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GARNIZONOWE
Chojnice





W okresie pruskim

P ojęcie garnizonu jako miejsca stacjonowania wojsk pojawia się w piśmiennictwie 
chojnickim wraz z przejęciem miasta przez Prusy. Za czasów I Rzeczpospolitej 

wojska zwoływano doraźnie podczas wojen. Istniały co prawda zwarte pododdziały 
funkcjonujące także w czasie pokoju, np. chorągwie nadworne czy straże miejskie, ale 
większe oddziały wojskowe przebywały w miastach okazyjnie i zazwyczaj ze względu 
na regenerację sił lub tzw. „leże zimowe” (hiberna). Ponadto definicja słowa garnizon 

JACEK KLAJNA

Garnizon chojnicki 
na przestrzeni wieków

Stare koszary – widok z ulicy Wysokiej (fot. ze zbiorów autora)

hISTORIA
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wskazuje na miasto, w którym wybudowano koszary, a taki obiekt pojawia się w Choj-
nicach po raz pierwszy właśnie w okresie pruskim.

Chojnice jako ukształtowany ośrodek miejski położony na skrzyżowaniu szlaków 
handlowych ze stosunkowo dobrą infrastrukturą drogową bardzo szybko znalazł się 
w kręgu zainteresowań pruskich planistów wojskowych. W 1785 roku ukazał się roz-
kaz gabinetowy króla Fryderyka Wielkiego nakazujący budowę koszar w Chojnicach, 
obliczonych na 400 żołnierzy. Zespół koszarowy wybudowano na Nowym Mieście. 

Pierwszą jednostką wojskową stacjonującą w nowo oddanych do użytku kosza-
rach był batalion fizylierów nr 16 pod dowództwem Tobiasa von Kümpela. Batalion 
ten stacjonował w Chojnicach do 1793 roku. W czasie wojen napoleońskich w Choj-
nicach „gościły” wojska francuskie, polskie i rosyjskie. Jednak o żadnych z nich nie 
można mówić jako o stałym garnizonie. Krótkim, bo zaledwie półrocznym pobytem, 
zapisał się w wojskowych dziejach Chojnic batalion fizylierów 3 Pomorskiego Pułku 
Piechoty nr 14. W sierpniu 1847 roku przegrupowano go z Królewca do Bydgosz-
czy, a w połowie września wspomniany batalion fizylierów, pod dowództwem majora 
Ernsta barona von Brederlow, skierowano do Chojnic. Wczesnym rankiem 26 marca 
1848 roku batalion, w związku z wystąpieniami zbrojnymi w Wielkopolsce (Wiosna 
Ludów), wyruszył z chojnickich koszar i pomaszerował do Piły. Do Chojnic już nie po-
wrócił. W 1851 roku ustalono nową pokojową dyslokację jednostek liniowych armii 
pruskiej. Chojnice stały się miastem garnizonowym dla batalionu fizylierów 21 Pułku 
Piechoty. Na początku sierpnia 1859 roku, w ramach formowania nowych jednostek 

Stare koszary – widok od ulicy Mickiewicza (fot. ze zbiorów autora)
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wojskowych w Królestwie Pruskim, utworzono w Toruniu trzy nowe bataliony, liczą-
ce po 450 żołnierzy każdy, a następnie skierowano je marszem pieszym do nowych 
garnizonów: 1 batalion do Chojnic, 2 batalion oraz sztab do Słupska oraz batalion fi-
zylierów do Szczecinka. Rozkazem gabinetowym z 5 maja 1860 roku nowa jednostka 
otrzymała nazwę 21 Kombinowany Pułk Piechoty, wkrótce (4 lipca 1860 roku) nazwę 
zmieniono na 8 Pomorski Pułk Piechoty nr 61. Według etatu z 1 lipca 1860 roku 
batalion ukompletowany był następująco: dowódca, czterech kapitanów, czterech po-
ruczników, dziewięciu podporuczników (w tym adiutant), płatnik, czterech feldfebli, 
czterech chorążych, 16 sierżantów, 29 podoficerów, dobosz, 48 starszych szeregowców, 
416 szeregowców, rusznikarz i 20 rzemieślników. 

W połowie lutego 1863 roku w związku z wybuchem powstania styczniowego 
batalion skierowano ku granicy rosyjskiej. Powrócił do macierzystego garnizonu 
we wrześniu, by wkrótce wyruszyć do księstwa Schleswig i Holstein z powodu wy-
buchu wojny Prus z Danią o te nadbałtyckie państewka. Do Chojnic 1 batalion po-
wrócił na krótko w styczniu 1866 roku, by zostać wkrótce ponownie zmobilizowany 
(9 maja 1866 roku) do wojny z Austrią. Pierwszy batalion chojnicki wchodził w skład 
8 Pomorskiego Pułku Piechoty nr 61, który wraz z 4 Pułkiem Piechoty nr 21 two-
rzył 8 brygadę pod dowództwem generała majora von Hanneken. Po zakończonej 
kampanii przeciwko Austrii 1 batalion już nie powrócił do macierzystego garnizonu 
w Chojnicach. Na początku lat 80. XIX wieku, w związku z brakiem stałych oddziałów 
wojskowych, część koszar przebudowano na cele gimnazjalne. Większa liczba żołnie-
rzy pojawiła się ponownie w Chojnicach w związku z zamieszkami spowodowanymi 
zabójstwem gimnazjalisty Ernsta Wintera. By zapobiec zamieszkom i zaprowadzić 
spokój oraz porządek w mieście, w dniu 12 czerwca 1900 roku do Chojnic przybył 
z Grudziądza batalion wojska w sile 650 żołnierzy. Po uspokojeniu sytuacji w kolej-
nych latach utrzymywano w Chojnicach tylko niewielki pododdział. Według spisu 
ludnościowego z 1905 roku w gminie miejskiej przebywało 25 czynnych wojskowych. 
W roku wybuchu I wojny światowej na Chojnice przypadały już tylko dwa wojskowe 
etaty służbowe typu administracyjnego.

Dwudziestolecie międzywojenne
Po odzyskaniu niepodległości Chojnice, gdzie zbiegało się 6 linii kolejowych i 8 dróg 
bitych, stały się strategicznie bardzo cenne. Miasto było przejściem granicznym, a sta-
cja kolejowa znajdowała się na szlaku transgranicznego tranzytu uprzywilejowanego. 
Nikogo nie dziwiła więc decyzja o utworzeniu stałego garnizonu wojskowego. Osta-
tecznie po zakończeniu działań wojennych z bolszewikami jeden z batalionów 66 Ka-
szubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Piłsudskiego, który wchodził w skład Dy-
wizji Pomorskiej został skierowany w 1921 roku do Chojnic. Jednostkę w 1926 roku 
wyłączono ze składu pułku i przemianowano na 1 Batalion Strzelców (1bs). Bata-
lion wchodził w skład 8 Samodzielnej Brygady Kawalerii, a w marcu 1929 roku po 
likwidacji brygady został włączony w skład 15 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. 
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Początkowo mieścił się w starych koszarach pruskich na 
Nowym Mieście oraz w budynkach niedoszłego szpi-

tala powiatowego przy zbiegu ulic Żwirki i Wigury 
ze Świętopełka (tzw. „białe koszary”). Głównym 

zadaniem batalionu była ochrona granicznej sta-
cji kolejowej. W skład batalionu wchodziły trzy 

kompanie strzelców, kompania ckm oraz plu-
ton broni towarzyszącej (pluton moździerzy), 
kompania działek przeciwpancernych, pluton 
zwiadu konnego, pluton łączności, pluton 
pionierów i kompania gospodarcza (27 ofi-
cerów i 1041 szeregowych). W 1936 roku ba-

talion przeprowadził się do nowoczesnych 
koszar przy ulicy Świętopełka (tzw. „czerwone 

koszary” – dzisiaj budynek PWSH „Pomerania”) 
i stacjonował w nich aż do wybuchu wojny. 1 wrze-

śnia 1939 roku 1 Batalion Strzelców walczył w rejonie 
Chojnic i w samym mieście, a następnie przez cztery 
kolejne dni w Borach Tucholskich, aż został całkowicie 
rozbity. Ostatnim dowódcą batalionu był podpułkow-
nik Gustaw Zacny.

Odznaka 1 Batalionu Strzelców  
(fot. ze zbiorów autora)

Kadra i żołnierze 1 Batalionu Strzelców – lata 30. XX wieku (fot. ze zbiorów Tadeusza Galca)
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Okres powojenny
W 1951 roku został w Chojnicach sformowany, według etatu Nr 5/85, 31 Pułk Arty-
lerii Pancernej. Był to samodzielny oddział wojsk pancernych Ludowego Wojska Pol-
skiego (JW 2672) uzbrojony w działa samobieżne SU-85. W skład jednostki wchodzi-
ło: dowództwo i sztab, dwa bataliony artylerii pancernej, batalion czołgów ciężkich, 
batalion fizylierów, kompania zaopatrzenia technicznego i pluton saperów. Etat prze-
widywał 757 żołnierzy i 12 pracowników cywilnych. Pułk wchodził w skład 20 Dy-
wizji Zmechanizowanej. W 1955 roku 20 DZ przeformowana została w 20 Dywizję 
Pancerną, a 31 Pułk Artylerii Pancernej w 31 Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej. 
Równocześnie pododdział dyslokowany został z garnizonu w Chojnicach do garnizo-
nu w Czarnem. W czasie stacjonowania pułku w Chojnicach z użytkowania wyłączo-
na była ulica Świętopełka, a pułk zajmował „białe” i „czerwone” koszary. Przy pułku 
utworzono kompanię obsługi lotnictwa (dowódca por. Józef Łącki), która stanowiła 
zalążek przyszłej jednostki w Nieżychowicach. W składzie 20 Dywizji Zmechanizowa-
nej, na podstawie rozkazu Nr 0044/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 
1951 roku, w Grupie koło Grudziądza sformowano według etatu Nr 5/86 116 Pułk 
Artylerii Haubic (116pah) – JW nr 3129 o stanie osobowym 582 żołnierzy i 11 pra-
cowników cywilnych. 20 grudnia 1955 pułk został przeformowany w 42 Dywizjon 
Artylerii Haubic i przeniesiony z Grupy do Chojnic. 15 sierpnia 1957 roku dywizjon 
został rozformowany. Losy tej ostatniej jednostki wymagają jednak bardziej szcze-
gółowego opracowania, gdyż o ile ślady jej istnienia znajdujemy w rozkazach orga-
nizacyjnych MON, to w piśmiennictwie miejskim nie ma o niej żadnych wzmianek 

Działo samobieżne SU-85 (fot. ze zbiorów autora)
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w przeciwieństwie do 31 Pułku Artylerii Pancernej, którą to jednostkę i uciążliwość 
„obchodzenia Świętopełka” wspominają starsi mieszkańcy.

Po drugiej wojnie światowej wraz z rozwojem lotnictwa, dynamicznie zaczę-
ły powstawać i rozwijać się jednostki zabezpieczające ciągłą obserwację przestrze-
ni powietrznej oraz działania lotnictwa własnego. W tym systemie w dniu 11 maja 
1951 roku w Chojnicach powstała 2 Kompania Obserwacyjno -Meldunkowa w skła-
dzie 49 batalionu stacjonującego w Bydgoszczy. Posterunek nr 4200 znajdował się na 
budynku koszarowym 31papanc. W 1954 roku, po wprowadzeniu pierwszych eg-
zemplarzy stacji radiolokacyjnych, pododdział stał się 4 Kompanią Radiotechniczną 
i wchodził w skład 8 Samodzielnego Pułku Obserwacyjno -Meldunkowego.

Obiekt techniczny ze stacjami radiolokacyjnymi umiejscowiono pomiędzy wsia-
mi Angowice i Nieżychowice. W 1967 roku został sformowany 12 Pułk Radiotech-
niczny z dowództwem w Gdyni -Grabówek. W tym samym roku kompania radiotech-
niczna z Chojnic została przeformowana na batalion radiotechniczny o numerze JW 
3237 i podporządkowany pod 12 Pułk Radiotechniczny. W 1971 roku przystąpiono 
do budowy stanowiska dowodzenia, które miało być wyposażone w nowoczesny, jak 
na owe czasy, sprzęt radiotechniczny.

Ugrupowanie 8 Samodzielnego Pułku Obserwacyjno -Meldunkowego (fot. z arch. 34brt)
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11 września 1973 roku szef Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego za-
rządzeniem Nr 061/Org. nakazał Dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w ter-
minie do 31 maja 1974 sformować w mieście Chojnice 22 Batalion Radiotechniczny 
jako jednostkę wojskową Nr 3637. Dowódcą batalionu został podpułkownik Kryspin 
Okólski. Swoje obowiązki przekazał w 1984 roku podpułkownikowi Antoniemu 
Kraszewskiemu, który dowodził batalionem najdłużej, bo do 1997 roku. W latach 
1997–1998 dowódcą rozwiązywanego batalionu został kapitan Dariusz Krzywdziński. 
W marcu 1975 roku batalion otrzymał sztandar przekazany przez dowódcę rozformo-
wanego 12 Pułku Radiotechnicznego. W 1977 oddano do użytku bazę warsztatową 
i garaże, a w latach 1980–1986 ogromnym wysiłkiem kadry, żołnierzy służby zasad-
niczej i pracowników wojska wybudowano podziemny obiekt Radiowego Centrum 
Nadawczego w miejscowości Wierzchowo Człuchowskie. Dowódcą obiektu został 
w październiku 1987 roku podporucznik Jacek Klajna. W skład batalionu oprócz 
pododdziałów miejscowych wchodziły też cztery kompanie terenowe: 221krt w Go-
stomiu pod Kościerzyną, 222krt w Nowej Wsi pod Grudziądzem, 223krt w Osielsku 
pod Bydgoszczą i 224krt w Malborku.

Podpułkownik Kryspin Okólski przy tablicy pamiątkowej na stanowisku dowodzenia  
(fot. z arch. 34brt)
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W okresie funkcjonowania 22brt w rejonie Chojnic współpraca dobrosąsiedzka 
z tutejszym środowiskiem owocowała wieloma przykładami wzajemnej pomocy, cze-
go dowodem było ufundowanie sztandaru dla jednostki przez społeczeństwo ziemi 
chojnickiej. Sztandar został wręczony na uroczystym apelu na Starym Rynku w dniu 
14 października 1995 roku. Obecnie sztandar znajduje się w Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie (przekazany na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP 
Nr 072/Org. z dnia 6 sierpnia 1998 roku). Z dniem 31 grudnia 1998 roku 22 Batalion 
Radiotechniczny został rozwiązany, a w jego miejsce utworzono 1 styczna 1999 roku 
Ośrodek Wykrywania i Kontroli jako pododdział 23brt – JW 4961 Słupsk. Ośrodek 
funkcjonował do 31 grudnia 1999 roku, a jego dowódcą był podpułkownik Tadeusz 
Rocławski.

Po likwidacji OWiK do Chojnic (obiekt w Nieżychowicach) w 2000 roku przenie-
siono z Modlina 34 Batalion Radiotechniczny. Jednostka kontynuuje dobrosąsiedzką 
współpracę z władzami samorządowymi, biorąc czynny udział w zabezpieczeniu wie-
lu uroczystości patriotycznych na terenie miasta i gminy. Obecnie dowódcą batalionu 
jest podpułkownik Paweł Czajkowski.

Obiekt techniczny 221krt – Lisia Góra Gostomie (fot. ze zbiorów autora)
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Stacje radiolokacyjne będące na wyposażeniu batalionu (fot. ze zbiorów autora)



C hojnice stały się miastem w dobie krzyżackiej. Nie były jednak siedzibą komturii, 
więc wojsko zakonne pojawiało się tutaj incydentalnie. Po zjednoczeniu z Pol-

ską wolność od stacjonowania wojsk w czasie pokoju należała do uprawnień miast 
królewskich, której strzegły ich władze, szczególnie w obdarzonych sporą autonomią 
Prusach Królewskich. Dlatego status miasta garnizonowego uzyskały Chojnice do-
piero w smutnych okolicznościach pierwszego rozbioru Polski, który miał wprawdzie 
swoją oficjalną legitymację w stosownym traktacie rozbiorowym trzech mocarstw 
(1772), a nawet w jego formalnym zatwierdzeniu przez sejm w Warszawie w 1773 roku. 
Niemniej oczywiste bezprawie było bezprawiem, więc „na wszelki wypadek” zamiast 
papierowych traktatów dwory zaborcze wysyłały do swoich nowych prowincji dobrze 
zaopatrzone wojsko, które osadzano tu i ówdzie dla zabezpieczenia świeżo pozyska-
nego łupu. Na liście miejscowości, w których zakwaterowano oddziały armii pruskiej, 
były i Chojnice, co świadczy o strategicznym znaczeniu naszego miasta. Do nowej 
granicy z Polską było przecież niedaleko, a ponadto przebiegał tu południowy szlak 
komunikacyjny z zachodu na wschód. Stąd też Chojnice awansowały w strukturze 
administracyjnej Królestwa Prus, zostając siedzibą powiatu.

Władzę administracyjną łączono z początku ściśle z władzą wojskową, co wyraża-
ła już pierwsza nominacja na starostę chojnickiego. Został nim bowiem, pochodzący 
wprawdzie z Pomorza, ale reprezentujący miejscową szlachtę ewangelicką, wysoki 
oficer wojsk pruskich Werner Ernst von Lettow (1738–1789), sprawujący swą funkcję 
zaledwie przez kilka miesięcy. Jednym z podstawowych zadań starosty było zapew-
nienie zakwaterowania żołnierzom, którzy obsadzili miasto. Było to o tyle utrudnione, 
że w mieście nie było odpowiednich budynków. W przypadku oficerów tolerowano 
oczywiście kwatery w domach mieszczan, ale zwykli żołnierze powinni być jednak 
skoszarowani. Dlatego też rozkazem gabinetowym z 1785 roku Fryderyk II polecił 
wznieść w Chojnicach koszary dla 400 żołnierzy. Była to ważna inwestycja w mieście 
(1786–1787) i pierwsza od czasów krzyżackich finansowana ze środków państwowych. 

