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ARChITEKTURA

JACEK KLAJNA

O chojnickich 
kamienicach 

P rzez pierwszych 70 lat XIX wieku Chojnice były małym (liczącym kilka tysięcy
mieszkańców) pomorskim miasteczkiem. Zabudowa Chojnic nie różniła się 

od innych pruskich miast. Liczne pożary i wojny jednak stosunkowo skutecznie wyeli-
minowały z zabudowy miejskiej domy drewniane. Szczególnie tragiczny pożar Chojnic
z 15 kwietnia 1742 r. całkowicie przeorganizował przestrzeń miejską. Z ponad dwustu
kilkudziesięciu zabudowanych w obrębie murów miejskich parceli pozostało wówczas
nienaruszonych kilkanaście. Mozolny proces odbudowy w rezultacie stworzył „inne
miasto”. Pod koniec wieku XVIII w centrum miasta zabudowa była w zdecydowanej
większości murowana. Powstały wąskie, szczytowo umieszczone do ulicy, barokowe
kamieniczki murowane z cegły lub muru pruskiego i otynkowane. Dachy, najbardziej
wrażliwe na pożary, wykonywano wówczas z dachówki. Przedmieścia, na których mie-
ściły się karczmy, młyny, słodownie, wiatraki i różnego typu inne zabudowania gospo-
darcze, budowano metodami tradycyjnymi – drewniane lub szachulcowe. Budowa 
w roku 1871 dworca kolejowego, a co za tym idzie – włączenie do pruskiej sieci kole-
jowej, było dla Chojnic momentem przełomowym. Z sennego kilkutysięcznego mias-
teczka przekształciły się w znaczny węzeł kolejowy i dynamiczny ośrodek regionalny.
Szybko rozwijające się miasto potrzebowało mieszkań, lokali handlowych i gastrono-
micznych. Bogacący się kupcy i przemysłowcy zaczęli więc lokować nadwyżki finansowe
w budowie kamienic czynszowych. Na przełomie XIX i XX wieku powstało wiele eklek-
tycznych i secesyjnych kamienic, zarówno w obrębie ścisłego centrum, jak i na dawnych
przedmieściach. Szczególnie wyróżniała się tu ulica Dworcowa, która z piaszczystego
traktu, prowadzącego od placu św. Jerzego w kierunku Grunowa i Lichnów, stała się
jedną z najbardziej reprezentacyjnych chojnickich ulic.

Rysunek na stronie 6 przedstawia nieistniejące kamienice południowej strony 
chojnickiego rynku – Stary Rynek 14-17. Jedyną zachowaną jest kamienica pierwsza 
z lewej (dawniej róg Gdańska 2, Augustiańska). Właścicielem kamienicy był kupiec
Emil Riedel, a restaurację na parterze prowadził Franciszek Rink. Za restauracją 
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mieścił się „Skład towarów kolonialnych i żelaza, artykułów kuchennych i budowla-
nych”. Pozostałe kamienice uległy niestety zniszczeniu w lutym 1945 roku. Druga 
z lewej to kamienica znanego chojnickiego kupca Juliusza Schreibera. Był to budynek
narożny, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Elewacja budynku zwieńczona
była szczytem w formie półkolistego tympanonu otoczonego od góry mocno wysta-
jącym gzymsem, a boki boniowane. Kolejne kamienice to budynki neorenesansowe.
Przepięknie ozdobiona licznymi płycinami i łukami kamienica nr 16 należała do kupca

Józefa Rohde, a „Skład towarów kolonialnych, delikatesów, wódek i win” prowadził
Konstanty Seyda. Pod nr. 15 mieściła się cukiernia i kawiarnia Paula Pencke. Kamie-
nica była trójkondygnacyjna, zdobiona płycinami, ornamentowym gzymsem między-
kondygnacyjnym i wysokim gzymsem koronującym. Otwory okienne ujęte były 
w ozdobne obramienia i naczółki. Właścicielem kamienicy nr 14 był kupiec Dawid
Lewin. Swój sklep miał tu Hermann Berhent, właściciel chojnickiej fabryki wódek, 
a po nim, skład detaliczny, jego następca Antoni Kaźmierski. Na piętrach mieściły się
mieszkania czynszowe.

Po stronie zachodniej najbardziej wyróżniała się narożna kamienica nr 10 (strona 7)
– delikatesy Ignacego Rhode. Budynek miał rodowód XIX-wieczny, a widoczną formę
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architektoniczną zyskał po przebudowie w pierwszych latach XX wieku. Parter prze-
znaczony był na działalność handlową, a wyższe kondygnacje na mieszkania czynszowe
i mieszkanie właściciela. Mieścił się tu także Oddział Polskiego Towarzystwa Esperan-
tystów. Należała do najbardziej charakterystycznych obiektów na chojnickim rynku.
Był to budynek dwupiętrowy i dwuskrzydłowy. Charakterystyczna wieża to wykusz na-
rożnika, ozdobiony płycinami roślinnymi i podtrzymywany konsolami, który zakoń-
czony został dachem hełmowym i ozdobiony dodatkowo lukarnami. Zwraca uwagę
facjata dachowa z florystycznym portalem okiennym, zakończona łukiem pełnym pod-
wyższonym. Widoczna po prawej stronie rysunku kamienica należała do kupca Juliusza
Schreibera, a sklep na parterze „Skład żelaza, sprzętów domowych i kuchennych” pro-
wadził Roman Stamm – kupiec chojnicki, wiceburmistrz Chojnic i poseł na Sejm Rze-
czypospolitej. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się DT „Libera”.

Widoczne na kolejnym rysunku (strona 8) kamienice powstały w latach 90. XIX
wieku. W większości były to dwupiętrowe budynki neorenesansowe. Zasadniczo różniła
się od nich tylko wybudowana w roku 1908 secesyjna kamienica nr 21. Fasady kamienic
zdobione były ozdobnymi gzymsami i płycinami, a otwory okienne ozdobnymi naczół-
kami i obramieniami. Wszystkie partery przystosowane były do działalności handlowej.
Była to bowiem, tak jak i dzisiaj, jedna z najbardziej reprezentacyjnych chojnickich ulic.
Na wyższych kondygnacjach mieszkali właściciele oraz najemcy lokali mieszkalnych.



Chojnickie kamienice8

Pierwsza z lewej to kamienica nr 11, której właścicielem był kuśnierz Cohn, 
właścicielem kamienicy nr 13 był kupiec Zander, 15 – krawiec Lenz, 17 – technik den-
tystyczny Döhring, 19 – księgarz Wieczorkiewicz, a ostatniej istniejącej do dnia dzi-
siejszego, pod nr. 21, kupiec Józef Jączyński. Po odzyskaniu niepodległości w dużej
mierze zmienili się mieszkańcy i właściciele. W ostatnich latach przed wybuchem 

II wojny światowej w kamienicy nr 11 był „Skład bławatów, towarów krótkich i galan-
terii” właśc. R. Januszewska. W kamienicy nr 13 mieścił się „Zegarmistrz, Złotnik 
i Grawer, Warsztat reparacyjny”, który prowadził Alfons Gross. Pod nr. 15 Żynda Leon
Jan – kupiec miał mieszkanie prywatne oraz „Skład Artykułów męskich – spec. Bielizna,
kapelusze, czapki”. Pod nr. 17 mieszkał dentysta Karol Rogge. Księgarnia, Skład papieru
i introligatornia (właśc. Wieczorniewicz G. Nast.) mieściła się pod nr. 19. Natomiast 
w kamienicy nr 21 Józef Jączyński prowadził swoją, założoną w roku 1887, firmę „Dom
mód Jączyński”. 

Kamienicę przy ul. Dworcowej 15 (obecnie Piłsudskiego 15) (strona 9) wybudował 
w roku 1896 Otto Laas. Początkowo była to budowla dwupiętrowa z użytkowym pod-
daszem. Na początku XX wieku dokonano jej przebudowy, dodając trzecie piętro i bo-
gato wykończony dach. To jedna z „rasowych” chojnickich kamienic secesyjnych.
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Architekci secesyjni szczególny akcent kładli na dekoracyjność elewacji budynków. 
Do najważniejszych artystycznych środków wyrazu secesji należała linia krzywa o nie-
spokojnym rytmie i zróżnicowanej grubości. Jako elementy dekoracji elewacji często
występują drzewa, wici roślinne, postacie mitologiczne i fantastyczne lub kombinacje
figur geometrycznych. Secesja obejmowała także detale wykończenia budynku, takie
jak klamki czy balustrady schodów. Po II wojnie światowej dobudowano czwarte piętro, 
w stylu „prymitywizmu socjalistycznego”, i całkowicie zeszpecono fasadę tej wspaniałej
kamienicy.

Kamienicę widoczną na kolejnym rysunku (strona 10) wybudował w roku 1906
Otto Fellmer. Kamienica powstała jako typowy dom czynszowy z przeznaczeniem 
na wynajem lokali mieszkalnych. Po roku 1920, w związku z nastaniem wolnej Polski,
rozpoczęła się emigracja niemieckich mieszkańców Chojnic. W roku 1928 Otto Fellmer
sprzedał kamienicę Józefowi Rajewskiemu. Kamienica jest przepiękna, zachwycają 
detale, których na całej fasadzie kamienicy jest bardzo duża ilość. Każde piętro zostało
ozdobione w inny sposób, inny jest także kształt otworów okiennych, w oprawie których
zastosowano ornament geometryczny wzbogacony o stylizowane elementy roślinne, 
a w części centralnej kartusz nadokienny. Liczne płyciny urozmaicają przestrzenie mię-
dzyokienne. Dwa niesymetrycznie ustawione ryzality, zwieńczone balkonami o pełnych
balustradach, ożywiają fasadę kamienicy. Nietypowy jest także pofalowany gzyms ko-
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ronujący. We wnętrzu budynku zachowało się wiele pierwotnych elementów, szczegól-
nie drewnianych, w tym na parterze oryginalne drzwi z szybkami z trawionego szkła.
Oryginalne są także drzwi wewnętrzne z pięknymi profilowanymi framugami oraz
znajdujące się na półpiętrach wejścia do łazienek (obecnie pełnią rolę komórek). 
Od ulicy Mickiewicza widać cztery kondygnacje, od podwórza zobaczymy ich pięć.
Duży spad terenu pozwolił na budowę mieszkalnych suteren.

Kamienice zilustrowane na stronie 11 powstały na początku XX wieku. Kamienicę 
z lewej strony rysunku (obecnie Kościuszki 21) wybudował w roku 1908 Józef Jączyński,
na miejscu starszego budynku, w którym również prowadził swoją, założoną w roku
1887, firmę „Dom mód Jączyński”. Na wyższych kondygnacjach znajdowały się miesz-
kania. W roku 1926 mieścił się tam Urząd parafialny oraz „radio elektr. zakład instala-
cyjny” Karola Wrycz-Rekowskiego. Ta 110-letnia kamienica zachowała się do naszych
czasów w stanie praktycznie nienaruszonym. Datowanie kamienicy nr 23 (prawa część
rysunku) jest trudniejsze. Powstała pomiędzy rokiem 1912 a 1920. Kamienicę z prze-
znaczeniem na własną działalność wybudowała „Komunalna Kasa Oszczędności Po-
wiatu Chojnickiego”, do roku 1920 mieszcząca się w budynku starostwa. Drugą połowę
parteru zajmował Bank Polski. Najciekawsze jest jednak to, że kamienica ta istnieje 
do dnia dzisiejszego. Tak – budynek Banku Spółdzielczego to ta sama kamienica. 
W roku 1934 inż. Józef Ptaszyński, budowniczy miejski, przebudował całą fasadę ka-



mienicy, likwidując masywny wykusz i wszelkie zdobienia. Dzisiaj nazwalibyśmy to
„barbarzyństwem budowlanym”, jednak wtedy kamienica nie miała nawet 20 lat i żadne
względy zabytkowe czy konserwatorskie nie miały znaczenia. Dostosowano ją po prostu 
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do ówczesnych potrzeb lokalowych. Dzisiaj jedyną ozdobą kamienicy jest rozdzielenie
okien lizenami.

Poniższy budynek (strona 12) wybudowano około roku 1900. Niewiele wiadomo 
o początkach kamienicy. W roku 1908 mieszkał tam Ernest Gramowski – mistrz 
stolarski. W 1912 roku jako właściciel występuje Józef Latzkowski. Po wojnie właści-
cielem był Błędzki pochodzący ze Swornegaci. W latach powojennych na piętrze bu-
dynku mieścił się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po jego wyprowadzce mieszkanie
zajmowali właściciele kamienicy. Liczne drewniane elementy zdobiące fasadę, a w szcze -
gólności wieżę i wykusz w skrzydle południowym, mogłyby sugerować konstrukcję
szachulcową. Jednak ta narożna, dwuskrzydłowa kamienica to budynek murowany 
z cegły i otynkowany, piętrowy z użytkowym poddaszem. Fasada, wykusz i wieża były
dawniej bogato zdobione elementami geometrycznymi i roślinnymi. Do naszych cza-
sów zachowało się wiele z tych elementów, są one jednak słabo wyeksponowane lub
wręcz zasłonięte współczesną elewacją. Przebudowane jest także centralne wejście 
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do budynku (wejście dla lokatorów znajduje się w skrzydle zachodnim) oraz szczyt
wieży. W miejsce masztu z chorągiewką zainstalowano niewielką kulę. Mimo tych
zmian jest to jedna z najlepiej zachowanych chojnickich kamienic z początku XX wieku.
W lewej skrajnej części rysunku widzimy parterową zabudowę nieutwardzonej ulicy
Cegielnianej (Ziegelstrasse) z początków zeszłego wieku (dzisiaj Mickiewicza).

Rys. Jacek Klajna



WSPOMNIENIE

MARIUSZ BRUNKA

Dawno zburzona
kamienica

M iasto ma liczne pozory historycznej trwałości. Wszak bazylika „była zawsze”, „tak
samo” wyglądał ratusz czy „stara” plebania… To wszystko nie jest jednak prawdą.

Przed obecnym był bowiem ratusz poprzedni, inaczej wyglądała i niegdysiejsza fara, 
i rzeczywiście stara plebania. Wbrew pozorom prawie wszystko w krajobrazie miasta
ulega zmianom. Dotyczy to także kamienic. Są one wprawdzie stosunkowo stabilnym
elementem przestrzeni, służącym częstokroć kilku pokoleniom właścicieli i lokatorów,
ale wojny, zmiany ustroju i przynależności państwowej miasta odciskają również swoje
piętno na tej substancji. Historia obecnej zabudowy miasta ma więc swoje umocowanie
w zabudowie wcześniejszej. Tak naprawdę stały charakter ma co najwyżej plac, na któ-
rym posadowić można w razie potrzeby kolejną budowlę.

Właśnie dlatego tak ważne jest utrwalenie w naszej pamięci dziejów budowli już
nieistniejących. O ile odnosi się to do budynków kościelnych czy publicznych, nikt tego
nie kwestionuje. Łatwo odnaleźć niegdysiejsze i uwspółcześnione wizerunki np. ko-
ścioła św. Trójcy. O wiele trudniej przypomnieć, choćby tylko w przybliżeniu, losy daw-
nych budynków mieszkalnych. Ich lokatorzy najczęściej już nie żyją, a szkiców czy
fotografii nigdy nie było. Dla kronikarzy to kwestie nieistotne, a dla przeciętnych miesz-
kańców tak oczywiste, że wkrótce zwyczajnie już zapomniane. Któż pamięta o domach
usytuowanych pomiędzy obecną ulicą Kościuszki a placem Kościelnym? Któż pamięta
jeszcze o tym, że w jednej z nich mieszkała przed wojną najbardziej popularna w mie-
ście wróżka? Że mieścił się tam jedyny w mieście profesjonalny sklep muzyczny? Prze-
szłość zgubiła wspomnienia. Pamięć ludzka odeszła ze świadkami i nikt nie zadbał 
o zachowanie czegokolwiek z tego, co przecież było częścią życia miasta.

