
kowa, Biskupnicy i Stołczna będą mnie kojarzyć z tym pseudonimem. Jest mi ogromnie
miło, kiedy przesyłają komentarze do humoresek i ballad na Facebooku. Chcę ich 
z tego miejsca serdecznie pozdrowić, bo nie zawsze znajduję czas na odpowiedzi.

„Humoreski z życia wzięte” – czyli tematów dostarcza Panu codzienne życie… Jest
pan dobrym obserwatorem?

Niektóre moje humoreski mają swój początek w zdarzeniach autentycznych, ale
często dla efektu humorystycznego są bardzo przejaskrawione. Każdemu z nas zdarzają
się często komiczne sytuacje, ale zwykle nie mamy czasu, aby je przeanalizować, za-
trzymać. Staram się naszą codzienność przekazać dzieciom i wnukom. Czas biegnie
tak szybko, że aby opowiedzieć młodym ludziom anegdotę, trzeba się upewnić, czy
znają właściwe znaczenie słów.

A polityka też jest dla Pana natchnieniem?
Polityki i tematów religijnych unikam, choć nie zawsze to się udaje. Kiedy umieści-

łem tekst o Halloween, spotkałem się z komentarzem, że to katolicki bełkot, a wyda-
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wałoby się, że wymowa tego wierszyka jest oczywista. Zresztą, jedną z naszych przywar
narodowych jest szukanie drugiego dna, nawet jeśli go w ogóle nie ma.

Niektóre z Pana wierszy są popularne jako wesołe piosenki. Na spotkaniach autorskich
Pan też je śpiewa. Kto komponuje muzykę do Pana tekstów?

Muzyka to zbyt szumnie powiedziane. Moi przyjaciele żartują, że łatwo im przy-
chodzi podgrywanie solówek gitarowych, bo akordy są niezbyt skomplikowane. Jako
matematyczny leniuch nie nauczyłem się nut. Dobrze, że w telefonach można rejestro-
wać dźwięk, bo wielu melodii, które jakoś nagle wpadają mi do ucha, nie umiałbym
zapisać. To jednak czasem może być atutem. W niektórych piosenkach są fragmenty,
które wykształconym muzykom sprawiają trudność w zapisie. Nie zgadzają się rytmicz-
nie. I na tym polega ich oryginalność. Zresztą, wymyślam tylko melodię, a potem 
aranżacją zajmują się fachowcy, zaprzyjaźnieni muzycy: Andrzej Zieliński, Michał
Adamczyk, Jacek Jaworski i mój brat Adam Gancewski. Oni grają, ja – brzdąkam. Stwo-
rzyliśmy na bazie biszkoptowych piosenek muzyczny projekt „Cztery Gitary”. Taka 
odskocznia od codzienności. Weekendowe muzykowanie. W ubiegłym roku piosenka 
o Mikołaju miała kilka tysięcy wyświetleń na Facebooku. To miłe, kiedy jest odzew 
od słuchaczy.

Czy może Pan do tego artykułu napisać humoreskę, której tematem będzie biblioteka?
Rozmawia Pan przecież z bibliotekarką…

Spróbujemy:

W bibliotekach zwykle milczę
Bo się kły wysuną wilcze
Kiedy ktoś głośnym szuraniem 
(lub kichaniem i smarkaniem)
Wiekopomną przerwie ciszę

Tu wśród wierszy i wierszydeł
Dzieł, powieści, romansideł
Każde życie, co w fabule
Jest zaklęte jak w świątyni
Na bibule
Żywych łączy z umarłymi

Ale dzisiaj w bibliotece
Będą chyba jakieś hece
Bo ten łobuz – pan Gancewski
Niesie swoje humoreski…



No i krytycy będą się mieli do czego przyczepić. To może jeszcze coś dla krytyków:
Pewien prozaik, pan X-owski
Rzekł: „Jako krytyk będę boski”.
I miała rację pisarzyna,
Zrobi się ocet z kiepskiego wina. 

Ha, ha! Bardzo dziękuję za te humoreski… Wesołym ludziom łatwiej się żyje? Czy 
w pracy zawodowej uczy Pan swoich uczniów śmiechu?

Niestety, nie ma tego w podstawie programowej. Ależ oczywiście, szukanie ukrytych
znaczeń i kontekstów to dla wszystkich niesamowita frajda. Zawsze wplatałem na moich
lekcjach krótkie żarty i zabawy słowne. Dzieci myślą, że to coś oryginalnego. Absolutnie
nie. Szukanie nowych, ukrytych komunikatów należy do tzw. kształcenia literackiego.
Z najmłodszymi zaczynamy od zagadek, np. Jak się nazywają dwa takie same drzewa?
(odpowiedź: klony). Czym bawi się kot psychiatry? (odpowiedź: kłębkiem nerwów).
Potem dzieci szukają zagadek sami. A później pojawiają się dowcipy. Wtedy trzeba nau-
czyć dzieciaki grzeczności i świadomości językowej, bo nie zawsze dowcip, który po-
doba się kolegom, spodoba się dorosłym. No i najważniejsze – wyeliminowanie
wulgaryzmów z języka. Bo wulgarne nie jest śmieszne. A humor jest nam potrzebny
do codziennego życia jak powietrze. Uśmiechajmy się do siebie. Uprzejmie i szczerze.
Myślę, że Biszkopty, a niedługo również Rozpraszanki rozproszą zmarszczki zmartwień
na naszych twarzach.