MARIUSZ BRUNKA

Początki garnizonowych
Chojnic

MIASTO
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Idąc również – pewnie bez takiej świadomości – za krzyżackimi wzorcami, nowo 
posadowione koszary zlokalizowano na Nowym Mieście (m.in. dawny ekonomik) 
w okolicy współczesnej ulicy Koszarowej, której nazwa jest reliktem tamtych wyda-
rzeń. Musiały się tam mieścić nie tylko kwatery dla żołnierzy i plac do musztry, ale 
i stajnie. Już dwa lata później znalazł w tych koszarach swoje miejsce 16 batalion fi-
zylierów. Ale trudno mówić o stabilizacji organizacyjnej wojsk stacjonujących w tym 
czasie w Chojnicach. Wpływała na to przede wszystkim wyjątkowo sytuacja politycz-
na w Europie, skutkująca wieloma konfliktami zbrojnymi, której kulminacją były 
wojny napoleońskie z przełomu XVIII i XIX wieku. Dotarł wówczas do Chojnic pod 
francusko -polskimi sztandarami dawny oficer w służbie pruskiej, a zarazem przez 
matkę – z domu von Lettow -Vorbek – daleki kuzyn pierwszego pruskiego starosty 
w Chojnicach – gen. Jan Henryk Dąbrowski (1755–1818). Ostatecznie nie zmieniło to 
jednak przynależności państwowej naszego miasta i wkrótce pruskie wojsko ponow-
nie objęło je w posiadanie. Pomimo stacjonowania w nim wojsk przez kolejne ponad 
130 lat Chojnice uchroniły się od bezpośrednich skutków wojen. Prowadziły je cał-
kiem często Prusy i Niemcy, ale w życiu miasta ograniczały się one  do ewentualnego 
poboru rekruta oraz uroczystych wymarszów i powrotów wojsk. Dopiero II wojna 
światowa przyniosła na nasze ziemie prawdziwą jej grozę.

Wypada podkreślić, iż pojawienie się w Chojnicach koszar wojskowych znaczą-
co zmieniło charakter samego miasta. Zamieszkanie bowiem w mieście sporej liczby 

Widok na Nowe Miasto. Archiwalna pocztówka ze zbiorów Tadeusza Święcickiego
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mężczyzn, pozostających na żołdzie państwa pruskiego, znacząco zwiększało możli-
wości lokalnego rynku. Wiele panien z mieszczańskich domów znajdowało mężów 
(wiadomo – „za mundurem panny sznurem”), upowszechniały się zarazem modne 
wśród żołnierzy rozrywki (np. gry hazardowe, życie kawiarniane, taniec). Szczególnie 
oficerowie – jako bywali w świecie – przynosili tu nowe idee, czego wyrazem był cho-
ciażby ich zasadniczy udział w powołaniu w mieście loży masońskiej. Rosła również 
przez cały okres panowania pruskiego estyma dla armii i munduru. Stąd częste po-
kazy musztry, parady z okazji świąt państwowych, w szczególności obchody urodzin 
króla (cesarza) czy koncerty orkiestry wojskowej nadawały miastu garnizonowemu 
specyficzny koloryt. Z drugiej strony stała obecność wojska znacząco wzmacniała po-
zycję zaborcy na danym terenie, faktycznie ograniczała samorząd miejski w jego za-
pędach do ewentualnego podkreślania niegdysiejszych wolności „z czasów polskich”, 
a także wzmacniała w mieście żywioł niemiecki.

Skromne początki obecności wojskowej w Chojnicach ulegały później stopniowe-
mu rozwojowi, co ostatecznie zaowocowało powstaniem strzelnicy i nowych koszar, 
już poza ścisłym terenem dawnego miasta. Infrastruktura ta okazała się niewystar-
czająca po 1920 roku, gdy Chojnice znalazły się w granicach Polski. Władze woj-
skowe uczyniły z naszego miasta liczący się garnizon, przejmując na swoje potrze-
by i wznosząc nowe obiekty. Jego specyfiką było jednak to, że pełnił rolę jednostki 
przygranicznej. Pod tym względem można przyjąć, że znaczenie strategiczne miasta 
znacznie wtedy wzrosło. Dlatego dopiero zmiana granic w 1945 roku, które znacząco 
przesunęły się na zachód, spowodowała, że utraciliśmy – chciałoby się powiedzieć 
na szczęście – swoje istotne walory militarne. Dotychczasowe budynki wojskowe 
przybierały stopniowo nowe, stricte cywilne już funkcje. Jedyną kontynuacją tradycji 
garnizonowych była jednostka wojskowa w pobliskich Nieżychowicach, powiązana 
z Chojnicami przede wszystkim przez fakt stałego zakwaterowania u nas wielu z jej 
oficerów. Nie doszło jednak nigdy do odbudowania dawnego wizerunku miasta. Dziś 
moglibyśmy chyba uchodzić za wymarzony ośrodek dla pacyfistów, gdyby nie wciąż 
tak bliski wielu mieszkańcom sentyment za wojskiem w dawnym stylu.
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W styczniu rozpoczęła się w Czytelni seria spotkań z pisarzami, tłumaczami, 
naukowcami, na które zapraszają Urząd Miejski w Chojnicach oraz Miejska 

Biblioteka Publiczna w Chojnicach. Cykl „Czytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie 
odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI” odbywa się w związku z uczczeniem przypadającej 
w tym roku rocznicy. Spotkania mają zachęcić czytelników do obcowania z polską 
literaturą czy nauką. Pierwszym gościem w bibliotece był Jakub Małecki, tłumacz i pi-
sarz, znany najbardziej jako autor Dygotu, Śladów i Rdzy.

Czym jest niepodległość
Prowadzący spotkanie Marcin Szo-
piński wypytywał nie tylko o fabuły 
powieści czy warsztat pisarski, ale 
na przykład o znaczenie słowa nie-
podległość. Właśnie to zagadnienie 
jako pierwsze zostało poruszone. 
Dla Małeckiego, który niepodle-
głość odniósł głównie do literatury, 
jest to nieuleganie wpływom z ze-
wnątrz, możliwość pisania książki 
według własnego planu, wyrażanie 
własnych uczuć. Jego zdaniem pisa-
nie pod przymusem nie ma sensu. 
On sam dużo czyta i uważa, że to co 
obecnie pisarz może przekazać czy-
telnikowi, to właśnie swoją nieza-
leżność, swoje własne przemyślenia. 
Literaturę polską ocenia bardzo 

WERONIKA SADOWSKA

Jakub Małecki – 
ekonomista i pisarz

Spotkanie z pisarzem poprowadził polonista 
 Marcin Szopiński
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dobrze. – „Mamy się czym pochwalić” – mówił. A kto jest jego ulubionym pisarzem? 
Jak podkreślił, jest ich sporo, jednak ostatnio najbardziej przypadł mu do gustu Wit 
Szostak. – „Z niecierpliwością czekam na jego kolejne książki. Każda jest inna, nigdy 
nie wiadomo, kiedy autor cię zaskoczy” – dodał Małecki.

Bankier czy pisarz 
Z wykształcenia Jakub Małecki jest ekonomistą. Na początku pracował w banku, jed-
nak wraz z upływem czasu zrozumiał, że taka praca nie jest dla niego. Mimo przestróg 
znajomych, którzy uważali, że z pisania nie da się wyżyć, autor postanowił zrezygno-
wać z ówczesnego zajęcia i zaczął pisać oraz tłumaczyć książki. Będąc bankowcem, 
już pisał. Jak przyznał, czasami zdarzyło mu się tworzyć także podczas pracy. Zatrud-
nienie w korporacji nauczyło go systematyczności i prowadzenia uporządkowanego 
trybu życia. Przyzwyczajenie do bankowej rutyny pozostało. Obecnie jego dzień wy-
gląda bardzo podobnie. Jak mówił, wstaje rano, najpierw wykonuje zadania, które 
sobie codziennie wyznacza, np. tłumaczenie czy poprawianie scenariuszy filmowych, 
a dopiero potem zabiera się za pisanie książki. Swoją pracę kończy zazwyczaj oko-
ło godziny 17.00. Patrząc z perspektywy czasu, pisarz stwierdził, że praca w banku 
nie była dla niego. Niektóre z umiejętności, które wtedy nabył, wykorzystuje jednak 

Do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach przybyło sporo czytelników, którym 
spodobała się proza Małeckiego
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podczas pisania. Przykładem może być planowanie powieści w… Excelu. – „Dzięki 
temu wiem wszystko, co się wydarzy” – dodał pisarz.

Motyw listów
Sztuka pisania listów zanika. W dzisiejszych czasach jest coraz rzadsza. Ludzie czę-
ściej piszą do siebie maile lub SMS-y. W Rdzy autor postanowił wykorzystać motyw 
listów, który nie jest mu całkowicie obcy. – „Moment wyciągnięcia ze skrzynki takiej 
grubej koperty jest czymś, czego się nie doświadczy w żadnym innym momencie” – 
mówił Małecki. Przy pisaniu listu nadawca poświęca swój czas i wkłada dużo wy-
siłku. Wspomniał także jedną z historii swojego życia, która właśnie jest związana 
z listami. – „Tłumaczyłem kiedyś taką książkę Listy niezapomniane, to była najcie-
kawsza korespondencja w historii ludzkości” – dodał autor. W zbiorze tym znalazł 
się m.in. list samobójczy Virginii Woolf oraz korespondencja dziecka do prezydenta 
Nixona. Dzieło to skłoniło go do napisania do jakiejś słynnej osoby. Postanowił, że 
będzie to Dawid Mitchell, którym w tamtym czasie się fascynował, autor m.in. Atla-
su chmur. – „Problem pojawił się, gdy miałem list wysłać” – stwierdził. Zdecydował, 
że zaadresuje go do wydawnictwa. Po kilku miesiącach otrzymał odpowiedź od Mit-
chella i bardzo się zdziwił. – „Jak się okazało zwłoka w odpisaniu na mój list była 
związana z tym, że wpadł mu pod łóżko i dopiero przy porządkach go odnalazł. Było 

Podczas wizyty w Chojnicach Jakub Małecki wspominał anegdoty związane ze swoją 
wcześniejszą pracą w banku
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to dla mnie nieprawdopodobne. Do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć” – mówił. Ta sy-
tuacja skłoniła go do zastanawiania się nad tym, gdzie trafiają listy, których nikt nie 
odebrał lub nie mają adresata. – „W Polsce jest tylko jedna taka placówka i znajduje 
się ona w Koluszkach” – dodał. Właśnie w Rdzy pojawiają się Koluszki i listy adreso-
wane do nieżyjącego ojca.

historia i przeznaczenie
– „Fascynują mnie historie społeczne i głównie o takich bym pisał” – mówił podczas 
wizyty w Chojnicach. Jednak opisując historie ludzi, autor musi poświecić czas także 
wielkiej historii, dlatego sporo miejsca zajmuje ona w jego książkach. Jak sam pod-
kreślił, nigdy nie interesował się aż tak bardzo historią, dlatego każdy opisywany fakt 
i wydarzenie studiuje bardzo dokładnie, żeby nie wprowadzić czytelnika w błąd. Ko-
lejnym motywem, który bardzo często znajduje się na kartach powieści Małeckiego 
jest przeznaczenie. – „Myślimy, że nasze życie jest wyjątkowe, ale niestety takich żyć 
na przestrzeni całej ludzkości były tysiące” – stwierdził. Pisząc, stara się pokazać od-
biorcy, że wszelkiego rodzaju obsesje, namiętności czy pozornie przypadkowe zdarze-
nia przechodzą z pokolenia na pokolenie. Taki przykład pojawia się zarówno w Dygo-
cie, Śladach, jak i Rdzy. A jak sam autor ocenia swoje powieści? – „Książki konstruuję 
nietypowo, stosuję przeskoki geograficzne czy dwie teraźniejszości jednocześnie, 

Miłośnicy literatury, którzy przyszli na spotkanie nieraz reagowali śmiechem 
na opowieści pisarza
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które mają trzymać w napięciu” – mówił Jakub Małecki. Pisząc je, chce, aby trzymały 
czytelnika w napięciu. Najlepszym tego dowodem są spotkania z czytelnikami. – „Ja 
się cieszę, jak ktoś do mnie podejdzie i powie: »Przegapiłam przez pana dwa przystan-
ki« albo »Zaspałem do pracy, bo do rana czytałem pana książkę«” – wspomniał pisarz. 
Jest to dowodem, że jego książki wciągają. Sam autor chciałby, żeby one różniły się od 
innych powieści, żeby nie można było się od nich oderwać.

Pierwsze spotkanie w Chojnicach w ramach cyklu „Czytamy z miłości do Ojczy-
zny! Stulecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI” zakończyły pytania licznie zgroma-
dzonych czytelników, indywidualne rozmowy i wspólne fotografie. Każdy mógł otrzy-
mać autograf na przyniesionych powieściach, nie tylko najnowszej Rdzy, które autor 
podpisywał specjalnym długopisem z rdzawym atramentem.

Fot. z arch. MBP

Jakub Małecki podkreślał, że sprawia mu przyjemność wpisywanie się czytelnikom do książek. 
W Chojnicach po jego autografy ustawiła się spora kolejka. Każdy dostał indywidualny wpis, 

zdarzyły się też specjalne rysunki



H enri Bergson, francuski filozof uznawany jest za twórcę intuicjonizmu. Za swoją 
twórczość literacką został uhonorowany Nagrodą Nobla. O jego koncepcjach 

i światopoglądzie 22 lutego w Czytelni opowiadał profesor UKW Piotr Kostyło. Wy-
kład „Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny. Henriego Bergsona filozofia 
edukacji” odbył się w ramach cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny. Stulecie odzy-
skania NIEPODLEGŁOŚCI”, który organizują Urząd Miejski w Chojnicach i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Bergson i jego związki z Polską
Na wstępie profesor Piotr Kostyło stwierdził, że analizując biografię filozofa, da się 
zauważyć kilka rzeczy, które wiążą go z Polską. Pierwszą jest rodzina ze strony ojca. 
Wywodzi się ona ze wschodnich terenów RP. – „Pradziadek Bergsona był ministrem 
skarbu w rządzie księcia Druckiego -Lubeckiego w czasie Królestwa Polskiego przed 
powstaniem listopadowym” – mówił profesor. Sam filozof identyfikował się z Francją, 
jednak z szacunkiem odnosił się do innych kultur. Poza pochodzeniem z Polską łączą 
go jeszcze dwa zdarzenia. Pierwsze związane jest z tłumaczeniem jego dzieła Ewolucja 
twórcza przez wybitnego polskiego socjologa Floriana Znanieckiego, z którym kore-
spondował i wymieniał uwagi na temat tego przekładu. Drugie zaś z Marią Skłodowską-

-Curie, którą spotykał kilkakrotnie podczas posiedzeń Ligi Narodów, w ramach której 
funkcjonowała komisja do współpracy międzynarodowej. Bergson był przewodniczą-
cym komisji, natomiast Skłodowska odgrywała w niej dosyć znaczącą rolę.

Myśl Bergsona
U podstaw poglądów Henriego Bergsona leży przekonanie, że człowiek jest istotą du-
chową. Aspekt uduchowienia nie jest związany jednak z religią. Filozof uważał, że 
przez człowieka przepływa energia duchowa, dzięki której jest on w stanie wkraczać 
w rzeczywistość z możliwością wzniesienia się. Duchowość ta ma źródło w energii 

WERONIKA SADOWSKA
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życiowej, w pędzie życia. Profesor Kostyło podczas swojego wykładu podkreślał, że 
Bergson rozpatrywał koncepcję, w której obok geniuszy intelektu są także geniusze 
woli. Ci drudzy są ważniejsi dla społeczeństwa, gdyż nigdy się nie poddają i za wszelką 
cenę osiągną postawiony sobie cel, który uważają za bardzo wartościowy, genialny 
i znamienny dla ludzkości. – „Geniusz woli to jest ktoś, kto uważa, że chce dokładnie 
tego, czego Bóg chce. Wola człowieka jest ważniejsza od intelektu. Świat zmieniają nie 
ci, którzy są błyskotliwi, ale ci, którzy mają żelazną wolę” – mówił Kostyło.

Koncepcja intuicji
Intuicja była ważną kategorią dla Bergsona. Twierdził on, że mężczyźni mają głębszą 
intuicję niż kobiety, bo w przypadku kobiet zogniskowała się ona tylko na macierzyń-
stwie i rodzicielstwie. – „Intuicja to władza naszej psychiki, która według Bergsona 
pozwala nam wczuć się w rzeczywistość poza matematycznym wymiarem, pozwa-
la nam ją chłonąć na poziomie emocjonalnym” – podkreślał Kostyło. Gdy studiuje 
się teksty Bergsona o edukacji, to da się zauważyć, że kładzie on bardzo duży nacisk 
na naukę tradycyjnych przedmiotów, głównie języków greckiego i łacińskiego. Stu-
diowanie ich ma pokazać człowiekowi, że każdy określa świat w innych kategoriach. 
Filozof twierdził, że nauka języków klasycznych jest szczególnie ważna dla rozwo-
ju intuicji. – „To co nam daje intelekt, to pewna pula kategorii, za pomocą których 
porządkujemy sobie świat. Chodzi o to, żeby od świata uzyskać coś więcej niż tylko 
te kategorie. Nauka języków klasycznych pokazuje nam, że w innych czasach ludzie 
inaczej kategoryzowali świat” – dodał Kostyło.

Spotkanie z profesorem Piotrem Kostyłą poprowadziła filozof doktor Ewa Drzazgowska
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Jak mówił prelegent, kontynuatorzy Bergsona uznali go za intuicjonistę, uważali 
też, że jego filozofia uczy patrzeć na rzeczywistość poza symbolami. Filozof był uzna-
wany również za gwiazdę myśli europejskiej przez pierwsze dwie dekady XX wieku. 
Wielu pisarzy i myślicieli pozostawało pod jego wpływem. Profesor Kostyło wymienił 
m.in. Marcela Prousta i jego dzieło W poszukiwaniu straconego czasu czy kompozyto-
ra Claude’a Debussy’ego.