Chciałbym kilka słów tego tekstu poświęcić nieistniejącej od 1982 r. kamienicy przy
ulicy Nowe Miasto 5, której drzwi wejściowe mieściły się naprzeciwko budynku starego
ogólniaka. Nie wsławiła się ona żadnym szczególnie wybitnym lokatorem albo wyjątko -
wym zdarzeniem w jej murach. Nikt tam nikogo nie zamordował ani nie ukrył skarbu.
Jeśli chcę pisać o niej, to tylko dlatego, iż była ona dla mnie domem rodzinnym, w któ-
rym spędziłem pierwsze dziewięć lat życia, i właśnie dlatego szczególnie mi bliskim…



Najpierw trochę o „fizjonomii” budynku. Była to dziewiętnastowieczna, trzypięt-
rowa, jednoklatkowa i podpiwniczona kamienica, usytuowana na południowym za-
kolu tego, co jeszcze w średniowieczu nazwano Nowym Miastem. W swoich latach
świetności obrośnięta bluszczem ogarniającym duży balkon rogowy na pierwszym
piętrze. Osobiście pamiętam już tylko ów mało stabilny, żelazny, przerdzewiały balkon
mieszkania, należącego niegdyś do moich pradziadków, mocno popękaną elewację 
i wiecznie nieszczelne rynny. Podobnie jak w wielu okolicznych kamienicach, drew-
niana i skrzypiąca na niektórych stopniach klatka schodowa miała swój wyjątkowy
charakter. Mroczna piwnica z nieużywaną od dawna pralnią i licznymi zakamarkami
budziła strach i dziecięce zaciekawienie. Wejście do niej odbywało się bowiem przez
pokrywę („klapę”), która po zamknięciu służyła jednocześnie za część podłogi. Biada
temu, kto trafił w te okolice przy zgaszonym lub zepsutym świetle po kimś, kto za-
pomniał o obowiązku szczelnego zamknięcia tego włazu. Po schodach piwnicznych
spadało się bowiem szybko, wydając przy tym charakterystyczny jęk, którego pogłos
roznosił się dość długo po klatce schodowej, uświadamiając szybko winowajcę o jego
przewinieniu, ale nie zachęcając go zarazem do przyznania się do winy. A chadzano
tam dość często, gdyż przy owej „pułapce” usytuowano trzy ubikacje „na korytarzu”
z niezwykle wysokim sufitem i chłodem bijącym z każdej strony na gościa tego wil-
gotnego przybytku…
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Dwie kamieniczki przy ul. Gimnazjalnej u zbiegu ul. Pocztowej. Uległy rozbiórce w 1982 r.
Rys. Franciszek Pabich. Ilustracja pochodzi z publikacji: „Zabytki architektoniczne Chojnic”, 

wyd. Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”, Chojnice 2010 
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Choć pamięć srodze już mnie zawodzi, mogę chyba wymienić wszystkich z moich
ówczesnych sąsiadów (z przełomu lat 60. i 70. XX w.), których było znacznie więcej,
aniżeli przewidywał pierwotny plan architekta. W jego zamyśle dom obejmował trzy
stosunkowo duże czteropokojowe mieszkania na każdej z trzech pierwszych kondyg-
nacji. W czasie okupacji do potrzeb mieszkaniowych przystosowano dodatkowo dość
przestronne poddasze (Niemcy wyrzucili tam moich dziadków), a powojenny deficyt
lokali mieszkalnych wymusił jeszcze kolejne dokwaterowania. Podzielono więc dotych-
czasowe mieszkania, tworząc w sumie siedem lokali zasiedlonych różnymi rodzinami.

Na parterze mieszkali po sąsiedzku państwo Kosidowscy z córkami i Superczyńscy
z trojgiem swoich dzieci. Wszystkie te dzieci dobiegały dorosłości, więc nie stanowiły
dla mnie rówieśniczej kompanii. Ale na piętrze, obok państwa Ottów, mieszkała już –
w lokalu ze wspomnianym balkonem – moja ciocia Aniela Lorbiecka z synem Piotrem,
będącym prawie moim rówieśnikiem. Miałem więc kolegę do domowych i podwórko-
wych zabaw. Nad nimi mieszkała „babcia” Glazer z dorosłym synem Franciszkiem. 
Była ideałem sąsiadki, należącym do nielicznego grona „niemieckich” wdów, jakim 
po 1945 r. pozwolono pozostać w Chojnicach. Obok niej mieszkali państwo Wesoło-
wscy z synem Romusiem. Jego mama cieszyła się pewną popularnością, jaką w realnym
socjalizmie dawała praca sprzedawczyni w prestiżowych delikatesach. Zapamiętałem
też, iż z pewnym rozbawieniem opowiadano o jej zwyczaju zgłaszania się jako pierwsza
na wszystkie wybory, tuż przed szóstą rano w niedzielę (sic!). Przy czym nikt nie po-
dejrzewał jej o sympatię do panującego ustroju, skoro przez wiele lat zabiegała o prawo
legalnego wyjazdu do Niemiec Zachodnich, ale z chęci otrzymania darmowych kwia-
tów, jakie wręczano wówczas pierwszej osobie zgłaszającej się do lokalu wyborczego.
Wart wspomnienia jest tu też sam Romuś, którego słabo pamiętam, choć jego wyjąt-
kowo gustownie ubrane choinki ciszyły się sporym zainteresowaniem nie tylko sąsia-
dów. Jego „artystyczna” dusza znajdowała ujście w tańcu…, a powszechnie znane
skłonności do… „kolegów” bardzo utrudniały życie w małomiasteczkowej społeczno-
ści. I pewnie one dodatkowo zmobilizowały rodzinę do wyjazdu za granicę. Wreszcie
na trzecim piętrze mieszkaliśmy my, mając z jednej strony widok na wieże kościelne 
z nieodłącznym prawie odgłosem bicia w dzwony, zaś z drugiej zieleń i lipcowy zapach
lip rosnących na licealnym boisku szkolnym, które z braku podwórka wewnętrznego
kamienicy służyło dzieciom za nietypowy plac zabaw. Oświetleniem naturalnym kuchni
było zaś nie klasyczne okno, ale wykusz w dachu…

Część fasady domu przy Nowym Mieście 5 znajdujemy na starych pocztówkach
Chojnic, a także na jednym ze szkiców F. Pabicha. W sumie niewiele zostało z dawnego
wizerunku tego miejsca. Na pewno kamienica ta wyglądała znacznie gustowniej aniżeli
obecny dom gościnny (dawna plebania parafii kościoła gimnazjalnego), który zajmuje
część jej dawnego placu. To, co widzimy tam obecnie, ani nie pasuje do wyrazu archi-
tektoniczno-przestrzennego tej części miasta, ani nie współgra z najbliższym otocze-
niem. Nowe nie jest więc lepsze i może dlatego wypadałoby zawsze najpierw dokładnie
rozważyć decyzję o rozbiórce tego, co już istnieje, aniżeli pochopnie zgadzać się 
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na likwidacje budynków „z przeszłością”. Mają one bowiem również swoją historię kon-
kretnej wspólnoty sąsiedzkiej, czyli miejsca, w którym tak naprawdę toczy się przecież
życie każdego, kto chce zasłużyć na miano mieszczanina…

Śródmieście wciąż bogate jest w zabudowę starokamieniczną. Obecny standard
większości z kamienic niedalece różni się od bohaterki tych rozważań. Ale wciąż liczy
się tam sąsiedzka solidarność i poczucie dumy z miejsca zamieszkania. Niestety, w ostat-
nich dziesięcioleciach utrudnienia życia w centrum miasta (np. hałas, stan budynków,
ograniczenia komunikacyjne) zachęciły wielu dotychczasowych mieszkańców do wy-
prowadzki na przedmieścia, a nawet za miasto. Dziś w tej dzielnicy mieszka zbyt wielu
ludzi starszych i ubogich, aby wyłącznie w oparciu o ich siły podźwignąć atrakcyjność
tego miejsca, dla której podstawowe znaczenie ma rewitalizacja starych kamienic, 
czyniąca z nich ponownie miejsce przyjazne do życia i działalności. Tak jest przecież 
w wielu europejskich miastach i dlatego warto podjąć podobne wyzwanie i u nas.
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BIBLIOTEKA

WERONIKA SADOWSKA, ANNA MARIA ZDRENKA

Wrażenia z ogólnopolskiego
kongresu bibliotek

C zy bibliotekarze to grupa zawodowa ukryta między regałami zapełnionymi książ-
kami, skupiona wyłącznie na literaturze i oderwana od rzeczywistości? Nic bardziej

mylnego! Bibliotekarze po raz kolejny udowodnili to podczas ogólnopolskiego kongresu
bibliotek w Łodzi. Hasłem tegorocznego spotkania było: „Biblioteka twórców. Więcej
niż kongres!”. W jego trakcie pokazali, że biblioteka to miejsce tworzenia, w którym pra-
cują kreatywni bibliotekarze i spotykają się ludzie zajmujący się różnoraką twórczością. 

Chojnice pojawiły się na kongresowej mapie. Bibliotekarze zaznaczali na niej miejsca, 
z których przyjechali. Aby dodać swój znacznik, należało najpierw złożyć żurawia origami
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Ponad 200 bibliotekarzy wzięło udział w 8 kongresie bibliotek publicznych, 
który odbył się w Fabryce Sztuki w Łodzi

Kongres odbył się w dniach 23-24 listopada w Fabryce Sztuki w Łodzi. Był to już 
8 zjazd bibliotekarzy z bibliotek publicznych w całej Polsce, a po raz drugi miejscem
spotkania była Łódź. Odbył się on w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i jego orga-
nizatorami byli Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polsko-Ame-
rykańska Fundacja Wolności. My miałyśmy przyjemność znaleźć się w gronie ponad
200 bibliotekarzy, którym udało się zarejestrować na kongres i otrzymać bilety wstępu.
A wiele osób było zainteresowanych i szybko wszystkie miejsca zostały zarezerwowane.

I tak mogłyśmy reprezentować podczas kongresu Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Chojnicach. Miałyśmy okazję uczestniczyć w wybranych wcześniej przez siebie
warsztatach, spotkaniach i prelekcjach, poznać możliwości, jakie w pracy bibliotekarza
dają nowe technologie oraz wymienić się doświadczeniami. Do wyboru były różno-
rodne twórcze tematy, takie jak: zachęcanie czytelników do pisania, promowanie 
kultury w internecie, odkrywanie artysty w młodym czytelniku, kreatywne pisanie 
Loesje, escape roomy i inne zabawy detektywistyczne, projektowanie gier planszowych,
warsztaty animacji poklatkowej, kodowanie od offline do online, projektowanie 3D,
podstawy lutowania czy urządzanie bibliotek. Odbyły się także tzw. niekonferencje,
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Uczestnicy otrzymali od organizatorów pakiety, w których znalazły się materiały promocyjne

podczas których bibliotekarze rozmawiali o tym, co dla nich jest ważne i dzielili się
swoimi osiągnięciami.

Już podczas otwarcia kongresu było nowatorsko, gdyż była to okazja do poćwiczenia
emisji głosu, wspólnego śpiewania, akompaniowania i tańczenia samby pod kierunkiem
Elizy Szulińskiej. Artystka przekonywała, że śpiew to nie tylko sztuka wydobywania
dźwięku, ale to sztuka życia, śpiew wyzwala radość, optymizm, niespotykane pokłady
energii i siły. Gościem inauguracji była pisarka i dziennikarka Anna Dziewit-Meller,
autorka popularnego bloga Bukbuk poświęconego książkom i pisarzom. Był również
znany dziennikarz, reportażysta i pisarz Mariusz Szczygieł, autor m.in. kilku opowieści
o Czechach. Głos zabrali też m.in. prezes FRSI Jacek Królikowski oraz była przewod-
nicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk. Wręczone zostały
stypendia w VI edycji Konkursu im. Olgi Rok dla bibliotekarek, przyznawane przez
Fundację im. Olgi Rok. 

Podczas pierwszego dnia odbyły się dwa bloki warsztatowe. W pierwszym spośród
sześciu propozycji wybrałyśmy Warsztaty kreatywnego pisania Loesje, które poprowa-
dziła Emilia Skiba, przedstawicielka Loesje Polska. Dowiedziałyśmy się na nich nie
tylko, czym jest Loesje (po polsku czytamy Lusia), skąd się wzięła, ale także miałyśmy
okazję wziąć udział w jej tworzeniu. Jednym osobom termin Loesje jest zupełnie 
nieznany, inne kojarzą go z zabawnych plakatów czy murali. A czym właściwie jest? 
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Jak mówiła prowadząca, Loesje po raz pierwszy powstała w Holandii na początku 
lat 80. XX wieku i miała być opozycyjną inicjatywą dla ówczesnych problemów poli-
tycznych w Holandii. „Do Polski pierwsze informacje o Loesje dotarły podobno już 
na początku lat 90. Loesje swoją pierwszą publikację po polsku wydała w Kielcach 
w 2006 roku” – czytamy na ogólnopolskiej stronie. Głównym celem jej tworzenia jest
pobudzenie społeczeństwa do kreatywności, refleksji, nauki, ale także relaksu, bo jak
się okazało podczas warsztatów, tworzenie tych krótkich sloganów jest świetną zabawą.
Ważnym elementem powstawania Loesje jest twórcza praca grupy osób, które mają
różne poglądy na świat. Loesje Polska umożliwia niekomercyjne pobierania, drukowa-
nie i udostępnianie plakatów, wlepek czy pocztówek z powstałymi tekstami. Istotny jest
nie tylko tekst, ale również wygląd graficzny. Poniżej przykłady Loesje.

Tego samego dnia wzięłyśmy również udział w Szybkim kursie projektowania gier
planszowych, który prowadził Maciej Rynarzewski z Mikroagencji Kreatywnej. Jak się
przekonałyśmy, gry planszowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród zarówno
dzieci, jak i dorosłych. W wielu bibliotekach stoją na półkach obok książek, są wy -
pożyczane do domów lub czytelnicy grają na miejscu. Funkcjonują nawet kluby 
miłośników planszówek, skupiające w bibliotece fanów tej intelektualnej rozrywki. 
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Anna Dziewit-Meller, redaktor bloga Bukbuk była gościem inauguracji 
i w swoim wystąpieniu poruszyła temat popularyzacji czytelnictwa

Organizowane są turnieje gier. Co więcej, można pokusić się o zaprojektowanie własnej
– najpierw takiej prostej opartej na losowym rzucaniu kostką, a potem, w miarę nabie-
rania doświadczenia, bardziej skomplikowanej. Wystarczy opracować fabułę i mecha-
nikę gry, a następnie oprawę graficzną i co ważne – czytelną instrukcję gry. W czasie
zajęć tworzyłyśmy w grupie własną biblioteczną planszówkę, skupiając się na podanych
przez prowadzącego wskazówkach. Warto spróbować!

Po dziesięciu intensywnych godzinach zakończyłyśmy pierwszy dzień kreatywnych
warsztatów. Następnego dnia rankiem wraz z innymi bibliotekarzami ponownie poja-
wiłyśmy się w Fabryce Sztuki. W sali plenarnej przedstawiono nam program, w tym
szczegółowy plan niekonferencji, które były pierwszym punktem drugiego dnia kon-
gresu. Niekonferencje tworzą sami bibliotekarze chcący podzielić się swoimi pomy-
słami, doświadczeniem, pasją czy wydarzeniami, które organizują w placówkach. 
W tym roku do wyboru było aż 11 tematów. My postanowiłyśmy wybrać zajęcia pro-
wadzone przez Agnieszkę Karolę pn. Zoetrop – nowy materiał wideo promujący bib-
liotekę w technice animacji poklatkowej. Podczas tego spotkania dowiedziałyśmy się,
co to jest zoetrop oraz obejrzałyśmy przykładowe animowane filmiki. Jak się okazało,
żeby stworzyć najprostszą animację, wcale nie trzeba mieć specjalnego sprzętu oraz
zdolności plastycznych. Wystarczy tylko zaopatrzyć się w czarny brystol, nożyczki, białą
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Podczas warsztatów z projektowania gier planszowych pojawiła się także okazja pogrania 
w dostępne planszówki

Prowadzący niekonferencje opowiadali o zagadnieniach, jakie poruszą podczas spotkań 
i zachęcali do wybrania ich tematu
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Animacja poklatkowa wzbudziła 
spore zainteresowanie wśród uczestników 

niekonferencji

O tym, że kodowanie offline też jest ciekawe,
można było się przekonać, stawiając wieżę 

z kolorowych kubków czy układając je kolorami

kartkę, kredki i… telefon komórkowy. Najpierw trzeba stworzyć czarny walec z wycię-
tymi szczelinami, wewnątrz niego umieścić kartkę z rysunkami przedstawiającymi
przedmiot w poszczególnych etapach ruchu, a następnie wprawić go w ruch. Gdy za-
czniemy obserwować obrazek przez szczeliny, zauważymy, jak narysowany przedmiot
się porusza. Efekt można nagrać na telefonie i następnie zamieścić w internecie, wyko-
rzystując możliwość przyspieszenia nagrania, co uatrakcyjni animację. Polecamy!

Kolejnym warsztatem, w którym wzięłyśmy udział, było Kodowanie od offline 
do online – zajęcia prowadzone przez Iwonę Sygut, bibliotekarkę z SP nr 9 w Legnicy.
Jak się okazało, do zabawy z prostym kodowaniem wystarczy np. kartka papieru lub
kolorowe plastikowe kubeczki. I już można łamać sobie głowę i przygotować zakodo-
wane polecania, po których wypełnieniu powstanie rysunek lub wieża z kubeczków.
Zakodować można różnorodne polecenia dotyczące przesuwania kubków według ko-
lorów (na wzór kostki Rubika) czy wykonywania z nich figur. Jest to świetna zabawa 



w kodowanie i rozkodowywanie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jak się dowiedzia-
łyśmy, dostępne są różne alfabety kodowania. Można też sięgnąć po aplikacje w inter-
necie, które uczą nie tylko młodszych, ale też starszych programowania, a tym samym
rozwijają myślenie algorytmiczne i analityczne. Tak więc można w bibliotece kodować,
rozwiązywać łamigłówki i stać się mistrzem kodowania. Istnieje także możliwość przy-
łączenia się do cyklicznej ogólnopolskiej inicjatywy „Godzina kodowania”. 