Ponieważ rozmawiamy o książce, to może zaproponowałby Pan naszym czytelnikom
coś do przeczytania na jesienne wieczory?

Niedawno dostałem w prezencie od mojej córki Oli kapitalną książkę, od której nie
mogłem się oderwać. Autor: Gregory David Roberts, a tytuł: Shantaram. Świeża, so-
czysta proza, która przenosi nas do kolorowego Bombaju i obnaża nieczyste zakamarki
naszej cywilizacji. Gorąco polecam.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka
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O oświacie

Mam takie sny, gdy drzemię, szczególnie w niedzielę,
Że jestem z powołania, no… nauczycielem.
I to nie takim zwykłym belfrem od sałaty,
Że premier mnie mianował ministrem oświaty!
Idę sobie w płaszczyku, zapięty pod szyję
I patrzę, jak się komu w naszej Polsce żyje.

Zachodzę do fryzjera, a tam pani bystra:
„O, witam w naszych progach samego ministra!”
„To pani mnie poznaje?” pytam. „Nie do wiary”.
„Bo ja nauczycielką byłam przez rok cały,
Lecz więcej zarabiają, co chodzą na grzybki,
Więc otworzyłam zakład i podcinam grzywki.”

Idę dalej, zgłodniałem, do kafejki wpadam.
„O, nasz drogi minister!” tak kelner zagada.
„I pan też mnie poznaje? Skąd?” zachodzę w głowę.
A on: „Rok pracowałem w szkole podstawowej,
Ale takie tam były zarobki, ty,
Że wolę już roznosić schabowe kotlety.”

Idę dalej ulicą, wtem obok śmietnika
Słyszę, ktoś z butelkami głośno się boryka.
(Biedak jakiś, w kufajce, filce ma na nogach.)
Zobaczył mnie: „Minister, tutaj? Olaboga!”
„Waść byłeś nauczyciel?” pytam jakoś cienko.
„Jestem, panie ministrze! Właśnie mam okienko.”
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O pocieszaniu

Pewnego znajomego rzuciła raz żona,
Bojąc się, że z rozpaczy samobójczo skona,
Dzwonię doń i powiadam: „Wiesz, jakoś to będzie.
Wszyscy teraz nawzajem rzucają się wszędzie.
Wuj mój z Pucka, co nawet jest z zawodu szkutnik,
Tyle żon już porzucił, że ma ksywę – rzutnik”.

Gdy w telefonie cicho, szybko dopowiadam:
„A stryj mój, znany bankier (na imię ma Adam),
To właśnie się dowiedział, że go żona zdradza
I że kredytobiorcy wieczory osładza.
Pociesza się nieborak, bo podczas obiadu
Mówiła, że badała tylko wielkość wkładu...”

Słyszę już śmiech, lecz nikły, więc dalej brnę w słowa:
„A pamiętasz, jak kiedyś nasz znajomy, Słowak,
Wrócił wcześniej z podróży, a dziecię mu krzyczy:
– Potwór! W maminej szafie! Potwór tam się byczy!
Biegnie, otwiera, patrzy: kumpel pośród płaszczy.
– Wstydź się – mówi. – Kolega, a mi dziecko straszy.”

Znowu żadnej reakcji nie ma z drugiej strony
(Jakże człowieka zmienić może strata żony),
Więc mówię: „Może w weekend skoczymy na ryby?”
Na to on, że nie może, że za zimno niby.
Kończę więc: „Smutek w wódce utop powolutku”
Odmawia. „Nie masz kasy?” „Mam, lecz nie mam smutku.”
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O Halloween

Zza morza przywlekła się dziwna zaraza

(Co mnie, katolika, poniekąd obraża),

Bo zamiast spokojnych i cichych Zaduszek

Cóż widzę za oknem? Kościotrup i duszek.

Przybiega przebrana, smarkata hołota

I wrzeszczy: „Cukierek, albo będzie psota!”

Myślę: „Dam wam psotę,

Znikniecie galopem…”

Chciałem przyjąć pozę jak John Wayne na prerii,

Ale coś mnie tknęło: „Szkoda karoserii”.

Toć mam w zamrażarce trochę mdłego tortu.

Dam im. Niech się nażrą duszek i kościotrup.

Wybiegli.

Chcę refleksji w tę zaduszną porę,

Telewizor włączam, horror za horrorem.

Na telewizorze stoi jakaś świeczka,

Ozdobę ze szkoły przyniosła córeczka:

Szczerbaty kabaczek ze zgniłym uśmiechem.

Wołam, nie ma córci. Z dworu tupot echem

Wpada. To kościotrup po chałupie lata!