Fot. z arch. MBP

Piotr Kostyło jest profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownikiem 
Zakładu Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej. W Chojnicach gościł już kilka razy, 
m.in. podczas Chojnickich Dni Tischnerowskich



ANNA MARIA ZDRENKA

Sławomir Koper 
pisze o historii inaczej

M ówi, że historię należy przekazywać w sposób łatwy i przyjemny, a ludzi wtedy 
żyjących opisywać od ich ludzkiej strony. Sławomir Koper, historyk i pisarz, au-

tor kilkudziesięciu książek popularyzujących historię, gościł w Chojnicach 15 marca 
w ramach cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie odzyskania NIEPODLE-
GŁOŚCI”. Jego książki cieszą się dużą popularnością. Napisał m.in. cykl dotyczący 
osób żyjących w II RP, jak i w czasach PRL. Alkohol i muzy, Skandaliści PRL, Królowe 
salonów II RP, Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej, Miłość w powstaniu war-
szawskim – to tylko niektóre z jego tytułów. Pisze także artykuły, m.in. do „Mówią 
Wieki” i „Do Rzeczy”. Jest autorem scenariuszy do seriali telewizyjnych, w tym do 
„Polskich szpiegów”.

Historia to ludzie, anegdoty
Spotkanie w MBP prowadziły bibliotekarki Weronika Sadowska i Anna Maria Zdren-
ka. Pierwsze pytanie nawiązywało do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Czym dla historyka jest niepodległość? – „Tym, czym dla każdego Polaka. 
To rzecz najcenniejsza. Natomiast dla mnie powstanie Polski w 1918 roku jest sprawą, 
która nigdzie indziej w historii się nie wydarzyła. Z trzech oderwanych fragmentów, 
które przez ponad półtora wieku zrastały się z innymi organizmami politycznymi 
i gospodarczymi powstaje państwo” – mówił. Zapytany, czym osobiście dla niego jest 
niepodległość, odpowiedział: – „Jestem Polakiem i kocham ten kraj”.

Autor sam o sobie powiedział, że lubi dużo mówić i rzeczywiście uczestnicy spo-
tkania mogli sporo się dowiedzieć o jego zainteresowaniach, o początkach pracy, nie-
łatwej współpracy z wydawnictwami i o planach pisarskich. Usłyszeli kilka anegdot, 
w tym ze spotkań autorskich, gdyż – jak przyznał Koper – czytelnicy nieraz mu za-
rzucają, że niepotrzebnie pisze o niektórych faktach z życia znanych osób, zwłaszcza 
tych zasłużonych. Jak mówił, nie lubią go też historycy za inne podejście do książek 
historycznych. – „Historię należy przekazywać w sposób lekki, łatwy i przystępny, 
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a czytelnik ma ją absorbować, a nie zastanawiać się, co autor miał na myśli, bo to nie 
jest poezja, tylko historia. Przeciętny historyk, jeżeli nie umieści pięciu dat na każdej 
stronie, to dla niego nie jest książka historyczna. A ja uważam, że jeżeli przeciętny 
Polak zna pięć czy siedem dat rocznych, to mu to do szczęścia w zupełności wystarczy. 
Bo historia to są żywi ludzie, anegdota, ciekawostka, nie martwe cyferki” – mówił 
podczas spotkania Sławomir Koper. 

Gość podkreślił, że przedstawia bohaterów od ludzkiej strony. Pisze o ich wadach 
i zaletach, o ich prywatnym życiu, które wpłynęło na ich pracę publiczną czy arty-
styczną. – „Dziwiłem się zawsze temu, że historycy pewne rzeczy mówią sobie szep-
tem na ucho, natomiast głośno nie napiszą tego. A dlaczego? Przecież życie prywatne 
jest naprawdę bardzo ważne” – mówił. – „Można o historii pisać zupełnie inaczej. I ja 
staram się to robić” – zauważył. Z jego książek czytelnik dowie się ciekawostek z pry-
watnego życia polityków, artystów, także ludzi uważanych za ikony, jak Józef Piłsudski.

Nie lubi polityki
Czy Sławomir Koper jest bardziej pisarzem czy historykiem? – „Jestem history-
kiem, który pisze książki. Natomiast zacząłem uważać się za pisarza, jak zacząłem 
żyć tylko z pisania książek” – odpowiedział. Zaczął pisać za namową kolegi ze stu-
diów, który miał małe wydawnictwo. W czasie rozmowy z nim skrytykował książkę 

Pisarz i historyk Sławomir Koper gościł w Czytelni MBP. Rozmowę prowadziły bibliotekarki 
Weronika Sadowska i autorka tekstu Anna Maria Zdrenka
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popularyzującą historię, stwierdzając, że napisałby lepszą. I tak powstała debiutanc-
ka książka Tajemnice i sensacje świata antycznego, którą po latach, gdy nabrał do-
świadczenia pisarskiego, napisał jeszcze raz. Trudno zliczyć, ile książek napisał, bo 
niektóre były wznawiane pod różnymi tytułami, inne ukazywały się pod tym samym 
tytułem. Pisał o Jagiellonach i Piastach oraz o biografiach osób żyjących w II RP czy 
w PRL. O kobietach w życiu Mickiewicza, o prywatnym życiu elit i artystów, o alkoho-
lu w życiu artystów i ich muzach, o aferach, o straconym pokoleniu PRL, o skandalach, 
o szpiegach i zdrajcach czy o sławnych parach. Czy jest temat, którego nigdy się nie 
podejmie? Nie lubi polityki, bo go nudzi i trzyma się od niej z daleka.

W trakcie spotkania pisarz zdradził, że jest także autorem dwóch książek, któ-
re jedno z wydawnictw wydało pod innymi nazwiskami. Są to 303 wzloty i upadki. 
Awanturnicze losy bohaterów bitwy o Anglię Antoniego Aresa i Wszyscy się czegoś bali. 
Fobie, lęki i kompleksy wielkich Polek i Polaków Ewy Lando. W ciągu roku ukazuje się 
7–8 jego książek. Pisarz praktycznie cały czas pracuje. Często w hotelach, bo dużo po-
dróżuje. Jak stwierdził, na jedną książkę wystarczają mu 2 miesiące. – „Ja dobrze wiem, 
o czym będę pisał, kwestia tylko zapoznania się ze źródłami, opracowaniami, które 
niedawno się ukazały. Zdarzyło mi się napisać książkę w 23 dni” – mówił Sławomir 
Koper. Kilkakrotnie wspomniał o problemach z wydawnictwami, które dotyczą treści 
umów, jak i wznawiania tytułów. Skomentował, że już Antoni Słonimski zauważył, że 

Historyk przyznał, że w jego spotkaniach autorskich częściej biorą udział kobiety i one głównie 
czytają jego książki, bo kobiety w ogóle więcej czytają. W Chojnicach także przeważały czytelniczki
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stosunki między autorami i wydawcami są z reguły napięte, że jedna i druga strona 
uważa się za wyzyskiwaną. On sam ostatnio zmienił wydawnictwo.

Pomysły na 30 książek
Pisarz planuje kolejne książki. W kwietniu ukażą się Zbrodnie z namiętności, w których 
opisał historie m.in. Marii Wisnowskiej, Dagny Przybyszewskiej i Andrzeja Zauchy. 
Podkreślił, że dotarł do akt śledztwa i sądowych w sprawie zabójstwa piosenkarza, 
które zupełnie przewracają całą wiedzę na temat tego tragicznego zdarzenia. Kończy 
książkę dotyczącą kłótni elit politycznych w kraju w czasie okupacji. Ma pomysły na 
30 kolejnych, a jedną z nich będą Polskie mity narodowe od Piastów do PRL. Planuje 
też publikację o polskich Inflantach. Zakończyły się zdjęcia do drugiej serii filmów 
dokumentalnych „Polscy szpiedzy”, na podstawie jego scenariuszy dla telewizji Canal 
Plus Discovery. Przyznał, że coraz bardziej zaczyna się skupiać na pisaniu scenariuszy, 
teraz pisze do serialu o pisarzach emigracyjnych dla telewizji publicznej. A jego ma-
rzeniem jest własny program telewizyjny.

Pytany o swoją ulubioną epokę, gdyż sporo tytułów dotyczy dwudziestolecia mię-
dzywojennego, historyk przyznał, że to ciekawy okres i że żadna inna epoka w historii 
naszego kraju nie zanotowała tak dużej eksplozji talentów i to praktycznie w każdej 
dziedzinie. Lubi także czasy PRL. Z dużą przyjemnością napisał Królowe salonów II RP, 
które były jego pomysłem. Sam wymyślał koncepcje do całej serii książek o II RP i je 

Na koniec spotkania pisarz podpisywał egzemplarze swoich książek
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lubi. Woli sam planować temat, niż pisać na ten narzucony przez wydawnictwo. Nie 
cierpi Gwiazd kina PRL, bo pisał tam o kilku osobach, za którymi nie przepada. Bodo 

–  według pisarza – to był nieudany pomysł wydawnictwa. Za najlepsze uważa Skan-
dalistów PRL, Kobiety w życiu Mickiewicza czy Chorwację. Przewodnik historyczny.

Co jest dla historyka odpowiednim źródłem? – „Wszystko, co da się wykorzy-
stać. Dlatego nazywają mnie plotkarzem” – odparł Sławomir Koper. Lubi docierać do 
ukrywanych czy ocenzurowanych informacji. Jednak, jak podkreślił, nie niszczy życia 
osobom żyjącym, o których pisze. Jakie powieści sam najchętniej czyta? Kryminały. 
Wśród autorów, których lubi, wymienił między innymi Zygmunta Miłoszewskiego 
czy Mariusza Czubaja. Wspomniał też o serii książek Vincenta Severskiego, od której 
nie mógł się oderwać. Lubi Sapkowskiego i sagę Millennium. Z klasyki wysoko ceni 
Prusa. Zapytany o muzykę przyznał, że bardzo lubi jej słuchać, wozi zawsze ze sobą 
obszerną kolekcję 200 płyt, gdyż przy pisaniu towarzyszy mu muzyka. Słucha różno-
rodnych gatunków, w zależności od nastroju – poważną, jazz czy nawet rosyjski folk 
metal. Ma trzy tysiące płyt i kilkadziesiąt gigabajtów muzyki.

Organizatorami cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie odzyskania NIE-
PODLEGŁOŚCI” są Urząd Miejski w Chojnicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnicach. 

Fot. z arch. MBP



PSZCZELARSTWO

Jacek klaJna

Wykład o odradzaniu się
bartnictwa w Polsce

W czwartek 22 lutego br. Park Narodowy „Bory Tucholskie” w ramach cyklu 
„Czwartkowe spotkania z przyrodą” zaprosił wszystkich zainteresowanych na 

wykład „Leśni pszczelarze”. Prelegentem był Jacek Adamczewski, z wykształcenia 
leśnik i ichtiolog, zawodowo związany z edukacją w muzeum przyrodniczym Wi-
gierskiego Parku Narodowego. Jest jednym z pierwszych odtwarzających, po ponad 

Prowadzący wykład Jacek Adamczewski (fot. Jacek Klajna)
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stuletniej przerwie, tę dawną formę leśnego pszczelarstwa w Polsce, a ponadto szkoli 
i dzieli się swoimi doświadczeniami z pasjonatami w Szwajcarii, Niemczech i Belgii. 
Tym razem przekazywał swoją wiedzę na temat bartnictwa, jego historii, zasad funk-
cjonowania dawnych organizacji bartnych i zajęć bartników ponad trzydziestoosobo-
wej grupie słuchaczy, którzy przybyli do siedziby parku.

Opowiedział im o tym, jak bartnictwo zaczęło się odnawiać i rozwijać w naszym 
kraju po wielu latach niebytu. Pierwotni bartnicy (wójczyce, obelnicy) pozyskiwali 
miód od dzikich pszczół, zakładając w tym celu leśne pasieki złożone z uli drążonych 
w pniach drzew i nazywanych barciami. Początkowo bartnicy pracowali indywidual-
nie. Z czasem ludzie trudniący się tym zajęciem zaczęli łączyć się w grupy – związ-
ki bartne zwane bractwami, w których zasady współpracy regulowały tzw. kodeksy 
bartne. Na ziemiach polskich bartnictwo koncentrowało się głównie na obszarach 
bogatych w lasy i miało duże znaczenie ekonomiczne, a jego wartościowe produkty 
były przedmiotem eksportu na rynki europejskie. Bartnictwo zanikło w początkach 
XX  wieku. Zaczęła rozwijać się wówczas hodowla pszczół w przydomowych pasie-
kach. Pozyskiwany przez bartników miód wykorzystywany był w przeszłości głów-
nie do słodzenia, wyrobu miodów pitnych, uważanych za polski napój narodowy, jak 
również do wypieku miodowników i pierników. Bardzo ważne znaczenie miał rów-
nież wosk. Wykorzystywano go do wyrobu tabliczek służących do pisania, pieczęci 
i świec. W tradycyjnej kulturze ludowej, np. z regionu Kurpi, wosk służył także do 

Wykład	o	odradzaniu	się	bartnictwa	w	Polsce

Prelegent z pasją opowiadał o bartnictwie (fot. Jacek Klajna)



34 Kronika chojnicka

lepienia figurek (wot) składanych w kościołach w różnych intencjach. W sztuce lu-
dowej wosk służył do zdobienia pisanek. Zarówno miód, jak i wosk wykorzystywano 
w tradycyjnym lecznictwie ludowym.

Wykład był pasjonujący bo prowadził go prawdziwy fascynat. Wiedza prelegenta 
i bogactwo słownictwa fachowego, ciekawe zdjęcia i prezentacja autentycznych narzę-
dzi były największymi atutami tej prelekcji. Jak dziano barcie? Do czego służyło lezi-
wo? Czy borówki mają coś wspólnego z miodem? Czym były klejma? Z czego robiono 
błażejki? – odpowiedzi na te i inne trudne pytania okazały się nie tak skomplikowane, 
jak na początku się wydawało.

Czas płynął niezauważalnie. Niestety po dwóch godzinach wykład, ku rozżaleniu 
słuchaczy, przerwał dyrektor parku Janusz Kochanowski. A szkoda, bo autentycznych 
pasjonatów można słuchać godzinami.

Sprzęt bartniczy (fot. Anna Szulta, Park Narodowy „Bory Tucholskie”)



N ie będę obiektywny. Nie stać mnie 
na to w odniesieniu do mojej „Pani 

od polskiego” sprzed lat. A tak, Maria Jo-
lanta Kowalska w swoim czasie próbowała 
mi przybliżyć sekrety nie tylko ojczystej li-
teratury. Pamiętam jeszcze jakie wrażenie 
wywołał na mnie jej entuzjazm, gdy Miłosz 
otrzymał w 1980 roku Nagrodę Nobla. Za-
chwycona podkreślała, iż sama odkrywa go 
również dla siebie. Niewiele rozumiałem 
wtedy z tego wszystkiego, ale nigdy już nie 
straciłem przekonania, że prawdziwa litera-
tura jest czymś ważnym i wartym poznania.

Dziś chcę zachęcić do lektury dzieła sa-
mej Pani Profesor, to jest książki Czy mnie 
słyszysz?, którą autorka sprezentowała mi 
tuż przed świętami Bożego Narodzenia. 
Przyznaję, była to „rozgrzewająca” lektura 
na te zimowe wieczory, a i dowód, że z po-
dróży można przewieźć znacznie więcej w głowie, niżby się to przeciętnym turystom 
zdawało. Wspaniale połączyła pani Maria narrację wspomnieniową z jej odzwiercie-
dleniem w poezji.  Nie mam wątpliwości, że ten tom to ważny element naszej regio-
nalnej twórczości, tak ważny jak cały wkład tej poetki w kulturę naszego miasta.

Dzięki opisowi podróży po Grecji przypomniałem sobie początkowe lekcje pol-
skiego, na których przybliżała nam pani Maria między innymi greckie mity, fragmen-
ty Iliady i tragiczne losy Antygony. W trakcie studiów i później starałem się niczego 

MARIUSZ BRUNKA

Przeczytaj uważnie, 
a usłyszysz na pewno

KSIążKA
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z tej wiedzy nie stracić, a w wielu 
dziedzinach nadrobić własne braki. 
Ale jakże to wszystko staje się bliż-
sze, gdy mamy okazję zasłuchać się 
osobiście w śpiew cykad, poczuć 
bryzę znad Morza Egejskiego, po-
smakować greckiego sera i wina… 
Podróże kształcą, to prawda. Ale 
poddane twórczej refleksji do-
znania podróżników wzbogacają 
jeszcze bardziej. Tych miejsc, tych 
ludzi i tych refleksji jest w książce 
bez liku i może dlatego – moim 
zdaniem – każdy czytelnik znajdzie 
w niej coś dla siebie i chyba nawet 
coś o sobie. Wystarczy uważnie 
czytać i wyostrzyć słuch, do czego 
wszystkich szczerze zachęcam. Ta 
lektura jest dobra nie tylko w zimo-
we wieczory i sprawdzi się również 
na wiosnę.

Fot. z arch. MBP

Poetka Maria Jolanta Kowalska podczas jednego ze 
spotkań literackich w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Chojnicach



WERONIKA SADOWSKA

Mistyczny wieczór
z Wojciechem Kassem

C zesław Miłosz w Zniewolonym umyśle napisał: „Poezję (…) można określić jako 
wyraz indywidualnego temperamentu przełamującego się poprzez konwencję 

społeczną”. Czy faktycznie tak jest, chojniczanie mogli się przekonać podczas wieczo-
ru poetyckiego, którego gościem był liryk Wojciech Kass. Spotkanie odbyło się 6 mar-
ca w Baszcie Nowej w Chojnicach.

Wiersz wielką niewiadomą
Wojciech Kass zaprosił zebranych 
miłośników liryki do wspólnej wę-
drówki po swojej twórczości i wy-
słuchania refleksji, jakie nasuwały 
mu się podczas obcowania z poezją. 
Poruszone zostały tematy formy 
poezji, jej zapisu, a także sensu two-
rzenia. Autor podkreślił, że wiersz 
należy odbierać jako formę opisują-
cą rzeczy, których nie da się zobra-
zować w inny sposób. Jednak nie da 
jej się całkowicie opisać pojęciami. 
Według Kassa nie jest od tego autor. 
On tylko tworzy, nie operuje termi-
nami. Zastanawiając się nad kształ-
tem utworu poetyckiego, poeta 
stwierdził, że wiersz można porów-
nać do losu, biegu życia. Zauważył 
również, że tworząc, nigdy się nie 
wie, do czego się dojdzie, gdzie się 

Wojciech Kass obecnie mieszka w Praniu na Mazu-
rach, gdzie pracuje w Muzeum Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego. Tam także tworzy swoje wiersze

LIRYKA
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wyląduje. – „Pierwszy wers stawiamy i nie wiemy, co będzie dalej. Jeżeli znamy kolej-
ne wersy, to nie ma sensu ich zapisywać” – mówił Wojciech Kass.