Pomiędzy warsztatami i wykładami można było wziąć udział w kongresowej grze,
zdobywając naklejki za wykonane zadania, a także porozmawiać z przedstawicielami
innych organizacji, fundacji czy firm, które tworzą produkty pomocne przy prowadze-
niu i uatrakcyjnieniu akcji przeprowadzanych w bibliotece oraz wspierają biblioteki.
Mogłyśmy między innymi spotkać organizatorów ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bib-
liotekarz, przedstawicieli Fundacji TechSoup zapewniającej rozwiązania technologiczne
dla polskich bibliotek oraz firmy Dimpact, w której ofercie znajdują się np. roboty edu-
kacyjne, których możliwości miałyśmy okazję zobaczyć.

Dwa dni warsztatów minęły ekspresowo i nim się obejrzałyśmy, siedziałyśmy już
na sali plenarnej i żegnałyśmy się z pozostałymi bibliotekarzami. Udział w kongresie
był dla nas emocjonującym przeżyciem z kilku względów. Po pierwsze, zdobyłyśmy
mnóstwo pomysłów, które wykorzystujemy w swojej pracy w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej w Chojnicach. Nawiązałyśmy także kontakty z innymi uczestnikami kongresu,
bibliotekami czy fundacjami, które wspierają bibliotekarzy w ich misji. W czasie zjazdu
dało się zauważyć, że bibliotekarze to prężnie działająca i kreatywna grupa zawodowa.
Jej zadaniem jest nie tylko udostępnianie materiałów bibliotecznych i wypożyczanie
książek, ale także kreowanie twórczego społeczeństwa.

Fot. z archiwum MBP
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NAUKA

EWA DRZAZGOWSKA

Kiedy z serca 
płyną słowa…

Już prawie 2 lata temu dowiedziałam się, że Międzynarodowe Towarzystwo Ferdinanda
Ebnera planuje osiedlić swoją polską sekcję w Chojnicach. Włączyłam się w dzia -

łania, które miały prowadzić do jej powstania. W ich wyniku w tym roku już po raz
drugi mieliśmy w Chojnicach Dni Tischnerowskie. Dla wyjaśnienia, o ile Ebner stoi 
u początków filozofii dialogu, Tischner był jej przedstawicielem w Polsce. 

Chojnickie Dni Tischnerowskie. Od lewej: dr Magdalena Wędzińska, 
Mariusz Brunka i dr Krzysztof Skorulski



W listopadzie 2016 roku mówiliśmy w czasie trwania Dni Tischnerowskich o logice
serca, o prawdzie, przestrzeniach wolności i zniewolenia, o ludzkiej tożsamości. W tym
roku: o wychowaniu, tzn. kształtowaniu człowieka, i znów o przestrzeniach wolności 
i zniewolenia, i wreszcie o dramacie dochodzenia do dialogu. Czytaliśmy fragmenty
Tischnera Etyki solidarności.

O czym jednak jest filozofia dialogu? Odpowiem nieakademicko i wychodząc poza
nią samą.

Dla Konfucjusza w V wieku p.n.e. i innych chińskich filozofów starożytnych sednem
zdrowia i ładu społecznego było to, co określali oni jako ‘porządek w nazwach’. Kon -
fucjusz tłumaczył to w bardzo prosty sposób: „Jeśli nazwy nie są uporządkowane 
[poprawne, właściwe], mowa nie brzmi rozsądnie [błąka się]; jeśli mowa nie brzmi 
rozsądnie, spraw nie wieńczy sukces [rzeczy pozostają niewykonane]; jeśli spraw nie
wieńczy sukces, obrzędy i muzyka nie kwitną; jeśli obrzędy i muzyka nie kwitną, kary
nie pasują do zbrodni [kara jest nieznamienna]; jeśli kary nie pasują do zbrodni, ludzie
nie wiedzą, do czego przyłożyć rękę i gdzie postawić nogę” [cyt. za: E. Itkonen, Universal
History of Linguistics, 1991, s. 90-91, fragment można odnaleźć w wydanych w Polsce
Dialogach konfucjańskich, 1976]. Jak taki ‘porządek’ się osiąga? Konfucjusz: nazywajmy

Od lewej: prof. Krzysztof Wieczorek, dr Rafał Maliszewski, dr Przemysław Zientkowski, 
dr Zbyszek Dymarski 
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Prof. Piotr Kostyło z UKW w Bydgoszczy był głównym pomysłodawcą 
tematu konferencji w tym roku

ojcem tego, kto jest ojcem, synem – tego, kto jest synem itd. [por. np. A. Wójcik, Kon-
fucjanizm, w: Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, 2001, s. 353]. Osiąga się więc, wy-
dawać by się mogło, w banalnie prosty sposób. 

Jeśli Aleksander Wat (ur. 1900) w swoich wspomnieniach z tułaczki wojennej 
po Rosji Radzieckiej [Mój wiek] mógł w odniesieniu do pewnej grupy zjawisk go ota-
czających (zasadnie) użyć określenia ‘mowa poza prawdą i kłamstwem’, to właśnie dla-
tego, że u podstaw życia społecznego, którego doświadczał, było planowo realizowane
zaburzenie w relacji między słowami i rzeczami. To nie wystarczy, by wyjaśnić doświad-
czenie Wata, ale jest jego podstawą.

O 12 lat starszy od Wata austriacki filozof, właśnie jeden z pierwszych filozofów
dialogu, Ferdinand Ebner, który zmarł tak młodo, że nie dożył II wojny światowej,
wszedł głębiej w opis zjawisk, o które tu chodzi. Wskazał, że to podstawowe nazywanie,
na które wskazywał Konfucjusz (Ebner nie wspomina jednak o chińskim filozofie), 
dokonuje się w rozmowie, w „żywym”, dokonującym się „na poważnie” i „prawdziwym”
mówieniu osób do siebie. Tak wypowiadane słowa „działają”. Takie słowa tworzą wspól-
notę, bo na mocy bycia powiedzianym „na poważnie”, prawdziwości i odbioru, który
się dokonuje, wymagają określonych działań.
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Jak to się dzieje? To z kolei tłumaczy inny filozof, Charles Sanders Peirce (starszy
od Ebnera i Wata o pokolenie). Kiedy coś mówię „na poważnie” (a więc w szczególności
zawsze do kogoś), biorę odpowiedzialność za to w tym sensie, że moje działania po-
winny być zgodne z tym, co mówię. Z łaciny ‘twierdzenie’, ‘assertio’ to ‘przywiązanie
się do czegoś’. Kiedy coś twierdzę (niekoniecznie nawet obiecuję), to przywiązuję ni
mniej ni więcej tylko swoją osobę do prawdziwości tego twierdzenia. Tzn. tę prawdzi-
wość gwarantuję swoją osobą. W ten sposób prawda i nasze życie istotowo do siebie
przynależą. Prawda źródłowo ma tylko taki i aż taki gwarant. I nie może być inaczej. 
Wróćmy jednak do Ebnera, który idzie jeszcze dalej: „słowo i miłość są ze sobą zwią-
zane. […] słowo służy miłości […] Właściwe słowo jest zawsze słowem wypowiedzia-
nym przez miłość […] Słowo pozbawione miłości jest […] nadużyciem boskiego daru
słowa” [F. Ebner, Fragmenty pneumatologiczne, 2006, s. 107]. Jak to wytłumaczyć? Już
dawno zrezygnowałam z wyjaśnienia, czym jest miłość. Trudno sobie jednak wyobrazić,
iżby miała to być inna miłość niż ta, która „współweseli się z prawdą” i „nie szuka po-
klasku”. 

Bardzo bym chciała wierzyć, że każdy ma doświadczenie Ebnerowskiego właści-
wego słowa. O tym doświadczeniu śpiewa Akurat „Kiedy z serca płyną słowa, uderzają
z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto […] I dlatego
lubię mówić z tobą”. 

Mamy więc te dwa bieguny: Watowskie piekło poza „prawdą i kłamstwem” i „pły-
nące z serca” „proste słowa”, o których mówi Ebner. Pewnie najczęściej jesteśmy gdzieś
pomiędzy: raz bliżej tu, raz bliżej tam. Obyśmy nie uwierzyli, że nie od nas zależy, gdzie
akurat [!] jesteśmy.

Takimi więc rzeczami zajmuje się filozofia dialogu. Bardzo ryzykowna i wymaga-
jąca, ale też pasjonująca dziedzina: bo przed tym, który ją uprawia, stawia nieustannie
pytanie: a ja – gdzie jestem? 

Takie sprawy przyniosło do Chojnic Towarzystwo Ebnerowskie. Czy się tu zako-
rzenią? Czas pokaże…

Fot. Kazimierz Czerwiński



KASZUBY

Józef Chełmowski 
– patron roku 2017

R ada Naczelna Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego 21 marca 2015

roku przyjęła uchwałę w sprawie 
wybrania Józefa Chełmowskiego na
patrona roku 2017. Na portalu Kaszubi.pl
(w zakładce Rok Józefa Chełmowskiego) 
możemy przeczytać krótką, ale jakże celną
charakterystykę artysty z Brus Jaglii: Józef
Chełmowski – myśliciel i artysta, o rozlicznych
talentach. Przez większość ludzi potocznie 
nazywany twórcą ludowym, choć określenie to
nie oddaje w pełni ani specyfiki całokształtu jego różnorodnych dokonań, ani jego
stosunku do świata. Był bowiem artystą „osobnym”, kroczącym własną twórczą drogą,
nieco odmienną niż większość twórców ludowych. Niemal w każdym z nas wzbudzał
podziw i zainteresowanie, bez względu na indywidualne preferencje dotyczące sztuki,
światopogląd i wiedzę. Dla niego „być Kaszubą” oznaczało nie tylko wywodzić się z Ka -
szub, odwoływać się do lokalnych tradycji i posługiwać języ kiem, ale także być człowiekiem
wierzącym, podobnie jak przodkowie i pielęgnować odziedziczone tradycje.

Postać Józefa Chełmowskiego – jako człowieka i twórcy – często przewijała się 
w działalności ZKP w Chojnicach, ale też chojnickich instytucji, organizacji. Aktywność
chojnickiego środowiska związana z Rokiem Józefa Chełmowskiego nie ograniczała się
tylko do uczestnictwa, ale wynikała też z własnych inicjatyw. Oto kalendarium Roku
Józefa Chełmowskiego w Chojnicach:

• 26 lutego, w rocznicę urodzin artysty, w Brusach miała miejsce centralna inaugu-
racja Roku Józefa Chełmowskiego. Wzięli w niej udział chojniccy Zrzeszeńcy, mu-
zealnicy, przedstawiciele zespołów folklorystycznych – słowem ci wszyscy, którym
twórczość i dokonania artysty były bliskie.

• Uczniowie chojnickich szkół (Technikum nr 3 i SP nr 7) uczestniczyli w konkursie
plastycznym „Tajemnice świata światów – inspiracje twórczością Józefa Chełmow-
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skiego”, zorganizowanym przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Trefl Pomorze. Dodać należy, że in-
dywidualną nagrodę zdobyła Agnieszka Stopa, a jej szkoła, Technikum nr 3, została
nagrodzona bonem o wartości 500 zł. Dnia 13 marca w Ergo Arenie odbyło się
podsumowanie konkursu, na które zostali zaproszeni – oprócz laureatów – także
pozostali uczestnicy oraz liczna rzesza dzieci i młodzieży uczących się języka ka-
szubskiego w pomorskich szkołach. Ci młodzi ludzie byli kibicami na meczu siat-
kówki kobiet Atom Trefl Sopot – Polski Cukier Muszynianka. 

• „Widzenie świata po kaszubsku. Twórczość Józefa Chełmowskiego (1934-2013) 
w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego”. Wystawa, na którą złożyła się
m.in. kolekcja 28 rzeźb artysty zakupionych w 2016 r., została otwarta w Kurzej
Stopie 16 marca i można było ją oglądać do 18 kwietnia. Wypada nadmienić, iż
wernisaż był znaczącym wydarzeniem kulturalnym w Chojnicach. Zaprezentowana
została też strona internetowa www.chelmowski.chojnicemuzeum.pl jako rezultat
realizowanego przez chojnickie Muzeum programu pn. „Józef Chełmowski. Kwe-
renda badawcza z inwentaryzacją twórczości w zbiorach prywatnych. Przywrócenie
do domeny publicznej”.

• Na okoliczność Roku Józefa Chełmowskiego została przygotowana wystawa „Józef
Chełmowski – Człowiek Renesansu”, którą bruskie Centrum Kultury i Biblioteki

Pasieka wyobraźni Chełmowskiego – zdjęcie z 24 X 2012 r.
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Kurza Stopa, 16 III 2017 r.

udostępniało chętnym środowiskom. W Chojnicach ta wystawa gościła trzykrotnie:
31 marca w czytelni MBP przy okazji zebrania sprawozdawczego Oddzia łu ZKP,
natomiast 19 maja w Szkole Podstawowej nr 7 w ramach imprez „Od Jana do Jana”
oraz 20 maja w kościele gimnazjalnym w czasie „Europejskiej Nocy Muzeów 2017”
wystawa towarzyszyła występowi Teatru Obrzędu Ludowego „Zaboracy”, który za-
prezentował spektakl „Świat wg Józefa Chełmowskiego”.

• Jeśli o wystawach mowa, to należy wspomnieć o czynnej w okresie czerwiec – paź-
dziernik w czytelni MBP wystawie biograficznej o artyście z Brus Jaglii.

• Jednym z akcentów Roku Józefa Chełmowskiego był tegoroczny Powiatowy 
Konkurs Literacki od lat organizowany przez Gimnazjum nr 3 wraz z redakcją
„Czasu Chojnic”, Chojnickim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, a w tym roku rów-
nież z chojnickim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Tematy prac 
były in spirowane myślami tego ludowego artysty. Wpłynęło 59 prac od uczniów 
z 9 szkół.

• W ramach programu Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej 2017 został ogłoszony
powiatowy konkurs plastyczny z cyklu „Barwy jesieni”. W tym roku wiodący orga-
nizatorzy konkursu – Chojnickie Centrum Kultury i Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie jako temat przewodni zaproponowali: Inspiracje magicznym światem Józefa
Chełmowskiego. Na konkurs wpłynęło 419 prac wykonanych różnymi technikami
plastycznymi. Nagrodę główną przyznano Irenie Mrózek Gliszczyńskiej.



• Z okazji Roku chojnicki Oddział ZKP wydał okolicznościową zakładkę, którą 
obdarzano uczestników różnych konkursów, spotkań itp. 

• Przy okazji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego EKO-ART (edycja polska 
i kaszubska), odbywającego się w Centrum Sztuki Collegium ARS w dniach 
24-26 października, prezentowano jego uczestnikom wypożyczone z CKiB Brusy
filmy związane z Józefem Chełmowskim. 

• 7 lipca do Brus i Jaglii zjechali miłośnicy talentu patrona roku 2017 z całych Kaszub
i nie tylko. Spotkanie plenerowe „W rodzinnym domu Józefa Chełmowskiego”
było kolejną dużą uroczystością dla uczczenia osoby i twórczości kaszubskiego
Człowieka Renesansu, w której uczestniczyli również chojniczanie. Tu można było
nabyć książkę Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Chełmowskiego. Nikt wów-
czas nawet nie wyobrażał sobie, że za miesiąc, sierpniowej nocy (11/12 VIII), to
miejsce dotknie straszliwy kataklizm!

I stało się bezdyskusyjne: trzeba ratować dorobek artysty, trzeba zrobić wszystko,
by zachować dziedzictwo naszej kaszubskiej kultury. Taką powinność dyktuje nie tylko
obchodzenie Roku Józefa Chełmowskiego. 

Oprac. Janina Kosiedowska

Fot. z archiwum ZKP, MHE, MBP
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Wystawa w czytelni MBP



PRAWO

ANNA KRUK

O ludziach 
niewidocznych

C zym zajmuje się Służba Więzienna? Gdzie w Chojnicach pracują przedstawiciele
tej formacji? Czy naprawdę jest ona niewidoczna? – tego m.in. mogą się dowiedzieć

najmłodsi chojniczanie podczas specjalnych zajęć. Odbywają się one w Wypożyczalni
i Czytelni dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Z pewnością w naszym mieście jest jeszcze wiele osób, które nie wiedzą, czym ta
formacja mundurowa się zajmuje. Służba Więzienna jest w zdecydowanie gorszej sy-

Funkcjonariuszka Służby Więziennej oraz rzeczniczka prasowa 
Aresztu Śledczego w Chojnicach Anna Kruk (na zdjęciu z prawej) w bibliotece 

rozmawiała z dziećmi o pracy Służby Więziennej



tuacji niż inne służby mundurowe, bo praca wykonywana przez funkcjonariuszy i pra-
cowników SW wydaje się niewidoczna dla innych. Niewidoczna w tym sensie, że wy-
konywana za wysokimi murami, dodatkowo zabezpieczonymi drutami kolczastymi. 
Z pracą np. Policji czy Straży Pożarnej społeczeństwo spotyka się na co dzień. Czasem
nawet przedstawiciel innych służb jest gościem w przedszkolu lub szkole i przez to 
łatwiej jest poznać i zrozumieć ich zadania. Stąd pomysł na zajęcia dla najmłodszych
dotyczące Służby Więziennej.