Podskoczę na fotelu, a zjawa: „Cześć tata”

(No, wróciła córunia jak okręt do portu,

Mam nadzieję tylko, że nie jadła tortu).

Oglądamy horror i głupią mam minę.

Czuję, że powoli ktoś mnie robi w… dynię.
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O futbolu
Kiedy wiosna już nastanie,
Kiedy słoneczko przypiecze,
Żona jedno ma pytanie:
„Kiedy skończą się te mecze?
Kogokolwiek odwiedzimy,
to dostaję apopleksji.
«Sto lat» grzmi na urodziny,
Ty przed TV, bo gra Messi.

Babcia setki już dobija,
Słaba jest, niebawem skona.
Wnuk odwiedził i… wzrok wbija
W ekran – bo tam Barcelona.
Działka stoi nam odłogiem.
Czyż inaczej być by mogło,
Skoro ty zgubnym nałogiem
Opętany… na okrągło?”

Wtedy mówię: „Moja miła,
Już u kresu twoja troska.
Z «Gran Derbi» transmisja była,
Kończy się też liga włoska.
Nie mogę wszak jak odmieniec,
Albo raczej gamoń jeden,
Nie widzieć pucharu Niemiec
Lub bramek cud CR7.

Niech no w Lidze Mistrzów wreszcie
Finałem zakończą sprawę,
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Działkę ci miła dopieszczę
I wreszcie też skoszę trawę.
Warzywa spryskam i drzewka,
Nie wspominając o kwiatach”.
Tylko czy zdążę, cholewka?
Bo w czerwcu… Mistrzostwa Świata.

O Walentynkach (z żartów o miłości)

Miłość.
Zwykły rzeczownik.
(I to pospolity,
Choć za własny uważa go rzesza przybitych).
Stan ducha objawami podobny do astmy:
Gorączka, pot, łzawienie, katar, nocne spazmy.
W dodatku rodzaj żeński, część mowy odmienna,
Więc kapryśny jakoby kobieta brzemienna.
Największe apogeum wariactwa jest tego,
Gdy dzień feralny przyjdzie w lutym, czternastego.
Rankiem, gdy pan do kiosku worek kartek wniesie,
Ktoś: „Są dla tej jedynej? To poproszę dziesięć”.
Znów inny: „Dla najdroższej kartkę dostać mogę?”
I oddaje za chwilę, bo w kiosku za drogie,
A w sklepie u Chińczyka on tańsze dostanie.
Nawet przedszkolak mały – jadł w domu śniadanie
I mówi: „Tato, musisz kupić czekoladki”.
„A na co?” – ojciec pyta. „Dla mojej Agatki”.
„Synku, przecież z Martynką ty chodziłeś wczoraj?”
„Tak tato, ale widzisz – Martynka jest chora…”
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O delfinkach i piratach

Zawsze się dziwiłem, czemu ludzie zdrowi
Gdy z wczasów wracają, tacy są nerwowi.
(Poznasz ich za kółkiem, bo z grobową miną).
Dziwić się przestałem,
Jak sam pojechałem.
To znaczy nie sam. Z rodziną.

Gdzie turyście będzie lepiej niźli w Łebie?
Tam jodu powdycha i w piasku pogrzebie,
Przytuli do flaszki chłodniutkiego gwintu.
Łatwiej będzie z seksem,
Gdy żonkę Melexem
Zawieziesz do labiryntu…

Nad morzem też łatwiej wydawać pieniądze.
Stosowne do wieku wszystkich nęcą żądze.
Córeczka: „Delfinka kup mi drogi tatko!”
Żoneczce się marzy
Komplet tatuaży.
Ja chciałbym zdjęcie… z piratką.

Na plaży skwar, ludzi tłok niepospolity.
Muszelki za ostre, delfinek przebity.
Chciałbyś w morzu pluskać – woda lodowata.
Ktoś rzekł: „Będzie super!
Zabierz ich na kuter”.
No i namówił wariata…
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Płynąć w morze kutrem to wielka atrakcja.
Po godzinie bladzi, jedna ubikacja,
W dodatku zajęta, więc trzeba za burtę.
Na plaży tak miło,
Co mnie podkusiło?
I obiad popłynął z nurtem…

Nazajutrz na plażę. Córcia znów zaczyna:
„Tatusiu, a dzisiaj kupisz mi rekina?”
„Nie kupię! Delfinka jakoś pokleimy”.
Chociaż urlop krótki,
Kończą się już dutki.
Za co do domu wrócimy?

Po tygodniu powrót. Cało, chociaż w biedzie.
W bagażniku pachną „prosto z kutra” śledzie.
I chociaż nad morze pojechałem zdrowy,
To przecież sam widzę,
Przyznać się nie wstydzę:
Wracam jak pirat… drogowy.

O babciach i wnuczkach

Babunia się zmieniła odkąd udar miała…
W niedzielę do kościoła w kapciach poleciała…
Śmieliśmy się też wszyscy, gdy zupę przy gościach
Podała owocową – warzoną na kościach…
A ja dziś zrozumiałem,
To geny, niestety.
Włożyłem do lodówki znoszone skarpety…
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