Obcowanie z poezją
Wieczór poetycki obfitował w czytanie wierszy. Wśród utworów, które miłośnicy po-
ezji mogli usłyszeć były również najnowsze dzieła poety, dotychczas niepublikowane. 
Niektóre z nich dotyczyły aktualnych tematów lub były adresowane do konkretnej 
grupy. I tak pojawiły się wiersze: Puls, dedykowany zebranym paniom, które kilka dni 
później obchodziły swoje święto; Pasterz będący nawiązaniem do Wielkiego Postu; 
Do starego poety, skierowany do polskiego pisarza i poety Erwina Kruka; Do poetów 
Topoi, który odnosił się do kolegów zrzeszonych właśnie w grupie Topoi. W czasie 
spotkania posłuchać można także było utworów: Przemiana, A to gorzej, Głosem nie 
znającym granic oraz Wypis z Gałczyńskiego.

Pytania i refleksje
Tego wieczoru pojawiło się mnóstwo refleksji i pytań związanych z twórczością Kassa. 
Jedna z czytelniczek zauważyła, że w jego wierszach często pojawia się motyw we-
randy. – „W wierszu i poezji nie ma rzeczy przypadkowych” – mówił autor. Dodał 
również, że i ta weranda występuje celowo. Związana jest z czasami młodości, gdy 

Spotkanie poprowadziła poetka Barbara Kasica -Kołomyjska, która przywitała gościa i opowie-
działa o jego dorobku poetyckim
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Zgromadzeni w baszcie mogli zarówno posłuchać poezji Wojciecha Kassa, jak i obej-
rzeć obrazy Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego

mieszkał z rodzicami w Trójmieście. Była ona miejscem wyjątkowym w domu rodzin-
nym. Tam często się spotykano i przesiadywano. Inną miłośniczkę poezji zaciekawiło, 
czy osiedlając się w małej miejscowości na Mazurach i zajmując się muzeum Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego, jego życie jakoś się zmieniło, czy w jakiś sposób 
się zmienił. Wojciech Kass potwierdził, że jego życie przeszło metamorfozę. Dawniej 
był łapczywy i zachłanny w stosunku do życia. – „Potrafiłem ulepić rzeczywistość, tak 
jak chcę” – stwierdził poeta. – „Teraz stałem się łagodny i uprzejmy” – dopowiedział. 
Podkreślił, że poezja go odmienia i po każdym napisanym wierszu staje się kimś zu-
pełnie innym.

Nastrojowość otoczenia i atmosfera, która powstała podczas słuchania wierszy 
sprawiły, że zebrani w Baszcie Nowej przez długi czas oddawali się przemyśleniom 
dotyczącym poezji zaprezentowanej przez Wojciecha Kassa. Spotkanie z poetą było 
też możliwością do poszerzenia domowej biblioteczki. Zakupione egzemplarze zosta-
ły również opatrzone specjalnymi dedykacjami.

Fot. z arch. MBP 



SCENA

PAtRyCJA RuDNIK, DANutA POłOM

to jasne, że teatr wyłania się
z ciemności…

„Z ciemności jest teatr” – taką nazwę nosi projekt, który powstał z inicjatywy polo-
nistek ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach Patry-

cji Rudnik i Danuty Połom. Jego realizacja pozwoliła spełnić marzenia uczniów z koła 
teatralnego NA RAZIE BEZ NAZWY, które działa w SP7 od 2015 roku.

Na zdjęciu od lewej: Patrycja Rudnik, Magdalena Schmidt-Sołtysińska i Danuta Połom
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Geneza spektaklu
Pomysł przygotowania spektaklu w konwencji czarnego teatru zrodził się w maju 
2017 roku. Pomysłodawczynie uczestniczyły w warsztatach teatralnych prowa-
dzonych w CEN-ie w Gdańsku przez Urszulę Kowalską – aktorkę współpracującą 
z Teatrem Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Po wielu rozmowach, po-
szukiwaniach innowacyjnych pomysłów, które mogłyby zainteresować uczniów, po-
stanowiono wziąć udział w II edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Pierwszym 
krokiem było napisanie projektu do Fundacji Tesco wspierającej lokalne inicjatywy. 
Panie Patrycja Rudnik i Danuta Połom z upoważnienia Stowarzyszenia Przyjaciół 
Siódemki pod koniec czerwca złożyły wniosek o możliwość zrealizowania projektu 
pt. „Z ciemności jest teatr”, który został zakwalifikowany do głosowania w sklepach 
Tesco w naszym regionie. W trakcie zbierania głosów narodził się pomysł, by na po-
trzeby teatru zaadaptować znaną baśń Hansa Christiana Andersena pt. Calineczka. 
W pracy nad scenariuszem wzięła udział Magdalena Grala – nauczycielka z zaprzy-
jaźnionej szkoły. Okazało się, że projekt zainteresował lokalną społeczność. Dzięki 
oddanym głosom udało się pozyskać 5000 złotych.

Światło odgrywa ważną rolę w teatrze ciemności
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Cel projektu
Celem projektu było kształtowanie tolerancji i odpowiedzialności wśród uczniów 
oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania 
w zespole. Projekt miał odpowiadać na potrzeby młodych ludzi: przełamywanie 
zahamowań, radzenie sobie z sytuacją stresową, wyrabianie przekonania o własnej 
wartości, uwrażliwianie na kulturę języka, stwarzanie możliwości uczenia się poprzez 
działanie, rozwijanie umiejętności artystycznych młodzieży, a także zagospodarowa-
nie wolnego czasu. Z całą pewnością powyższe cele zostały osiągnięte.

Czarny teatr
Czarny teatr to specyficzna forma teatralna. Spektakl odbywa się w całkowitej ciem-
ności. Wszystkie stroje aktorów, rekwizyty oraz scenografia wykonane są z materiałów, 
które nabierają pięknych barw w całkowitym zaciemnieniu za pomocą światła lampy 
UV. Ten rodzaj teatru wywodzący się z Azji jest szczególnie popularny w Pradze. In-
spiracją dla pracy koła teatralnego NA RAZIE BEZ NAZWY był Teatr Czarnego Tła, 
który prężnie działa w Chorzowie.

Grupa teatralna NA RAZIE BEZ NAZWY
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Praca nad spektaklem
Prace związane z przygotowaniem widowiska teatralnego rozpoczęły się już w październiku, 
gdy ustabilizował się skład obsady aktorskiej. Przy wyborze ról wzięto pod uwagę predyspo-
zycje poszczególnych uczniów oraz ich umiejętność radzenia sobie ze stresem. Uczniowie, 
którzy otrzymali pomniejsze role, początkowo czuli się pokrzywdzeni, ale gdy zdali sobie 
sprawę, że w tej formie teatralnej liczą się szczegóły i detale, wówczas bardzo odpowie-
dzialnie podeszli do swoich zadań. Szczególne znaczenie dla jakości spektaklu miała praca 
tzw. technicznych. To oni – ukryci w ciemnościach – dbali o scenografię, w odpowiednim 
momencie prezentowali rekwizyty w ten sposób, aby widz czuł się oczarowany magią ba-
śniowego świata, który tętnił życiem w przestrzeni sceny. Liczne próby wiązały się z dużymi 
wyrzeczeniami zarówno ze strony reżyserek, jak i aktorów oraz rodziców uczniów. Przyjęte 
zobowiązanie mobilizowało uczniów do systematycznej pracy nad doskonaleniem swojej 
roli, a także uczyło samodyscypliny i odpowiedzialności za grupę.

Premiera
Pokaz premierowy odbył się 28 lutego w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach. Pierw-
szy spektakl dedykowany był rodzicom uczniów, dyrekcji szkoły oraz sympatykom 

W królestwie żab…
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Siódemki. Widownia dopisała, a gromkie brawa świadczyły o udanym występie. Na 
kolejne przedstawienia zaproszono przedszkolaków oraz uczniów klas nauczania zin-
tegrowanego. Wśród oglądających nie zabrakło także gości, tj. uczniów Katolickiej 
Szkoły Podstawowej w Chojnicach czy dzieci z przedszkola Smyk. W sumie w szkole 
odbyło się siedem pokazów.

Występ dla chojnickiej publiczności
Przedstawienie okazało się tak interesujące, że koło teatralne zostało zaproszone 
do wystąpienia przed szerszą publicznością w ramach współpracy z Chojnickim 
Centrum Kultury. Calineczkę wystawiono 16 marca na auli w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Chojnicach. Tej odsłonie towarzyszyły wielkie emocje, ponieważ przewagę na 
widowni stanowiły dzieci, a one są najszczerszymi odbiorcami kultury. I ten występ 
należy zaliczyć do udanych. Widzowie gratulowali reżyserkom, a dzieci po przedsta-
wieniu rzuciły się na aktorów, by zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.

W trakcie tworzenia scenografii
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Co dalej?
Z całą pewnością Calineczka w wykonaniu aktorów z koła NA RAZIE BEZ NAZWY 
pojawi się jeszcze na chojnickiej scenie. W głowach reżyserek już rodzą się nowe po-
mysły na kolejne spektakle realizowane w konwencji czarnego teatru.

Obsada spektaklu:
Magda Schmidt -Sołtysińska – Calineczka
Natalia Kiedrowska – Matka
Zuzanna Sikorska – Ropucha
Amelia Śpica – Wróżka, Żaba
Patrycja Szczepańska – Żaba
Michał Szmalc – Ropuch
Michalina Stoltman – Chrabąszczówna
Aleksandra Hinc – Mysz
Julian Belzerowski – Kret
Marika Urbanska – Żaba, Jaskółka
Agata Krukowska – Elf IV
Wanessa Gruchała – Elf I
Marcin Hope – Król Elfów
Wanessa Urbanska  – scenografia
Weronika Stawiarska – scenografia
Jakub Żółtkowski – scenografia, litery
Maksymilian Śliwa – Chrabąszcz

Kacper Obracht -Prądzyński – Elf II
Jakub Rudnik – Elf
Weronika Lebiedzińska – Pająk, litery
Julia Sawicka – Pająk
Szymon Zabrocki – Pająk
Tomasz Drążkowski – scenografia
Jonatan Sworzowski – Narrator
Kacper Studziński – muzyka
Jakub Zabłotny – muzyka
Kinga Piejko – Elf III
Maja Bienert – Motyl
Jan Januszewski – Słońce
Wiktoria Jarosińska – Litery, Zegar
Wiktoria Przybyła – Litery, Zegar
Mateusz Wardyn – scenografia, litery
Karol Wardyn – scenografia, litery
Filip Gwizdała – scenografia

Fot. Patrycja Zmuda Trzebiatowska
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GRZEGORZ SZLANGA

Nowa inicjatywa w regionie –
parkrun

W książce Samotność długodystansowca Alana Sillitoe’a bohater podczas biegu 
rozmyśla o swoim życiu, na chwilę uwolniony od obowiązków i stresów dnia 

codziennego. Jest sam. Nic i nikt mu tych myśli nie zakłóca. Ale jest wiele osób, któ-
rym ciężko jest zmotywować się samemu lub/i nie potrafią się zmusić do regularnego 

Aura zawsze sprzyja biegaczom
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uprawiania sportu. Idealną alternatywą jest znana na całym świecie inicjatywa, w któ-
rej od 3 lutego można wziąć udział w naszym regionie. Mowa o biegach parkrun. Wy-
starczy mieć buty sportowe, trochę determinacji, być przygotowanym na różne wa-
runki pogodowe i już. W każdą sobotę rano przy amfiteatrze w Charzykowach czekają 
organizatorzy, żeby o godz. 9.00 wystartować bieg na 5 km.

To nie są zawody, nie ma medali, bo nie o laury w tym chodzi. To doskonała szan-
sa dla wszystkich, którzy od dawna myślą o aktywności fizycznej, chcieliby zadbać 
o własne zdrowie, zgubić kilka kilogramów, ale odkładają to na święty nigdy. Biegnie 
się w grupie, jest doskonała atmosfera. Nie ma znaczenia w jakiej jesteśmy kondycji. 
Można biec lub przejść ten dystans. Jeśli jest w tym wszystkim element walki, to tylko 
ze sobą.

Parkrun jest organizowany w Charzykowach dzięki dobrej woli i energii inicjato-
rów Moniki Szymeckiej i Wojciecha Urowskiego. Monika – na co dzień dziennikarka, 
Wojtek – nauczyciel angielskiego. Obojgu bieganie jest bliskie. Znajdują czas na reali-
zowanie swojej pasji sportowej. Na dodatek ze świetnymi wynikami. Ta dwójka wpa-
dła na pomysł, żeby w pięknych okolicznościach przyrody (biegnie się wzdłuż jeziora) 
również mieszkańcom naszego regionu umożliwić wspólne bieganie.

Jeśli planujecie wyjazd do Gdyni, to posiadając własny kod możecie Państwo 
o godz. 9.00 wziąć udział w gdyńskim parkrunie. A jeśli którejś soboty znajdziecie 
się w Londynie lub powiedzmy w Australii, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poznać 
ludzi biegających tam w ramach parkrunu. Jeśli są osoby, które chciałby się przyjrzeć 
z bliska tej inicjatywie, mogą również zgłosić się jako wolontariusze i pomóc w orga-
nizacji wydarzenia.

Jakie są zalety uprawiania biegów? Z własnego doświadczenia mogę śmiało po-
wiedzieć, że ma się więcej energii na co dzień. Jest to świetna odskocznia od pracy. 
W moim przypadku, podobnie jak we wspomnianej książce Sillitoe’a, mogę sobie też 
przemyśleć sprawy dnia codziennego. Poza tym udowodniono, że bieganie wyzwala 
endorfiny. Jest wiele teorii na temat fenomenu nazywającego się „euforią biegacza” 
(„Runner’s High”). Najprościej mówiąc, u biegających podnosi się poziom hormonu 
szczęścia, który poprawia nastrój oraz powoduje zwiększoną odporność na ból i zmę-
czenie. Jedna z hipotez mówi, że ów fenomen polega na uwolnieniu się od stresów, 
złości, frustracji, więc być może należałoby mówić o „spokoju biegacza”. Ci, którzy 
kiedyś spróbowali biegania, wiedzą, jak doskonałe ma się potem samopoczucie. 

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Wystarczy dokonać darmowej rejestracji na 
stronie http://www.parkrun.pl/charzykowy/. Wydrukować sobie kod, który trzeba 
mieć ze sobą podczas biegu i gotowe. Jeśli wśród czytelników jest więcej osób takich 
jak ja, które czekały na taką możliwość, spotkajmy się w Charzykowach w sobotę 
o godz. 9.00. Nie zapomnijcie zabrać wydrukowanego kodu! 



PAMIĘĆ

Przemysław zientkowski

Ulica Tischnera 
w Chojnicach

W ielu ulicom i placom naszego miasta patronują wielkie postaci, które na trwałe 
wpisały się w historię Polski i świata. Nie ulega wątpliwości, że każdy wybór 

patrona przestrzeni, w której żyjemy, jest przejawem pewnej wrażliwości intelektual-
nej i historycznej, co bez wątpienia wskazuje też na wartości, do jakich chcą odwoły-
wać się mieszkańcy. Proces nazewnictwa ulic w Chojnicach, dzięki powołaniu do ży-
cia specjalnej komisji w Radzie Miejskiej, działającej pod przewodnictwem radnego 
Kazimierza Jaruszewskiego, stał się transparentny i obywatelski. Oznacza to, iż w du-
żej mierze dana społeczność – ludzie mieszkający przy konkretnym placu czy ulicy 

- mają prawo wypowiedzieć się w kwestii jej nazwy. To właśnie owa otwartość komisji 
pozwoliła na przygotowanie projektu uchwały podjętej dnia 12 lutego 2018 roku pod-
czas sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, gdzie, głosując zgodnie z wolą mieszkańców, 
rajcy jednogłośnie uchwalili nazwę nowo powstałej, wewnętrznej ulicy na osiedlu nu-
mer 2. Uznali, iż jej patronem zostanie ksiądz profesor Józef Tischner – znany w świe-
cie wybitny filozof i teolog. Przyjaciel i bliski współpracownik papieża Jana Pawła II. 
Jak sam siebie określał: po pierwsze człowiek, po drugie filozof, po trzecie ksiądz.

Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Wczesne dzieciństwo 
spędził w Łopusznej, gdzie jego rodzice pracowali jako nauczyciele. Ukończył Gimna-
zjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, zdał tam tak zwaną dużą maturę. 
To właśnie w tym czasie olbrzymi wpływ na późniejsze życie wywarł na niego wycho-
wawca i nauczyciel religii – ksiądz Włodzimierz Pilchowski. On to bowiem, jak czytamy 
w dziennikach Tischnera, stał się wzorem późniejszego kapłaństwa, które realizował Ti-
schner. Kapłaństwa charakteryzującego się po pierwsze dużym głodem wiedzy, szczegól-
nie filozoficznej, a po drugie niesamowitą empatią i umiejętnością spojrzenia na konkret-
ny przypadek z każdej perspektywy. Nim Tischner wstąpił do seminarium duchownego, 
na prośbę ojca zapisał się na studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po roku, 
w zgodzie z własnym sumieniem, porzucił prawo i rozpoczął studia na Wydziale Teolo-
gicznym UJ. To właśnie w tym czasie poznał młodego wykładowcę, przyszłego papieża 
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– doktora Karola Wojtyłę, z którym połą-
czyła go na lata nić wzajemnego zrozumie-
nia i wspólna praca (w późniejszych latach 
niejednokrotnie bywał Tischner na spotka-
niach intelektualistów z papieżem Janem 
Pawłem II w Castel Gandolfo). 26 czerwca 
1955 roku Józef Tischner przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Jopa. 
W latach 1955–1957 studiował na Wydziale 
Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie. Po powrocie do 
Krakowa kontynuował studia na Wydziale 
Historyczno -Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Równocześnie pracował 
jako wikariusz w parafiach św. Mikołaja 
w Chrzanowie (1957–1959) i św. Kazimie-
rza w Krakowie (1959–1963). W 1963 roku 
obronił rozprawę doktorską pt. Ja transcen-
dentalne w filozofii Edmunda Husserla, któ-
rą napisał pod opieką wybitnego polskiego 
profesora Romana Ingardena. Jedenaście lat 
później uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Fenomenologia 
świadomości egotycznej. Tischner w pełni oddawał się obowiązkom, zarówno tym akade-
mickim – pełnił niemal wszystkie funkcje od wykładowcy po dziekana (PAT, UJ, PWST), 
duszpasterskim – był wikariuszem, katechetą i cenionym rekolekcjonistą, oraz tym spo-
łecznym – angażując się w życie publiczne. W połowie lat 60. nawiązał współpracę ze 

„Znakiem”, a potem z „Tygodnikiem Powszechnym”. W krótkim czasie zyskał miano dusz-
pasterza krakowskiej inteligencji oraz kapelana „Solidarności”. To właśnie jego kazania 
i refleksja nad solidarnością stały się podstawą myślenia o etyce solidarności stanowiącej 
moralne zaplecze społecznego ruchu. 