Prowadząc takie spotkania, mogę dzieciom opowiedzieć o swoim zawodzie i o tym,
jaką funkcję pełni formacja mundurowa, którą reprezentuję. Więzienie najczęściej ko-
jarzy się tylko z więźniami. I nic w tym dziwnego, bo to oni właśnie w większości 
w nim przebywają. Jednak są tam jeszcze inne osoby, o których nie wspomina się, mając
na myśli więzienie. Są to funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy wykonują pewną
misję. Rolą Służby Więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu poprzez
realizowanie praworządnego i humanitarnego wykonywania kary pozbawienia wolno-
ści i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizacji skazanych.

Dzieci w trakcie zajęć dowiadują się, kto jaką funkcję pełni w więzieniu – że przy-
bywającym do więzienia drzwi otwiera tzw. funkcjonariusz bramowy, a podgląd na całe
więzienie ma monitorowy oraz że bardzo ważną osobą jest dowódca zmiany. Areszt
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W listopadzie 2016 roku w ramach warsztatów biblioterapeutycznych 
dla kl. IIc integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach 

strażniczka przeprowadziła zajęcia zatytułowane „Co jest za murem?”
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dzieli się na oddziały i każdym z nich kieruje oddziałowy, dodatkowo na każdym od-
dziale jest wychowawca. Wyjaśniam najmłodszym znaczenie trudnego słowa resocjali-
zacja, co się na nią składa i po co jest. Uczestnicy mają okazję poznać, jakie mundury
mają pracownicy więzienia oraz jakimi samochodami dysponują. Dowiadują się także,
kto jeszcze tworzy Służbę Więzienną.

Tematyka ta wywołuje duże zainteresowanie młodych słuchaczy. Pojawiają się py-
tania dotyczące możliwości wypożyczania książek w więzieniu, grania w planszówki
czy nawet strojenia choinki na Boże Narodzenie. Każdorazowo dzieci przyznają, że naj-
trudniejszy jest brak możliwości przebywania ze swoimi rodzinami oraz niemożność
wychodzenia, kiedy i gdzie się chce. Poza funkcją informacyjną, takie spotkania mają
również aspekt profilaktyczny. Ważne jest bowiem podkreślenie, że do więzienia trafia
się za karę, za zrobienie czegoś bardzo złego oraz zwrócenie uwagi na to, jakie ograni-
czenia z tego wynikają.

Fot. z archiwum MBP

W październiku 2017 roku Anna Kruk prowadziła w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci 
zajęcia dla uczniów kl. III Szkoły Podstawowej w Charzykowach



Seminarium naukowe w Collegium ARS, 9 X 2017 r.

KOŚCIÓŁ

RADOSŁAW OSIŃSKI

Półtora wieku w służbie innym 
Jubileusz sióstr franciszkanek

P osługa i obecność Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej 
na stale już wrosły w społeczno-kulturowy pejzaż naszego regionu. Ich służba 

ludziom i Bogu w Polsce rozpoczęła się 150 lat temu właśnie w Chojnicach. Dlatego
jubileuszowe akcenty dotyczące obecności sióstr franciszkanek w Polsce zostały zorga-
nizowane w naszym mieście. 

Pierwszą odsłoną była uroczysta msza św. w bazylice pod przewodnictwem prymasa
Polski, abpa Józefa Polaka (20 VIII). Wówczas także wystawiono oratorium muzyczne
„Ziarno gorczycy” z udziałem sióstr i orkiestry, ukazujące działanie Bożej Opatrzności
w historii sióstr franciszkanek.



Na pierwszym planie dr Jerzy Szwankowski i ks. dr Janusz Chyła
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Natomiast 9 października w Collegium ARS odbyło się seminarium naukowe. Jego
treść była gratką zarówno dla osób chcących poznać bądź utrwalić w sobie informacje
o historii działania chojnickich sióstr franciszkanek, ale spotkanie miało też ogromny
walor duchowy. 

Początki działalności franciszkanek zbiegły się w czasie z trudnym okresem tzw.
kulturkampfu. Wiedzę o tym okresie zgłębił i przedstawił w wykładzie dr Jerzy Szwan-
kowski. Przybliżył sytuację polityczną, religijną i społeczną miasta Chojnice w latach
1867-1875. Był to okres pierwszego pobytu sióstr franciszkanek, które przybyły z pro-
wincji holenderskiej do Chojnic na zaproszenie kapłanów i mieszkańców Chojnic, by
objąć opieką Zakład św. Boromeusza. Było to dzieło wychowawczo-lecznicze. Posługa
sióstr wymagała wiele ofiary i zawierzenia. W wyniku kulturkampfu siostry musiały 
w 1875 r. opuścić Chojnice, co spowodowało tragiczne skutki w dziedzinie wychowania
i kształcenia. Po ustaniu walki o kulturę, po 10 latach siostry ponownie powróciły 
do Chojnic.

Kolejna prelegentka seminarium, dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz prof.
UAM w Poznaniu, przybliżyła kwestię polityki okupanta wobec zgromadzeń zakonnych 
na Pomorzu. – Okupant upatrywał zagrożenia dla swej ideologii ze strony zakonów
opartych na gruntownej wierze. Siostry ratowały ludzkie istnienie, narażając własne,
niosły pociechę, nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwa. Kobiety, nawet te boha-
terskie, pozostają jednak w cieniu pamięci. Przynależność do zgromadzeń skazywała
je na najbrutalniejsze formy prześladowań, w tym na zagładę. Można porównywać je 
z metodami stosowanymi wobec duchownych. Naziści bali się Kościoła – w sferze 



administracyjnej, ale głównie jako animatorów wiary, mających szerokie poparcie spo-
łeczeństwa i mocno oddziaływających na społeczeństwo. 

Prof. Górczyńska-Przybyłowicz przywołała zalecenia gaulaitera Forstera, który znał 
stosunki społeczne panujące w Prusach Wschodnich. – Miał świadomość, że całe śro-
dowisko duchownych oraz zgromadzeń zakonnych to jedna z ostoi polskości oprócz
środowiska urzędników, nauczycieli, lekarzy czy prawników. Forster wprowadził więc
„polityczne oczyszczenie terenu”, pozbawiając polską społeczność elity intelektualnej.
W związku z tym liczba ofiar na Pomorzu wśród inteligencji była największa w porów-
naniu z innymi terenami wcielonymi do Rzeszy.

Jakie metody stosowali okupanci? Oprócz różnych form fizycznej eksterminacji
częste było zamykanie kościołów czy siedzib klasztorów, rozwiązywanie struktur 
kościelnych, grabienie majątku – ołtarzy, kapliczek, a nawet grobów. Nagminnie była
prowadzona grabież przedmiotów sztuki sakralnej. Co do zamykania klasztorów, ich
siedziby, a także inne zajmowane obiekty były przeznaczane na doraźne cele okupanta.
Dotychczasowych mieszkańców zaś wypędzano – taki los spotkał siostry w Orliku. 
W szpitalu siostry zakonne były traktowane jako bezpłatna siła robocza, którą można
było eksploatować ponad miarę i karać.

S. Fabiola Szreder w kolejnym referacie pochyliła się nad zagadnieniem charyzmatu,
służby i dyspozycyjności sióstr franciszkanek. Przywołała postać Katarzyny Damen,
założycielki zgromadzenia.

– W konstytucji zakonu jest mowa o tym, że matka Magdalena (takie imię przybrała
po złożeniu ślubów założycielka zakonu – przyp. aut.) wniosła charyzmat prostoty 
i służby we współczesny świat. Żyła duchem pokuty i miłości. Zostawiła wzór duchowy
i radę: jeśli będziemy żyć jak dzieci św. Franciszka, Bóg się zatroszczy. Siostry łączą
modlitwę i służbę, są znakiem sprzeciwu wobec negacji Ewangelii i porządku Bożego
w świecie. 

Obecnie Zgromadzenie liczy 1450 sióstr w 8 prowincjach: w Niemczech, w Polsce,
w Indonezji, w Brazylii (2), w USA (3), w 2 kanonicznych domach: Holandii i Niem -
czech oraz na placówkach misyjnych w Tanzanii, Gwatemali, Meksyku, Timorze, 
Filipinach i Białorusi. Zarząd Generalny znajduje się w Rzymie. Domy zakonne i wspól-
noty sióstr franciszkanek w Polsce znajdują się – poza siedzibą polskiej prowincji 
w Orliku i Chojnicami – także w Człuchowie, Więcborku, Darłowie, Poznaniu, War-
szawie, Teresinie, Częstochowie, Katowicach, Gnieźnie.

Chojnicki zakon ma swą męczenniczkę, siostrę Adelgund Tumińską, zamęczoną
przez sowieckich żołdaków. 

Ks. dr Janusz Chyła w ostatnim seminaryjnym wystąpieniu podjął temat: czy 
s. Adelgund jest ofiarą systemu czy jednostki? 

Przywołał m.in. przemyślenia z encykliki Files et ratio św. Jana Pawła II, związane
z zagadnieniem etycznym, gdy człowiek staje się niewolnikiem filozofii sprzecznych 
z naturą, nieracjonalnych. – Dzieje Europy można podzielić na okresy: średniowiecze,
gdzie obowiązywał paradygmat teocentryczny. Człowiek wówczas wszystko odnosił 
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do Boga. Potem Kartezjusz przesunął sposób myślenia na filozofię podmiotu głoszącą,
iż człowiek jest punktem odniesienia do siebie samego. Obecnie żyjemy w modelu post-
modernistycznym – w środku nie ma ani Boga, ani człowieka, jest nicość. 

Ksiądz Chyła w swym wykładzie nakreślił tło historyczno-socjologiczne tworzenia
się ideologii wrogich człowiekowi. – Niejednokrotnie dochodziło do zetknięcia pięk-
nych idei z metodami z nimi sprzecznymi. Tak, jak czyniono podczas rewolucji fran-
cuskiej. Podobnie działo się w komunizmie. W tym kontekście ofiara s. Adelgund
Tumińskiej to skutek ideologii antyludzkiej dyktatury.

Seminarium naukowe wpisało się w obchody roku jubileuszowego. Zapewne przy-
niosło więcej wiedzy na temat historii pobytu sióstr franciszkanek w Chojnicach i stało
się zachętą do dalszych badań poszczególnych jej kart.

Organizatorami byli: Urząd Miasta Chojnice, Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela,
Chojnicki Dom Kultury oraz Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześci jańskiej.
Miejscem spotkania było Collegium ARS. Patronat Honorowy objął ks. bp Wiesław 
Śmigiel. Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem seminarium czuwał dr Przemysław
Zientkowski.

Fot. Radosław Osiński

41Półtora wieku w służbie innym. Jubileusz sióstr franciszkanek

Siostra Mirona Turzyńska mówiła podczas seminarium o specyfice posługi sióstr franciszkanek



STOWARZYSZENIE

Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet 
„Amazonki”

20 -lecie działalności obchodziło w lutym 2017 roku Chojnickie Stowarzyszenie Ko-
biet „Amazonki”. Ta organizacja pożytku publicznego obecnie skupia 48 członkiń.

Panie wspólnie działają na rzecz kobiet z rakiem piersi oraz włączają się w akcje profilak -
tyczne w Chojnicach i okolicznych miejscowościach, takie jak Marsz Różowej Wstążki.

Pierwsze organizacyjne spotkanie Klubu „Amazonek” w Chojnicach odbyło się 
w lutym 1997 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektor Medycznego Studium Zawodowego
Marii Adamczyk-Stojak oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ARS VITAE 

Pamiątkowe zdjęcie uczestniczek kursu komputerowego w Bydgoszczy w 2012 roku



w Bydgoszczy. Odbyło się ono właśnie w Medycznym Studium Zawodowym. Z ramienia
ARS VITAE przybyli: prezes zarządu Bernard Potulski, przewodnicząca Klubu Kobiet
po mastektomii „Amazonki” w Bydgoszczy Zofia Krause, psycholog kliniczny w Centrum
Onkologii w Bydgoszczy Renata Pałaszyńska oraz przewodnicząca koła „Amazonki” 
w Sępólnie Krajeńskim Maria Stryszek. W spotkaniu wzięło udział 17 chojni czanek 
po mastektomii. Pierwszą przewodniczącą została nieżyjąca już Jolanta Lubecka.

Początkowo stowarzyszenie działało jako filia bydgoskiego klubu „Amazonek”. Sie-
dzibę miało najpierw w Medycznym Studium Zawodowym, a po dwóch latach otrzy-
mało pomieszczenie w ówczesnej Przychodni Zdrowia przy ul. Kościerskiej. Dzięki
wsparciu finansowemu osób prywatnych oraz instytucji udało się kupić meble do klubu
oraz założyć telefon zaufania. Po prywatyzacji przychodni Amazonki spotykały się 
w suterenie przy placu Jagiellońskim 7, a od roku siedzibę mają przy ul. Strzeleckiej 31a.
Z czasem klub przekształcił się w Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”. 
Od 2002 roku jest to organizacja pożytku publicznego, można więc jej działalność
wspierać, przekazując 1 proc. podatku dochodowego. Z roku na rok wzrastała liczba
członkiń. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 48 pań, a prezesem od 2008 jest Wanda
Jeszke.

Jak podkreślają panie, które do „Amazonek” należą od 20 lat, działalność klubu 
od samego początku opierała się głównie na dbałości o rehabilitację członkiń (czyli 
na ćwiczeniach przewidzianych dla kobiet po mastektomii), pomocy w rozwiązywaniu
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Panie przed Gabinetem Figur Woskowych w Międzyzdrojach



problemów w codziennym życiu i wsparciu psy-
chicznym dla osób, które wstąpiły do klubu. Panie
cyklicznie spotykały się przy kawie czy herbacie.
Bardzo ważną rolę odgrywał telefon zaufania. Każdy,
kto bał się lub krępował przyjść osobiście, mógł za-
dzwonić, żeby porozmawiać. Telefon przeznaczony
był zarówno dla osób chorych, jak i ich rodzin.
Amazonki organizowały także szkolenia i spotkania
profilaktyczne dla mieszkanek Chojnic i okolic. Dla
przykładu w ramach „Wiosennej szkoły edukacji
medycznej w rodzinie” prelekcje zaprezentowały 
dr Elżbieta Buczkowska i dr Renata Beszczyńska.
Odbyło się także spotkanie z dr. Tadeuszem Kru-
szewskim zatytułowane „Zdążyć przed rakiem”. 

Cyklicznie w październiku, który jest miesiącem walki z rakiem, Amazonki wysta-
wiały w Przychodni Miejskiej przy ul. Kościerskiej stolik z ulotkami na temat walki 
z rakiem piersi, tablicę z hasłami propagującymi zdrowy styl życia oraz rozdawały ulotki
zachęcające kobiety do samobadania piersi. W maju lub czerwcu uczestniczyły w ko-
lejnych edycjach „Forum dla Zdrowia”, organizowanego przez władze miejskie Chojnic.
Brały udział w corocznym Marszu Różowej Wstążki w Gdyni. Włączały się w obchody
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Celem stowarzyszenia jest wspólne
działanie na rzecz kobiet z rakiem
piersi, pomoc w znalezieniu motywa-
cji powrotu do zdrowia, stworzenie
warunków decydujących o uzyska-
niu optymalnej sprawności psycho-
fizycznej i uczestniczenie w ak cjach
uświadamiających społeczeństwu
znaczenie wczesnego wykrywania
raka piersi. Naszym przesłaniem
jest nie tylko wspomaganie kobiet
po mastektomii, ale również profi-
laktyka raka piersi.

Wycieczka do Krakowa w 2013 roku



świąt państwowych w Chojnicach. Choj-
nickie Amazonki przez cały czas prowadzą
akcje edukacyjne w mieście i propagują
wczesne wykrywanie raka piersi. Organi-
zują w czerwcu Chojnicki Marsz Życia 
i Nadziei, który w tym roku odbył się już
po raz czwarty. Jeżdżą na Marsz Różowej
Wstążki, w tym roku np. w kwietniu były
w Bytowie. Działają także na rzecz Federa-
cji Polskich Klubów Kobiet po Mastek -
tomii „Amazonki” – uczestniczą w jej
spotkaniach oraz posiedzeniach Rady Re-
gionu Północno-Zachodniego Federacji.
Rywalizują w Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Amazonek.

Stowarzyszenie działa także na rzecz
swoich członków. Pomaga w walce z cho-
robą nowotworową i odzyskiwaniu zdrowia
po przebytym leczeniu, wspiera kobiety 
po amputacji piersi w rehabilitacji i powro-
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hYMN AMAZONEK 
(twórca hymnu: Stanisław Żabiński)

W sercu was ludzie noszę
W sercu za wami proszę
Z serca piosenki śpiewam
W sercu urazy nie mam

Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych,
Wszystkich ludzi uszczęśliwię,
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej i nic więcej mi nie trzeba.

Sercem do was przemawiam
Serce miłością zaprawiam
Do serca troski zbieram
Serce me dla was zamiera.

Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych,
Wszystkich ludzi uszczęśliwię,
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej i nic więcej mi nie trzeba.

Pielgrzymka pań na Jasną Górę w 2015 roku
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cie do aktywnego życia. Organizuje
wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne
(odbywają się takie w Sarbinowie,
Bornem Sulinowie czy Jastrzębiej
Górze), gimnastykę w wodzie na
chojnickim basenie, zajęcia zumby,
wyjazdy do teatru i opery. Panie jeż-
dżą wspólnie na wycieczki, żeby
zwiedzać miejsca kultury polskiej –
były już w Krakowie, Warszawie,
Wrocławiu, Zakopanem czy War-

szawie. Odwiedzają także okoliczne miejscowości, w tym roku były w Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Co roku pielgrzymują do Częstochowy, gdzie na Jasnej Górze spotykają się
wszystkie kluby „Amazonek” z całej Polski. Chojniczanki uczestniczyły także w reali-
zacji unijnego programu „Poznać, zrozumieć, wzmocnić – przez aktywność do inte-
gracji”, organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W siedzibie
„Amazonek” prowadzone są zajęcia plastyczne i manualne. Odbywają się także spot-
kania z okazji przypadających świąt czy klubowych rocznic. 

Reprezentacja chojnickich Amazonek podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek 
w 2012 roku w Ciechocinku



47Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”

Spotkanie z okazji rocznicy 20-lecia powstania stowarzyszenia

– Dziękuję członkiniom za to, że chcą się spotykać i być razem. Zapraszam do na-
szego grona wszystkie panie chorujące na raka piersi, po mastektomii – mówi prezes
Wanda Jeszke. Do wstąpienia do klubu zapraszają także Amazonki z najdłuższym, 
20-letnim stażem – Halina Rudnik, Mirosława Zawiszewska oraz Danuta Orlikowska.
Od początku z klubem społecznie współpracuje rehabilitantka Barbara Bielińska.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
Fot. z archiwum Stowarzyszenia



REGION

Kolejne Dni Kultury
Kaszubsko-Pomorskiej

W dniach 22-29 października odbywały się organizowane przez chojnicki Oddział
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej 2017.

Jak każdego roku – przy współpracy z ChCK, MBP, MHE, Bazyliką, ChTPN, TPLO,
szkołami i przedszkolami, instytucjami i organizacjami ekologicznymi, przy finanso-
wym wsparciu samorządów miasta i gminy Chojnice. 

O Nieustraszonych
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Dni zostały zainaugurowane w niedzielne południe 22 października w bazylice 
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela mszą św. z kaszubską liturgią słowa, którą odprawił 
ks. prał. Jacek Dawidowski. Oprawę muzyczną zapewniła kapela zespołu „Kaszëbë”
(która po nabożeństwie dała dodatkowy koncert), a czytania liturgiczne w języku 
kaszubskim członkowie naszego Oddziału.

W poniedziałek, 23 października, przed południem w Szkole Podstawowej nr 7 
im. Jana Karnowskiego Grzegorz Schramke – kaszubski pisarz i tłumacz młodego po-
kolenia – wspólnie z uczniami odbył „Z prof. Jerzym Sampem wędrówkę po stegnach
kaszubskich legend i podań”. Natomiast po południu w Centrum Sztuki Collegium
ARS miała miejsce promocja książki Mariana Hirsza Nieustraszeni oraz innych publi-
kacji Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Nieustraszeni to opowieść 
o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty. Problematykę przybliżyły panie: Anna Grzeszna-
-Kozikowska z Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz dyr. Wydawnictwa ZKP – Anna
Dunst. Książkę M. Hirsza, a także inne publikacje można było nabyć w czasie spotkania. 

Dnia 24 października w Centrum Sztuki Collegium ARS rozpoczął się powiatowy
konkurs recytatorski EKO-ART. Tego dnia w kaszubskiej wersji (Kaszëbsczi EKO-ART)
recytowało 58 uczestników. Przesłuchania konkursowe w polskiej wersji językowej od-
bywały się w środę (25 X) i w czwartek (26 X). W sumie w konkursie w obu wersjach
językowych udział wzięło 160 recytatorów od I kl. SP do klas ponadgimnazjalnych.

Najmłodsi uczestnicy konkursu recytatorskiego EKO-ART



Również we wtorek (24 X) – w LO im. Filomatów Chojnickich – odbyło się sympozjum
edukacyjne dla młodzieży (zorganizowane przez ChTPN i TPLO) nt. „Ku niepodle-
głości. Życie i działalność ks. Leona Kiedrowskiego (1867-1917)”. 

Następnego dnia, w środę 25 października, w Miejskiej Bibliotece Publicznej (czy-
telnia), odbywały się warsztaty prowadzone przez Patrycję Rudnik – „Wzory kaszubskie
nie tylko haftowane”: przed południem dla uczniów kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich (w dwóch grupach – na zmianę z zajęciami z cyklu
„Kaszubskie bajania” w dziale dziecięcym), a po południu dla osób dorosłych. Uczest-
nicy zajęć wykonywali broszki z filcu i wstążki. 
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Czwartek 26 października był dniem otwartym w Muzeum Historyczno-Etnogra-
ficznym. Grupy szkolne i dorośli mogli zwiedzać kolekcję regionalno-historyczną 
przy ul. Drzymały 5. „Wizyta u Albina Makowskiego” cieszyła się dużym powodzeniem.

Kolejnego dnia, 27 października, do Chojnic przyjechali Aleksandra i Dariusz 
Majkowscy, autorzy książeczek: Werónka w przedszkòlu oraz Werónka nad mòrzã. Au-
torzy spotkali się z przedszkolakami – najpierw w „Wesołych Przedszkolakach”, potem
w SP nr 7. Dzieci były bardzo zainteresowane historią małej dziewczynki, toteż aktywnie
uczestniczyły w zajęciach. Same również zaprezentowały gościom swoje umiejętności
artystyczne. Po południu w czytelni MBP miała miejsce promocja 21. nr. „Kwartalnika

Wzory kaszubskie nie tylko haowane
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„Z wizytą u Albina Makowskiego”

Chojnickiego”. Jej uczestnicy mogli obejrzeć pokonkursową wystawę fotograficzną
Technikum nr 3 „Kaszëbë sztótã zatrzimóné” („Kaszuby chwilą zatrzymane”). Konkurs
już drugi raz został zorganizowany przez Technikum nr 3, a uczestniczyli w nim ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych z różnych stron Kaszub. (Przypomnieć należy, że 
w tej chojnickiej szkole od kilku lat prowadzona jest nauka języka kaszubskiego.) Wy-
stawa była czynna przez cały czas trwania DKKP. Z kolei w szkole w Swornegaciach
Patrycja Rudnik przeprowadziła warsztaty dla uczniów „Wzory kaszubskie nie tylko
haftowane”.

Dnia 29 października, na zakończenie DKKP, w Centrum Sztuki Collegium ARS
odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego „Barwy jesieni: Inspi-
racje magicznym światem Józefa Chełmowskiego”. Na konkurs w tym roku wpłynęło
419 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi przez uczestników od I kl. SP
po ucz niów szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono 12 nagród, 35 wyróżnień; nagrodę
główną otrzymała Irena Mrózek Gliszczyńska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana
Rydzkowskiego w Chojnicach). W części artystycznej wystąpili recytatorzy – laureaci
konkursu EKO-ART oraz młodzi wokaliści ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach 
i Chojnickiego Centrum Kultury. Całość okrasił koncert kapeli „Purtki”. 

Cykl imprez pod wspólną nazwą Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej jest organi-
zowany po to, by w świadomości chojniczan zapisała się informacja, że Chojnice to nie
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tylko „klucz i brama Pomorza”, ale także część Kaszub. W naszym mieście kultura ka-
szubska jest żywa, tu dzieci i młodzież uczą się języka kaszubskiego. W końcu – z Choj-
nicami związani byli Wielcy Kaszubi, jak np. Jan Karnowski, Florian Ceynowa, którzy
nauki pobierali w murach dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów
Chojnickich. To zobowiązuje.

Oprac. Janina Kosiedowska

Fot. z archiwum ZKP, MHE, ChCK, MBP

Barwy jesieni – po konkursie wystawa



KOLEJ

TADEUSZ PIEKUT, MARCIN KLEMANN, KAZIMIERZ SOLEJEWSKI

Rok Chojnickich 
Kolejarzy

M ijający rok został ustanowiony przez Radę Miejską – Rokiem Chojnickich Kole-
jarzy. Okazją do podkreślenia roli tej grupy zawodowej w historii naszego miasta

stała się 140. rocznica powstania w Chojnicach węzła kolejowego. W 750-letniej historii
naszego miasta był to moment przełomowy. Krzyżujące się w Chojnicach linie kolejowe,

Wystawa taboru kolejowego na peronie 2 chojnickiego dworca, 3 czerwca 2017 r. 
(fot. Damian Otta)



najpierw do Człuchowa i Szczecina, potem do Tucholi, Nakła i Kościerzyny, na zawsze
zmieniły obraz miasta pod względem przestrzennym, gospodarczym i społecznym. 

Od chwili uruchomienia kolei w 1871 r. Chojnice odnotowały gwałtowny rozwój 
i uniknęły tym samym smutnego losu innych miast, które kolej ominęła, przyczyniając
się do ich upadku. Przy węźle kolejowym powstał jeden z najpiękniejszych budynków
dworcowych w naszej części Pomorza. W krótkim czasie liczba mieszkańców uległa
zwielokrotnieniu. Wpływ na to miało głównie zatrudnienie w chojnickim węźle setek
kolejarzy. Dla pracowników kolei pobudowano w tamtym czasie domy wielorodzinne
przy obecnych ulicach Nad Dworcem, Dworcowej i Towarowej. Rodziny kolejarskie
stanowiły istotną część mieszkańców Chojnic i zajmowały znaczącą pozycję w społecz-
ności lokalnej. Nigdy nie zapomnimy bohaterskiej postawy chojnickich kolejarzy 
w okresie pierwszych dni II wojny światowej. 

Jako najliczniejsza grupa zawodowa kolejarze bardzo aktywnie brali udział w życiu
społeczno-kulturalnym miasta. Prężnie działające związki zawodowe i stowarzyszenia
branżowe, własny klub sportowy, biblioteka, świetlica, działalność turystyczna i krajo-
znawcza czy orkiestra dęta nadawały ton miastu. Trudno znaleźć dziedzinę życia, 
w której w sposób zorganizowany nie uczestniczyliby kolejarze, a ich pozycję w środo-
wisku wyznaczał słynny „etos kolejarza”, czyli solidność, odpowiedzialność, rzetelność,

Uczestnicy wycieczki pociągiem specjalnym relacji Chojnice – Nakło nad Notecią, 
na stacji w Więcborku, 17 czerwca 2017 r. (fot. Mateusz Ginter)
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uczciwość, patriotyzm… Należy wspomnieć o silnym zaangażowaniu społecznym 
pracowników kolei, owocującym m.in. rozbudową infrastruktury Szkoły Podstawowej
nr 3 obierającej za swoich patronów właśnie chojnickich kolejarzy. 

Ostatnie lata naznaczone są powolnym znikaniem z krajobrazu miasta świadectw
jego związków z koleją. Trzeba tu wspomnieć Dom Kultury Kolejarz, który zniknął 
z przestrzeni miasta wraz z przeobrażeniami w systemie zarządzania koleją w Polsce.
Ogłoszenie Roku Chojnickich Kolejarzy, jak pokazują poniższe przykłady, przyczyniło
się do zachowania w pamięci mieszkańców tego ważnego elementu historii naszego
miasta. Trud ten podjęły wspólnie: Towarzystwo Kolejowe oraz Chojnickie Stowarzy-
szenie Miłośników Kolei. Ważne, aby kolejne podmioty – zwłaszcza placówki oświatowe
– także włączyły się ze swoimi projektami edukacyjnymi i aktywnym uczestnictwem
w kontynuację przedsięwzięć. Chojnice ponownie zadbały o swoje dziedzictwo, podej-
mując wyzwanie modernizacji dworca i przebudowy stacji kolejowej, które to, jak
wszyscy mamy nadzieję, przywrócą blask całej dzielnicy dworcowej.

W ramach obchodów Roku Chojnickich Kolejarzy miało miejsce szereg wydarzeń
edukacyjnych, przygotowanych szczególnie przez kontynuatorkę tradycji kolejowej,
Szkołę Podstawową nr 3. Dzieci i młodzież wzięły udział w wielu konkursach artystycz-
nych, historycznych i zawodach sportowych związanych z tematyką kolejową. Kulmi-

Sala Tradycji Kolejowej w sali dawnej restauracji na dworcu PKP w Chojnicach, 
w dniu otwarcia 3 czerwca 2017 r. (fot. Damian Otta)



nacją święta szkoły był festyn integracyjny zlokalizowany na stadionie ChKS „Kolejarz”,
który zgromadził kilkaset osób, zainteresowanych dziedzictwem kolejowym. Goście
podziwiali, podstawione specjalnie na tę okazję, nowe składy autobusów szynowych
oraz, przybyłe z daleka, lokomotywy towarowe. Do każdego z tych pojazdów można
było wejść i zapoznać się z całą techniką znajdującą się w kabinie maszynisty, co stano-
wiło niezwykłą atrakcję, szczególnie dla najmłodszych. Obecność lokomotyw, składów
osobowych i innych atrakcji zawdzięczamy współpracy z wieloma podmiotami kole-
jowymi, zwłaszcza z Przewozami Regionalnymi, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Wśród innych wydarzeń, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, było otwarcie 
w budynku dworca izby pamięci poświęconej historii chojnickiego węzła. Młodzi 
pasjonaci zgromadzili tam wiele pamiątek przypominających pracę kolejarzy, m.in. his-
toryczne już urządzenia sterowania ruchem, liczne dokumenty, godła, zegary, telefony 
i wiele innych, wartych obejrzenia, eksponatów. Innym trwałym efektem jest wydana
przez Urząd Miasta publikacja z pięknymi ilustracjami oraz historią najciekawszych
wydarzeń z życia chojnickiej kolei.

Rok Chojnickich Kolejarzy obfitował również w liczne debaty i sympozja. Chcemy
wspomnieć o spotkaniu inaugurującym obchody, gromadzącym licznych samorządow-
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Zlot drezyn na linii kolejowej Chojnice – Więcbork. Start na wiadukcie 
nad obwodnicą Chojnic, 22 lipca 2017 r. (fot. Damian Otta)
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ców, którzy w tym gronie omawiali najbardziej palące problemy współczesnej kolei,
szczególnie ruchu pasażerskiego na obszarze województwa pomorskiego. Inne sym-
pozjum, współorganizowane przez posła Aleksandra Mrówczyńskiego, poświęcone
było problematyce rozwoju infrastruktury kolejowej. Ufamy, że te i podobne wydarze-
nia przyczynią się do zmniejszenia niedogodności komunikacyjnych i przyniosą po-
zytywne rozwiązania dla wielu pasażerów.

Dużą nadzieję budzą nowe projekty edukacyjne. W jednej z chojnickich szkół pla-
nowane jest otwarcie klasy o kierunku kształcenia – technik budowy dróg i mostów
kolejowych, która może zgromadzić wielu młodych pasjonatów kolejnictwa i zagwa-
rantować pracę na interesującym i perspektywicznym rynku pracy.

Symbolicznym faktem, kończącym Rok Chojnickich Kolejarzy, było złożenie, 
w dniu 1 września, wiązanek pod odnowionym pomnikiem pomordowanych kolejarzy
w 1939 roku. Wydarzenie to przypomniało nam wszystkim, jak długa i niejednokrotnie
trudna była historia chojnickiego węzła kolejowego.

Autorzy:
Tadeusz Piekut –Towarzystwo Kolejowe

Marcin Klemann – Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych
Kazimierz Solejewski – Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
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MACIEJ JAKUBOWSKI, MARCIN WOZIKOWSKI

Klub historyczny 
w trosce o pamięć i dziedzictwo

M ija właśnie rok od założenia Klubu Historycznego Ziemi Chojnickiej im. gen. S. Ro -
weckiego „Grota”. Klub jest podmiotem powołanym przez Światowy Związek

Żołnierzy Armii Krajowej oraz Instytut Pamięci Narodowej. W całym kraju działa kil-
kanaście takich instytucji, których głównym celem jest troska o pamięć i dziedzictwo
Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Chojnicka inicjatywa została za-
inaugurowana wykładem dyrektora oddziału gdańskiego IPN, prof. Mirosława Golona,
skierowanym do słuchaczy w Czersku. Tam bowiem znajduje się siedziba Klubu, 
którego zakres działania ma formułę powiatową. I tak oto, raz w miesiącu, w jednej 
ze szkół ponadgimnazjalnych Chojnic, Czerska i Brus odbywają się wykłady, szczegól-
nie adresowane do młodych odbiorców, podczas których uznani prelegenci omawiają
najważniejsze wydarzenia historyczne. Przyjęto zasadę, że przedmiot wykładu powinien
dotyczyć okresu II wojny światowej oraz historii najnowszej i być związany z naszym
regionem. W ten sposób uczniowie LO w Czersku zapoznali się z tematyką Holocaustu
i relacji polsko-żydowskich podczas interesującego wykładu prof. Grzegorza Behrendta,
obecnie wicedyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Z kolei, młodzieży Liceum 
im. Filomatów Chojnickich przedstawiona została sylwetka jedynej kobiety wśród 
tzw. cichociemnych, czyli gen. Elżbiety Zawackiej. Profesor Andrzej Kola, wybitny 
archeolog, zapoznał uczniów Kaszubskiego LO w Brusach ze stanem prac archeolo-
gicznych w miejscu zbrodni na polskich oficerach w Katyniu, a mieszkańcy Chojnic
mieli okazję wysłuchać opisu wydarzeń poznańskich w 1956 roku podczas prezentacji
najnowszej książki na ten temat z ust jej autora, dra Piotra Grzelczaka. 