W 1982 roku wraz z profesorem Krzysztofem Michalskim i profesorem Hansem-
-Georgiem Gadamerem założył Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. Jest autorem 
wielu książek, w tym dzieł filozoficznych: Filozofia dramatu, Spór o istnienie człowieka 
oraz zbioru szkiców i esejów poświęconych problematyce społecznej, religijnej i filozo-
ficznej: Świat ludzkiej nadziei, Etyka solidarności, Tischner czyta katechizm. Szczególne 
miejsce w jego twórczości zajmuje utwór nawiązujący do tradycji góralskiej gawędy na-
pisany gwarą podhalańską w roku 1997 pt. Historia filozofii po góralsku. Szeroką popu-
larność przyniosły też Tischnerowi programy telewizyjne i audycje radiowe. Był, obok 
Leszka Kołakowskiego, najbardziej rozpoznawalnym polskim filozofem na świecie.

Zmarł 28 czerwca 2000 roku w Krakowie na raka krtani. Został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Łopusznej.

Grób Tischnera (fot. Kazimierz Jaruszewski)



S towarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” jest organizacją po-
zarządową działającą na rzecz szeroko pojętej edukacji, nauki i kultury. Powstało 

w Swornegaciach w 2008 roku dzięki inicjatywie 20 członków założycieli reprezentu-
jących pracowników instytucji kultury, administracji publicznej oraz mieszkańców 
gminy Chojnice. W skład pierwszego zarządu weszli: Dorota Chmara – prezes, Sylwia 
Studzińska – wiceprezes, Przemysław Zientkowski – skarbnik, Karolina Zyglarska-

-Werner – sekretarz, Małgorzata Jasinska -Łobocka – członek zarządu*. Od 2015 roku 
do chwili obecnej zarząd tworzą: Sylwia Studzińska – prezes, Lucyna Bucław – wice-
prezes, Barbara Wieczorek – skarbnik, Karolina Zyglarska -Werner – sekretarz, Mał-
gorzata Jasinska -Łobocka – członek zarządu**.

Według statutu „Akolada” może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność po-
żytku publicznego oraz jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem 
stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy jakości życia społeczeń-
stwa wiejskiego, a w szczególności propagowanie kultury, aktywizacja społeczności 
i propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Do celów stowarzyszenia należy 
również inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w zakresie kultury fi-
zycznej i sportu oraz przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym. „Akolada” 
promuje także poczynania podtrzymujące tradycje narodowe i lokalne oraz upo-
wszechniające kulturę regionalną***.

* Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice 
„Akolada” z 28 stycznia 2008 r.

** Protokół Komisji Skrutacyjnej z walnego zebrania Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Gminy Chojnice „Akolada” z 28 marca 2015 r.; Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na 
rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” za rok 2017.

*** Statut Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”.

STOWARZYSZENIE

KRZYSZTOF SYNGIERSKI

„Akolada” – 
10 lat bogatej historii
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Przez dziesięć lat działalności stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt projektów 
skierowanych do wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy wiejskiej Chojni-
ce. Bezpośrednimi odbiorcami największej ilości przedsięwzięć były dzieci zamiesz-
kujące gminę. W 2012 roku „Akolada” podpisała umowę z Fundacją Wspomagania 
Wsi na realizację pożytecznych ferii w miejscowościach Nowy Dwór i Czartołomie 
oraz pożytecznych wakacji w miejscowości Racławki. W 2013 roku stowarzyszenie 
zrealizowało zadanie we współpracy z administracją publiczną. Projekt pn. „Historie 
prawdziwe” dofinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego i skierowany do młodych mieszkańców wsi Pawłowo. W przedsię-
wzięciu wzięło udział 20 osób w wieku od 11 do 18 lat. Młodzież przeprowadziła 
cztery wywiady z mieszkańcami wsi. Dzięki rozmowom ze świadkami minionych 
lat młodzież zdobyła wiedzę na temat czasów II wojny światowej, której nie pozna-
ła na lekcjach historii. Dodatkowe informacje związane z tym okresem w dziejach 
naszego kraju uczestnicy projektu zdobyli podczas wycieczek i zajęć edukacyjnych. 
Ciekawym przedsięwzięciem z zakresu edukacji historycznej był projekt pn. „Lek-
cje sztuki i demokracji” realizowany przez dzieci ze Swornegaci w 2014 roku. W ra-
mach tego przedsięwzięcia stowarzyszenie „Akolada” wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Chojnicach zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Obraz Polski po prze-
mianach w 1989 roku”. Prace, które wpłynęły, posłużyły do zorganizowania wystawy 

Seniorzy z Ciechocina podczas realizacji projektu „Olaboga, piszę bloga!”  
(fot. z arch. GOK w Chojnicach)
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w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach. Oprócz prac młodzieży na wystawie 
znalazły się ulotki, zdjęcia i plakaty dokumentujące działania lokalnych opozycjoni-
stów przed 1989 rokiem. Materiały te zostały udostępnione przez byłych członków 
Młodzieżowego Klubu Wolnych Polaków w Chojnicach. Podczas wernisażu odbyła 
się również prelekcja dwóch działaczy lokalnej opozycji antykomunistycznej – Lu-
dwika Gólskiego i Romana Szyszki*.

Stowarzyszenie „Akolada” angażuje się także w realizacje projektów związanych 
z ekologią i ochroną przyrody. Jednym z takich przedsięwzięć był projekt pn. „Mów 
mi Nietoperz, przyjacielu!”. Zadanie realizowane było w 2017 roku dzięki dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminy 
Chojnice w partnerstwie z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym. Projekt miał charak-
ter kampanii, której celem było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakre-
sie konieczności ochrony nietoperzy. Bezpośrednimi odbiorcami zadania były dzieci 
z gminy wiejskiej Chojnice. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty chiropte-
rologiczne, podczas których uczestnicy poprzez naukę, zabawę i obserwację nabyli 
wiedzę na temat gatunków nietoperzy, ich biologii i ekologii oraz miejsc ich wystę-
powania. Podczas prelekcji dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi typami schro-
nów dla nietoperzy oraz urządzeniami niezbędnymi w pracy chiropterologa. W części 
praktycznej projektu dzieci miały możliwość osobiście przyjrzeć się pracy chiropte-
rologa. Podczas warsztatów wspólnie ze specjalistą typowały miejsca do rozwieszenia 
schronów dla nietoperzy oraz pomagały w ich montażu. Realizacja tego zadania nie-
wątpliwie przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej na temat nieto-
perzy oraz rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące mitów o tej grupie zwierząt**.

Stowarzyszenie „Akolada” od wielu lat działa również w obszarze aktywizacji 
osób starszych. W 2014 roku zrealizowano dwa projekty skierowane do seniorów: 

„Seniorzy seniorów zapraszają do Sworów” dofinansowany z programu ASOS Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz „Mają jeszcze wiele do zaoferowania” do-
finansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W obu tych zadaniach 

„Akolada” postawiła na zaangażowanie seniorów w promowanie lokalnych zasobów 
kulturowych***. Innym zadaniem realizowanym przez stowarzyszenie, a wpisującym 
się w lokalną politykę senioralną, był projekt pn. „Olaboga, piszę bloga!”. Zadanie zre-
alizowane w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chojnicach zbudowane 
było na prostej zasadzie dawania ludziom wędki, a nie ryby. Podczas realizacji projek-
tu 80 osób z ośmiu miejscowości gminy Chojnice zostało przeszkolonych z zakresu 

* Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” 
za rok 2012 i 2013.

** Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” za 
rok 2017.; S. Kamiński, Dzieci zaprzyjaźniają się z nietoperzami, „Czas Chojnic” z 20 kwietnia 2017 r.

*** Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” 
za rok 2014.
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Odważni mogli potrzymać na dłoni nietoperza (fot. Aleksander Knitter)

Uczestniczy projektu „Mów mi Nietoperz, przyjacielu!” (fot. Aleksander Knitter)
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nowoczesnych technologii. Seniorzy nauczyli się obsługiwać komputery, surfować po 
internecie i robić zdjęcia cyfrowe. Pokazano im przykłady dobrych praktyk z zakresu 
tworzenia oferty związanej z turystyką i rekreacją w swoim bliskim regionie. Efektem 
wspólnych przedsięwzięć seniorów były prowadzone przez nich blogi, na których za-
mieszczali opisy swoich wyjazdów i fotorelacje z wycieczek. Program zrealizowano 
w 2015 roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej*.

Członkowie „Akolady” angażują się również w pomoc innym stowarzyszeniom 
z gminy Chojnice. Przykładem takiego działania był projekt pn. „O szkoleniach dla 
ludzi; sieciowaniu w gminie; i o tym, jak można zarobić na wiejskim festynie” dofi-
nansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Gmi-
ny Chojnice. Realizacja zadania zakładała kompleksowe przygotowanie organizacji 
pozarządowych z gminy Chojnice do prowadzenia odpłatnej działalności statutowej. 
W ramach projektu zostały zorganizowane dwa szkolenia dla członków lokalnych or-
ganizacji non profit. Pierwsze z nich dotyczyło prawodawstwa i obowiązujących prze-
pisów regulujących odpłatną działalność statutową. Organizacje, które wzięły udział 
w projekcie, mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa w tym zakresie. Tematyką 
drugiego szkolenia było lokalne rękodzieło kaszubskie i kuchnia regionalna. Ponad-
to w poszczególnych miejscowościach gminy Chojnice odbyło się 12 różnorodnych 

* „Aktualności z Gminy Chojnice” 2015/2016, s. 30; A. Knitter, Olaboga! Seniorzy piszą 
bloga, „Gazeta Pomorska” z 12 listopada 2015 r.

Stowarzyszenie może pochwalić się efektownymi zdjęciami wykonanymi przez fotografa 
Aleksandra Knittera
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warsztatów rękodzielniczych i 12 warsztatów kulinarnych, dzięki którym ich uczest-
nicy zdobyli podstawowe umiejętności z zakresu wytwarzania rękodzieła i potraw re-
gionalnych, które mogą być podstawą do realizacji odpłatnej działalności statutowej. 
Stowarzyszenia biorące udział w zadaniu zaangażowały się także w organizację jar-
marku w Charzykowach. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Dary natury, bogac-
two kultury”. Organizacje, które wzięły udział w projekcie, przygotowały różnorodne 
stoiska, na których sprzedawały swoje wyroby rękodzielnicze i kulinarne. Efektem 
realizacji projektu było wzmocnienie potencjału i rozwój organizacji pozarządowych 
z gminy Chojnice oraz zwiększenie zaangażowania w podejmowane inicjatywy lo-
kalnej społeczności. Ważnym elementem projektu było także nawiązanie współpracy 
pomiędzy organizacjami non profit z gminy Chojnice oraz współpraca członków sto-
warzyszeń z przedstawicielami instytucji publicznych.

Modelowym projektem realizowanym od kilku lat przez stowarzyszenie jest Test 
Kaszuba. Jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału turystycznego gminy 
Chojnice. W ramach realizacji zadania każdego roku zostaje przygotowana i przepro-
wadzona we wsi Swornegacie gra terenowa z fabułą wykorzystującą zasoby kulturowe 
i historyczne regionu południowych Kaszub. W działania organizacyjne włączają się 
wolontariusze ze stowarzyszenia „Akolada”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Swor-
negaciach, Koła Gospodyń Wiejskich ze Swornegaci oraz pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Chojnicach i Szkoły Podstawowej w Swornegaciach. Uczestnicy 
zabawy poprzez różnorodne aktywności na poszczególnych punktach gry zapoznają 
się z historią regionu, jego kulturą, językiem kaszubskim i realiami życia codzien-
nego mieszkańców południowych Kaszub. Gra skierowana jest głównie do turystów 
odwiedzających latem ten piękny zakątek naszego kraju, jednak w zabawie uczestni-
czą także mieszkańcy gminy Chojnice oraz gmin bezpośrednio z nią sąsiadujących. 
W 2016 roku w Teście Kaszuba wzięło udział blisko 500 osób. Ubiegłoroczna edycja 
testu prezentowana była przez stowarzyszenie na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów 
organizowanej corocznie przez Narodowe Centrum Kultury. Projekty prezentowane 
każdego roku na giełdzie muszą charakteryzować się wysoką wartością merytoryczną, 
uwzględniać potencjał środowiska, potrzeby lokalnej społeczności oraz angażować 
mieszkańców w podjęte działania. Jednym słowem muszą być „dobrymi praktykami” 
godnymi polecenia innym podmiotom. W 2017 roku do takich praktyk zaliczono 
właśnie Test Kaszuba, co było dużym wyróżnieniem dla wszystkich osób zaangażo-
wanych w realizację tego projektu*.

W tym artykule nie sposób opisać wszystkich działań realizowanych przez „Ako-
ladę” na przestrzeni 10 lat. Jedno wiadomo, wszystkie zadania, które dofinansowane 
były ze środków zewnętrznych, zostały zakończone osiągnięciem zakładanych re-
zultatów oraz pozytywnie rozliczone. Działania stowarzyszenia są wysoko oceniane 

* Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” 
za rok 2017.
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przez lokalną społeczność, a potwierdzają to nagrody uzyskane w plebiscycie Doko-
nania Roku powiatu chojnickiego w latach 2012, 2014 i 2017 w kategorii Inicjatywa 
społeczna oraz nominacje do tej nagrody w latach 2013, 2015 i 2016. Ogromnym 
potencjałem „Akolady” są ludzie, którzy bezinteresownie angażują się w działania 
społeczności gminy Chojnice, doskonale przy tym diagnozując jej potrzeby. Mając 
takie zaplecze organizacyjne i potencjał ludzki, stowarzyszenie jest w stanie szybko 
i sprawnie zaangażować się w każdy nawet najtrudniejszy projekt. 

Test Kaszuba w Swornegaciach (fot. z arch. GOK w Chojnicach)



NAUKA

EMILIA KALITTA

Pracownicy 
z certyfikatami

Z mieniający się rynek pracy dotyczy nie tylko osób bezrobotnych, ale również pra-
cowników. Konieczność podniesienia swoich kwalifikacji lub ich zmiany spra-

wia, że nieustanny rozwój zawodowy jest jedną z najważniejszych form aktywności 
pracownika. Z myślą o nich powstał projekt „Zwiększamy kompetencje pomorskich 
pracowników”. Liderem projektu jest Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowe w Chojni-
cach, natomiast partnerem Sopocka Szkoła Wyższa. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się 
jesienią 2017 roku. Projekt potrwa do wiosny 2020.

Kurs języka angielskiego – poziom podstawowy (fot. Emilia Kalitta)



Kronika chojnicka58

– „Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników sektora mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej, aby zapewnić 
im wieloaspektowy rozwój zawodowy przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjno-
ści pomorskich przedsiębiorstw, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w przy-
szłości” – informuje Monika Kuchta, dyrektor CEW w Chojnicach. Ewenementem 
jest fakt, że z bezpłatnych szkoleń i kursów mogą skorzystać nie tylko pracownicy 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także pracownicy oraz wolontariusze 
podmiotów ekonomii społecznej, np. fundacji czy stowarzyszeń. Wszystkie szkolenia 
i kursy realizowane są popołudniami, dzięki czemu pracownicy mogą się dokształcać 
po pracy. Wybór tematyki szkoleń został dokonany we współpracy z pomorskimi pra-
codawcami oraz instytucjami otoczenia biznesu, którzy wskazali, jakie kompetencje 
i umiejętności zawodowe u obecnych oraz przyszłych pracowników są najistotniejsze.

– „Pracodawcy, wskazując pożądaną tematykę szkoleń dla pracowników, podkre-
ślali, że często koszty przekraczają możliwości finansowe firmy, a zatem praktycznie 
uniemożliwiają ich pracownikom podwyższenie kompetencji zawodowych. Pra-
cownicy małych firm oraz fundacji i stowarzyszeń nie mają możliwości rozwiązania 
problemów związanych z niedostosowanymi kompetencjami we własnym zakresie 
z dwóch względów – poza kwestiami finansowymi muszą też brać pod uwagę potrze-
by pracodawcy, by ograniczać nieobecności w pracy” – wyjaśnia Monika Kuchta. Pro-
jekt został napisany z myślą o pracownikach praktycznie każdej branży. Pracownicy 

Pierwsza grupa pracowników po zakończonym kursie kadry i płace z prowadzącym zajęcia 
Arkadiuszem Szulcem (fot. Arkadiusz Szulc)
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mogą tym samym skorzystać z bezpłatnych kursów prawa jazdy we wszystkich ka-
tegoriach, kursów zawodowych m.in. obsługi podnośników koszowych, nadających 
uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych, ciepl-
nych i gazowych, do eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych czy kursu 
koparkoładowarki. Działy księgowości zyskają pracownika z wyższymi kwalifikacja-
mi po kursach: kadry i płace, podstawy rachunkowości oraz rachunkowość zaawanso-
wana i podatkowa. Dział sprzedaży w każdej firmie zdobędzie świetnego pracownika, 
który ukończy kurs sprzedaży i obsługi klienta. Pracownik przedsiębiorstwa lub sto-
warzyszenia usprawni pracę biurową po kursach komputerowych, a każda strona in-
ternetowa będzie lepiej pozycjonowana dzięki kompetencjom pracownika po udziale 
w kursie tworzenia i obsługi stron internetowych i social media. Natomiast bez wzglę-
du na stanowisko pracy każdy pracownik wzmocni swoje umiejętności lingwistyczne, 
uczestnicząc w kursach nauki języków niemieckiego lub angielskiego na poziomie 
podstawowym, średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. 

W projekcie mogą wziąć udział pracownicy z całego województwa pomorskiego, 
jednak, co oczywiste, najliczniejszą grupę uczestników stanowią mieszkańcy powiatu 
chojnickiego. Łącznie w projekcie weźmie udział ponad 800 osób, w tym w szkole-
niach językowych będzie uczestniczyło 150 osób, w kursach komputerowych 210 osób, 
a w zawodowych 465 pracowników. Jedynym ograniczeniem projektu jest fakt, że je-
den pracownik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu lub kursie. – „Najwięk-
szym zainteresowaniem pracowników cieszą się kursy prawa jazdy, w szczególności 
kategorii C, kurs kadry i płace oraz kurs języka angielskiego. Na te kursy mamy więcej 
osób chętnych, niż zakładaliśmy” – informuje Monika Kuchta.

Pierwszeństwo w zapisach na szkolenia mają pracownicy bez wyższego wykształ-
cenia oraz w wieku powyżej 50. roku życia. Wszystkie kursy i szkolenia kończą się 
egzaminami zewnętrznymi, a ich zdanie potwierdzi odpowiedni certyfikat zewnętrz-
ny. Projekt „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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trzy pytania do…
Grzegorza Szlangi

Promocja książki Grzegorza Szlangi odbyła się w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chojnicach. Podczas spotkania autor podpisywał ksiażki

1. Znamy Pana jako nauczyciela, aktora, reżysera, a teraz pisarza. Czym nas Pan za-
skoczy w najbliższej przyszłości?

Będzie jeszcze jedna niespodzianka w drugiej połowie roku. Gdybym teraz po-
wiedział, to nikt w Chojnicach by mi nie uwierzył. Brzmi to zapewne tajemniczo. 
Będę o tym mówił, kiedy dostanę ostateczne potwierdzenie. Mogę tylko zdradzić, że 
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związane jest z asystenturą w teatrze. Pyta-
nie brzmi tylko w jakim.

2. Co zainspirowało Pana do napisania 
książki dla najmłodszych czytelników „Janek 
i kot”?

Opowiadania napisałem z chęci przy-
pomnienia sobie dzieciństwa, nie myśląc 
o tym, że może to przybrać formę książki – 
nie wspominając o możliwości wydania jej. 
Podczas pisania myślałem o tym, co potrze-
bowałem usłyszeć, kiedy byłem dzieckiem 
na temat radzenia sobie ze strachem. Liczę 
na to, że książka pomoże innym dzieciom.

3. Czego bał się Pan w dzieciństwie?

Bałem się tego wszystkiego, o czym pi-
szę. Głównie samotności, ale też bałem 
się zawieść rodziców, panicznie bałem się 
dentysty. Poza tymi kluczowymi strachami były też inne sprawy – będę o nich pisał 
w drugiej części książki Basia i kot.  

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
Fot. z arch. MBP

Trzy pytania do... Grzegorza Szlangi
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StyCZEń
 1	 29	 Biegiem	Noworocznym,	 kąpielą	morsów	 i	meczem	 noworocznym	 rozpoczął	 się	

nowy rok.
	 	 Tańsze	o	połowę	bilety	miesięczne	MZK	mają	zachęcić	mieszkańców	do	rezygnacji	

z	jazdy	samochodem	i	przesiadania	się	do	autobusów.
 4	 Żeglarka	Irmina	Mrózek	Gliszczynska	została	Sportowcem	Roku	2017	w	plebiscycie	

„Dziennika	 Bałtyckiego”.	 Dzień	 później	 z	 Agnieszką	 Skrzypulec	 zajęła	 16.	 miejsce	
w	plebiscycie	„Przeglądu	Sportowego”.

	 	 W	MKS	Chojniczanka	1930	treningi	zaczęła	seniorska	kobieca	drużyna	piłki	nożnej.	
Trenerką	jest	Irmina	Kaproń	‑Ollik.

 6	 V	Orszak	Trzech	Króli	przeszedł	ulicami	miasta.	Jego	hasło	brzmiało	 „Bóg	 jest	dla	
wszystkich”.

	 	 Koncert	noworoczny	„Wśród	gwiazd”	wykonali	artyści	Orkiestry	im.	Johanna	Straussa	
w Bydgoszczy.

 7	 Koncert	kolęd	i	pastorałek	w	kościele	gimnazjalnym	z	udziałem	miejscowych	chórów	
i	zespołów.

 14	 Podczas	 26.	 finału	 Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	 Pomocy	 chojnicki	 sztab	 zebrał	
134	263,73	zł.

 16	 Gośćmi	 Klubu	 „Tygodnika	 Powszechnego”	 byli	 ks.	 Marek	 Loskot	 z	 kościoła	
ewangelicko	‑augsburskiego	i	ks.	Marian	Radziwon	z	prawosławnego.

 19	 W	MBP	zainaugurowany	został	cykl	„Czytamy	z	miłości	do	ojczyzny!	Stulecie	odzy-
skania	NIEPODLEGŁOŚCI”.	Pierwszym	gościem	był	pisarz	Jakub	Małecki.

 21	 W	ramach	akcji	„Czytasz	Ty,	Czytam	Ja”	Chojnickie	Studio	Rapsodyczne	czytało	naj-
młodszym	w	auli	SP1	„Muminki	do	poduszki”.	

	 	 Z	koncertem	„Piosenki	dla	Babci	i	Dziadka”	wystąpił	chojniczanin	śpiewający	baryto-
nem	Adam	Zaremba	wraz	z	Hanną	Okońską	i	Adrianą	Wdziękońską.

 23	 Zmarł	Edward	Gabryś,	wieloletni	 radny	Rady	Miejskiej,	przewodniczący	samorządu	
osiedla	nr	3	Słoneczne	‑Leśne.	Pogrzeb	odbył	się	26.01.

 24	 Komendant	powiatowy	Państwowej	Straży	Pożarnej	Tomasz	Marasz	odszedł	na	eme-
ryturę.	Jego	obowiązki	przejął	Błażej	Chamier	Cieminski.

 27	 Na	pierwszą	„Chojnicką	Puzzlomanię”	zaprosił	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	nr	2.
 29	 We	Wszechnicy	Chojnickiej	czynna	była	wystawa	IPN	„586	dni	stanu	wojennego”.
 31	 W	98	rocznicę	powrotu	do	Ojczyzny	odbyły	się	recital	fortepianowy	Michała	Szyma-

nowskiego,	wystawa	ze	zbiorów	Bogdana	Kuffla	i	turniej	walk	rycerskich.	
	 	 Ukazał	się	33.	numer	„Zeszytów	Chojnickich”.
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LUTY
 3	 Od	tego	dnia	w	każdą	sobotę	chojniczanie	mogą	wziąć	udział	w	popularnych	na	całym	

świecie	biegach	parkrun	na	dystansie	5	km	w	Charzykowach.

 8	 Duże	opóźnienie	przy	modernizacji	siedziby	Chojnickiego	Centrum	Kultury	było	przy-
czyną	zerwania	przez	Urząd	Miejski	umowy	z	dotychczasowym	wykonawcą.

 10–11	 Męskie	granie	na	walentynki	–	pod	takim	hasłem	aktorzy	Chojnickiego	Studia	Rapso-
dycznego pokazali spektakle Terror 2.0 oraz Romeo i…

 14	 W	73.	rocznicę	wyzwolenia	Chojnic	po	II	wojnie	światowej	delegacja	władz	i	samo-
rządowców	złożyła	kwiaty	oraz	zapaliła	znicze	na	cmentarzu	poległych	żołnierzy	ra-
dzieckich.

 16	 W	kawiarni	Widokowej	o	obecnej	sytuacji	politycznej	w	Polsce	mówił	Wojciech	Maziar-
ski	–	dziennikarz	„Gazety	Wyborczej”	i	pisarz.

 17	 Wystawę	malarstwa	Emilii	Nyks	pt.	„Nie	moje	–	moje”	można	było	oglądać	w	podzie-
miach	kościoła	gimnazjalnego.

 20	 W	 Muzeum	 Historyczno	‑Etnograficznym	 odbyła	 się	 promocja	 książki	 Adeli	 Kuik‑
-Kalinowskiej Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdy-
nanda Neureitera.

 22	 W	cyklu	„Czytamy	z	miłości	do	ojczyzny!”	prof.	Piotr	Kostyło	wygłosił	w	MBP	wykład	
„Intuicja	jako	nagroda	za	wysiłek	intelektualny.	Henriego	Bergsona	filozofia	edukacji”.	

 22–23	 Podróżnik,	 dziennikarz	 i	 pisarz	 Arun	 Milcarz	 mówił	 uczniom	 Szkoły	 Podstawowej	
nr 5 o swojej wyprawie na Madagaskar.

 23–25	 360	zuchów	 i	harcerzy	wzięło	udział	w	X	Rajdzie	Braterskim	organizowanym	przez	
42	Wielopoziomową	Drużynę	Harcerską.

 24	 80.	urodziny	obchodził	chojnicki	 regionalista,	autor	wielu	książek	 i	artykułów	praso-
wych	Kazimierz	Ostrowski.	

	 	 Dochód	z	II	Charytatywnego	maratonu	Zumby	Fitness	przeznaczony	został	na	budo-
wę	hospicjum	przy	ulicy	Strzeleckiej.

	 	 Dużym	zainteresowaniem	cieszył	się	koncert	Marcina	Stycznia	w	Centrum	Sztuki	Col-
legium	ARS,	który	wykonał	utwory	Leonarda	Cohena.

 26	 Sejmik	Województwa	Pomorskiego	zdecydował	o	utworzeniu	w	Chojnicach	filii	Po-
morskiego	Ośrodka	Ruchu	Drogowego.

 28	 Zmarł	 Stefan	 Polasik,	 były	 zawodnik,	 trener	 i	 członek	 zarządu	 MKS	 Chojniczan-
ka	1930.	Pogrzeb	odbył	się	2.03.
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MARZEC
 1	 „Liczy	się	indywidualny	pomysł	na	siebie”	–	pod	takim	hasłem	odbyły	się	XIV	Powiato-

we	Targi	Edukacyjne	„Akademus”	dla	młodzieży.
	 	 Ulicami	miasta	przeszedł	III	Marsz	Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych.
 6	 W	Baszcie	Nowa	można	było	posłuchać	wierszy	poety	i	eseisty	Wojciecha	Kassa.
 9	 Podczas	gali	Dokonania	Roku	2017	m.in.	wyróżnione	zostały	osoby	za	pomoc	niesio-

ną	po	sierpniowej	nawałnicy.
 11	 Inauguracja	 obchodów	 jubileuszu	 25‑lecia	 nadania	 chojnickiej	 farze	 przez	 papieża	

Jana	Pawła	II	tytułu	Bazyliki	Mniejszej.	Uroczystości	trwać	będą	cały	rok.
	 	 W	auli	LO	im.	Filomatów	Chojnickich	wystąpił	z	koncertem	piosenki	poetyckiej	zespół	

Cisza jak ta.
 12	 Chojniczanie	mogli	obejrzeć	i	przejechać	się	samochodami	elektrycznymi,	które	za-

mierza	importować	chojnicki	przedsiębiorca,	właściciel	firmy	Temis.
 15	 Historyk	i	pisarz	Sławomir	Koper	gościł	w	MBP	w	ramach	cyklu	„Czytamy	z	miłości	do	

ojczyzny!”.
 16	 Do	Chojnic,	na	zaproszenie	Stowarzyszenia	Arcana	Historii,	przyjechał	Tomasz	Som-

mer	–	dziennikarz	i	redaktor	naczelny	czasopisma	„Najwyższy	Czas!”.
  W auli SP nr 1 spektakl Calineczka w konwencji czarnego teatru pokazali uczniowie 

z	koła	teatralnego	NA	RAZIE	BEZ	NAZWY	z	SP	nr	7.
 20	 LGD	Sandry	Brdy	promowała	książkę	Tomasza	Marcina	Cisewskiego	Korzenie drob-

noszlacheckie.
	 	 Na	Starym	Rynku	ustawiona	została	wystawa	„Nawałnica”,	prezentująca	nagrodzone	

zdjęcia	fotografa	i	strażaka	OSP	Daniela	Frymarka.
 22	 Młody	 chojnicki	 bokser	 Kewin	 Gruchała,	 wychowanek	 Gruchała	 Teamu,	 rozpoczął	

zawodową	karierę	w	Rocky	Boxing	Promotion.
 23	 Grzegorz	Szlanga,	aktor	i	reżyser,	promował	w	MBP	swoją	książkę	dla	dzieci	Janek 

i kot.
	 	 Przedsiębiorcy	 stosujący	nowinki	 technologiczne	pokazali	 się	w	ZSP	nr	 2	podczas	

Dnia Nowych Technologii. 
	 	 Chojniczanie	wzięli	udział	w	Ekstremalnej	Drodze	Krzyżowej	na	trasie	43	km	z	Chojnic	

do Wiela.
 24	 Na	Starym	Rynku	trwał	Jarmark	Wielkanocny.
	 	 Chojnickie	Studio	Rapsodyczne	pokazało	przedstawienie	Kazanie XXI w wykonaniu 

Błażeja	Tachasiuka.
 30	 Tradycyjnie	w	Wielki	Piątek	na	ulicach	miasta	odprawiona	została	droga	krzyżowa.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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WSPOMNIENIE

ANDRZEJ GÓRNOWICZ

Z kart historii 
Kolejowej Straży Pożarnej

O chotnicza Straż Pożarna w Chojnicach, zwana inaczej Kolejową Strażą Pożarną, 
skupiała druhów z niemalże wszystkich jednostek służbowych PKP – lokomoty-

wowni, wagonowni, sekcji drogowej, zmechanizowanego oddziału drogowego, od-
cinka elektroenergetycznego, rejonu budynków, stacji, samochodówki oraz druhów 
z przyległych zakładów, takich jak PKS czy tartak.

Kierownikiem lub komendantem, jak nazywano szefa zakładowej OSP, był do 
1970 roku ogniomistrz pożarnictwa Jan Drewek, a później do 1976 roku ogniomistrz 
pożarnictwa Zygmunt Jaźwiński. W zakładowej OSP pracowali na etacie poza ko-
mendantem także kierowcy, po jednym na zmianie. W 1963 roku w Zakładowej OSP 
etatową służbę pełnili – Kazimierz Wróbel, Alojzy Warszewski, Jan Stanisławski i Jan 
Machut w systemie zmianowym 2/24 godziny oraz strażak dyżurny Leszek Szopiński. 
Strażacy mieli do dyspozycji nowo nabyty samochód star 25 GBM 2/8, 3 motopompy 
i pociąg gaśniczy składający się z wagonu towarowego oraz dwóch tendrów parowo-
zowych z wodą. W wagonie znajdował się cały zestaw armatury wodnej, podręczny 
sprzęt gaśniczy, uzbrojenie osobiste strażaków i umundurowanie polowe moro. Wy-
dzielone było także miejsce na ubikację i magazynek żywności. Pociąg gaśniczy usta-
wiony był na sąsiednim torze tuż przy remizie straży pożarnej. Alarm ogłaszano sy-
reną. Druhowie zbiegali się do remizy i w zależności od miejsca pożaru poruszali się 
wozami bojowymi (wtedy słyszano głosy mieszkańców Chojnic: „kolejówka jedzie”) 
lub pociągiem gaśniczym podczepionym do dyżurnego parowozu jechali szlakiem 
kolejowym do pożaru lasu lub nasypu. Dotychczas strażacy jeździli samochodem nie-
mieckim, który posiadał dwie kierownice, co pozwalało na skręcanie pojazdem dwie-
ma osiami – do garażu wjeżdżał przodem i tam zawracał, obracając się dookoła osi. 
W 1970 roku jednostka funkcjonowała już jako posterunek wzmocniony – na etacie 
byli kierowcy Jan Stanisławski, Kazimierz Wróbel, Alojzy Warszewski i Jerzy Pochój-
ka oraz strażacy Jerzy Szultka, Jan Osowski i Henryk Świerk. Wszyscy pełnili służ-
bę w systemie zmianowym 12/24 godziny. Pozostali strażacy to druhowie ochotnicy 
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wzywani do akcji syreną alarmową – Mieczysław Łysikowski, Józef Aleniak, Kazi-
mierz Ilnicki, Hilary Szczepański, Ryszard Joachimski, Franciszek Bones, Kazimierz 
Kędzierski, Kazimierz Drobiński, Jan Słomiński, Jan Stuwe i Jan Leszczyński.

Strażacy, a ich liczba przekraczała 50 osób, szkolili się kilka razy w miesiącu. Do 
ćwiczeń wzywała ich syrena alarmowa. Zaangażowanie druhów z kolejówki, jak i ich 
wyszkolenie, społeczeństwo Chojnic i okolic oceniało pozytywnie. Czołowe miejsca 
zajmowane na różnorakich zawodach stawiały jednostkę bardzo wysoko. Wielkim 
wyróżnieniem dla OSP PKP w Chojnicach było powierzenie jej w 1968 roku przepro-
wadzenia I Centralnej Spartakiady Służb Ochrony Przeciwpożarowych Ministerstwa 
Komunikacji. Miejscem zawodów był teren przygotowany od strony wschodniej wę-
zła PKP przy stacji paliw (dziś jest to teren SEKO przy ul. Zakładowej). Druhowie 
zbudowali trybunę honorową, trzypiętrową ścianę ćwiczeń, tory przeszkód, a całość 
utwardzili ogromną ilością żużla, gdyż teren był podmokły. Reprezentacje poszcze-
gólnych dyrekcji okręgowych kolei państwowych przyjechały pociągami socjalnymi, 
które ustawione zostały na torze przy wyładowani wzdłuż ul. Towarowej. Zawody 
trwały kilka dni, miejscem odpoczynku były wagony socjalne na wyładowani, a po-
siłki spożywano na stacji w budynku dworcowym na peronie drugim.