Najważniejszym jednak wydarzeniem była obchodzona po raz pierwszy w Chojni-
cach rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W LO im. Filomatów Choj-
nickich, szkole o wielkiej tradycji patriotycznej, gościliśmy we wrześniu prawdziwych
bohaterów tamtych dni, żołnierzy Armii Krajowej. Młodzież ze wzruszeniem wysłu-
chała emocjonujących opowiadań świadków historii na temat m.in. operacji „Ostra
Brama” czy odbicia uwięzionych przez NKWD żołnierzy AK w Kielcach. W podobnym
duchu przebiegało spotkanie z uczniami Zespołu Szkół im. TOW „Gryf Pomorski”. 
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W rocznicę odzyskania niepodległości również i oni mieli szczególną okazję do spot-
kania z kombatantami, którzy przekazali im swoje wspomnienia związane z ich walką
o niepodległą Polskę. Spotkania świadków historii z młodymi ludźmi pokazują, że róż-
nica pokoleń i zupełnie inne doświadczenia życiowe wcale nie utrudniają nawiązania
bliskiej relacji i porozumienia, a wręcz przeciwnie, wykłady te i rozmowy kończą się
zawsze pewnym niedosytem. Warto dodać, że prelekcje nie stanowią jedynej formy
działalności Klubu związanej z wychowaniem patriotycznym. Młodzież wspomnianego
Zespołu Szkół przy ul. Kościerskiej w Chojnicach, w rocznicę odzyskania niepodległo-
ści, oddała honorowo krew, a wielu młodych ludzi zadeklarowało pomoc w przygoto-
waniu świątecznych darów dla cierpiących niedostatek polskich kombatantów na Kresach.

Nadchodzący rok, związany z obchodami 100-lecia niepodległości naszego kraju,
będzie dla animatorów Klubu inspiracją i wyzwaniem dla przygotowania jeszcze atrak-
cyjniejszej oferty różnych wydarzeń.

Autorzy:
Maciej Jakubowski – prezes zarządu Klubu Historycznego Ziemi Chojnickiej 

im. gen. S. Ro weckiego „Grota”.
Marcin Wozikowski – przewodniczący Rady Programowej

Wykład prof. Jerzego Grzywacza – prezesa Okręgu Pomorskiego 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (fot. Maria Eichler)
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ALINA JARUSZEWSKA

40 lat minęło 
jak jeden dzień!

M inęło 40 lat od chwili, kiedy w Chojnicach pojawiła
się kolejna placówka oświatowa – Zbiorcza Szkoła

Gminna (obecna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Kar-
nowskiego w Chojnicach). Z tej okazji 12 października 2017 roku odbyła się piękna
uroczystość przygotowana przez absolwentów szkoły, wśród których znaleźli się pro-
wadzący akademię Agata Malinowska i Łukasz Łysak oraz autorka scenariusza uro-
czystości – Danuta Połom. Licznie zgromadzeni goście mogli oglądać wydarzenia tego
dnia na nowoczesnym telebimie. 

„Jeśli nie znalazłeś 
sposobu na zatrzymanie, 
pozwól minionym chwilom 
powrócić we wspomnieniach”



Jubileusz Czterdziestolecia Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach utworem 
„Ta nasza młodość” z repertuaru Piwnicy pod Baranami rozpoczęła absolwentka – We-
ronika Kowalska, która jest laureatką wielu konkursów o zasięgu powiatowym, woje-
wódzkim i ogólnopolskim. Stworzyła ona niezapomniany duet z Martą Szyszką, która
od 7 lat tańczy w Chojnickim Centrum Kultury, a jej największym osiągnięciem jest
Mistrzostwo Europy w kategorii tańca współczesnego.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i oświatowych z bur-
mistrzem Arseniuszem Finsterem i przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Szlangą
na czele oraz dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Joanną Sawczyn.
Wprowadzonych w nostalgiczny nastrój gości powitała dyrektor szkoły Aleksandra
Mroczkowska. Długą listę sprzymierzeńców i przyjaciół placówki przedstawiła przez
pryz mat bogatej historii „Siódemki” oraz licznych inicjatyw, które stale wzbogacają
ofertę edukacyj ną w szkole. Pani dyrektor szczególnie gorąco podziękowała za ogromną
pracę i zaangażo wanie wszystkim byłym dyrektorom i wicedyrektorom „Siódemki”:
dyrektoro wi Józefowi Pokrzywnickiemu i wicedyrektorom Zbigniewowi Stoltmanowi
i Zbigniewowi Gawrońskiemu, dyrektor Urszuli Dończyk i wicedyrektorom Zbignie-
wowi Gawrońskiemu i Teresie Przybylskiej, dyrektor Reginie Braun i wicedyrektorom
Danucie Jasnoch i Mirosławie Łapińskiej oraz dyrektor Wiesławie Gerke i wicedyrek-
torom Aleksandrze Mroczkowskiej i Alinie Jaruszewskiej. Wśród licznie zgromadzo-
nych gości obecni byli m.in. Mieczysław Karnowski – bratanek patrona placówki 

6140 lat minęło jak jeden dzień!
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i Kazimierz Ostrowski, który przyczynił się przed 30 laty do nadania szkole imienia tak
zasłużonej postaci dla kultury Pomorza i Kaszub.

Ponieważ uroczystość odbywała się w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, 
dyrektor szkoły wspólnie z burmistrzem Chojnic Arseniuszem Finsterem wręczyła 
nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Pani dyrektor 
Aleksandra Mroczkowska wszystkim serdecznie podziękowała za życzliwość, ogromne
serce, profesjonalizm, otwartość i za owocną współpracę.

„Siódemka” wręcz kipi pomysłami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Nie sposób 
pokazać ich wszystkich podczas najdłuższego nawet spotkania, dlatego uczniowie, nau-
czyciele i pracownicy szkoły przygotowali LipDub – teledysk, w którym w telegraficz-
nym skrócie można było zobaczyć różne aspekty życia placówki: zajęcia dydaktyczne,
muzyczne, sportowe, teatralne, kaszubskie, sceny z życia przedszkolaków, uczniów pod-
stawówki i gimnazjum. 

Część artystyczna, przygotowana przez absolwentów i obecnych uczniów, przeniosła
gości w bardziej i mniej odległe czasy szkolnej rzeczywistości, ukazane z przymruże-
niem oka. Na zakończenie akademii wspólnie zaśpiewano piosenkę z repertuaru Maryli
Rodowicz „Ale to już było”. Na pamiątkę jubileuszu goście otrzymali okolicznościowe
wydawnictwo oraz zakładkę do książki z symboliczną „Siódemką” zaprojektowaną
przez kolejną absolwentkę – Monikę Małkowską. Dopełnieniem tego wzruszającego
wydarzenia były rozmowy toczące się w salach i korytarzach szkoły zapełnionych pa-
miątkami z minionych 40 lat.
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Uroczystość potwierdziła prawdę, że właśnie ludzie – uczniowie, nauczyciele, rodzi -
ce, absolwenci i przyjaciele – stanowią największą wartość tej szkoły i że metaforycznie
mury szkoły żyją nie tylko dlatego, że są w niej kolejne, nowe pokolenia, ale i dlatego,
że wciąż w pamięci wielu żyje szkoła sprzed 40 lat. 

Fot. Grażyna Kiedrowicz
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Trzy pytania do… 
Marcina Szopińskiego

1. Czy Latające Kluby Dyskusyjne działają również poza Chojnicami?
Pojęcie Latające Kluby Dyskusyjne jest nieco przesadzone. Użył go Zygmunt Miło-

szewski w fecebookowej zapowiedzi naszego spotkania w Pubie „Piwnica” w Chojnicach.
Zależało nam na tym, by nie używać słowa „debata”, które jest zbyt zobowiązujące, poważne
i w pewnym stopniu zniechęca. Inicjatorom Kultury Niepodległej zależy bardzo na tym,
by w całym kraju rozpoczęła się dyskusja nad stanem polskiej kultury. Powinna odbywać
się ona również w miastach powiatowych, a nawet mniejszych. Dyskutujmy o kulturze.

2. Jak definiujecie Państwo pojęcie kultury niepodległej?
Założenia Kultury Niepodległej najlepiej określa manifest opublikowany na stronie

internetowej (www.kulturaniepodlegla.pl).
POSTULATY KULTURY NIEPODLEGŁEJ
W imieniu środowisk twórczych, animatorów, edukatorów i wszystkich, którym

bliska jest przyszłość polskiej kultury, żądamy:
1. Powołania mocą ustawy Obywatelskiej Rady Kultury, składającej się z przedstawi-

cieli środowisk twórczych i animatorów kultury z całej Polski, wybieranych w spo-
sób otwarty, jawny i przejrzysty. Zadaniem Rady będzie opiniowanie polityki
kulturalnej i działalności edukacyjnej państwa.

2. Przyjęcia zasady pozytywnej rekomendacji Obywatelskiej Rady Kultury dla kandy-
datów na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Stworzenia na szczeblu samorządowym obywatelskiego mechanizmu finansowania
i dystrybucji środków na kulturę, na wzór organizacji pożytku publicznego i budżetów
partycypacyjnych.

4. Zwiększenia rzeczywistego dostępu do kultury dla każdego bez względu na status
społeczny i ekonomiczny czy miejsce zamieszkania, ze szczególnym uwzględnie-
niem dzieci i młodzieży, seniorów i grup wykluczonych.

5. Przywrócenia edukacji kulturowej w powszechnym systemie nauczania rozumianej
nie tylko jako przybliżanie dziedzictwa, ale również nauki uczestnictwa w kulturze
współczesnej.
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6. Przywrócenia misyjności mediów publicznych, co rozumiemy jako zaspokajanie,
ale i kształtowanie potrzeb kulturalnych otwartego, nowoczesnego społeczeństwa,
zgodnie z Obywatelskim Paktem na rzecz Mediów Publicznych.

7. Zagwarantowania autonomii i niezależności instytucji kultury, publicznych i nie-
publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przejrzystego sposobu powoływania
ich władz, zasad finansowania i oceny programów.

8. Wprowadzenia zakazu stosowania cenzury w jakiejkolwiek formie: instytucjonalnej,
prewencyjnej, ekonomicznej, prawnej, represyjnej, wewnętrznej, politycznej, wy-
znaniowej lub ideologicznej.

3. Z kim współpracują chojniczanie zaangażowani w realizację tej idei i jak nawiązać
z nimi kontakt?

Biorę udział w działaniach grupy zajmującej się edukacją i animacją kulturową.
Pracę kilkunastoosobowej grupy edukatorów, animatorów kultury i twórców koordy-
nują Anna Dziewit-Meller, Zygmunt Miłoszewski i Max Cegielski. 

Zajmujemy się obecnie przygotowaniem cyklu lekcji, podczas których znani twórcy
kultury będą analizować teksty często pomijane w czasie zajęć szkolnych, usuwane 
z kanonu lektur czy po prostu zapomniane. Porozmawiają też z uczniami o niepodle-
głości, patriotyzmie i o tym, co w życiu nastolatków najważniejsze: miłości, rodzinie,
przyjaźni itp. Pierwsze lekcje z tego cyklu odbyły się w listopadzie w II LO w Chojnicach
i mam nadzieję, że wkrótce w innych szkołach powiatu zrealizujemy kolejne.

kontakt: m_szopinski@wp.pl
Pytania zadawał: Kazimierz Jaruszewski

Spotkanie w Pubie „Piwnica” (fot. Jerzy Erdman)
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1 „Jesienne spotkania z muzyką wielkich mistrzów Chojnice 2017” rozpoczęły się 
w podzie miach kościoła gimnazjalnego. Z pierwszym recitalem wystąpił Michał Szy-
manowski.

4 Do osób pracujących skierowany został projekt Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego
i Sopockiej Szkoły Wyższej „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników”.

5 W 78. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego wspomnieniami dzielił się
z uczniami LO przy Nowym Mieście prof. Jerzy Grzywacz, harcerz Szarych Szeregów
i żołnierz AK.

6 Na poddaszu Collegium ARS otwarta została wystawa rysunków Piotra Górskiego
„Siła wyobraźni”. 

7 Dzień Seniora w Centrum Parku jak co roku zorganizowali Chojnickie Centrum Kultury
oraz Stowarzyszenie „Sabat Szefowych”.

9 Po raz drugi chojniczanie włączyli się w Dzień Tańca Ludowego i zatańczyli na rynku
poloneza. 

TVP Gdańsk transmitowała w cyklu „Pomorze Samorządowe” debatę z Chojnic z udzia-
łem burmistrza Arseniusza Finstera oraz przedstawicieli partii politycznych i lokalnych
ugrupowań.

Seminarium naukowe „Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej 
w 150. rocznicę przybycia do Chojnic” odbyło się pod honorowym patronatem biskupa
Wiesława Śmigla.

11 W ramach projektu Chojnickiego Studia Rapsodycznego „Teatr za murami” aktor Jan
Nowicki spotkał się z wychowankami Schroniska dla Nieletnich.

12 Jubileusz 40-lecia obchodziła Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego.

15 W ramach projektu „Czytasz Ty, czytam Ja” aktorzy Chojnickiego Studia Rapsodycz-
nego czytali dzieciom „Pippi Pończoszankę”.

22-29 Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej z promocją książki Mariana Hirsza o 66 Kaszubskim
Pułku Piechoty, spotkaniem autorskim Aleksandry i Dariusza Majkowskich i konkursem
EKO-ART.

24-25 Chojnickie Dni Tischnerowskie odbyły się pod hasłem „Tischner jako wychowawca”.

28 W nowo wybudowanym kościele w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego pierwszą mszę
św. odprawił biskup Ryszard Kasyna.

W Collegium ARS wystąpił kompozytor, pianista, wokalista i bard Piotr Selim.

KRONIKA WYDARZEŃ



LISTOPAD

2 Zaduszki Naukowe ChTPN z książkami Okupacyjne dzieje ziem włączonych do III Rzeszy
Włodzimierza Jastrzębskiego i Nasza przeszłość w nazwach Kazimierza Jaruszew-
skiego.

3 W Collegium ARS otwarta została wystawa obrazów Macieja Jarczyńskiego „Klatki
kluczowe”.

4 W cyklu „Historyczne pomniki Chojnic” ukazała się książka Johanna Daniela Titiusa
Całkowite poddanie ziem pruskich na rzecz Polski.

10-16 W podziemiach kościoła gimnazjalnego czynna była wystawa polskich orderów i od-
znaczeń ze zbiorów Zbigniewa Reszkowskiego.

11 W Święto Niepodległości odbyły się: „Kawiarenka Piosenki Polskiej” Dworku Polskiego,
„Bieg dla Niepodległej” PChS i zawody spinningowe w parku Tysiąclecia koła PZW.

16-18 Hasło XIX Chojnickiego Filmobrania brzmiało: „Europa, w której żyjemy”.

17 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 rozpoczął się cykl spotkań kolekcjonerów
i hobbystów „Podziel się pasją”.

17-24 Jesienne impresje w Galerii Muzeum Janusza Trzebiatowskiego z poezją Łucji Gocek,
recitalem Martyny Ohnesorge-Wacławskiej i wykładem Moniki Szczukowskiej.

20 Debatą „Dziedzictwo kolejowe” zakończył się cykl imprez Roku Kolejarzy Chojnickich,
ustanowionego w 145. rocznicę istnienia kolei w naszym mieście.

Instytut Badań Marki w Sosnowcu przyznał burmistrzowi Arseniuszowi Finsterowi „Laur
Społecznego Zaufania”.

21 Polityk Krzysztof Gawkowski promował w MBP książkę Obudzić państwo.

23 Zygmunt Miłoszewski zaprezentował chojniczanom nową powieść Jak zawsze.

Zawiązał się Klub „Tygodnika Powszechnego”, który zamierza uczyć sztuki dyskusji 
i kształtowania ducha obywatelskiej odpowiedzialności.

24 Przedstawiciele Kultury Niepodległej – ogólnopolskiego apolitycznego ruchu artystów
i ludzi kultury zawitali do Chojnic.

Szkoła Podstawowa nr 3 obchodziła 20-lecie nadania imienia Pamięci Kolejarzy Choj-
nickich.

25 Zespół Pieśni i Tańca „Bławatki” świętował jubileusz 25-lecia.

Premiera monodramu Chojnickiego Studia Rapsodycznego „Kazanie XXI”, w wykona-
niu Błażeja Tachasiuka i reżyserii Grzegorza Szlangi.