Należy nadmienić, że OSP na kolei funkcjonowała już przed II wojną światową, 
powstawała w tym samym czasie, kiedy budowała się parowozownia. W okresie oku-
pacji hitlerowskiej Niemcy postawili murowany obiekt z trzema garażami i zapleczem 
socjalnym – dyżurką, kuchnią, sanitariatem i kotłownią ze składem opału w części 

Dyżurka Zawodowej Straży Pożarnej PKP – 1976 roku
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podziemnej. Na zapleczu garaży stała wieża do suszenia węży. Całość była obiektem 
parterowym z przygotowaniem do nadbudowy piętra. 

W maju 1982 roku, czyli kiedy istniała już Zawodowa Straż Pożarna, z inicjatywy 
prezesa OSP Ryszarda Kędziora nastąpiło oficjalne rozwiązanie jednostki. Na spo-
tkanie zostali zaproszeni nieliczni druhowie, którzy reprezentowali wcześniej działa-
jących, a byli to: Alojzy Warszewski, Tadeusz Pietrzak, Kazimierz Drewek, Stanisław 
Kęciński, Marian Cupa, Ryszard Joachimski, Józef Aleniak, Kazimierz Ilnicki, Jan 
Drewek, Józef Krygier i Wiesław Skiba.

Zawodowa Straż Pożarna PKP
W 1976 roku w miejsce istniejącej Ochotniczej Straży Pożarnej PKP w Chojnicach 
przy ul. Towarowej 8 powołana została Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna PKP. Ko-
mendantem został por. poż. Witold Hope. Administracyjnie jednostka podlegała Lo-
komotywowni Pozaklasowej w Chojnicach, której naczelnikiem był Ryszard Kędzior, 
służbowo Okręgowemu Inspektoratowi DOKP w Gdańsku, inspektorem był ppłk. poż. 
Kazimierz Wojtyło, natomiast operacyjnie podporządkowana była Komendzie Rejono-
wej Straży Pożarnej w Chojnicach, której komendantem był ppłk. poż. Edmund Grugel.

Zmiana dowódcy Jana Osowskiego
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Jednostka ZZSP otrzymała 33 etaty funkcjonariuszy, wozy bojowe 
GBM  2/8 i GBAM  2/8+8. Wagony wycofane z ruchu kolei trójmiejskiej adaptowa-
no na sypialnie, biura, świetlicę i magazynki. W 1979 roku strażacy przystąpili do 
realizacji budowy nowych pomieszczeń przy ul. Towarowej, które miały poprawić 
warunki socjalno -bytowe oraz magazynowania sprzętu. Wspólnie z samochodownią 
wzniesiono garaże dla potrzeb kolei, natomiast na piętrze sypialnie, kuchnię, sanita-
riaty, świetlicę, biura dla strażaków.

Jednostka intensywnie przygotowywała się do coraz większego zakresu zadań 
w ramach ratownictwa technicznego i chemicznego, uczestnicząc na różnego rodza-
ju szkoleniach zawodowych w ośrodkach szkoleń podoficerskich i Szkole Chorążych 
Pożarnictwa w Krakowie. Był wtedy olbrzymi nacisk na szkolenie i doposażenie 
jednostek straży kolejowych, wiązało się to z coraz większym ruchem kolejowym 
i przewozami substancji niebezpiecznych. Ponadto jednostka uczestniczyła z po-
wodzeniem w zawodach sportowo -pożarniczych, w których prym wiódł ogn. poż. 
Jerzy Zagdański, a później kpr. poż. Roman Meger, kpr. poż. Piotr Szczęsny, kpr. 
poż. Zdzisław Modrzejewski i str. Grzegorz Jażdżewski. W 1980 roku komendan-
tem ZZSP został mianowany kpr. poż. Andrzej Górnowicz, który był absolwentem 
Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie i jednocześnie studentem Szkoły Głów-
nej Pożarnictwa w Warszawie. Jednostka brała udział w różnego rodzaju działaniach 
ratowniczo -technicznych na terenie  Północnej DOKP i akcjach gaśniczych w ramach 

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka w 1977 roku w Domu Kolejarza
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Zawody sportowo -pożarnicze DOKP w Chojnicach w 1983 roku

Z	kart	historii	Kolejowej	Straży	Pożarnej

Centralne zawody pożarnicze w Iławie w 1981 roku
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współdziałania z Komendą Rejonową Straży Pożarnej w Chojnicach. Dzięki wspa-
niałym wynikom operacyjnym ZZSP otrzymywała z Ministerstwa Komunikacji no-
woczesny jak na tamte czasy sprzęt. Rejonem działania służbowego ZZSP był teren 
kolejowy na zachód do Jastrowia włącznie, na północ do Tczewa, na wschód do Gru-
dziądza, na południe do Nakła i do Piły oraz obszar współdziałania, którym był rejon 
Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Chojnicach i Człuchowie. Sprzęt do ratow-
nictwa technicznego i chemicznego posiadała tylko jednostka ZZSP PKP i dlatego 
w okresie do 1990 roku działała tak aktywnie.

Straż nie ograniczała się jedynie do zadań etatowych, ale także służyła społeczeń-
stwu, za co otrzymywała sprzęt socjalny i spotykała się z dużym uznaniem mieszkań-
ców. Należy wspomnieć o pomocy Urzędowi Miasta, szkołom, Klubowi Sportowemu 
Kolejarz, stowarzyszeniom i samorządom w organizacji zawodów sportowych, festy-
nów i zabaw. Poparcie mieszkańców dla straży widoczne było w wyborze komendan-
ta ZZSP Andrzeja Górnowicza na radnego Rady Miejskiej w Chojnicach, a później 
radnego powiatowego. Komendant doceniony został również pierścieniem w kon-
kursie Samorządowiec Roku i odznaczeniem Złoty Krzyż Zasługi. Na dziesięciolecie 
jednostki w 1986 roku załoga dokonała nie lada czynu – wbrew negatywnym opiniom 

Przemarsz z remizy na stadion Kolejarza w 1983 roku na zawody sportowo -pożarnicze
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fachowców budowlanych, ale dzięki przychylności kierownictwa Zakładu Taboru, 
udało się nadbudować piętro nad garażami wozów bojowych, dzięki czemu strażacy 
uzyskali dużą świetlicę, siłownię i biura komendy. Ponadto zaadaptowano samochód 
star 244 na wóz specjalny ratownictwa techniczno -chemicznego. 

Kontrolujący jednostkę dnia 27 sierpnia 1987 roku komendant Główny Straży Po-
żarnej płk. poż. mgr Andrzej Stefanowski tak napisał: „Wizytując ZZSP PKP Chojnice, 
wyrażam pozytywną ocenę działalności i gratuluję utrzymania sekcji specjalistycznej – 
ratownictwa technicznego. Stan bazy technicznej zasługuje na uznanie. Życzymy dal-
szych pozytywnych osiągnięć w służbie”. ZZSP, budując silną i sprawną jednostkę, nie 
zapominała o załodze – tradycją były spotkania karnawałowe, uroczyste pożegnania 
emerytów. Załoga nie tylko szkoliła się, prowadziła działania ratownicze, ale i dbała 
o zaplecze socjalno -bytowe. Ciekawostką było także to, że strażacy wykonali we wła-
snym zakresie urządzenie zamontowane na wozie bojowym, służące do spryskiwania 
ulic miasta w czasie upałów. Podczas peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej w 1989 roku bez najmniejszego wahania strażacy uczestniczyli w asyście 
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski i pilotowali obraz do innych miejscowości. 
Asystowali także przy niesieniu krzyża podczas drogi krzyżowej ulicami miasta.

Zawody sportowo -pożarnicze DOKP w Chojnicach w 1986 roku

Z	kart	historii	Kolejowej	Straży	Pożarnej
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W okresie funkcjonowania zawodowej kolejówki od 1976 roku do 2001 roku na 
emeryturę odeszli: st. ogn. poż. Alojzy Warszewski, plut. poż. Tadeusz Brzeziński, 
st. kpr. poż. Tadeusz Pietrzak, plut. poż. Zygmunt Czarnowski, st. ogn. poż. Jerzy Po-
chójka, plut. poż. Franciszek Klaman, st. ogn. poż. Jan Stanisławski, ogn. poż. Henryk 
Świerk, st. ogn. poż. Jerzy Szultka, st. ogn. poż. Zdzisław Wierzbowski, st. ogn. poż. 
Józef Baczyński, ogn. poż. Tadeusz Czaplewski, st. ogn. poż. Jan Ossowski, st. ogn. 
poż. Jerzy Oracz, ogn. poż. Zbigniew Flis, st. ogn. poż. Zbigniew Gradowski, st. ogn. 
poż. Norbert Błaszkowski, plut. poż. Andrzej Gradowski, plut. poż. Adam Gronkow-
ski, st. ogn. poż. Ireneusz Kortas, ogn. poż. Roman Kortas, ogn. poż. Piotr Szczęsny, 
ogn. poż. Kazimierz Drewek.

Deficytowa kolej w latach dwutysięcznych pozbywała się wszystkiego, co nie było 
bezpośrednio związane z jej funkcjonowaniem. Reforma gospodarcza Polski mia-
ła charakter wręcz chaotyczny i prowadzona była na krawędzi ogólnego złodziej-
stwa. Prywatyzowano lawinowo co się da, nie pominięto także kolei, którą rozbito 
na samodzielne spółki. Energiczne działania okręgowego inspektora ochrony ppoż. 

Wizyta komendanta głównego Straży Pożarnej w ZZSP w Chojnicach  
płk. poż. Andrzeja Stefanowskiego
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w Gdańsku mgr. inż. por. poż. Mariana Rabczaka oraz dyrektora Zakładu Taboru 
w Chojnicach i Gdyni Jana Połomskiego miały na celu pokazanie, że służby pożar-
nicze są przydatne na kolei. Rozszerzono zakres obowiązków strażom pożarnym – 
jednostki przejęły cały zakres ratownictwa kolejowego, czyli uczestnictwa w likwi-
dowaniu wypadków i katastrof kolejowych. Jednak te zabiegi nie dały pozytywnego 
rezultatu. Co pewien czas od coraz wolniej kursujących pociągów z napisem PKP 
odłączane były kolejne zbędne wagony, lokomotywy i odstawiane na boczny tor. Za-
mykano także warsztaty, szkoły, stołówki, przedszkola, ośrodki wczasowe, zwalniano 
ludzi, a kłopotów i tak nie ubywało. Doszło do tego, że podjęto decyzję o likwidacji 
zakładowych straży PKP.

30 czerwca 2001 roku minister komunikacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ko-
mendy Głównej PSP i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zlikwidował 
29 jednostek na terenie sieci PKP, w tym także jednostkę chojnicką. Sprzęt częściowo 
został przekazany do Państwowej Straży Pożarnej, kilkunastu funkcjonariuszy znala-
zło zatrudnienie w jednostkach PSP, część w nowych spółkach kolejowych. Jednostka 
pozostawiła po sobie trwałe ślady w środowisku chojnickim. Wymienić należy przede 
wszystkim: rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Chojnickich Kolejarzy 
i działalność w Radzie Szkoły (Andrzej Górnowicz); reaktywację Chojnickiego Klubu 
Sportowego Kolejarz (Kazimierz Drewek, Marek Wirkus, Dariusz Jeszka, Jan Banaszak, 
Zbigniew Libera, Norbert Błaszkowski, Piotr Szczęsny, Mariusz Karkoszka, Andrzej 
Górnowicz, Andrzej Adamczyk); powołanie klubu biegacza „Florian” znanego w ca-
łej Polsce (Zbigniew Gradowski, Ireneusz Kortas, Stanisław Kęciński, Andrzej Gór-
nowicz); organizację od 1985 roku Chojnickich Biegów Strażackich, a także biegów 

Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Chojnicach w 1989 roku
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maratońskich, biegów pielgrzym-
kowych do Watykanu, na Jasną 
Górę; działalność społeczną 
w osiedlach, jak i w Radzie Miej-
skiej (Kazimierz Drewek, Andrzej 
Górnowicz). Kilku funkcjonariu-
szy z kolejówki osiągnęło sukces, 
zajmując kierownicze stanowiska 
w Państwowej Straży Pożarnej, 
zdobywając stopnie aspirantów, 
a Leszek Grugel, Grzegorz Jaż-
dżewski i Ryszard Wieliński zdo-
byli stopnie oficerskie jako ab-
solwenci Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie. Histo-
rię Zakładowej Zawodowej Stra-
ży Pożarnej PKP w Chojnicach 
tworzyli strażacy funkcjonariusze 
pożarnictwa pod dowództwem 
kpt. poż. mgr. Witolda Hope 
(od 2.06.1976 do 30.05.1980) 
i kpt. poż. inż. Andrzeja Górnowi-
cza (od 1.06.1980 do 30.06.2001). Procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej w 1991 roku 
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ZBIGNIEW GIERSZEWSKI

Męcikał 
nad Brdą

M ęcikał przyciąga uwagę już swoją osobliwą nazwą. Męcikał, Męczykał (pol.), 
Mentschikal (niem.), Mącekoł, Mącikoł*, Mãczëkôł** (kaszub.) Tak jak Sworne-

gacie czy Złe Mięso, jeśli wymienić tylko miejscowości w granicach powiatu chojnic-
kiego, narzuca się „pieprznym” brzmieniem. Przy tym łatwo rozpoznawalny źródło-
słów wzmacnia u przejezdnego uczucie zdziwienia. Wytłumaczenie jest dosyć proste. 
Osadnictwo w tym miejscu, a potem rozwijająca się wieś, związane były z brodem 
na rzece Brdzie. A z brodem to tak już jest, że płytką wodę można pokonać pieszo 
bądź przejechać konno czy konnym wozem. Nie można jednak tego zrobić, nie mącąc 
wody. Męcikał to więc miejsce, gdzie mąci się wodę kałem (mułem) z dna rzeki.

W 1570 roku na tym terenie powstała pierwsza karczma królewska. Zapewne 
przedsięwzięcie to było motywowane potrzebą wsparcia utrudzonych podróżnych, 
którzy, idąc od strony Chojnic, już przez 16 km przemierzali Bory Tucholskie. A tu 
jeszcze trudna przeprawa z wysokiego brzegu Brdy na drugi – równie wysoki. Ponie-
waż zdarzało się podróżnym przemoczyć w nurcie rzeki, w karczmie mieli możliwość 
podsuszenia ubrań i sakw. W 1648 roku istniały tu już cztery karczmy i jedno gospo-
darstwo zagrodowe. Wiadomo też, że w 1868 roku dawna osada karczmarska była 
sporą wsią liczącą 212 mieszkańców. Dziś jest ich już tu 400, ale dla wygody miejsco-
wych i obsługi podróżnych nie ma nawet baru. Przetrwał tylko Sklep GS-u.

Brodu nie ma już od dawna z powodu wielkiej pruskiej inwestycji hydrologicznej 
na Brdzie. W 1848 roku wybudowano w Mylofie, 6 km w dół rzeki, zaporę o wysoko-
ści 12 m, która spiętrzyła wody, zapełniając 21-kilometrowy Wielki Kanał Brdy. Skut-
ki odczuł Męcikał, bowiem napełniany zbiornik wodny, zwany też jeziorem Zapora, 

* Dr Friedrich Lorentz, Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim, 
Instytut Zachodnio -Słowiański, Poznań 1923, reprint Region, Gdynia 2006. 

** Polsko -kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych, red. Andrzej Chudziński, 
ZG ZKP, Gdańsk 2006.
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Karczma Jankowskiego. Lata 30. XX wieku

Most drewniany z XIX wieku
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(najstarszy na ziemiach polskich) sprawił, że zniknął bród, a tym samym  prowizo-
ryczne kładki dla pieszych. Należało natomiast wybudować most z prawdziwego zda-
rzenia. Pierwszy, drewniany powstał w połowie XIX wieku na podporach wbitych 
w dno rzeki. 

Wieś od tej pory zaczynała się rozrastać po prawej stronie rzeki. W 1882 roku został 
zbudowany tam nowy budynek szkoły – najstarszy dziś murowany obiekt w Męcikale. 

W 1889 roku powstał nieopodal most kolejowy na Brdzie, a w 1902 roku otwarto 
linię kolejową Chojnice – Kościerzyna ze stacją w pobliskiej Strudze.

Męcikalskie mosty, mające strategiczne znaczenie, ucierpiały w czasie II wojny świa-
towej aż dwa razy. W 1939 roku zostały zniszczone przez wycofującą się Armię „Pomo-
rze”, a w 1945 roku przez wojska niemieckie uciekające przed Armią Czerwoną.

Przed I wojną światową, w 1911 roku, Prusacy rozpoczęli budowę drogowego 
mostu betonowego, dwułukowego, z podporą w środku rzeki, w miejscu dzisiejszej 
kładki, w ten sposób, że trakt do Chojnic z dwoma zakrętami omijał szkołę od zacho-
du. Drugi, nowy most betonowy wybudowano w latach 1947/48, ale już w 1944 roku 
Niemcy wytyczyli przebudowę szosy przez Męcikał tak, aby zlikwidować niebezpiecz-
ne zakręty. Szosa miała omijać szkołę, tym razem od strony wschodniej.

Pan Jerzy Świerczek, męcikalski kronikarz, opisuje jak „na nowo otwartym mo-
ście urządzono wielką zabawę taneczną dla pracowników pracujących i mieszkań-
ców Męcikała, bawiono się do późnych godzin nocnych. Otwarta trasa przyczyniła 
się do bezpiecznego przejazdu przez wieś, chociaż ruch w tym czasie był bardzo słaby. 
Jak dziennie przejechało 10 samochodów to dużo. Więcej wozów konnych, rowerów. 
Przez oddanie nowej szosy spowodowało, że szkoła podstawowa stanęła tyłem do 
szosy. Do połowy lat 60. istniał jeszcze stary most drewniany obudowany w marcu 
1945 roku przez Rosjan. Jednak jego stan techniczny spowodował, że musiano go ro-
zebrać koło roku 1962. Jeszcze w nurcie rzeki są widoczne słupy w wodzie*. 

W 2007 roku narodziła się koncepcja budowy kładki dla pieszych przez rzekę 
w miejscu  historycznych mostów. Miała zapewnić bezpieczne przejście mieszkańcom, 
a w szczególności uczniom w drodze do i ze szkoły. Kładka powstała w 2010 roku i hi-
storyczny trakt ponownie zatętnił życiem. Do dziś widoczne są  pale po drewnianych 
mostach.

Współcześnie Męcikał jest wioską letniskową z bogatą ofertą kwater agrotury-
stycznych, niestety, z nie w pełni wykorzystanym potencjałem turystycznym. Znany 
chojnicki prekursor turystyki Julian Rydzkowski już w swoim przewodniku tury-
stycznym z 1969 roku – Chojnice i okolice wskazywał na Męcikał jako dogodny punkt 
wypadowy w zachodnią część Borów Tucholskich i tradycyjny punkt etapowy spły-
wów kajakowych**. 

* J. Świerczek, Budowali mosty dla pana Starosty, „Ziemia Zaborska”, nr 5/2012.
** J. Rydzkowski, Chojnice i okolice. Przewodnik turystyczny, Bydgoszcz 1969; reprint 

 Chojnice 2008.
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Stary most kolejowy sprzed 1939 roku

Most kolejowy odbudowany w 1955 roku w miejsce frontowego, drewnianego zbudowanego 
w marcu 1945 roku przez wojska radzieckie
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Męcikał to ważny węzeł szlaków turystycznych. Dwa piesze szlaki: czerwony – Ka-
szubski Szlak Turystyczny im. Juliana Rydzkowskiego i niebieski – Szlak Brdy, kaja-
kowy szlak Brdy i rowerowa Kaszubska Marszruta krzyżują się akurat tutaj. Kład-
ka rowerowo -piesza uatrakcyjniła ich przebieg przez Męcikał i wydatnie poprawiła 
bezpieczeństwo turystów. Niestety, pozostała infrastruktura nie zaspokaja wszystkich 
współczesnych wymagań ruchu turystycznego. Jeden sklep, nieczynny od lat bar 
(a można tu było dobrze zjeść), nowy kościół  (rzadko czynny, ze zbyt niską wieżą 
widokową i z okienkami do patrzenia „jednym okiem”), brak porządnej przystani dla 
kajakarzy – to za mało, by stwierdzić, że Męcikał jest przyjazny przybyszom z daleka 
i bliska. 

Dociekliwy podróżnik znajdzie jednak atrakcje, których ze świecą szukać gdzie 
indziej. Galeria Oczko państwa Mankiewiczów przy ul. Długiej to miejsce, gdzie od 
kilkunastu lat spotykają się artyści plastycy, i nie tylko, na ogólnopolskim plenerze. 
Można tam podziwiać, a nawet kupić, ich dorobek. 

Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis”, którego pomysło-
dawcą i prezesem od początku jest Wojciech Derewecki, zaprasza co roku na uro-
czyste apele upamiętniające męcikalskich partyzantów z Zielonego Pałacu, wyprawy 
szlakiem „leśnych ludzi” i rekonstrukcje historycznych wydarzeń z walk kaszubskie-
go ruchu oporu w czasach II wojny światowej. Pomnik poległych znajduje się w Mę-
cikale przy szosie  do Chojnic. 

Kościół w Męcikale. Widok z kładki na Brdzie
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Ścieżka dydaktyczna biegnie do miejsca, gdzie częściowo został zrekonstruowa-
ny partyzancki bunkier. Przebiega też niedaleko rezerwatu Moczadło, który ochrania 
wielkiej urody i czystości lobeliowe śródleśne jeziorko. To jedno z najrzadszych w Pol-
sce jezior oligotroficznych, czyli skąpożywnych. Może nieciekawe dla wędkarzy, za to 
perła dla miłośników nieskażonej przyrody. Tych lobeliowych skarbów kaszubskiej 
krainy w pobliżu Męcikała (i trochę dalej w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”) 
jest dużo więcej.

Ranga Męcikała wzrosła, kiedy miejscowość w ostatnich latach zyskała własny ko-
ściół, filialny parafii bruskiej. Planowana pierwotnie kaplica z wieżą widokową stała 
się kościołem dominującym na wzniesieniu nad Brdą. Kamień węgielny w fundamen-
ty kościoła wmurowano w 2007 roku. Poświęcenie świątyni odbyło się w rocznicę 
śmierci jego patrona, błogosławionego ks. Józefa Jankowskiego, czyli 16 października 
2011 roku. 

W sierpniu 2017 roku kościół stał się lepiej widoczny. Przyczyniła się do tego na-
wałnica, która zniszczyła lasy, szczególnie na północ i zachód od Męcikała. Przejezdni 
zobaczą tu ciągnące się po horyzont zręby, a miejscowi latami będą musieli przyzwy-
czajać się do nowego krajobrazu.

Nowy krajobraz. Kierunek na Brusy
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PEJZAżE

Wspólne dzieła taty i córki –
Robert i Liliana Niemczykowie

Robert Niemczyk	urodził	się	w	okolicach	Sępólna	Krajeńskiego,	ale	od	wielu	lat	mieszka	w	Chojnicach	
z	 żoną	 i	 dwójką	 dzieci.	 Pracuje	 jako	 strażnik	 miejski,	 a	 prywatnie	 jest	 miłośnikiem	 staroci,	 które	
kolekcjonuje	 i	odnawia.	Pasjonuje	go	 renowacja	starych	żeliwnych	okien,	na	których	potem	powstają	
pejzaże.	 Ich	autorką	 jest	16‑letnia	córka	Liliana.	Młoda	artystka	uczy	się	w	3	klasie	gimnazjum	przy	
Szkole	Podstawowej	nr	7.	Tata	i	córka	wspólnie	stworzyli	kolekcję	obrazów	na	szkle,	wykorzystując	stare	
okna	i	lustra.	Ich	dzieła	można	było	oglądać	w	ubiegłym	roku	na	wystawie	w	holu	Wszechnicy	Chojnickiej.	

Panie Robercie, dlaczego kolekcjonuje Pan stare przedmioty?

Robert Niemczyk: To się wzięło z mojego zamiłowania do staroci. Uważam, że stare 
przedmioty w jakimś sensie mają duszę. To się wyczuwa, że ten stary przedmiot ma 
swoją historię w odróżnieniu od dzisiejszego plastiku, tandety, od sprzętów robionych 
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szybko, byle jak. Szkoda, żeby takie metalowe przedmioty trafiały do huty. Mam dużą 
kolekcję narzędzi ręcznych, głównie ciesielskich, ale też kowalskich i prostych narzędzi 
rolniczych. Część jest już odnowiona, część wymaga jeszcze dużo pracy – wyczyszcze-
nia, obszlifowania, obsadzenia. Poza tym relaksuje mnie praca przy odnawianiu.

A jak to się zaczęło ze zbieraniem starych okien i malowaniem na nich obrazów?

R.N. Z oknami to jest taka historia, że dobre 20 lat temu w jednym z chojnickich pu-
bów zobaczyłem powieszone stare żeliwne okno, które było przeszkolone szybkami po-
malowanymi na czerwono zwykłym sprayem. Podchwyciłem ten pomysł. Zdobyłem po-
dobne okno i musiałem po swojemu to wszystko ulepszyć. Okno wyczyściłem, a szybki 
dałem artystce z Bydgoszczy do namalowania widoczku z żaglówką. Potem obsadziłem 
te pomalowane szybki, okitowałem, specjalne haki przygotowałem, żeby okno powie-
sić i odpowiednio podświetliłem, żeby rysunek wyeksponować. Wyglądało to ciekawie. 
Od tego czasu nie mogłem obojętnie przejść koło starych okien, a regularnie jestem na 
okolicznych złomowiskach. Można tam prawdziwe skarby znaleźć. Przy okazji chciał-
bym podziękować ich pracownikom, że nieraz coś fajnego dla mnie odkładają… I tak 
zbierałem różne ciekawe okna, córcia musiała dorosnąć i musiało się okazać, że przejawia 
talent do malowania. Kiedy moja siostra z Wielkiej Brytanii przysłała specjalne farby do 
malowania na szkle, Liliana stwierdziła, że spróbuje. Zaczęliśmy od najmniejszego, naj-
prostszego okna. Pierwsza praca „Lilie dzienne” powstała w 2016 roku.

Robert i Liliana Niemczykowie pokazali swoje dzieła na wystawie, którą można było obejrzeć 
w listopadzie i grudniu 2017 roku w holu Wszechnicy Chojnickiej
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Praca „Lilie dzienne” (z lewej) to pierwsze okno pomalowane przez Lilianę.  
Obok okno z pejzażem zatytułowanym „Wilczek”

Liliano, skąd wzięłaś pomysł na ten pierwszy obraz?

Liliana Niemczyk: Pomyślałam o takim w miarę prostym widoku. Bardzo lubię 
wodę, jezioro, to stwierdziłam, że może właśnie jezioro namaluję. Tak mi się to w gło-
wie ułożyło – że będzie woda, gdzieś tam lilie wodne, trzciny...

Malujesz na oknach różnorodne pejzaże. Skąd czerpiesz inspiracje?

L.N. Głównie z wyobraźni. A jak nie mam za bardzo pomysłu, to przeglądam atla-
sy albo w internecie oglądam różne zdjęcia, widoki. I takie pojedyncze elementy ukła-
dają mi się w jedną całość i sama potrafię potem to wykreować. Tworzę w głowie te 
moje obrazy i sobie to wszystko wyobrażam, jaki to będzie widok, w jakich kolorach.

R.N. Mamy działkę nad jeziorem w gminie Chojnice i tam jest też przepiękny 
widok. Na wiosnę tam rosną lilie wodne. I to też mogło trochę córkę zainspirować.

Lubisz Liliano obserwować przyrodę? Podziwiasz krajobrazy?

L.N. Bardzo lubię. Bardzo mnie zachwyca przyroda, natura. Uwielbiam patrzeć 
przez okno. Jak jakiś piękny widok się z niego rozciąga, to nie mogę oderwać wzroku. 
Albo jak widzę piękny zachód słońca. To jest coś niesamowitego. Z budynku mojej 
szkoły też jest piękny widok. Jak jest zachód słońca, to czasem ciężko mi się skupić na 
lekcji, bo co chwilę na niego patrzę.
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Okno „Głębia oceanu”

Okno „Jutrzenka”
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Przy ekspozycji obrazów na starych oknach dużą rolę odgrywa światło.  
Na pierwszym planie okno „Noc i Dzień”

Okno „Lilie nocne II”

Wspólne	dzieła	taty	i	córki	–	Robert	i	Liliana	Niemczykowie
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Jak się nauczyłaś malować na 
szkle? Bo to przecież wymaga 
specjalnej techniki.

L.N. Praktycznie sama się na-
uczyłam. Patrzyłam na to okno, 
które mieliśmy w salonie i zrozu-
miałam jak ta pani je zrobiła. Że 
najpierw musiała kontury nałożyć 
i potem jakoś to wypełniła. Kilka 
lat temu uczestniczyłam w szko-
le w warsztatach plastycznych, 
podczas których próbowaliśmy 
malować na szkle. Otrzymali-
śmy przygotowane kontury na 
szkle i mieliśmy je wypełnić farbą. 
I wtedy sobie pomyślałam, że tak 
to właśnie można zrobić. I tak po 
swojemu, swoim stylem zaczęłam 
malować na szkle. Bo z tego, co 
słyszałam, to tradycyjnie inaczej 
się maluje na szkle, na odwrotnej 
stronie. (Tradycyjne obrazy na 
szkle wykonuje się na wewnętrznej 
stronie szyby. Maluje się najpierw 
kontury, a potem je wypełnia. Naj-
pierw powstają szczegóły, a potem 
większe elementy – przyp. red.) 

Potem, jak już malowałam okna, to trochę chodziłam na kółko plastyczne, żeby poduczyć 
się dobierania kolorów i się podszkolić. Parę rzeczy tam się dowiedziałam i moje obrazy 
się polepszyły.

A coś innego oprócz tych pejzaży też malujesz?

L.N. Lustra, szklanki.

Zamierzasz rozwijać swoje malarstwo? Wiążesz z nim przyszłość?

L.N. To jest moje hobby, a moje talenty plastyczne chciałabym wykorzystać w przy-
szłości. Po gimnazjum chciałabym pójść do technikum budowlanego. Dużo osób mi 
mówi, że mam talent do widzenia przestrzeni i że to bardzo się przydaje w budownic-
twie. Trzeba też być dobrym z matematyki, dlatego teraz dużo się uczę z tego przed-
miotu i chodzę na kółko matematyczne. Fajnie byłoby w przyszłości iść w kierunku 

Okno „Sikora”
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Okno „Skały nad morzem”

Okno „Sówka”

Wspólne	dzieła	taty	i	córki	–	Robert	i	Liliana	Niemczykowie
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witraży czy malowania, ale dochodzę 
do wniosku, że ciężko byłoby się wy-
bić. Można to robić, ale hobbystycznie, 
a pracę mieć konkretną.

W jaki sposób malujesz? Czy coś 
stwarza Ci przy tym trudność? 

L.N. Maluję farbami transparent-
nymi, które przepuszczają promienie 
słoneczne. Najpierw robię kontury 
specjalnymi konturówkami w tubie. 
Potem nanoszę farbę, jedną warstwę 
lub kilka. Kolory mieszam na palecie. 
Nieraz muszę się nakombinować, żeby 
wszystko się ładnie zgrało. Czasami są 
trudne sytuacje, na przykład jak się za 
dużo farby wyleje albo jak obraz wyj-
dzie za ciemny i trzeba szybko działać. 
Bo najpierw wolno, spokojnie maluję 
i potem nagle coś nie tak mi pójdzie, 
to muszę szybko działać i wszystko mi 

„lata” wokół (śmiech). Bo to jednak jest 
farba, ona jest płynna i jak się rozleje, 
to ciężko to poprawić.

R.N. Widać, że ostatnie prace Liliany od tych pierwszych się różnią, są bardziej 
dojrzałe. Ja też mam coraz większą praktykę w tym, jak najlepiej wydobyć piękno 
z takiego okna. Kiedyś malowałem ramę kilkakrotnie, teraz staram się dobrze ją 
wyczyścić i specjalnym woskiem wyglansować, żeby uwidoczniła się struktura żeliwa 
i wszystkie detale.

Gdzie powstają te prace? Nie posiadacie pracowni?

L.N. Maluję w swoim pokoju. Na biurku rozkładam szyby, ewentualnie okna.
R.N. Ja przygotowuję okno i jak jest mniejsze, to Liliana maluje je w całości, a jak 

duże, to wyciągam poszczególne szybki i wtedy kładzie je na biurku i maluje.

Ważną rolę przy eksponowaniu tych pejzaży odgrywa światło… Liliano, czy podczas 
malowania zwracasz uwagę na to, jak krajobraz będzie wyglądał, kiedy będzie na niego 
padało światło?

L.N. To jest czasami dosyć kłopotliwe. Jak okno jest małe i lekkie, to mogę je 
podnosić i patrzeć, jak wygląda pod światło. Bo często tak jest, że bez światła obrazek 
wygląda przepięknie, jest nieskazitelny, a jak okno podniosę i popatrzę pod światło, 

Okno „Chojnice zimą”
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to widzę niedociągnięcia, że coś jest za jasne albo za ciemne, albo nie pasuje ze sobą. 
Natomiast jak mam duże okno, to muszę malować na wyczucie.

R.N. Światło jest bardzo ważne. Jeżeli w odpowiednim miejscu okno się podświe-
tla, to coś niesamowitego się odkrywa w tej pracy, inny widok się wydobywa. Przy 
większości prac się naradzamy, jakie światło i z której strony ma padać, gdzie ma być 
największe źródło i jakiej barwy. W „Wilczku” na przykład widoczny jest księżyc i da-
lej galaktyka. To jest to idealnie wyeksponowane, jeżeli na ten księżyc światło pada od 
spodu i rozlewa się po całej pracy. W przypadku obrazów na lustrze, światło nie ma 
już takiego znaczenia.

Mieliście już jakieś wystawy oprócz tej we Wszechnicy?

R.N. To była nasza pierwsza wystawa, ale już wcześniej pokazywaliśmy prace na 
jarmarkach tu w Chojnicach i we Wdzydzach Kiszewskich. Oprócz okien wystawia-
łem np. wieszaki zrobione ze starych narzędzi rolniczych. Robimy to, co lubimy i czu-
jemy z tego frajdę, że coś tworzymy. Popularny staje się teraz upcykling. (Upcykling 
to forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają przedmioty 
o dużo wyższej wartości niż materiały, z których powstały – przyp. red.) Niektórzy ro-
bią meble z palet, my wykorzystujemy ponownie stare okna. Każdemu takiemu oknu 
nadajemy nowe życie i ratujemy je od zniszczenia.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów artystycznych. 

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka
Fot. z  arch. MBP

Liliana maluje także obrazy na starych lustrach. Na wystawie we Wszechnicy Chojnickiej też 
można było takie prace obejrzeć

Wspólne	dzieła	taty	i	córki	–	Robert	i	Liliana	Niemczykowie



96 Oficyna	artystyczna

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, tel. 52 397 28 07

Wypożyczalnia Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych
pn., śr., czw., pt. – godz. 11.00-18.00, wt. – godz. 11.00-15.00, sob. – godz. 10.00-14.00

w czasie wakacji: pn., czw. – godz. 11.00-18.00, wt., śr., pt. – godz. 11.00-15.00

Czytelnia i Informacja Biblioteczna oraz Pracownia Dokumentacji Regionalnej
pn., śr., czw., pt.  – godz. 11.00-18.00, wt. – godz. 11.00-15.00, sob. – godz. 10.00-14.00

w czasie wakacji: pn., czw. – godz. 11.00-18.00, wt., śr., pt. – godz. 11.00-15.00

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci 
pn. – godz. 11.00-16.00, wt. – godz. 11.00-15.00, śr. – godz. 11.00-18.00, czw. – godz. 11.00-16.00, pt. – godz. 11.00-18.00

w czasie wakacji: od poniedziałku do piątku – godz. 11.00-15.00

Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa
pn., śr., czw., pt. – godz. 11.00-18.00, wt. – godz. 11.00-15.00, sob. – godz. 10.00-15.00

w czasie wakacji: pn., czw. – godz. 11.00-18.00, wt., śr., pt. – godz. 11.00-15.00

Pracownia Internetowa – Mediateka
pn., śr., czw., pt. – godz. 11.00-18.00, wt. – godz. 11.00-15.00

w czasie wakacji: pn., czw. – godz. 11.00-18.00, wt., śr., pt. – godz. 11.00-15.00

www.bibliotekachojnice.pl