26 Zdjęcie Aleksandra Knittera zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie fotogra-
ficznym HumanDoc w kategorii „Bez granic. Wolontariat w Unii”.
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GRUDZIEŃ

1 Tegoroczną choinkę na Starym Rynku ozdobili uczestnicy Warsztatu Terapii Zaję -
ciowej.

Na zakończenie Jesiennych impresji w Galerii Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
odbył się wykład podróżniczek Magdaleny Piotrowskiej i Dominiki Knitter.

6 Franciszkanka Gabriela Kręcka zaprezentowała w MBP książkę Stosunek okupanta
hitlerowskiego do spraw kultu religijnego w powiecie chojnickim w latach 1939-1945. 

7 Prezentacja Kalendarza Powiatu Chojnickiego 2018 połączona została z wystawą
akwareli Justyny Laski-Pietrzyńskiej.

Chojnicko-gdański zespół Piena Voce pod dyrygenturą Błażeja Połoma wykonał 
w kościele gimnazjalnym koncert sakralnej muzyki chóralnej.

Muzeum Historyczno-Etnograficzne wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum wydało
książkę Brązy ukryte w ziemi… Łużycki skarb z Charzyków.

8-10 Jarmark Bożonarodzeniowy z kolędami i świątecznymi akcesoriami.

9 Po raz kolejny odbył się Mikołajkowy Turniej Łuczniczy.

10 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej wygrał Marcin Łęgowski, który po uregulo-
waniu sprawy gospodarowania na mieniu samorządowym mógł ubiegać się o wyga-
szony mu mandat.

Wyprawę po choinki i zbiórkę do puszki na rzecz dzieci z Domu Samotnej Matki zor-
ganizował klub miłośników terenówek GCH 4 x 4 Chojnice.

15 W Bramie Człuchowskiej otwarta została wstawa tkaniny artystycznej prof. Kazimiery
Frymark-Błaszczyk z Łodzi, artystki pochodzącej z Leśna.

18 Widzowie oglądający film o biskupie Tadeuszu Pieronku mieli okazję spotkać się z re-
żyserem i scenarzystą filmu Szymonem Wróblem.

21 Daniel Frymark zdobył Grand Prix Wielkiego Konkursu Fotograficznego „National Geo-
graphic” za fotoreportaż „Nawałnica”.

22 Burmistrz Arseniuszem Finster i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław
Struk podpisali umowę na rewitalizację miasta, w tym m.in. okolic Dworca PKP.

29 W ramach projektu Teatr Repertuarowy Magdalena Płaneta z teatru Planeta.M poka-
zała monodram „Ćma. Panna Monroe”.

31 W 4. edycji kampanii „Położna na medal” pierwsze miejsce w województwie pomorskim
zdobyła chojniczanka Aleksandra Stasińska.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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Jeszcze o chojnickiej
masonerii

Zdużą uwagą przeczytałem w „Kwartalniku Chojnickim” nr 21 drugi już artykuł
Mariusza Brunki na temat chojnickich wolnomularzy. Pierwszy artykuł ukazał się

w numerze 16 tego pisma. Całość tchnie wielką fascynacją autora do tego tajemniczego
ruchu, który w naszym mieście zaistniał po pierwszym rozbiorze Polski, za sprawą przy-
byłych tu Prusaków. Ponieważ kilkakrotnie o historii chojnickiej loży masońskiej 
rozmawiałem z moim śp. teściem Franciszkiem Pabichem, sięgnąłem do podręcznej
biblioteki i znalazłem opis historyczny w zachowanej korespondencji pomiędzy nim 

Stary budynek chojnickiej loży masońskiej przy ul. Młyńskiej 6 – do roku 1883



a niejakim Robertem Grundmannem. To obywatel niemiecki, interesujący się historią
masonerii, w tym szczególnie chojnickiej. Historię masonerii chojnickiej przedstawioną
w tej korespondencji opisuję poniżej. 

Chojnice zostały zajęte przez Prusaków dnia 12 września 1772 roku przez wkracza-
jące wojsko pruskie pod dowództwem gen. Bellinga i przybrały nazwę Konitz, a oficjalnie
włączone do Prus manifestem króla Prus Fryderyka II z dnia 13 września 1772 roku.

Masoni zainteresowali się Chojnicami w roku 1775, kiedy członek loży masońskiej
w Królewcu, niejaki August von Herzenberg wraz z sześcioma członkami czynił starania
o założenie w Chojnicach loży wolnomularskiej. Poparcie i zgodę od swojej macierzystej
loży otrzymał jednak dopiero dnia 9 lipca 1786 roku. Pierwsze założycielskie posiedze-
nie nowej loży w Chojnicach odbyło się dnia 26 września 1787 roku. W związku z tą
historyczną datą, umieszczono ją na pieczęci ze słowami „Vera Amicitia”. W grupie sze-
ściu członków królewieckiej loży znajdowali się: radca wojenny do spraw skarbowych
von Michalowski, pułkownik von Gruschinski, porucznik Schloberndorf, kupiec radny
miasta Senft, adiudator Zicks, kupiec Rosman.

Wybrano na tym pierwszym zebraniu następujące kierownictwo: von Herzberg –
mistrz loży, von Michalowski – pierwszy strażnik, von Gruschinski – drugi strażnik,
Senft – sekretarz. Loża-matka w Berlinie, pod nazwą „Trzech Kul Ziemskich”, wyraziła
zgodę na lożę chojnicką dopiero w roku 1790. Według zachowanych zapisków chojnicka
loża masońska nosiła naz wę „Friedrich zur wahren Freund schaft”, co można przetłu-
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Nowy budynek chojnickiej loży masońskiej przy ul. Błonie Zakonne 
(obecnie ul. Grunwaldzka) – od roku 1883 do likwidacji w 1937 roku
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maczyć jako „Fryderyk dla praw -
 dziwych przyjaciół”. To ukłon w stro -
nę króla Prus Fryderyka II, który
bardzo wspierał działalność lóż 
masońskich. Co ciekawe, w zacho-
wanych zapiskach jako dzień założe-
nia chojnickiej loży widnieje data 
13 maja 1787 roku, zaś w dokumen-
tach data 22 listopada 1785 roku.
Siedziba mieściła się w Chojnicach
przy ulicy Młyńskiej nr 6 do roku
1883, kiedy to przeniesiono ją na
uli  cę Błonie Zakon ne – obecnie
ulica Grunwaldzka.

Ogród tej posesji graniczył z dzi-
siejszą ulicą Bankową i ulicą Sukien-
ników (dawniej ul. Ramy). Posesja
posiadała dwie bramy wejściowe.
Jedna z narożnika od ul. Sukien -
ników (Ramy), druga od strony 
ul. Grunwaldzkiej (Błonie Zakon -
ne). To drugie wejście było przezna-
czone dla służby loży. Nad wejściem do budynku znajdowała się drewniana tablica 
o wymiarach 50 x 300 cm z następującym wersetem: „Stein, willst Du hier hinein, lass
dich so behanen, dass wir dich einmauren”, co znaczy: „Kamieniu, chcesz tu wejść, każ
się tak obciosać, byśmy Ciebie wmurowali”. Według Roberta Grundmanna tekst
brzmiał inaczej, a mianowicie: „Willst Du, dass wir mit hinein in dass haus dich bauer
lass es dir gefallen, Stein, dass wir dich behanen”, czyli: „Chcesz, byśmy Ciebie w środku
budowali, pozwól sobie kamieniu, byśmy Ciebie obciosali”. To tekst, który napisał nie-
miecki poeta Friedrich Rukert (1788-1861), członek loży masońskiej pod nazwą „Karl
zum Rautenkranz” w Hildburgu.

Gdy w 1883 roku chojnicka loża masońska zmieniła swą siedzibę, to stary budynek
przy ulicy Młyńskiej 6 odkupił mistrz rzeźnicki Otto Tonn – kw nr 112 (daty założenia
księgi wieczystej brak). Nowa siedziba przy ulicy Grunwaldzkiej miała w księdze 
wieczystej wpis o brzmieniu: właściciel 1. Jan Barwald, konwent nauczyciel. 2. Karolina
Dobrindt, wdowa po zmarłym Walentynie Fryderyku Dobrindt – konwent (1897 r.).
3. Wilhelm Dobrindt, konwent (1899 r.). 4. Freimaurer Loge zu wahren Freundschaft.
5. Loża Wolnomularska „Fryderyk dla prawdziwych Przyjaciół” Stowarzyszenie 
(1924 r.).

W roku 1925 loża miała oznaczenie geodezyjne: nr katastru 1694 Chojnice, księga
wieczysta nr kw 4159 – data wpisu 9 sierpnia 1925 r.

Znaki chojnickich masonów



W dniu 16 kwietnia 1937 roku wojewoda pomorski rozwiązał lożę masońską
„Friedrich zur wahren Freundschaft” z siedzibą w Chojnicach za działalność niezgodną
ze statutem (podejrzenie o szpiegostwo). To samo wcześniej uczynił z lożą w Świeciu
„Johannis Loge Wilhelm zur Strahlenden Gerectigkeit”. Ogłoszenie likwidacji lóż od-
notowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Dzienniku Po-
morskim nr 88 z dnia 16 kwietnia 1937 roku.

Sąd Okręgowy w Chojnicach wpisał likwidację loży chojnickiej w Rejestrze Stowa-
rzyszeń następująco:

– 1936-1939 konwent = mistrz 
– Paweł Schlonski skarbnik = rendant kasy
– Walter Lenz – sekretarz
Likwidator: Paweł Schlonski.
Według zapisów dokonanych przez Albina Makowskiego w okresie okupacji nie-

mieckiej, archiwalia chojnickiej loży masońskiej skonfiskowało gestapo w dniu 17 lis-
topada 1942 roku. Pozostała jednak jedna z teczek, którą kierownik Powiatowego Domu
Kultury p. Brożek przekazał dnia 8 maja 1972 roku Albinowi Makowskiemu, aby za-
chował ją w swoich zbiorach mu-
zealnych. Ten jednak wysłał ją do
Krakowa do Kazimierza Schwar -
zenberg-Czertnego, który zaj-
mował się historią chojnickich
wolnomularzy. Tu należy wspom-
nieć, że Kazimierz Schwarzenberg-
-Czertny przed II wojną światową
pełnił funkcję konsula Rzeczy -
pospolitej Polskiej w Pile (jego 
siostra była żoną znanego choj-
nickiego lekarza Janickiego).

Loża chojnicka wydawała
dru kiem spisy swoich członków
(niektóre w moim posiadaniu)
oraz śpiewniki. W setną rocznicę
powstania wydano książkę z his-
torią loży. Teść mój posiadał dwa
egzemplarze tego wydania. Dzia-
łając w dobrej wierze, przekazał
jeden z egzemplarzy kustoszo -
wi naszego muzeum Julianowi
Rydzkowskiemu do zbiorów mu-
zealnych, a drugi egzemplarz Al-
binowi Makowskiemu do jego
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Wyposażenie i akcesoria chojnickiej loży
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zbiorów. Niestety, obie książ -
ki zaginęły. Znany chojnicki
prekursor żeglarstwa Otton
Weiland twierdził, iż w dniu
św. Jana 24 czerwca, rokrocz-
nie, wolnomularze urządzali
uroczystości przy ognisku 
i feuerwerkach. W posiada-
niu miał sześć krzeseł, które
pochodziły z likwidacji loży.

Budynek i całą posesję 
po likwidacji skonfiskowano
na rzecz skarbu państwa 
i podzielono na dwie części.
Na części przylegającej do
dzisiejszej ulicy Sukienników
w latach 1937-1939 wybudo-
wano gmach Narodowego
Banku Polskiego, gdzie obec-
nie miesz czą się sklepy. 
W budynku po loży w okre-
sie niemieckiej okupacji przez
długi czas miała siedzibę Hit-
lerjugend.

W 1945 roku, po wyzwo-
leniu, na pewien czas budy-
nek został zajęty przez Armię
Sowiecką, a wnętrze jego po-
ważnie zdewastowano. Latem 1945 roku urządzono tu pierwszą bibliotekę miejską 
i małe muzeum Juliana Rydzkowskiego. W budynku działało także Towarzystwo Uni-
wersytetów Robotniczych. Od dnia 17 kwietnia 1946 roku mieścił się w nim Dom Kul-
tury, a obecnie jest to siedziba Szkoły Muzycznej I stopnia.

Należy dodać, że powodem rozwiązania (likwidacji) chojnickiej loży masońskiej
była wroga Polsce działalność. Najbardziej wrogo do Polski ustosunkowali się: Paweł
Schlonski, Maks Bennewitz, Richard Gehrke, Albert Krauze i Paweł Riedel.

Wracając do dwóch poprzednich tekstów zamieszczonych w „Kwartalniku Choj-
nickim” nr 16 i 21, należy wspomnieć, iż wyklęcie przez papieża Klemensa XII organi-
zacji masońskich i nałożenie automatycznie ekskomuniki w roku 1738 nie było jedyne.
W sumie papieże wydali ponad 200 dokumentów antymasońskich. Dopiero w ostatnich
latach były próby złagodzenia stanowiska Kościoła w tej sprawie, które doprowadziły
do zdjęcia automatycznie nakładanej ekskomuniki na każdego, kto przystąpił do ma-

Strona pierwsza spisu członków chojnickiej loży masońskiej
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sonerii, zgodnie ze starym Kodeksem Prawa Kanonicznego (kanon 2335). Nowy Ko-
deks Prawa Kanonicznego z dnia 27 listopada 1983 roku o masonerii milczy, mówiąc
jedynie o organizacjach wrogich Kościołowi.

Historycznie pierwsza loża masońska na terenie Polski powstała w Warszawie już
w 1722 roku (podaję za TVP 2). Zakaz działalności lóż w niektórych krajach był 
następujący: w Neapolu od 1731 roku, w Polsce od 1734 roku, w Holandii od 1735 roku,
we Francji od 1737 roku. Pomimo zakazów loże nadal działały. W Polsce wolnomular-
stwo rozwijało się głównie za sprawą importu tej idei z Francji (podaję za Encyklopedią
powszechną wydawnictwa „Gutenberg” tom 18).

W roku 1921 loże wolnomularskie utworzyły Międzynarodowe Zjednoczenie Wol-
nomularskie.

Wracając do poprzednich tekstów w wymienionych wcześniej numerach „Kwartal-
ników Chojnickich”, to nigdzie w posiadanych materiałach i opisach działalności choj-
nickich filomatów nie natrafiłem na ich powiązania z masonami. Uważam to za zbyt
daleko posunięte domniemanie, które na pewno znalazłoby odbicie we wcześniejszych
opracowaniach i dokumentach. Czy Chojnice były głuchą prowincją? Uważam, że
gdyby tak było, to w dalekim Królewcu nikt nie starałby się o założenie tu loży masoń-
skiej. Przecież w innych podobnych wielkością miastach loże nie powstały. Działalność
wolnomularzy w Chojnicach była przez Fryderyka II wspierana także w celu szybkiego
zgermanizowania, co autor poprzednich artykułów określa „pozyskaniem opinii pub-
licznej”. Ta sprawa była omawiana w naszym domu przy okazji rozmów o likwidacji
chojnickiej loży w 1937 roku, z udziałem różnych osób. Nadmienić pragnę, iż mój teść
Franciszek Pabich w tym czasie był pracownikiem Sądu Okręgowego w Chojnicach 
i sprawę likwidacji loży znał z autopsji. Twierdzenie, że w Chojnicach brak było elit
polskich i w sprawę musieli włączyć się Niemcy z Prus, może świadczyć także o nie-
ufności Polaków do tworzonej organizacji. Następną kontrowersyjną sprawą jest według
mnie ozdobienie ratusza chojnickiego znakami wolnomularskimi. Dokładnego opisu
tych ratuszowych znaków i ich symboliki dokonał w wywiadzie dla telewizji, w czasie
Turnieju Miast Chojnice-Dzierżoniów, mój teść. Wiem, że niektórzy posiadają nagrania
tego wywiadu, co warto by odtworzyć. Według mojej wiedzy nie było tam mowy o zna-
kach masońskich. Do tekstu załączam niektóre znaki chojnickich masonów nadesłane
przez Roberta Grundmanna. Sprawa Waleriana Łukasińskiego to zupełnie inna historia.
Ten nasz bohater narodowy założył w roku 1819 „Wolnomularstwo Narodowe”, tajną
organizację niepodległościową, która jedynie formę organizacji zapożyczyła od masone -
rii. Jako rzecz ciekawą należy dodać, iż św. Maksymilian Kolbe, widząc szkodliwą działal -
ność masonów, w trakcie pobytu w Rzymie w 1917 roku, założył Rycerstwo Niepo kalanej,
którego celem była walka z masonerią dążącą do likwidacji Kościoła katolickiego. W tym
czasie masoni urządzali liczne demonstracje w Rzymie i nie tylko.
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Nad jeziorem
Stobno

S tobno jest jedną z większych wsi w gminie Tuchola. Swą nazwę wzięło od nazwy
jeziora, nad którym jest położone. Pierwsza wzmianka o Stobnie pochodzi z roku

1305, kiedy to król Wacław III nadał wieś Piotrowi Święcy z Nowego. Wraz ze Stobnem
otrzymał on także pobliski Raciąż – dawną siedzibę kasztelanii oraz Serock. 

Początki osadnictwa w tych okolicach powiązać można z kulturą wielbarską. Świad-
czyć o tym mogą charakterystyczne dla tej kultury archeologicznej – groby skrzynkowe

Stobno z lotu ptaka (fot. Sławomir Świetlik)
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z popielnicami, jakie znajdowano już
w XIX wieku, które niestety nie zos-
tały zbadane przez archeologów. Po-
dobne odkrycia archeologiczne miały
miejsce w XX wieku, m.in. w 1984 r.
na jednym z pól odkryto i przebadano
grób szkieletowy typu książęcego, 
ale w jego zrabowanym wnętrzu na-
trafiono tylko na złoty wisiorek grusz-
kowaty. Ciekawym znaleziskiem jest
mosiężny tłok pieczętny królewskiego
kata znaleziony przez Franciszka
Wegnera w przydomowym ogrodzie. 

W 1336 r. sołtys stobiński otrzy-
mał od komtura tucholskiego Dyte-
ryka von Lichtenheina 60 włók ziemi
na prawie chełmińskim. Sołtysowi Ti-
lowi przysługiwało 6 włók wolnych 
od powinności wobec zakonu krzy-
żackiego, trzeci grosz kar sądowych
oraz połowa czynszu płaconego 
przez właściciela karczmy. Osadnicy
zobowiązani byli płacić 15 skojców 
od włóki oraz dostarczać do tuchol-
skiego zamku jedną gęś na św. Mar-

cina. Mieszkańcy wsi byli także zobowiązani do udzielenia dwudniowej tłoki (bezpłatna
pomoc w wykonaniu jakiejś pracy) na rzecz Krzyżaków. Przywilej komtura tucholskiego
pozwalał wybudować drugą karczmę, za którą roczny czynsz wynosił 5 wiardunków.
Bardzo ciekawie z ekonomicznego punktu widzenia postąpiła osoba prowadząca
karczmę w Stobnie. Otóż karczmarz zgodził się płacić czynsz w wysokości dotychcza-
sowych 15 skojców i dodatkowe 5 wiardunków, byleby we wsi nie powstała druga 
gospoda. Zarówno sołtys, jak i chłopi musieli odprowadzać arcybiskupowi gnieźnień-
skiemu wiardunek od pługa i pół wiardunku od radła. 

Po pokoju toruńskim z 1466 r. Stobno weszło w skład starostwa tucholskiego. 
Do czasu lustracji starostwa w 1570 r. nie zmienił się obszar wsi należącej ówcześnie
do Jerzego Żalińskiego. Spośród 60 włók tylko 18 było osiadłych, we wsi mieszkało
także 7 ogrodników i karczmarz.

W 1693 r. starosta tucholski Kazimierz Bieliński nadał sołtysowi Kazimierzowi Pa-
tynie las stobiński wraz z rolą i łąki. Dobra te stały się dziedziczne, a posunięcie starosty
tucholskiego miało zapobiec jego niszczeniu przez mieszkańców Raciąża i Stobna oraz
utrzymać wpływy ze sprzedaży miodu. Sołtys mógł wybudować chatę dla bartników 

Franciszek Wegner w miejscu odnalezienia 
złotego wisiorka gruszkowatego



81Nad jeziorem Stobno

Mleczarnia w Stobnie – okres międzywojenny

Mleczarnia w latach 90. XX wieku



i osób pilnujących las, a za kradzież
drewna wymierzyć karę 30 dukatów.
Przywilej ten potwierdza w 1771 r.
starościna Anna Golz. Ona nadaje
także Annie i Albrechtowi Wagnerom
3 opuszczone włóki z prawem warze-
nia piwa i wódki oraz łowienia ryb,
które dotychczas gospodarowane były
przez Piechowskiego.

W 1885 r. we wsi liczącej 1458 ha
mieszkały 533 osoby (493 katolików,
38 ewangelików i 2 Żydów). We wsi
od 20 lat działała już szkoła elemen-
tarna. Według XIX-wiecznych danych
stan posiadanego areału był zróżnico-
wany. Ilościowo przeważały gospodar-
stwa małe do ok. 1 ha (32 właścicieli)

i średnie do ok. 13 ha (11 właścicieli). Większość areału skupiona była jednak w rękach
właścicieli dużych gospodarstw liczących więcej niż 13 ha. Największym areałem dys-
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Krzyż na rozstaju dróg (fot. Sławomir Świetlik)

Pieczęć kata



ponowali tucholski kupiec
Gotlieb Martens (ok. 121 ha)
oraz Związek Chłopski (ok.
110 ha).

Stobno w okresie dwu-
dziestolecia międzywojen-
nego cechuje rozwój życia
społecznego. Działają tu 
różnego rodzaju organizacje,
m.in. Kółko Rolnicze dla 
wsi Raciąż-Stobno, Stowarzy-
szenie Młodzieży Męskiej 
i Żeńskiej, Spółdzielnia Mle-
czarska. Ta ostatnia zawiązała
się w 1927 r. Dzięki jej stara-
niom powstała nowoczesna,
jak na ówczesne czasy, mle-
czarnia, która od 1 maja 
1930 r. przez ponad 70 lat 
odbierała mleko od miej-
scowych rolników. We wsi
była także kuźnia i zakład
krawiecki. Życie towarzyskie
skupiało się w gospodzie, 
a wraz ze wzrastającym zapo-
trzebowaniem na różnorakie
spotkania i imprezy okolicz-
nościowe oberżysta Bobkow-
ski wybudował obok swojego
domu salę do zabaw. Rozwój
życia społecznego w okresie
międzywojennym Stobno zawdzięcza także placówce szkolnej, która znajdowała się 
w centrum wsi. Jej kierownikiem od 1923 r. był Bolesław Megger, który za swoją dzia-
łalność społeczną został rozstrzelany przez Niemców w 1939 r. w Rudzkim Moście. Pod
koniec lat 60. XX wieku wybudowano nową szkołę wraz z mieszkaniami dla nauczycieli.
Budynek ten okazał się niewystarczający i mieszkańcy Stobna postanowili go rozbu-
dować. Nowy gmach oddano do użytku w 1991 r., a rok później Szkole Podstawowej 
w Stobnie nadano imię Bolesława Meggera. 

Obecnie we wsi z powodzeniem działa Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie
Rozwoju Sołectwa Stobno i Ochotnicza Straż Pożarna. Życie towarzyskie skupia się 
w nowej świetlicy wiejskiej wybudowanej nad brzegiem jeziora Stobno.
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Kapliczka w centrum wsi



W przestrzeni architektonicznej Stobna na uwagę zasługuje kapliczka z figurą Matki
Boskiej oraz figurą św. Józefa przeniesioną z charakterystycznej nasłupowej bożej 
męki stojącej w centrum wsi. Wyjeżdżając ze Stobna w kierunku Raciąża, warto zwrócić
uwagę na krzyż przydrożny stojący na rozwidleniu dróg. Krzyż w tym miejscu usta-
wiono prawdopodobnie w XIX wieku. Kilkakrotnie wymieniano drewno w krzyżu, 
natomiast zbliżona do naturalnych rozmiarów figura Chrystusa jest wciąż ta sama.

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

Co może powstać
z kostki gliny? 

Jak mówią podania, Wasza rodzina zajmuje się garncarstwem już od XIII wieku.
Wybrali Panowie ten zawód ze względu na tradycję czy zainteresowanie? Jak zaczęła się
przygoda z tym rękodziełem?

Ryszard Arkuszyński: Wszystko się zaczęło od naszych przodków, którzy garn -
carstwem trudnili się już w średniowieczu. Kilkaset lat później także mój pradziadek,
dziadek i ojciec zajmowali się garncarstwem. W 1956 roku mój tata przeprowadził się

Rodzina Arkuszyńskich od kilkuset lat zajmuje się garncarstwem. Tradycję podtrzymują ojciec
i syn – Ryszard i Jarosław Arkuszyńscy. W ich pracowni garncarskiej, która znajduje się 
w Sokolu, miejscowości nieopodal Człuchowa, pracują oprócz nich jeszcze dwie osoby. 



z Kielecczyzny tutaj na Pomorze, na tak zwane ziemie odzyskane. W 1975 roku miesz -
kaliśmy już w Sokolu. Tam poznałem swoją żonę, a podczas naszego wesela mój chrze -
stny powiedział, że z obory mam zrobić warsztat garncarski. I właśnie tak postąpiłem.
Garncarstwa nauczył mnie ojciec, był on lepszym garncarzem niż ja. Początkowo 
w warsztacie pracowałem po godzinach. Czasy, w jakich żyłem, były ciężkie i nie
sprzyjały rozwojowi tego rzemiosła. Wówczas garncarnia nie działała tak prężnie jak
teraz. Garncarzem jestem raczej z konieczności.

Jarosław Arkuszyński: Po skończeniu technikum postanowiłem, że zostanę tutaj 
i reaktywuję pracownię taty. W tamtych latach ze względu na duże bezrobocie
większość moich znajomych wyjeżdżała za granicę, ja chciałem zostać. Lubię mieszkać
na wsi. W związku z tym postanowiłem zająć się garncarstwem. I tak powoli zacząłem
działać. Moja przygoda z tym rzemiosłem trwa już 20 lat. Najpierw przez 10 lat
pracowałem w taty starym warsztacie, który staraliśmy się ulepszać, a już od 8 lat mamy
nową pracownię.

Z jakich materiałów Panowie korzystają, czy jest to tylko glina? Czy są jej jakieś
specjalne odmiany?

J.A. My używamy trzech rodzajów gliny. Jedną kupujemy w specjalnych kopalniach
gliny i sami ją przygotowujemy. Używamy jej najwięcej, wykorzystujemy do dużych
wyrobów, np. o wielkości 150 cm. Do mniejszych, między innymi kubeczków, używamy
białej gliny, która nie ma w sobie tlenku żelaza oraz gładkiej brązowej. Glina musi być
bardzo, bardzo czysta, nie może być w niej piasku. Niektórzy garncarze wydobywają ją
z dna rzeki. My jednak mamy swoje jedno źródło, w którym kupujemy już wiele lat. 
W ciągu roku zużywamy 24 tony gliny.

Warsztatem garncarza jest ława i koło garncarskie, czy to wystarczy, żeby wykonywać
ten fach?

J.A. Owszem, wystarczy, ale żeby być dobrym garncarzem, trzeba wykonać bardzo
dużo naczyń. Istota garncarstwa tkwi w praktyce. Przede wszystkim trzeba dużo
ćwiczyć. Nawet nam czasami się coś nie udaje.

W jaki sposób przebiega proces tworzenia glinianych naczyń?

J.A. Zaczynamy od zamówienia gliny, następnie zrzucamy ją, zlewamy wodą 
i czekamy, aż się przemrozi. Wtedy ugniatamy ją tak długo, aż stanie się plastyczna.
Dawniej garncarze robili to ręcznie, teraz mamy do tego maszynę. Myślę, że kiedyś
połowa pracy garncarza to było przygotowanie gliny. Jak już glina jest gotowa, to
zaczynamy robić naczynia. Najczęściej wykonujemy je na kole garncarskim. Jeśli ktoś
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Proces wykonywania glinianych naczyń
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Proces wykonywania glinianych naczyń
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już potrafi to robić, to proces ten zajmuje mało czasu. Po ukształtowaniu przedmiotu,
odkładamy go na jeden dzień do wstępnego podeschnięcia. Kolejnego dnia dolepiamy
uszy i odstawiamy do suszarni, gdzie muszą bardzo powoli schnąć. W przypadku
niektórych naczyń musimy zwiększyć czas schnięcia, bo w przeciwnym wypadku glina
pęka. Przykrywamy je wówczas ściereczką. Glina jest fajnym materiałem, niezbyt
drogim, jednak bardzo delikatnym. Często pęka, jeżeli się ją nieumiejętnie suszy. Gdy
naczynia powoli wyschną, następuje ich wypiekanie. Czasami zdarza nam się stosować
inną metodę, jednak bardzo rzadko. Jest to tak zwana metoda wyciskania. My jednak
specjalizujemy się w naczyniach wykonywanych na kole garncarskim. Aktualnie 
w Polsce jest bardzo mało garncarzy, którzy używają koła garncarskiego.

Jarosław Arkuszyński przenosi gotowe wyroby do wyschnięcia, które trwa 24 godziny

Jak wygląda wypiekanie gotowych przedmiotów?

J.A. Nasz piec jest bardzo duży, dlatego wypiekanie naczyń odbywa się raz na jakiś
czas, dopiero gdy wykonamy odpowiednią ilość naczyń, które zapełnią cały piec. 
Z reguły 3-4 tygodnie przygotowujemy wyroby. Wówczas jeden dzień musimy
poświęcić na wypiekanie. Gdy już wszystkie naczynia znajdą się w piecu, zamurowuję
go. Wewnątrz pieca temperatura sięga 1000 stopni Celsjusza. Wypalanie trwa około 
24 godzin. Na początku ogień jest bardzo mały, potem go zwiększamy. Gdzieś po około
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6 godzinach nakładamy maksymalnie pełne palenisko. Piec razem z naczyniami stygnie
około 1,5 tygodnia. Mamy także piec elektryczny, który służy do drugiego wypału,
podczas którego wypalają się poszkliwione naczynia. W dzisiejszych czasach nie robi
się już tego w zwykłych piecach, ponieważ dym, który tam się znajduje, reaguje 
ze szkliwem i naczynia te nie są zbyt atrakcyjne. Poszkliwione naczynia można używać
do produktów spożywczych. Szkliwo to proszek, który rozpuszczamy w wodzie.
Powstała zawiesina musi być odpowiednio gęsta. Żeby szkliwo idealnie pokryło
naczynie, to moczymy je w nim. Takie poszkliwione kubki są bardzo wytrzymałe, tak
jak porcelana. Z kolei doniczki czy wazony, które wykonujemy, wypalamy tylko raz, 
a następnie malujemy je specjalnymi farbami. Te naczynia nie mogą być wykorzy -
stywane w przemyśle spożywczym.

Czy Pan sam projektuje wygląd tych kubków?

J.A. Tak, wszystko sam robię. Często zmieniam kształty, są ich tysiące. Jeśli spojrzy
się na gotowe naczynia, to widać, że każde jest inne. Ciężko znaleźć dwa identyczne.
Trochę mi się nudzi, jak mam robić takie same. Dlatego wolę sobie urozmaicać pracę.
Teraz chcę spróbować zdobić kubki z regionalnymi wzorami.

Po pierwszym etapie wysychania do dzbanków, wazonów i kubeczków dolepiane są uszy. 
W pracowni Arkuszyńskich wykonuje to Bogusława Kuncewicz
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Czy mógłby Pan opowiedzieć o rodzinnej pracowni garncarskiej?

J.A. Pracownia powstała w 2010 roku. Naszym założeniem jest popularyzacja garn-
carstwa. Można tu zobaczyć gotowe wyroby, a także samemu coś wykonać. Przyjeżdżają
do nas głównie dzieci. Najwięcej wycieczek mamy w maju i w czerwcu. Podczas takich
zajęć każde dziecko może ulepić własne naczynie na kole garncarskim lub ręcznie 
z wałeczków. My też jeździmy na festyny, podczas których pokazujemy m.in., jak
wykonuje się naczynia na kole. Zdarza się, że odwiedzają nas także dorośli, którzy chcą
spróbować swoich sił w garncarstwie.

W dzisiejszych czasach garncarstwo jest coraz rzadszym rzemiosłem. Niektórzy
kwalifikują je do zawodów dawnych. Czy widzą Panowie zainteresowanie tym ręko -
dziełem ze strony młodych ludzi?

J.A. Nie jest aż tak źle. Na uniwersytetach znajdziemy także wydziały kształcące 
z ceramiki. Najczęściej osoby, które dzisiaj zajmują się garncarstwem, nie traktują tego
jako pracę, lecz hobby, zainteresowanie.

Podeschnięte wyroby wypalane są w specjalnym piecu garncarskim. 
Z reguły zajmuje się tym Ryszard Arkuszyński
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R.A. Takich prawdziwych garncarzy, którzy zajmują się tylko tym rzemiosłem, jest
coraz mniej. W 1980 roku było nas ok. 2300, obecnie ok. 21 osób. Są to garncarze,
którzy zrzeszeni są w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Lublinie.

Wnętrze pieca, który odpalany jest dopiero, gdy zostanie całkowicie wypełniony naczyniami

Czy łatwo jest nauczyć się garncarstwa?

J.A. Niektórzy uczą się szybciej, inni wolniej. Każdy trochę inaczej przyswaja
wiedzę. To nie jest proste. Zdarza się, że robimy jakieś kursy, podczas których można
spróbować nauczyć się garncarstwa. Wówczas tłumaczymy i pokazujemy krok po kro -
ku, co i jak zrobić.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Weronika Sadowska

Fot. ze zbiorów MBP
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Niektóre z naczyń wykonywane w pracowni Arkuszyńskich
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